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Prisikėlimo Triumfas
i
Norint paneigti Kristaus dieviškumą ir 

su Jo mirtimi palaidoti skelbtąją Gerąją 
Naujieną, — tuoj po Jo mirties mėginta 
kurti gandus, jog Jo kūnas buvęs pavogtas, 
jog prisikėlimo istorija buvusi pirmųjų 
krikščionių sugalvota, nes norėta „antgam
tine figūra“ pagrįsti religinės bendrijos 
kultą.

Tačiau, nepaisant Kristaus užuominų, 
kad Jis kelsiąsis iš numirusiųjų, šv. Rašte 
nerandame jokios įtaigos, jog apaštalai ti
kėjosi Jo prisikėlimo. Priešingai, — jie ne
galėjo atsistebėti, radę kapą tuščią, kaip 
ir Marija Magdalena, Joana, Salome, ku
rios „tik tuomet atsiminė Jo žodžius; su
grįžusius nuo kapo, jos paskelbė visa tai 
vienuolikai ir visiems kitiems“ (Luko 24, 
9). Galų gale, kaip ilgai būtų galėjęs „pri
sikėlimo mitas“ išsilaikyti, jei jo nebūtų 
pagrindę realūs įvykiai ir faktai.

Šv. Paulius, kuris nebuvo visų tų drama
tinių įvykių liudininkas, visiems, abejoju- 
siems Kristaus prisikėlimu, temperamen
tingais įtaigos žodžiais ryžosi išaiškinti pri- 
skėlimo esmę: „Jei Knistus neprisikėlė, tai 
jūsų tikėjmas yra tuščias, ir jūs dar te
besate savo nuodėmėse. Todėl ir užmigu
sieji Kristuje yra žuvę. Jei tik šiame gyve
nime turime vilties Kristuje, mes esame 
labiau apgailėtini už visus žmones. Tačiau 
Kristus iš tikrųjų yra prisikėlęs iš numiru
siųjų“ (1 Kor., 17,20).

Kitais žodžiais tariant, Kristaus prisikė
limu' krikščionių tikėjimas arba remiasi, 
arba griūva. Atmetus prisikėlimo faktą, iš 
Kristaus mokslo beliktų saujelė etikos ir 
pamaldumo taisyklių.

Giliau įsigilinus į prisikėlimo triumfą, 
paaiškėja, kad visa Kristaus egzistencija 
reikalauja tikėjimo, kad Jis neatėjo į že
mę skelbti naujų žemėje patirtų tiesų, bet 
padėti, atsinaujinti pačiu Kristumi, kurtis 
prisikėlė ir mus prikels po šio žemiškojo 
gyvenimo.
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Prisikėlimo faktas yra džiuginantis, bet 

ir gąsdinantis.
Jis džiugina tuos, kurie vertina amžiną

sias vertybes, kurie ne tik protu, bet ir vi
dine nuojauta įsitikinę, ikad žemiškasis 
gyvenimas yra prieangis į amžinybę.

Jis džiugina tuos, kurie tiki tikrą, objek
tyvią tiesą, kurie skaudžiai išgyvena melą, 
smurtą, persekiojimus, plakančius tiek 
paskirus žmones, tiek ir atskiras tautas.

Jis džiugina visus tuos, kurie visatos są
rangoje jaučia jos Kūrėją Viešpatį, dėl ku
rio nuostabiai mielo bei meile persunkto 
mokslo šimtmečių bėgyje milijonai išpaži
nėjų kenčia pajuoką, panieką, grasinimus 
ar žiaurų persekiojimą.

Tačiau prisikėlimo faktas ir gąsdina.
Jis gąsdina tuos, kurių viduje nebėra 

vietbs Dievo pripažinimui, meilei ir seki
mui.

Jis gąsdina tuos, kurie rūpinasi tiktai 
žemiškuoju gyvenimu, skubėdami pasi
glemžti daugiau medžiaginių gėrybių ir 
„pasidžiaugti“ kūno malonumais.

Jis gąsdina visus tuos, kurie savo pačių 
ir tautų gyvenimą nori pagrįsti materia
lizmo ar humaniškumo idėjomis, kurie ver-

STASYS LOZORAITIS
50 metų diplomatinėje tarnyboje

Š. m. balandžio 1 d. suėjo 50 metų, kaip 
Stasys Lozoraitis įstojo į Lietuvos užsienių 
reikalų ministeriją.

Pradėjęs dirbti Lietuvos valstybės tar
nyboje 1918 m. lapkričio m. tik ką pradė
jusioje organizuotis vidaus reikalų minis
terijoje, S. Lozoraitis 1919 m. birželio mėn. 
perėjo į ministerių kabinetą, kur iš pra
džių buvo kanceliarijos viršininku, o 1921 
m. paskirtas ministerių kabineto reikalų 
vedėjui

1923 m. S. Lozoraitis įstojo į užsienių 
reikalų ministeriją ir balandžio 1 d. pa
skirtas sekretoriumi į pasiuntinybę Berly
ne. 1928 m. sausio mėn. pakeltas pasiunti
nybės patarėju. 1929 m. pabaigoje buvo pa
skirtas prie Šv. Sosto į Romą, kur ėjo Char
ge d'Affaires pareigas.

1932 m. Lozoraitis buvo atkeltas į mi
nisterijos centrą ir paskirtas politikos de
partamento direktorium, o 1934 m. birže
lio mėn. jau užėmė užsienių reikalų minis- 
terio postą. Tose pareigose išbuvo iki 1938 
m. pabaigos. 1939 m. paskirtas pasiuntiniu 
į Romą, Lozoraitis ten pasiliko ir po Lietu
vos valstybę ištikusios katastrofos. Dar 
trumpai prieš sovietų Okupaciją 1940 m. 
birželio mėn. paskirtas Lietuvos diplomati
jos užsienyje šefu, Lozoraitis tas pareigas 
tebeeina dar ir dabar, vadovaudamas dip
lomatinei veiklai už Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymą.

Jubiliatas yra gimęs Kaune 1898 m. rug
sėjo 5 d.

čia, kad žmonės nusigręžtų nuo tikrojo Die- : ginių argumentų, kad ir apmirusi tauta 
vo ir parpuolę garbintų aukso veršį arba I gali prisikelti laisvei jei ne už trijų, tai 
tokį pat žmogų, jėga užėmusį diktatoriaus | bent1 už trijų šimtų metų, nes, kaip Mairo- 
kėdę bei geidžiantį suvaidinti tautos „tėvo“ 
ar „išlaisvintojo nuo laisvės“ vaidmenį.

Auksu ir žmonių krauju nudažyti sostai
griūva; visagaliams diktatoriams po jų 
mirties reikia palikti savo kapus, kad įnir
šusios aukos jų neišniekintų: jų įpėdiniams
reikia sargybinių, saugų ir policininkų, kad 
pavergtieji prieš juos nepasikėsintų, kad 
įgąsdinti tylėtų ir nedrįstų apie laisvę nė 
sapnuoti:
Tu sapnavai — kaip viešpats vienas 

karaliauji 
ir kad įminti žemės mįslei raktą suradai... 
Bet Dievas tarė — niekas tu esi, buvai ir 

būsi.
...Ir nubudai. (Bern. Brazdžionis)
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Kristaus prisikėlimo faktas sustiprina ne 

tik krikščionių tikėjimą, kad „kaip Adome 
visi miršta, taip Kristuje visi bus prikel
ti“.

Prisikėlimas yra tiesos triumfas, amži
nųjų vertybių iškėlimas, melo ir smurto 
nugalėjimas.

Apgaulė, melas, smurtas tartum mirties 
geluoniai graužia ir atskirų tautų — ypač 
mažesniųjų — laisvės ir nepriklausomybės 
šaknis. Paskiros tautos, pagraužtos sveti
mųjų smurto, kuriam laikui tartum ap
miršta: praranda laisvę, teisę savarankiš
kai tvarkytis ir joms prievarta užmauna
mas kietas apynasris, kad stipresnysis ga
lėtų vesti ten, kur jam patinka.

Lietuvių tauta, turinti savitą kalbą, ilgų 
amžių istoriją, tautinius bei religinius pa
pročius, taipgi tartum apmirė, kai jos lais
vė buvo paminta, kai jai neleidžiama sa
varankiškai, be svetimųjų „pagalbos“ tvar
kytis. Objektyvūs vakarų istorikai, gerai 
žiną Lietuvos praeitį ir jos agoniją pasku
tiniojo karo metu, gerai skiria karinę prie
vartą nuo tariamo „laisvo“ vergijos pasi
rinkimo.

Tautinės sąmonės nepraradę lietuviai, 
gyveną pavergtoje Lietuvoje ar Vakaruose, 
negali tikėti, kad tautos prievartavimas tu
ri baigtis jos mirtimi: jie ne tik priešinasi, 
aukojasi iki susideginimo ar ištrėmimo, bet 
drauge ieško istorinių, filosofinių ar reli

V. Putinas.

PRISIKĖLIMAS.

Pro mano langą padangių liepsnos
Kaitros ugniniais verpetais verčias.
Žiedais pražydo pilki pelėsiai, 
Ištirpo sienos ir juodos kerčios.

Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio viltį didingai skelbia.
A psiaubė širdį varpų gaudimai, 
Visus nykybės aidus nustelbę!

Pro mano langą pasaulio lytys
Iš tolo spindi kaip šviesūs bokštai, — 
Ir vienu žvilgsniu, ir viena meile 
Bekraštę buitį draugėn sublokštai.

Ir prasivėrė namai manieji,
Ir žydrą dangų į tolį skečia.
Vadinki, drauge, prie mano lango 
Ir jauną viešnią, ir linksmą svečią.

nis sako, „mainos rūbai' margo svieto: silp
nas kelias, tvirtas įgriūva“. Pasak to paties 
poeto, Lietuva turinti prisikelti, nes, tarsi 
lygiagrečiai su Kristaus mirtimi ant kry
žiaus ir Jo prisikėlimu, „kryžius gyvatą 
žadėjo“ ir vergijos kryžių ‘benešančiai tau
tai.

Tų pačių kančios, vergijos ir Aukščiau
siojo pažadų prielaidomis remdamasis 
Bern. Brazdžionis, prisiminęs Kristaus mir
ties ir prisikėlimo pergalės triumfą, tvirti
na:

„Te visam pasauly vėtros ūžia,/su Ta
vim mirtis nebus baisi, —• /su Tavim mes 
švęsime gegužį,/su Tavim mes kelsimės vi
si“, ir šiurpi „praeitis kris kaip kryžius“, 
atlikęs niekšingą budelio pareigą.

Lietuva kelsis laisvam gyvenimui ne tik 
dėl to, kad „mylime Lietuvą iš tolo“, kad 
ten „bėga Šešupė“ ir „Nemunas teka“: Lie
tuvos garbinga istorija patikina tos isto
rijos — kovų, pralaimėjimų, bet ir perga
lių — tęstinumą iki naujos aušros ir trium
fingo prisikėlimo.

Pasak Maironio, „čia Vytautas Didis gar
siai viešpatavo, ties Žalgiriu priešus nu
veikęs piktus“ arba, kaip Bem. Brazdžio
nis šimtmečio ąžuolo vardu sako:

„Girdėjau giriose aš Gedimino ragą, 
girdėjau aidą jo aukštajam panery; 
mačiau, kaip laužai, šaukdami kovon 

lietuvį, dega, 
ir kap krūtinėse negęsta jų liepsna

skaidri“.
Tautinį prisikėlimą grindžia net pats 

okupacijos smurtas, nes „neteisybė greit 
pakyla, greitai žūva: jos nelaimina nei že
mė, nei dangus“ (Bern. Brazdžionis).

Kristaus prisikėlimas — nepasikartojan
tis stebuklas, paliudijąs sielos nemirtingu
mą ir sustiprinąs tikėjimą, kasdien atsi
naujinant Kristumi.

Prisikėlusio Kristaus „stebuklas vėl pri
kels gyvent mūs žemę... ir iš trupinio kas
dienę daugins duoną“ (Bem. Brazdžionis), 
nes „idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmo
nės“ (Maironis).

J. Ks

SVIESTO KALNAI
D. Britanijai įstojus į Europos Bendruo-i tuvėse. Tokiu pasisekimu susižavėjusi S. 

menę, pradeda aiškėit iki šiol nežinomi da- Sąjungos vyriausybė paskutiniuoju metu 
lykai. Pasirodo, kad Bendruomenės krašai Į pasisiūlė nupirkti ir miltinių (cereal) pro- 
turi 400.000 (kiti sako 600.000) tonų sviesto dūktų atsargas už 5 mil. svarų. Bet ir vėl 
atsargų. Per šiuos metus tas sviesto kalnas pasiūlytoji kaina yra žymiai mažesnė už
užaugsiąs iki 600.000 ar net 800.000 tonų 
ir neoebūsią kur jį padėti. Kas daryti?

Į pagalbą atėjo Sovietų Sąjunga. Ji pa
sisiūlė „išgelbėti“ E. Bendruomenę, nuplik
dama 200.000 tonų sviesto. Girdi, jai tas 
sviestas nebūtinai reikalingas ir jis bus 
vartojamas tik gyvulių maistui („Tiesa“, 
rašo, kad Vilniuje jau buvo pasireiškusi 
sviesto trūkumo ir atsargų sudarinėjimo 
panika). Todėl jų siūlomos už sviestą kai
nos yra žemos ir E. Bendruomenės kraštų 
vyriausybės turėtų išmokėti gamintojams 
papildomas pašalpas, kurios siektų 122-125 
mil. svarų. Kitais žodžiais tariant', Europos 
kraštai turėtų sušelpti Sovietų Sąjungą, 
parduodami jai savo produktus žemiau sa
vikainos.

Nenuostabu, kad atsirado pasipikitinu- 
sių balsų. Ypač sujudo britų spauda. Greit 
buvo pasiūlyta atiduoti sviestą badaujan
tiems kraštams nemokamai. Atsakymas — 
sviesto transporto kaštai būtų didesni už 
nuostolius, pasidariusius parduodant S. Są
jungai papiginta kaina. Tegu anie palau
kia. Kitas pasiūlymas — sumažinti sviesto 
kainas vidaus rinkoje ir leisti jo iki sočiai 
valgyti pensininkams ir nepasiturintiems. 
Atsakymas — Europoje perdaug vartojama 
gyvulinių riebalų, kurie sukelia širdies li
gas. Taigi sviestas padidintų jau ir taip ka
tastrofišką širdies atakų skaičių. Tegu nors 
neturtingieji ilgiau gyvena... Išeities nėra: 
norint išlaikyti Europos ūkio pusiausvyrą 
ir pastovias aukštas kainas, norom neno
rom reikia šelpti komunistinius kraštus... 
Gal ir teisingai Marksas pranašavo, kad 
kapitalistai praras protą ir sunaikins patys 
save!

Pasirodo, kad jau anksčiau sovietai yra 
pirkę iš E. Bendruomenės kraštų sviesto ir
kitų maisto produktų žemesnėmis kaino-1 ji turi 'daug aukso už ją kiek reikiant užsi- 
mis, negu moka tų kraštų vartotojai krau-1 mokėti.

SefiliįriioS DIENOS
— V. Vokietijos kancleris Brandt gegu

žės pradžioje vyksta į Vašingtoną. Bus ap
tariami Nato reikalai, dėl kurdų Vokietijoje 
paskutiniuoju laiku iškilo visokių gandų.

— Londono miesto valdyba paskyrė 250 
svarų tam, kuris sugaus' Temzėje lašišą. 
Nuo 1830 m. niekas nėra lašišų Temzėje pa
gavęs, nes jos gyvena tik švariam vande
ny.

— Švedijos ministeris pirmininkas buvo 
išsivežęs Kosyginą pažvejoti. Pasitaikė, kad 
iš visos žvejų grupės tik Kosyginas paga
vo 3 svarų menkę.

— Galutinai nuspręsta, kad princas Pi
lypas rugsėjo 5-9 d. lankysis Sovietų Są
jungoje. Tai bus pirmas Anglijos karališ
kas vizitas nuo 1917 metų.

— Naujas Sovietų Sąjungos ambasado
rius Londone bus Mikalojus Lunkovas. Jis 
atvyksta gegužės mėnesį.

— Anglijos studentų sąjunga paskelbė, 
kad iš 500.000 jos narių 25.000 yra homo
seksualistai. Studentai nutarė steigti spe
cialius homoseksualistų klubus.

— Sovietų Sąjugoj vėl pasirodė pogrin
džio laikraštis „Įvykių kronika“ Nr. 28. 
KGB buvo paskelbusi, kad šitam numeriui 
pasirodžius, bus areštuoti intelektualai Ja- 
kobson ir Podiapolski.

— Sovietų laivas susidūrė su prancūzų 
žvejybos traleriu, kuris tuoj nuskendo.

— Žurnalistas P. Niesewand Rodezijoj 
nuteistas dvejiems metams kalėti. Jo nusi
kaltimas nebuvo viešai paskelbtas. Britų 
spauda labai pasipiktinusi.

— Brutų repatrijacijos įstatyme nenuma
tyta, kad kartą išvykęs, nebegali sugrįžti. 
Tuo pasinaudoja pakistaniečiai — išva
žiuoja valdžios kaštais namo, o vėliau vėl 
sugrįžta. Klausimas keliamas parlamente.

— Vienoj Londono ligoninėj mirė 20 me
tų prancūzė, daktarui sumaišius anasteti- 
kos vaistus. Ji buvo atvykusi pasidaryti 
aborto.

— Nigerijoj (Afrika) prostitutės įsteigė 
profesinę sąjungą savo teisėms ginti.

— „The Sunday Times“ įsidėjo paveiks
lą, kuriame nufotografuoti vergai Nigerijo
je (Afrikoj). Vergų rinkoje esą mokama 
iki 285 svarų už stiprų juoduką vergą.

— Luksemburgas antrus metus iš eilės 
laimėjo Europos dainų konkurse pirmą vie
tą. Anglijai teko trečioji vieta.

— 1.000 žydų praėjusį sekmadienį de
monstravo prie Sov. Sąjungos ambasados 
Londone. Jie buvo suvažiavę iš visų Ang
lijos miestų ir reikalavo, kad būtų paleis
tas Ukrainos žydas Isak Školnikas, suim
tas už šnipinėjimą anglams. 

produktų savikainą. Ir vėl E. Bendruome
nės kraštų mokesčių mokėtojai turės dova
noti sovietams po 20,00 svarų už kiekvieną 
jų nupirktą tų produktų toną.

Atrodo, kad E. Bendruomenės kraštai 
patenkinti sovietų pasiūlymais. Atrodo, kad 
jie nieko nepasimokė iš JAV pernykščių 
klaidų, kad pusvelčiui pardavus sovietams 
kviečius, staiga pakilo maisto produktų 
kainos ir vyriausybė turėjo leisti specia
lius potvarkius kainoms sureguliuoti.

Anglai sakydavo: charity begins at ho
me. Laisvai verčiant tai reikštų, kad kiek
vienam savi marškiniai turėtų būti arčiau 
kūno arba kiekvienas pirma turėtų pasirū
pinti savimi. Europoje, atrodo, tas dėsnis 
nebegalioja. Gal čia nulemia eiliniam žmo
gui nesuprantami kapitalistinės ūkio siste
mos išskaičiavimai, o gal ir politinės kom
binacijos.

Tuo tarpu yra žinoma, kad mažiausia 
pusė žemės rutulio gyventojų nedavalgo 
arba tiesiog badauja. Taip pat žinoma, kad 
sovietinė meška, kurios glėbyje ir Lietuva 
laikoma, nors ir neturi prabangos, bet tie
sioginio bado nejaučia. Niekas nenorėtų 
siūlyti, kad Sovietų Sąjungos gyventojai 
turėtų kęsti nedateklius dėl to, kad jų kraš
to valdžia nepajėgia aprūpinti savo pilie
čių maistu ar būtino reikalingumo prekė
mis. Bet jeigu jau norime padėti mažiau 
turintiems, tai pirmoje eilėje E. Bendruo
menės visiko pertekę kraštai turėtų atsi
žvelgti į tuos, kurie kenčia, negalėdami pa
dėti patys sau. O jeigu Sovietų Sąjunga, tu
rėdama derlingiausius Europos žemės plo
tus r išvystytą chemijos ir technikos pra
monę dar ir po pusės šimtmečio nepajėgia 
pati pakankamai duonos pasigaminti, tai

— Izraelio vyriausybė uždraudė priva
tiems asmenims pirktis žemę buv. arabų 
kraštuose, kurie dabar žydų okupuoti.

— Žmogaus Teisių Komiteto narys moks
lininkas G. Podiapolskis už nepaklusnumą 
sovietų valdžiai pasiųstas į psichiatrinę li
goninę.

— Sovietų mokslininkas Z. Medvedevas, 
kuris šiuo metu dirba britų universitete, 
negavo rusų ambasados leidimo apsilanky
ti Paryžiuje.

— JAV širdies ligų specialistas dr. M. 
de Bakey padarė širdies operaciją sovietų 
mokslo akademijos prezidentui M. Keldy- 
šui.

— Du sovietų diplomatai, įsivėlę su Ku
bos agentais į šnipinėjimą, šiomis dienomis 
turėjo apleisti Londoną.

— Po pirmos LSD dozės 18 metų jaunuo
lis J. Phipps iššoko pro krautuvės langą. 
Teismas nubaudė 10 svarų ir 7,50 sv. lango 
išlaidų.

— 200 vokiečių ir prancūzų nudistų at
vyko į Izraelį atostogų. Tačiau lankydami 
šventąsias vietas jie turėjo apsirengti.

— Vien tik Nigerijos diplomatai Londone 
padarė 11.000 automobilių ne vietoj paliki
mo prasikaltimų ir turėtų mokėti 22.000 sv. 
pabaudos. Bet jie turi diplomatinį neliečia
mumą ir baudų nemoka.

— Prie Bazelio Šveicarijoje nukritusia- 
me britų lėktuve žuvo 105 moterys, skridu- 
sios vienai dienai į Šveicariją.

— Staigiu antpuoliu žydai užmušė tris 
arabų sukilėlių vadus Lebane. Lebano vy
riausybė atsistatydino. Prieš tai arabaibu- 
vo užpuolę Izraelio ambasadą ir žydų lėk
tuvą Kipro saloje. Užmuštas vienas arabas 
ir vienas policininkas sužeistas.
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Lituanistika Anglijoje
' Ingė

Humanizmo idėjos, pasiekusios Lietuvą, 
sustiprino jos ryšius su kitomis valstybė
mis. Jau XVI a. ir vėliau XVII a. būta kul
tūrinių ryšių su viena iš tuo metu toli
miausių valstybių — Anglija.

XVI a. Vilniuje anglai garsėjo kaip gydy
tojai: Martynas Foksas (Fox) buvo kara
liaus Žygimanto Augusto asmeniniu gydy
toju, o Jokūbas Amus (Amuth) buvo iš
siųstas Merkelio Giedraičio lėšomis tęsti 
medicinos studijų Padujoje. Grąžęs dirbo 
Vilniuje.

Kontaktai su Anglija ypač padažnėjo re
formacijos ir kontrreformacijos kovų lai
kotarpiu. Pradėjus Angliją valdyti karalie
nei Marijai I (1553-1588), daug reformatų 
turėjo išvykti iš Anglijos. Dalis jų atvyko 
j Lietuvą. Žygimantui Augustui valdant, 
Kražius gavo Ričardas Berti (Bertie), Lan- 
kasterk kunigaikštis. Valdant karalienei 
Elžbietai I (1558-1603), anglikonų šalinin
kei, iš Aiglijos toliau emigruodavo nepa
klusę anglikonams. Kai 'kurie jų, ypač ško
tai, tada apsigyveno Kėdainiuose. XVII a. 
antroje pusėje vienu metu maždaug trečda
lis Kėdainių gimnazijos mokinių buvo ško
tai. XVII a. pabaigoje žinomas buvo škotas 
Tomas Ramza (Ramzey), kuris dirbo lietu
vių pamokslininku ir recenzavo vieną lie
tuvišką leidinį.

Anglijoje buvo išleistas Martyno Smiglec- 
kio logikos vadovėlis. Martynas Smigleckis 
(1564 — apie 1619) keturiolika metų pro
fesoriavo Vilniaus akademijoje. Jo vado
vėlio vertimu buvo naudojamasi Anglijos 
mokyklose, pagal jį laikė egzaminus „Gu
liverio kelionių“ autorius Dž. Sviftas 
(Swift). Žinoma buvo Anglijoje ir lietuvio 
raketų išradėjo Kazimiero Simonavičiaus 
knyga „Didysis artilerijos menas“ (Amster
damas, 1650 m.), kuri buvo išversta į anglų 
kalbą ir jau vėliau; — XVIII a. — išleista 
Londone (MG 1966 m. 11 nr.; 1968 m. 9 nr.).

1660 m. Londone buvo pradėta spausdinti 
biblija, Samuelio Boguslavo Chilinsko iš
versta į lietuvių kalbą. Tai buvo pirmasis 
pradėtas spausdinti šios knygos vertimas j 
lietuvių kalbą. Tačiau ir šis vertimas nebu
vo baigtas spausdinti, nepasiekė Lietuvos, 
ir iki mūsų dienų teišliko keli šio spausdi- 
nio fragmentai. Įdomu, kad prie šio darbo 
daug prisidėjo to meto Anglijos šviesuome
nė. Jos vertėjas Samuelis Boguslavas Chi
linskis buvo Lietuvos reformatų stipendia
tas Olandijoje. 1657 m. jis negalėjo grįžti į 
Lietuvą, kur siautėjo karo ugnis. Gavęs 
Olandijos Frenekerio universiteto profesū
ros labai palankias rekomendacijas kaip 
„lietuvis jaunuolis“, pasuko į Angliją. Ten 
Chilinskis savo sumanymu sudomino gar
sius Oksfordo profesorius chemiką Robertą 
Boilį (Boyl), matematiką Džoną Uolisą 
(Wallis) bei teologijos profesorių Henriką 
Vilkinsoną (Wilkinson), šie garsūs moksli
ninkai buvo vieni iš Karališkos mokslo 
draugijos — Royal Society — kūrėjų.

1680 m. rudenį į ilgą kelionę po Vakarų 
Europą išsiruošė Lietuvos reformatų pa-

PAJŪRIAIS, PAMARIAIS!
NUO PALANGOS LIGI ŠVENTOSIOS

Šiandien Palanga garsi kaip graži ir patogi 
pajūrio vasarvietė. Praeityje jos reikšmė buvusi dar 
didesnė. Senovės laikais čia buvęs įrengtas uostas. 
Palangos uostas tęsėsis nuo Birutės kalno į šiaurės 
vakarus. Spėjama, kad žemaičiai per šį uostą senai
siais laikais prekiavo su užsieniu. Jį prekybos tik
slams naudoję ir vokiečiai, kada buvo užėmę Palan
gos apylinkes. Palangos uostas jau buvęs įrengtas 
vienuoliktajame amžiuje. 1161 m. danų karalius 
Voldemaras I-sis, esą, Palangos uoste išlaipinęs 
savo 'kariuomenę. Ypač plačius ryšius su žemaičių 
pirkliais per Palangos uostą palaikę danų prekybi
ninkai. Tai galima spręsti ir iš šio fakto. Kai vys
kupas Masalskis, tapęs Palangos savininku, pra
dėjo kirsti pajūrio miškus, tai danų jūrininkai jam 
davę stambais sumas, jog nekirstų pušų nuo Nag
lio kalno, nes jos jiems esančios geras rodiklis į Pa
langą.

Ilgainiui Palangos uostos, niekieno nevalomas, 
nyko. Pagaliau 1701 m. švedai jį visiškai sunaikino, 
užversdami akmenimis. Vėlesniais laikais savo lai
vams prieglaudą buvo įrengęs grafas J. Tiškevičius. 
Ta prieplauka jau buvusi tolėliau nuo jūros krašto. 
Į ją vedęs apie kilometro ilgio tiltas.

Ties Palanga uostui įrengti ypač buvo patogios 
sąlygos dėl to, kad čia jūros pakraštys beveik nie
kada neužšąla. Tėra žinoma tik keletas jūros ties 
Palanga didesnių užšalimų, kada žiemos buvo ypa
tingai ilgos ir šaltos. Paminėtinas 1898 metų užša
limas. Tą žiemą jūros pakraštys ties Palanga už
šalo keletą kilometrų. Palangos progimnazijos mo
kiniai, džiaugdamiesi atsiradusiu ledu, išėjo pa- 
čiuožti. Tačiau ledas pasirodė tiek netvirtas, kad 
tuojau pradėjo vietomis lūžti ir keletas mokinių 
vos neprigėrė.

Ir sniegas ties Palanga žiemomis beveik nesi
laiko. Nors žiemomis čia jo dažnai žymiai daugiau

Lukšaitė
siuntinys M. Minvydas. Jis turėjo išsirūpin
ti Lietuvos reformatams stipendijų univer
sitetuose ir pabandyti spausdinti naują 
biblijos vertimą į lietuvių kalbą. Nuvykęs į 
Angliją, 1681 m. Minvydas pasirašė pasiža
dėjimą, kad surinktus pinigus jis išleisiąs 
biblijai spausdinti ir alumnams iš Lietuvos 
išlaikyti Anglijos universitetuose. Tačiau 
pinigų, matyt, gavo nedaug, o 1681 m. kny
gos vertimo į lietuvių kalbą rankraštis bu
vo paskelbtas sudegęs.

Minvydo kelionė į Angliją pasitarnavo, 
tur būt, lituanistikai kita prasme: tikriau
siai, tai jis, vykdamas į kelionę, pasiėmė 
su savimi Karaliaučiuje 1680 m. išleistą lie
tuvišką kalvinstų katekizmą. Jo vienintelis 
egzempliorius išliko Britų muziejuje. Tai 
buvo pirmasis elementorius lietuvių kalba, 
Skirtas Didžiosios Lietuvos skaitytojui: ja
me išspausdinta abėcėlė, skiemenavimo pa
vyzdžiai, romėniški bei arabiški skaitme
nys. Anglijoj, matyt, kažkas prirašė ranka 
knygutėje angliškai-lietuvišką žodynėlį. 
Britų muziejuje dabar saugomas ir Chilins
kio vertimo rankraštis. 350 metų šios vienos 
pirmųjų knygų lietuvių kalba likimas buvo 
nežinomas. Tik XX a. pradžioje jį iš anti
kvaro įsigijo Britų muziejus. Nežiūrint ne
sėkmingo knygos spausdinimo, Chilinskio 
vertimas pagarsino lietuvių kalbą Vakarų 
Europoje: iš jo į įvairius poliglotinius rin
kinius, labai populiarius XVII-XVII a., pa
teko lietuviški tekstai.

„Mokslas ir Gyvenimas“

Nauja knyga
ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIŠKOS 

KNYGOS MYLĖTOJUS

Kun. Petras Urbaitis yra parašęs 400 
puslapių knygą „Kinija — Azijos Milži
nas“, kuri greitai išeis iš spaudos.

Tai yra labai svarbi knyga, vaizduojanti 
Kinijos 4.000 metų istoriją, jos žmones, pa
pročius, kalbą ir gyvenimo būdą. Atskirai 
aprašyta Lietuvos misijų veikla Kinijoje.

Kinija atrodo tolimas ir nežinomas kraš
tas. Bet jos vardas kasdien vis dažniau pa
sirodo pasaulio spaudoje. Kinijos gyvento
jai sudaro vieną ketvirtadalį pasaulio gy
ventojų. Kinų spaudoje laikas nuo laiko 
panaudojamas ir Lietuvos vardas Sovietų 
agresijai pavaizduoti. Kinija yra trečioji 
karinė galybė, kuriai tektų didelis vaid
muo, jei kiltų naujas pasaulinis konfliktas.

Tad verta Kiniją pažinti. Verta užsipre
numeruoti ir perskaityti „Kinija — Azijos 
milžinas“ knygą.

Knygos kaina numatoma 10 dolerių. Už
sisakyti galima iš anksto. Autoriaus adre
sas: Rev. P. Urbaitis SDB, Vytėnai, Lftuani 
Don Bosco, Via Colonna, 2;00044 Frascati, 
Roma. Italy.

LITAUISCHE LYRIK
(Lithuanian Lyrik Poetry) A bilingual 

Lithuanian-German anthology, edited and 
with an introduction by Lucia Baldauf. 307 
pages, paperback. US Dollars 12.50

Apie šią knygą E. Lietuvio Nr. 10 bu
vo spausdinta išsami Petro Volungės 
recenzija. Vėliau dėl jos pasisakė (E. 
L. Nr. 14) Romas Šileris. Dabar deda
me „Die Raute“ (Rūtos) redaktoriaus 
rašinį, žvelgiantį į 'knygą vokiškai kal
bančio skaitytojo akimis. Red.

Lietuvių lyrika yra žymiausia ir origina
liausia lietuvių literatūros šaka, pradedant 
nesuskaitoma galybe liaudies dainų, kurių 
tolimesnis vystymasis lyg ir atsispindi 
paskutiniųjų dviejų šimtmečių lietuvių 
poetų meninėje kūryboje, kuri beveik be 
jokios literatūrinės tradicijos lyg jūros 
banga išsiliejo ir trumpiausiu laiku pasie
kė lyrinės kūrybos nuostabias aukštumas. 
Šis faktas paaiškėja, prisiminus lietuvių 
tautos istorines sąlygas, caristinę priespau
dą, spaudos draudimą. Galbūt, tas sunkus 
lietuvių tautos likimas ir rado savo atspin
dį tame subtiliame liūdesy, kuris ir uždėjo 
savo antspaudą daugumos jos poetų eilė
raščiams, kaip tik tą nuostabų antspaudą, 
kuris jų lyrikai ir suteikia tą nepamaino
mą jos žavesį, niekur kitur nerandamą. Jau 
Lesingas atkreipė su dideliu entuziazmu 
pasaulio akis į lietuvių liaudies kūrybą, 
jam atliepė Herderis, Gėtė, Šamizo ir kiti 
vokiečių poetai. Pradėta versti. lietuvių 
liaudies dainas į vokiečių kalbą, vienas 
leidinys sekė kitą. Nenuostabu, kad šios 
antologijos autorė laikė savo šventa pa
reiga plačia dokumentacija supažindinti 
kitas tautas su lietuvių menine lyrika. Pa
tiekdama išsamią lietuvių lyrikos medžiagą 
vokiečių kalba, ji tam tikru būdu, sakytum, 
užpildė sykiu ir dar vieną didelę spragą ■— 
būtent, nebuvimą lietuvių literatūros isto
rijos vokiečių kalba.

šioje antologijoje skaitytojas supažindi
namas su 26 lietuvių poetais (jų seniausias 
gimęs 1763 m., o jauniausias — 1943 m.), 
paduodant jų kūrybos charakteringiausius 
pavyzdžius. Prieš mūsų akis sušvyti pano
rama, kurios spalvų galia ir aiškiai susi
formavęs kiekvieno atskiro poeto asmeni
nis savitumas skaitytoją prie savęs pa
traukia ir jį užvaldo.

Betarpiai paaiškėja, kad vien tik dėl to, 
kad lietuvių kalbos tyrinėtojams vien tik 
lietuvių kalba tebuvo prieinama, toji ne
paprastai vertinga lietuvių lyrika augo ir 
'klestėjo ligšiol nepastebėta. Atėjo laikas — 
jos teisingas įvertinimas tapo nebeišven
giamas , nes lietuvių lyrika pasiekė tas 
aukštumas, į kurias ligšiol tik poetai kitų 
„laimingesnių“ — anglų, prancūzų ir kitų 
„didžiųjų“ literatūrų tebuvo įkopę. Šios an
tologijos autoriai gali drąsiai stoti į geriau
sių tų literatūrų atstovų eiles, kurių kūri- 

| niai šiendie sudaro bendrą Europos kultū- 
■ rinį lobį.

Nėra jokios abejonės, kad vokiškai kal
bančiuose kraštuose trūko medžiagos apie 
lietuvių meninę literatūrą. Dr. Liucija Bal
dauf ienė-Jurgutytė sumaniai užpildė šią:

iškrenta negu kitose vietose, bet jis gret pranyksta. 
Žvarbus pajūrio vėjas bematant jį sunaikina. Pa
prastai Palangoje žiema tetrunka kelias dienas, ka- 
ua vietos gyventojai gali su rogėmis važiuoti.

Falanga labai plačiai žinoma jos apylinkėse 
augančiu retu vaistinguoju augalu, vietos žmonių 
aevynmace vadinamu. Tai trejų devynerių augalas, 
„ydįs gelsvais žiedeliais, šios rūšies augalų reta kur 
aptikti. Be to, dar visa eilė apie Palangą auga įdo
mių pajūrio augalų. Kopose daug kur galima pama
tyti kopų karklą keleivį, su savo šaknimis keliau
jantį vandens ieškoti. Nors šis blizgančių lapų kar
klas užauga nedidelis, tačiau, jo šaknys būna gana 
storos, smarkiai išsišakojusios, dažnai link drėgnes
nių vietų nukeliavusios po penkioliką metrų ;r 
daugiau.

ČIA ĮVYKO PIRMASIS LIETUVIŠKAS 
SPEKTAKLIS

Paminėtinas prieš keturiasdešimt metų Palan
goje įvykęs didelis kultūrinės reikšmės faktas. 1899 
m. rugpjūčio 8 d. lietuvių inteligentų, daugiausia 
mokslą einančio jaunimo, pastangomis buvo su
vaidintas Keturakio „Amerikos pirtyje“ spektaklis. 
Tai pirmasis platesniu mastu įvykdytas vaidinimas 

,uvių kalba. Atsižvelgiant į svetimųjų priespau- 
Jos metą, jo reikšmė darosi dar didesnė.

Pirmasis lietuviškasis vaidinimas įvyko ne ko
čioję nors puošnioje salėje, o paprastoje daržinėje, 
kuri vietos dvarininkų buvo naudojama kaip san- 
dėlys. Šiandien tos daržinės Palangoje jau nėra. 
Anais laikais, prieš keturiasdešimt metų, apie tą 
daržinę augo alksnynėlis. Dabar ta vieta nusausinta 
ir aplink rikiuojas stilingos vasarinės. Daržinė su
degusi. Ji stovėjo netoliese „švyturio“ vasarinių.

KAIP ATSIRADO PALANGOS VARDAS

Apie Palangos, Klaipėdos, Kretingos ir Dar
bėnų vardų atsiradimą yra graži pasaka, sekama 
senųjų palangiškių. Senais laikais, kada Palangą

LIETUVOJE
MIRĖ A. VAINIŪNAITĖ

Kovo pradžioje Lietuvoje mirė beveik 80 
metų sulaukusi žinoma artistė A. Vainiū- 
naitė-Kubertavičienė. Scenos darbą buvo 
pradėjusi nepriklausomos Lietuvos laikais.

LaidoiUvėse dalyvavo iš JAV atskridusi 
duktė Mauruikienė-Kubertavičiūtė.

KELIASI Į MIESTUS

Lietuvoje kasmet vis daugiau gyventojų 
iš kaimo keliasi į miestus. Daugiausia ke
liasi jauni 15-39 metų amžiaus žmonės. 
Dėlto kaimas jaučia darbingų žmonių trū
kumą. Pvz., 1959-70 m. laikotarpyje kai
mo gyventojų skaičius sumažėjo 7 proc. 
Tačiau darbingo amžiaus žmonių kaime su
mažėjo apie 18 proc. Apie trečdalis išvyks
tančių yra įvairūs ž. ū. specialistai, kurie 
buvo paruošti dirbti kaime.

PAGERBTAS J. ŠVEDAS

Dideliam liaudies muzikos kultyvuotojui 
prof. Jonui Švedui pagerbti Panevėžio mu
zikos mokykla pavadinta Jono Švedo var
du. Prie namo, kuriame jis gyveno, įreng
ta memorialinė lenta.

ORGANIZUOJA SĖJĄ

Praėjusieji metai Sovietų Sąjungos že
mės ūkyje buvo blogi. Kad tas nepasikar
totų, šiais metais pavasarinė sėja organi
zuojama beveik karišku' tikslumu. Nesi
liaujanti radio ir spaudos propaganda ra
gina sėją pradėti anksti, nes oras šiais me
tais ypatingai palankus. Organizuojamos 
kolūkių sėjos lenktynės. Specialios perke
liamos mašinų dirbtuvės yra paruoštos 
vykti į gedimo vietas. Darbininkų sėjos bri
gadoms organizuoti naudojami net trumpų 
bangų siųstuvai ir garsiakalbiai. Visos ga
limybės ir* priemonės sutelktos kovai su 
duonos trūkumu laimėti. Gaunasi įspūdis, 
kad tik pusė žmonių dirba, o kita pusė or
ganizuoja ir varo nesibaigiamą propagan
dą.

KOLŪKIŲ SKAIČIUS

Lietuvoje iš viso yra 1.303 kolūkiai. Ko
lūkių, kuriems vadovauja moterys, yra 28.

JEHOVOS LIUDININKAI

„Sovetskaja Lifva“ praneša, kad Lietu
voje nuteisti penki Jehovos liudininkai (re
liginė sekta). Sektos vadas V. Araus 
(Arauskas?) nuteistas penkiems metams.

spragą ir sukūrė ne tik vokiečių kalba, bet 
ir lietuvių kalba, t. y. šios antologijos lie
tuviškuoju tekstu, lyrikos veikalą nepamai
nomos vertės.

Albert Unger, Schriftleiter des Kultur- 
und Nachrichtenblattes der Deutschen aus

ir jos tolimas apylinkes supo neišbrendami miškai, 
rusai žmones jau varydavo į Sibirą. Ilgą kelią pės
čius nuvarę į Sibirą, sodindavę į senus laivus, lai
vininkystei netinkamus, ir atiduodavę Ištremtuosius 
vėjo valiai. Daug jų vandanyse žūdavę. Tačiau, vie
ną kartą seną laivą palankūs vėjai iš tolimojo Sibiro 
atvarę į Palangą, kuri tuo metu šio vardo dar netu
rėjusi. Į krantą miškų pasuptą, pavargę išlipę įvai
rių tautų ištremtieji. Kai tik išlipo ant sausumos, 
kilusi didelė audra su gausiu lietumi, žmonės pa
sislėpę po tankiais medžiais ir apsisaugoję nuo lie
taus. Del to nutarę šia vietą pavadinti Palonda. 
Reiškia: — jie palindo po medžiais, slėpdamiesi 
:nuo lietaus. Tik vėliau žodis Palonda buvęs žmo
nių pakeistas į Palangą.

Praėjus didžiajam lietui, Sibiro tremtiniai nu
tarę toliau keliauti ir ieškoti žmonių gyvenamų vie
tų Beeidami miškuose paklydę. Dėl to pirma sutik
tą miestą pavadinę Klaipėda, nes į jį klaidžios pė
dos. Toliau bekeliaudami tie tremtiniai radę mie
stą, apsuptą derlngų žemių, čia jie išsisklaidė kas 
sau, miestui suteikdami Kretingos vardą, n uo žo
džio pakriko, Kai pradėję iš įvairių kraštų tremti
niai įsikurti derlingose Žemaičių žemėse — daug 
ko jiems reikėjo. Vieno miestelio nagingi meitseriai 
visko padarydavę, čia jie vėl susitikę, atėję pas 
meisterius su užsakymais, ir nutarę tą miestelį pa
vadinti Darbėnais, nes jame gyveno darbštūs vy
rai.

Kol pasieki Šventąją, keliose vietose randi 
žvejus, iš jūros ištraukusius valtis ir saikuojančius 
laimikį. Artėjant prie Šventosios bangų, vis daugiau 
į krantą išplauta smulkių gintarų.kurie smėlyje sau
lėtą dieną tvaska vaiskiu rubinu.

— Šiandien maži gintarai išmesti, — priėjęs 
kalba vieno pajūrio žvejo berniukas, savo pastabą 
baigdamas vaizdžių sakiniu: — Kai jūroje būna 
didelė audra ir bangos į krantą verčia juodas žemes, 
tada gintarų išplauna gero vyro kumščio didumo.

Ir jis žvelgia į jūrą, susiliejančią su horizontu, 
bene pamatys iš žūklės grįžtantį tėvą.

S.M.

ŠVAROS MĖNUO

Balandis yra švaros mėnuo Lietuvoje. 
Tuo metu „pašalinami susikaupę nešvaru
mai, sodinami medeliai, {ruošiami gėlynai, 
sutvarkoma įmonių kolūkių ir gyventojų 
kiemo aplinka“.

Spauda nusiskundžia, kad miestuose esa
ma labai daug šiukšlintojų ir gamtos žalo
tojų. Raginamos net' viešos talkos tvarkai 
padaryti.

PRASMINGA ALELIUJA

EKMAųlgNIO

Kai mūsų tėvynė buvo laisva, Velykų 
šventė buvo viena pačių didžiųjų ir links
mųjų švenčių. Ji buvo apipinta gražiomis 
tautiškomis tradicijomis. Šiandien tik kai 
ką galime atkurti, o visa kita tik prisamin- 
t'i. Bet tikrasis tos šventės pagrindas, it ko
kio medžio sultys, iš mūsų minties ir šir
dies ir dabar nėra išdilęs. Tai tikėjimas į 
prisikėlusį Jėzų Kristų. Tas tikėjimas vi
suomet ir visur išsiveržia džiaugsmingu 
Aleliuja. Kaip tėvynės meilė nemiršta, ne
tekus po savo kojomis gimtosios žemės, 
taip ir tikėjimas neturi būti nuslopintas 
nei tolio nei ištrėmimo, nei vargo ar lai
mės, nei pasisekimo nei nelaimių.

Velykų šventė buvo, yra ir paliks tikra 
ir pilna prasme paguodos, džiaugsmo ir 
vilties šventė.

Paguodos, nes, jei dabar ir kenčiame 
įvairius gyvenimo trūkumus, vienišumą, 
būdami atskirti nuo savo mylimų asmenų, 
net ir pačios tėvynės, žinome, kad tos kan
čios yra tik laikinas dalykas.

Džiaugsmo, nes kaip tikį žmonės supran
tame, 'kad laikini kentėjimai yra naudingi 
sielai. Jie piausto ryšius, 'kurie kai kuriuos 
asmenis t'aip pririša prie žemiškųjų daly
kų, . kad pamiršta aukštesnius. Ką Dievas 
myli, tą ir plaka.

Vilties, nes, užbaigus nemalonią žemiš
kąją kelionę, jei buvo kentėta ir vargta- su 
Dievu ir dėl Dievo, mus laukia amžinoji 
laimė.

Kad taip būtų ir įvyktų, negalima pasi
tenkinti vien tik paviršutinišku, ta yra kū
nišku, Velykų minėjimu, bet reikia prisi
minti šv. apaštalo Povilo žodžius: Ieškokite 
dalykų, esančių aukščiau. Pamokite tai, 
kas yra aukštai, o ne tai, kas yra žemėje. 
Švęskite šventes ne senuoju, ne pikto ir ne
dorybių raugu, bet nuoširdumo ir tiesos ne
rauginta duona.

Bažnyčia, o su ja, mes vsi jos vaikai, su
darantieji Dievo Tautą, „tęsia savo kelio
nę, pasaulio persekiojama ir Dievo guo
džiama (šv. Augustinas). Toje kelionėje 
mus stiprina prisikėlęs Kristus, kad savo 
kantrybe ir meile įveiktume priespaudas 
ir sunkenybes, ir padėtume kitiems taip 
pat įveikti.

Kristus yra įvykdęs savo darbą, būda
mas neturtingas ir persekiojamas. Jis pats 
save sunaikino, nors buvo šventas, nekal
tas, be dėmės. Niekas ir tokios pergalės 
neturėjo, kaip jis. Jo kelias yra mūsų ke
lias. Jo pergalė yra mūsų pergalė.

Velykų Aukai didingai
Teteikia garbę krikščionys 

džiaugsmingai.
Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės.

Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės 
Vadovas.

(Iš Velykų himno)

A. J. S.

ši nekantriai laukta C. Gedgaudo knygą 
„MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT“, at
skleidžianti daug mūsų senovės paslapčių, 
pagaliau išvydo šviesą. Kietais viršeliais 
15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui 
P .O. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405.
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SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS KITI RAŠO
Į DBLS atstovų ir N. B-vės akcininkų 

susirinkimą suvažiavo gana skaitlingas bū
relis tautiečių. Be DBLS skyrių, dar buvo 
atstovaujamos 7 organizacijos. Aktyviai 
dalyvavo ir jaunimo atstovai.

Suvažiavimui sklandžiai pirmininkavo 
patyręs susirinkimų pravedamo vilkas dr. 
S. Kuzminskas. Sekretorium pakviestas J. 
Maslauskas.

Suvažiavimą sveikino Lietuvos atstovas 
V. Baltokas (Jo kalba išspausdinta praėju
siame numeryje). Raštu sveikino prel. Gu
tauskas, P. Varkala, kun. Matulis, V. Zda
navičius ir Headley Park šaulių klubas.

Po sveikinimų iškilmingai įteikiama pre
mija Virginijai Juraitei, kurti sėkmingai iš
laikė lietuvių kalbos egzaminus anglų vi
durinėje mokykloje.

Ta pačia proga skautų rajono vardu J. 
Maslauskas įteikė skautų ordino rozetę Lie
tuvos Atstovui V. Balickui ir Skautų rėmė
jų ženklus dr. S. Kuzminskui, A. Bučiui ir 
V. Kupsčiui. Valdybos nariams Z. Jurui ir 
A. Pranskūnui padėkojo už visokeriopą pa
ramą.

DBLS Centro valdybos pirmininkas J. 
Alkis padarė pranešimą, iš kurio aiškėjo, 
kad veiklieji lietuviai pensininkai jau vir
šija lietuviais save laikantį jaunimą. (Pra
nešimas spausdinamas atskirai).

Aktualus buvo vicep. Z. Juro politinis 
pranešimas. Jo santrauka taip pat deda
ma atskirai.

Centro Valdybai pasiūlius, veiklų Brad
ford© kolonijos narį ir skautų rėmėją, pasi
traukusį į pensiją V. Ignait'į susirinkimas 
vienbalsiai išrinko DBLS garbės nariu.

Tarybos pirmininkas savo pranešime kė
lė ir praplėtė mintis, skaitytojams jau per
teiktas praėjusiame laikraščio numeryje. 
Jo pasiūlymas metų viduryje sušaukti ku
rioje nors kolonijoje lietuvių šventę-sąskry- 
dį susirinkimo priimtas.

Iždininko ir revizorių pranešimas — žais
mas Skaitlinėmis. Įdomu tik tai, kad DBLS 
centras nebeišsiverčia .iš metinių pajamų 
ir jau giliai įsikasė į turimus rezervus.

Dalyviai kiek ilgiau stabtelėjo ties kny
gos apie DBLS veiklą išleidimu. Nutarta 
pavesti K. Barėnui pradėti ruošti medžiagą, 
apimančią ne tik DBLS, bet ir su ja ben
dradarbiaujančias lietuvių organizacijas. 
Pasiūlyta išleisti veikalą apie D. Britanijos 
lietuvius anglų kalba, bet jokio nutarimo 
tuo reikalu nepadaryta.

Po trumpos pertraukos vyko L. Namų 
Bendrovės akcininkų oficialus susirinki
mas. Dalyviai ‘beveik visi tie patys, tik pa
sikeitė pirmininkai. Bendrovės valdybos 
pirmininkas padarė išsamų pranešimą, ku
riame kėlė ir vieną kitą naują projektą 
(pranešimas spausdintas atskirai). Kai kas 
suabejojo, ar 'bendrovė, atsižvelgiant į jos

PENSININKAI VIRŠIJA JAUNIMĄ
(DBLS Centro Valdybos pirmininko

J. Alkio pranešimas atstovų suvažiavime 
balandžio 7-8 d. d.)

DBLS Centro Valdyba savo praėjusių 
metų veiklą turėjo pradėti liūdnoje nuotai
koje, kaip žinome, paskutinę suvažiavimo 
dieną staiga mirė ką tik išrinktas valdybos 
narys A. Gasiūnas. Tai buvo didelis smū
gis ne tik DBLS, bet ir visai bendruome
nei.

Iš kitos pusės buvo malonu vėl matyti 
valdyboje ilgametį jos narį ir pirmininką 
S. Nenortą, kuris po trumpos pertraukos 
sugrįžo į Centro Valdybą. Valdybos posė
džiuose taip pat dalyvavo ir jaunimo atsto
vas.

Tenka pastebėti, kad pereitųjų metų bė
gyje valdybos darbas vyko sklandžiai ir at
siprašome atstovus, kad šį kartą nesuteik
sime progos pasiginčyti. Gal PLB Krašto 
Valdybos pirmininko S. Kasparo dalyvavi
mas valdyboje prisidėjo prie darnaus dar
bo. Atrodo, kad jis pasiliks ir toliau mūsų 
eilėse. Šio suvažiavimo proga jaučiu parei
gą ir malonumą pagerbti vieną iš veikliųjų 
DBLS darbuotojų, buvusį Tarybos Pirmi
ninką V. Ignaitį iš Bradfordo, pakeliant jį 
į Garbės Narius.

Pirmasis mūsų uždavinių buvo organi
zuoti tradicinį sąskrydį Sodyboje. Ta pro
ga prie Sodybos kryžiaus buvo pridėta 
DBLS 25 m. sukaktuvinė lentelė su tinka
mu užrašu. Ypatingesnio kultūrinio paren
gimo nepavyko suruošti, nes atrodo, kad 
Sodybos sąskrydžiai pasidarė vien tik ben
dro pasilinksminimo proga.

Šiuo metu esame numatę galutinai pa
ruošti ir išleisti DBLS 25 m. gyvenimo ap
rašymą ir tikimės, kad šio suvažiavimo at
stovai pasisakys, kokio pobūdžio šis leidi
nys turėtų būti.

Antrasis uždavinys buvo Cleveland© 
GRANDINĖLĖS apsilankymo organizavi
mas. Suruošta du koncertai: Londone ir 
Manchesteryje. Tai buvo pirmas šios rū
šies 'bandymas ir, nežiūrint įvairių sunku
mų, koncertai pavyko gerai.

Tenka paminėti labai naudingą Tarybos, 
organizacijų ir skyrių susirinkimą Man
chesteryje. Jis buvo ypatingas tuo, kad bu
vo skiriamas vien tik organizacinio pobū
džio reikalams, ir atstovai turėjo progų 
smulkiau aptarti savo problemas. Diskusi
jose paliesta Centro ir skyrių bendravimas, 
spauda, politinė ir meninė veikla, jaunimo 
ir švietimo padėts, Sodybos klausimas, pen

turtą, daro pakankamai pelno. Pirmininkas 
paaiškino, kad mūsų tikslas nėra vaikytis 
pelno; mums rūpi lietuviškas kultūrinis 
darbas, kuris niekada nebuvo ir nebus pel
ningas. Apskritai akcininkai buvo paten
kinti, nes bendrovė stovi ant tvirtų pagrin
dų ir jos veikla galės dar sustiprėti, įliejus 
naujo finansinio kraujo, netikėtai atėjusio 
iš šalies.

Vienos dienos darbai baigti. Suvažiavimo 
dalyviai čia pat gavo užkąsti ir, pasidaliję 
mažesniais būreliais, tęsė gyvus pašneke
sius prie alaus stiklo.

Antroji diena, sekmadienis, prasidėjo pa
maldomis, kurias atlaikė klebonas J. Sake- 
vičius MIC. O po to — vėl darbas.

Diskusijose klausimas veja klausimą. Iš 
jų visų išryškėjo keli pagrindiniai dalykai: 
nepakankamai organizuotas spaudos plati
nimas, stoka spausdintos informacijos, 
ypač apie Centro organų veiklą ir pensi
ninkų globos problema. Pastaroji pasirodė 
nesanti labai aktuali, nes labai maža pen
sininkų, pageidaujančių vienokios ar kito
kios globos.

Jaunamo atstovas Aras Gasiūnas pranešė 
apie jaunųjų lietuvių veikimą. Jis prašė 
vyresniuosius aktyvesnės pagalbos, siūlė 
atgaivinti tautinių šokių grupes ir papeikė 
jaunimui neįdomią lietuvių spaudą. Iš pla
tokų diskusijų paaiškėjo, kadtik skautai iš
vystė kiek rimtesnę organizuotą veiklą, nes 
jie turi atsidavusių vadų. Kitiems, ypač 
kiek vyresniems jaunuoliams yra žymiai 
sunkiau organizuotis — jų permažai ir per
daug išsisklaidę. DBLS centro valdyba pa
žadėjo visokeriopą pagalbą jaunimo veik
lai pagyvinti.

Pagaliau išrinkti valdomieji organai. Pa
sirodė, kad ir jiems ne taip lengva kandi
datų susirasti.

Į bendrą DBLS-Namų B-vės valdybą pri
rinkti 3 asmenys. Pareigomis valdyba taip 
pasiskirstė: J. Alkis — DBLS centro val
dybos pirm., S. Nenortas — L. Namų B-vės 
■pirm., A. Pranskūnas — sekretorius, Z. Ju
ras— vicep., P. Mašalaitis — ižd., S. Kas
paras — II vicep., J. Benderius — narys.

Į Tarybą išrinkti: A. Bučys ■— pirm., A. 
Kučinsikienė — vicep., K. Bivainis — sekr., 
J. Maslauskas ir V. Leonas — nariai.

Revizijos komisija: T. Vidugiris, V. Stri- 
mas ir V. Duoba.

Po balsavimų dar iškeliami įvairiausi 
klausimai, klausimėliai. Atstovai neatrodo 
pavargę ir vis dar suranda ką nors aptarti 
ar pasiūlyti.

Pagaliau pirm. dr. S. Kuzminskas taria 
svarų baigiamąjį žodį. Po jo tylos minute 
pagerbiami mirusieji, sugiedamas Tautos 
Himnas ir pradedama atsisveikinti iki at
einančių metų.

j. 1.

sininkų ir ligonių problema ir bendras 
DBLS vaidmuo mūsų bendruomenėje. Pa
geidautina, kad panašūs subuvimai būtų 
ruošiami ir ateityje.

Buvo aplankyti Manchesterio, Derbio, 
Coventry, Bradfordo, Gloucesterio ir Not
tingham© skyriai. Be to, kreipėmės į skyrių 
valdybas, įprašydami informacijų apie na
rius, finansinę padėtį, pensininkus ir ligo
nius, jaunimą ir veiklos sąlygas. Platesnius 
pranešimus gavome iš Leigh, Gloucesterio, 
Rochdalės, Wolverhamptono, Leicester!©, 
Ketteringo ir Bradfordo skyrių.

Čia patiekiama šių 6 skyrių informacinė

Šiuos skyrius suvažiavime atstovauja 6 
atstovai.

santrauka:
Narių skaičius 266
Mokestį sumoka 185
Pinigų kasoje 442 sv.
Pensininkų 55
Ligonių 7
Jaunimo apie 50

Trumpus pranešimus gavome iš Boltono, 
Halifaxo, H. Wycombe ir Derby skyrių. 
Pastarasis šiais metais atšventė savo 25 me
tų sukaktį.

Bendrai paėmus, skyrių finansinė padė
tis nėra bloga, nors suprantama, kad iš na
rio mokesčio nei centras, nei skyriai pra
gyventi negalėtų. Tad nario mokestis yra 
daugiau solidarumo išraiška. Gaila, kad ne 
visi skyriai teikėsi prisiųsti žinių Centrui. 
Kaip gerą pavyzdį norėčiau paminėti H. 
Wycombe skyrių, kuris turėdamas, berods, 
3 narius, kasmet siunčia savo kuklios veik
los pranešimą ir nario mokestį.

Kaip matyti iš pranešimų, pensininkų 
padėtis yra visiškai pakenčiama, ir jų skai
čius jau viršija jaunimo skaičių. Ligoniai 
yra lankomi ir prižiūrimi. Būtų gera, jei 
ateinančiais metais gautume panašius pra
nešimus iš visų kolonijų.

Žinios apie jaunimą gana šykščios. Jų 
lietuviškumas menkėja. Mišrios šeimos ir 
trūkumas vadovų ir mokytojų yra svar
biausios priežastys. Tai yra problema, ku
ri kelia mums visiems susirūpinimą.

Svarbiausia jaunimo organizacija yra 
Anglijos Skautų Rajonas, kurio vadovai be 
poilsio tęsia jaunimo auklėjimo darbą. Lon
dono Jaunių grupė, kuri taip pat sudaro ir 
šeštadieninės mokyklos pagrindą, nuolat 
pasirodo koncertuose ir net televizijoje. 
Bradfordo scenos mėgėjų grupė ir Glouces
terio jaunimo dainininkai taip pat neatsi
lieka. Atrodo, kad ten. kur esama pasišven-

„Mūsų Pastogė“ (Nr. 13) straipsnyje 
„Kur ieškoti stiprybės?“ tarp kitko rašo:

„Kokia dvasia šiandien Lietuvių Tauta 
gyvena ir iš kokių šaltinių sau stiprybės 
semiasi? Neturime jokio mistinio tautos 
pašaukimo, kaip turi žydai, rusai, vokie
čiai; mūsų tautos vadai mums jo dar neat
skleidė, mes jokių mistinių uždavinių iš
vaduoti ar pavergti pasaulį neturime, mes 
gyvename, kadangi tokia Apvaizdos valia. 
Ir jokio kito paaiškinimo neturime ir jis 
nėra mums reikalingas. Mes norime gyven
ti savu nepriklausomu natūraliu kultūriniu 
gyvenimu ir atlikti istorijoje tuos darbus, 
kuriuos mums Apvaizda paskirs. Mes esa
me istorijos dalis, visatos maža kibirkštis, 
ir turime savo teises ir pareigas ir dėl jų 
kovojame, kenčiame ir gyvename, čia ga
lime pasireikšti kaip didvyrių t'auta ir ly
giai save pasmerkti išnykimui.“

Ir užbaigia:

„Stiprybės ieškokime visur, bet ypač ko
vojančioje tautoje, pačioje Lietuvoje, jie 
yra tenai bandomi ugnimi ir kardu, ir mes 
čia būdami negalime pasilikti kurti ir akli 
savo kenčiančios tautos akivaizdoje. Jos 
kančios tegul būna mūsų tautinės stipry
bės šaltiniu.“

„Naujienos“ atpasakoja prel. L. Tulabos 
kalbą, kurią jis pasakė Los Angeles lietu
viams Vasario 16 d. proga. Joje jis suminė
jo tris iš lietuvių tarpo šalintinus skaudu
lius.

„Žvelgdamas į išeivijos gyvenimo silpny
bes, prel. Tulaba pirmoje vietoje pabrėžė, 
jog išeivijos jaunoji karta mažai teaugina 
vaikų. Sunku esą šiais laikais vaikus au
ginti, juos lietuviais išlaikyti, bet esanti 
pareiga, norint lietuvybę išlaikyti, daugiau 
vaikų auginti.

Kitas skaudulys — moralinis smukimas, 
kuris pasireiškia dabar viso pasaulio jau
nuomenėje, metasi ir į lietuvių tarpą. Dėl 
to kaltos pasaulinės sistemos, mokytojai ir 
profesoriai, kurie jaunimui išmuša bet kokį 
idealą. Pabrėžė, jog buvusi drausminga vo
kiečių tauta šiandien esanti palaida bala, 
lyg išmirštant'i tauta. Visose valstybėse esą 
tamsių jėgų, kurios stengiasi išmušti tikė
jimo ir tautinius idealus. Komunistai to ir 
laukia — kai žmonės liks be idealų, jie pa
tys pasiduos.

Trečiu skauduliu minėjo asmeninius ki
virčus ir organizacijų nesutarimus, nors jų 
perdaug jau tragiškai ir nenuvertino.“

„Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 13) B. Zume
ris kelia klausimą, kodėl lietuviams neski
riamas kardinolas.

Kyla klausimas, kodėl mes, lietuviai, 
niekad nesulaukiam garbės turėti savo 
kardinolą? Gal kas nors atsakys — neturim 
vertų juo tapti. Mano įsitikinimas yra prie
šingas. Toks arkivyskupas Matulionis, iš
kentęs pusę savo amžiaus rusų kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose, buvo daug 
kartų vertesnis užimti kardinolo vietą už 
tą, kuris visą savo amželį praleido Vatika
no raštinėse. Ir šiandien aš esu įsitikinęs, 
kad lietuviai katalikai yra šimteriopai dau
giau sudėję aukų už tikėjimą, negu Mel
burno katalikai ir turi daug daugiau už ti
kėjimą kenčiančių kunigų, negu pvz. italų 
tauta. Tačiau nežiūrint to, Melburno kata
likai turi savo kardinolą, italai turi visą 
eilę kardinolų, o nesuskaitomas aukas už 
tikėjimą sudėjusi caristiniais ir dabarti
niais laikais lietuvių tauta neturi nė vieno 
kardinolo. Nei italai, nei Melburno katali
kai neturėjo nieko panašaus į Kražių sker
dynes, nieko panašaus neturi ir net nežino, 
kokia kova už tikėjimą vyksta šiandien 
Lietuvoje.

Praeityje nekartą iš Vatikano sluoksnių 
girdėjome pareiškimus, jog Lietuva yra 
Marijos žemė, Rūpintojėlių kraštas, pamal
džių žmonių tauta, šiais gražiais žodžiais

tusių jaunimui žmonių, jo veikla stipresnė. 
Deja, vyresniojo amžiaus jaunimas ben
drai veiklai apsijungti dar nesugeba, nes 
kolonijų atstumai neleidžia jiems tankiau 
susirinkti.

Jaunimo Kongrese Chicagoje dalyvavo ir 
mūsų atstovai. Iš jų pranešimų matėsi, kad 
Kongresas buvo naudingas tiek jiems as
meniškai, tiek bendram mūsų jaunimo ap- 
si jungimui.

Centro valdyba sudarė sąlygas vyresnio 
amžiaus jaunimui tobulinti lietuvių kalbą. 
Pamokos vyko Liet. Namuose. Deja, metų 
pabaigoje pritrūko mokinių ir teko pamo
kas nutraukti. Bendrai paėmus, mūsų jau
nimo veikloje trūksta tęstinumo. Turime 
mokyklas, turime grupes ir kitus vienetus, 
bet nesugebam jų išlaikyti. O tą tęstinumą 
pasieksime talk tada, kai sugebėsime jau
niesiems įdiegti daugiau lietuviško jausmo 
ir solidarumo.

Lietuviškoji bendruomenė jaučia ir su
pranta mūsų gyvenimo problemas. Tai mes 
matome iš spaudos, posėdžių, parengimų. 
Jaučiame mūsų organizacijų ir ekonominių 
vienetų norą arčiau jungtis ir bendrauti. 
Tai yra labai džiugus pažymys. Pasitikėki
me vieni kitais ir DBLS bei Namų Bendro
ve, kurios ir toliau liks stipriu pagrindu 
mūsų lietuviškai veiklai. 

viskas ir baigiasi. Šiandien net Afrikos 
juodieji turi savo kardinolus, negausūs In
dijos katalikai ir tokie pat negausūs Mel
burno katalikai turi savo kardinolus, kai 
tuo tarpu vadinama kovojanti tauta, kata
likybės avanpostas rytų-šiaurės Europoje, 
kokia yra Lietuva, tos garbės, arba geriau 
pasakius savo pastangų įvertinimo, laukia 
ir nesulaukia.

Kokios yra priežastys, trukdančios lietu
vių tautai turėti savo kardinolą? Niekas jų 
nežino ir niekas ligi šiol nepaskelbė. Lietu
viai kungai tarpusavyje tyliai pasišnabžda, 
esą kardinolų skyrimas yra grynai asmeni
nis popiežiaus reikalas ar panašiai. Bet, 
atrodo, niekas konkrečiai nesiruošia šio 
klausimo viešai kelti ir reikalauti lietuvių 
tautai jai priderančių teisių. Toks jau lie
tuvių tautos likimas, kad mums be kovos 
niekas nieko neduoda.“

ATSIBUSK, AMERIKA
„Laikas“ aprašo New Hampshire valsti

joje (JAV) esančias spygliuotomis vielomis 
aptvertas savotiškas kapines, ant kurių 
vartų užrašyta: „Wake up, America, or this 
will be our fate. Live free or die“ (Pabusk, 
Amerika, nes toks bus ir tavo likimas. Gy
venk laisva arba mirk). Kapinių viduje yra 
kryželiai, prie jų lentelės su užrašais ir 
tautinės vėliavėlės. Lentelėse užrašyti lais
vės netekusių kraštų vardai. Pačiame prie
kyje matosi „Lithuania“ užrašas. Kiek to
liau — sargybos bokštas, su kūju ir pjau
tuvu viršuje. — O iš ko tada pirksime kviečius?

AZARTIŠKI LOŠIMAI
Anglija yra berods vienintelis Europoje 

kraštas, kuriame visų rūšių azartiniai lo
šimai yra legalizuoti. Išleidus 1968 m. Ga
ming Act, įvairiausios loterijos, lažybos ir 
lošimai išsivystė į naują milžiniškos apim
ties pramonės šaką ir virto savotiška liga. 
Skaitoma, kad tiktai apie 10 procentų visų 
Anglijos gyventojų nedalyvauja vienos ar 
kitos rūšies azartiniuose lošimuose.

Praėjusiais metais azartiniams lošimams 
Anglijoje buvo išleista virš 2.100 milijonų 
svarų. Tai yra du su puse kartų daugiau, 
kaip duonai ir visiems kitiems miltiniams 
valgiams. (Mokykloms buvo išleista apie 
2.000 milijonų, ligoninėms — 1.500 milijo
nų).

Daugausia pinigų — 900 mil. svarų iš
leidžiama „ant arklių“. Tai yra labai mo
demiškai organizuota pramonė, kurioje ne
sivaržydami dalyvauja tiek turtuoliai, tiek 
ir paprasti darbininkai. Arklių lenktynėms 
sekti ir pinigams surinkti visame krašte 
yra 15.500 registruotų „betting shops“, ne
skaitant tų „bookmakerių“, kurie keliauja 
iš vienų arklių lenktynių į kitas. Iš viso 
krašte yra 64 lenktynių aikštės, kuriose, 
krūvon sudėjus, minios žmonių praleidžia 
800 dienų per metus.

Šunų lenktynės turi dar daugiau lanky
tojų. Apie 9 milijonai šios rūšies sporto 
mėgėjų kasmet išleidžia 250 milijonų sva
rų. Visame krašte yra 148 šunų lenktynių 
aikštėse, kur alkani Suneš veja dirbtinius 
kiškius, o laimėjimų ištroškusi publika ke
lia neišpasakytą triukšmą. Dauguma lan
kytojų — paprasti darbininkai.

Angliškų casino, t. y. kortų ir ruletės 
klubų yra 115. Iš pradžių jų buvo žymiai 
daugiau, bet po įvairiausių nesusipratimų 
valdžia įvedė labai griežtą kontrolę ir ne
mažą Skaičių klubų uždarė. Tai yra aristo
kratų ir piniguočių azartininkų lošimo vie
tos. Čia per metus pralošiama 600 milijonų 
svarų.

Bingo yra vienas iš naujausių lošimo 
įmonių, kurias daugiausia lanko pagyve
nusios moterys ir mažiau pasiturintieji pi
liečiai. Paskutiniuoju lai'ku vietoje pinigi
nių premijių kai kur pradėta išmokėti 
maisto produktais ar šiaip prekėmis, kad 
tuo būdu daugiau pritrauktų šeimininkių 
ir išviliotų iš jų pinigus. Praėjusiais metais

POLITINĖ DBLS VEIKLA
(Vicep. Z. Juro DBLS atstovų suvažiavime 

daryto pranešimo santrauka)

DBLS yra aktyviai įsijungusi į šias poli
tines grupes ir dalyvauja jų veikloje: Euro
pean Liaison Group, Baltų Taryba, Pa
vergtųjų Tautų Komitetas, Democratic 
Alliance Group, British League for Euro
pean Freedom, ANB ir E. F. C.

Iš įvykių, kurie iki šiol nebuvo minėti 
mūsų spaudoje, pažymėtini šie:

European Liaison Group nutarė pasiųsti 
savo atstovą stebėtojo teisėmis į Europos 
tautų Parlamentą Strassbourge.

DBLS Centro valdyba pasiuntė peticiją 
Brežnevui ir Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui sąryšy su Kalantos susidegini
mu. Buvo protestuojama prieš Lietuvos 
okupaciją.

E. L. G. pasiuntė laišką prezidentui Ni- 
xonui, prašydama, kad būsimoje Helsinkio 
taikos konferencijoje būtų atitaisyta pa
vergtoms Europos tautoms padaryta 
skriauda. Ten pat buvo prašoma, kad būtų 
ir toliau leista veikti radio Liberty ir Free

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
CHIRURGO ATRADIMAS

Kauno Medicinos Instituto profesorius J. 
Brėdikis surado būdą, kaip pašalinti po 
operacijos kartais susidarantį kojose krau
jo krešulį, kuris užkemša arterijas ir 
sveikstantis pacientas staiga miršta. Prof. 
Brėdikis sukonstruktavo specialų aparatą, 
su kuriuo padaroma kojų raumenų elektro- 
stimuliacija. Tai esanti visiškai nesudėtin
ga ir trumpa procedūra.

NAFTA ŽEMĄITUOJE
Pirmoji pramoninė nafta Lietuvoje buvo 

surasta 1966 m. netoli Gargždų. Nuo to lai
ko Žemaitijoje pragręžta 60 gręžinių. Naf
tos žvalgybos ekspedicija šiomis dienomis 
baigė žvalgyti Vilkyčių naftos telkinį. Iš 
gręžinio „Vilkyčiai-9“ ištryško naftos fon
tanas, kuris per parą duoda 90 kubinių 
metrų aukštos kokybės naftos.

VILNIUI 650 METŲ
Šals metais Vilniui sukanka 650 metų — 

jo vardas pirmą kartą paminėtas autentiš
kuose istorijos dokumentuose 1323 metais.

Lietuvoje ruošiamasi šią sukaktį iškil- 
mngai paminėti. Ruošiamos specialiai Vil
niui skirtos parodos, rengiamos muzikos ir 
poezijos savaitės, išleisti jubiliejiniai ženk
leliai. Balandis skelbiamas miesto gražini
mo mėnesiu.

KAPITALISTŲ KVIEČIAI
Partijos kalbėtojas užtikrino:
— Netrukus, brangūs draugai, visos ka

pitalistinės valstybės taps komunistinėmis.
Balsas iš klausytojų tarpo: 

veikė 1700 bingo salių, kuriose lankėsi 8 
milijonai žmonių ir pralošė 300 mil. svarų.

Pats populiariausias ir ne toks azartiš
kas yra taip vadinami „football pools“. 
Skaičiuojama, kad mažiausia 25 procentai 
vyrų ir 5 procentai moterų kas savaitę už
pildo futbolo kuponus, tikėdamiesi išlošti 
didžiules pinigų sumas. Nežiūrint, kad dau
guma lošia mažomis sumomis, vis dėlto per 
metus išleidžiama 100 mil. svarų.

Įvairios lošimo mašinos surenka per me
tus 30 unil. svarų. Jų populiarumas, val
džiai uždėjus didelius mokesčius, pastaruo
ju metu šiek tiek sumažėjęs.

Visiems šitiems lošmo klubams bei or
ganizacijoms suorganizuoti ir išlaikyti rei
kia didelio skaičiaus žmonių, kurie šitoje 
pramonėje užsidirba sau pragyvenimą. Bet 
didžiausią uždarbį, be abejo, turi tos pra
monės organizatoriai ar savininkai. Nors 
įvairiais skelbimais ir bandoma įtikinti, 
kad azartiniai lošimai padaro žmones tur
tuoliais, bet' vieninteliai garantuoti laimėto
jai yra lošimo biznių savininkai. Na, ži
noma, ir valstybės iždas, kuris iš lašinių 
per metus gauna apie 120 mil. svarų.

Kodėl žmonės lošia? Dauguma, nusižiū
rėję į keletą laimingųjų, tikisi iš lošimo 
susikurti nerūpestingą gyvenimą ir praban
gą. Kiti randa malonumą sekdami šunų ar 
arklių lenktynes, arba rūpestingai užpildy
dami futbolo kuponus. Yra tokių, kurie lo
šia iš nuobodumo. Bingo salėse ar „betting 
shop'ose“ jiems greitai prabėga laikas ir 
nereikia namie nuobodžiauti. Turtuoliai lo
šia, kad jiems malonu išleisti lengvai už
dirbtus pinigus, o nepagydomieji azartinin- 
kai bando laimę, kad atgautų praloštas su
mas ir sumokėtų skolas ar slaptus išeikvo
jimus. Pagaliau esama ir tokių, kurie azart. 
lošimuose randa seksualinį pasitenkinimą.

Labai žymi lošikų dalis tiesiog serga lo
šimo liga, kuri yra tiek pat pavojinga, kaip 
narkotikai ar alkoholis. Yra įsisteigę net 
specialūs klubai, vadinami Gamblers Ano- 
nimous, bandantieji azartinius lošikus pa
gydyti. Jų vartojami metodai gana origina
lūs ir įdomūs. Tačiau pasisekimas tik tada 
užtikrintas, jei pats gydomasis turi stiprią 
valią ir pasiryžimą.

J. Baltmiškis

Europe. Paskutinysis prašymas patenkin
tas.

Keturių metu Čekoslovakijos invazijos 
proga lietuvių atstovas kalbėjo 14 paverg
tų tautų vardu.

Vyksta pasiruošimai dalyvauti Kodak 
firmos filmų festivalyje, į kurį yra pakvies
ti jaunieji lietuviukai atstovauti savo kraš
tą.

Dalyvauta ELG iniciatyva suruoštame 
simpoziume sąryšy su Sovietų Sąjungos 50 
metų sukaktuvėmis. Simpoziume kalbėjo 
lordas Oswaldas, Oberon, Herbert ir kiti.

Ruošiamasi dalyvauti šiais metais įvyks
tančioje Prieškomunistinės Lygos konfe
rencijoje Londone, kurią organizuoja Fo
reign Affairs Circle. Šios labai veiklios or
ganizacijos vadovas yra anglų parlamento 
narys Stewart Smith.

Savo pranešime Z. Juras suminėjo dau
gelį svarbių tarptautinių įvykių, daugiau 
ar mažiau liečiančų ir Lietuvą. DBLS ak
tyviai tuose įvykiuose reiškiasi. Kadangi 
jie savo metu buvo aprašyti E. Lietuvyje, 
tai čia jie plačiau nebekartoiami.
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Europos Lietuvių Erouiku
MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „E. Lietuvi" ir Nidos 
kluibo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

0,90 sv. — J. Bidulskis, 0,85 sv. — V. 
Kupstys, po 0,50 sv. — J. Galbuogis ir J. 
Stankevičius, po 0,40 sv. — J. Sankauskas, 
A. Gudliauskas, R. Gustainis, P. Pupalai- 
gis, Z. Šalkauskas, A. Masiulionis, J. Dim- 
ša, 0,35 sv. — A. Vitkus.

LONDONAS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LONDONE

21 The Oval, Hackney Rd., E.2
Didįjį (ketvirtadienį — šv. Mišios su švč. 

Sakramento procesija 8 vai. vakare.
Didįjį penktadienį — šios dienos pamal

dos su šv. Komunija 3 vai. p. p.
Didįjį šeštadieneį — ugnies ir vandens 

šventinimas, šv. Mišios 7 vai. vakare.
Velykų dieną — prisikėlimo pamaldos su 

procesija, šv. Mišos — 8 vai. ryte. Suma 
11 vai.

Velykų II dieną — šv. Jurgio (neprivalo
moje) šventėje 9 ir 11 vai.

Išpažinčių klausoma ir šv. Komunija da
linama kasdien.

NAUJA VALDYBA

Balandžio 8 d. įvyko metinis šv. Onos 
Draugijos narių susirinkimas. Išrinkta nau
ja valdyba. Ją sudaro: M. Damidavičienė 
— pirm.,- M. Parulienė — vicepm., A. 
Kriaučiūnienė — sekr., A. Capaitienė — 
kasininkė, R. Černienė — revizorė.

Į tarybą išrinkta:
M. Velioniškytė, M. Vikanienė, M. Kna- 

bikienė, O. Bulaitienė, A. Putinienė, A. Lin- 
gienė, O. Jokubaitytė.

MARGUČIŲ BALIUS

šeštadienį, -balandžio 28 d. 8-12 vai. Lie
tuvių Klube (345A Victoria Park Rd., E9J 
Šv. Onos Moterų Draugija ruošia

Margučių balių.
Įėjimas 50 p.

PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ gegužės 12 d. Lietuvių Namuose 
ruošiaPavasarlo balių. Pradžia 7.30 vai.

Bus geras bufetas, loterija ir kitokios 
įvairenybės. Gros Jack Lawrence orkest
ras.

Įėjimas — 50 p., jaunimui — 25 p.
Staliukus galima iš anksto užsisakyti 

skambinant 727-2470 arba Lietuvių Namų 
raštinėje ir bare.

Dainavietės

MIRĖ A. SAIKAUSKAS

Londone mirė vienišas tautietis A. Sai- 
kauskas. Kiek žinoma, jo nervai kiek sune
galavo. Gyveno pas lenkus ir su lietuviais 
santykių beveik nepalaikė.

STOKE-ON-TRENT
MOTINOMS PRISIMINTI

1973 m. gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vakare 
Sneyd Arms Hotelio salėje, Tunstalyje, vie
tos DBLS skyrius, Ramovėnams talkinin
kaujant, ruošia iškilmingą

Motinos vakarą.
Ta proga bus pasakyta pritaikytos kal

bos, mažiukų deklamacijos, loterija, šokiai 
ir stipriau pavilgyti užkandžiai. Pabaiga 
12.00 vai.

Prašome kaimyninių valsčių tautiečius 
nepamiršti gegužės 5 d.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio Maironio ir Živilės drau
govių skautai š/m. gegužės 5 d. Manches
terio Liet*. Soc. klube rengia Motinos die
nos minėjimą. Bus paskaita ir meninė da
lis, kurią išpldys skautai. Rengėja laukia 
kuo didesnio skaičiaus atsilankančiųjų.

Skautų Tėvų K-tas

MIRTIS, LIGOS IR NELAIMĖS

Jau kuris laikas, kai Manchesterio lie
tuviuose mirtis, ligos ir nelamės siaučia ne
kontroliuojami. Laidouvės pasidarė dažnas 
reiškinys. Miršta, palyginti, dar jauni žmo
nės...Mirštančiųjų amžiaus vidurkis tesie
kia vos 50 m., tik retas tesulaukia ilgsnio 
amžiaus. Tai tremties ir nenormalaus gyve
nimo išdava.

Šiaip sergančiųjų nėra daug, bet nelai
mingi atsitikimai, dažniausiai darbe, — 
dažnas reiškinys.

Šiuo metu ligoninėje gydosi A. Šliauteris, 
kurdam išoperuota dalis plaučių. Baigia gy
ti P. Navakauskas, fabrike jam ant kojos 
užkrito geležis ir sulaužė pėdą. Gydosi V. 
Čekas, kuris statyboje nusilaužė ranką ir 
susisiekimo nelaimėje sužeidė sąnarį. Pra
ėjusią savaitę fabrike P. Verbickui ant' de

šinės kojos užkrito metalinė forma ir nu
laužė nykštį ir vieną pirštą. Kiti gydosi 
nuo įvairių ligų, kurių neįmanoma išvar
dinti. Pasiekia žinios, kad panašių bėdų 
yra ir aplinkinėse kolonijose.

Lietuviai išeiviai, nešdami nelengvą gy
venimo naštą, pavargo. Jiems reikia poilsio.

A. P-kis

SKELBIMAI

Velykų pirmą dieną, sekmadienį, Man
chesterio Liet. Soc. klubas savo patalpose 
rengia velykinius šokius.

Kviečiame visus atsilankyti.
«*•

Atvelykio šeštadienį Manchesterio jauni
mas klube rengia savo šokius, į kuriuos 
kviečia atsilankyti jaunimą ir senimą.

Tą dieną bus premijuojami geriausi ve
lykiniai margučiai. Prašome jų atsinešti 
kuo daugiau.

Klubo valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus valdyba gegu
žės 5 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje numatoma paskaita, dekla

macijos ir dar kai kas.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
12 vai.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką savųjų tarpe.

Pradžia 6 vai. vak.
Iki malonaus pasimatymo Coventry.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio mėn. 23 d., t. y. antrą Velykų 
dieną, 7.00 v. v. ukrainiečių klubo salėje, 
30, Bendick Rd. ruošiamas tradicinis Mar
gučių Balius.

Margučiai bus premijuojami. Gražiau
sias ir stipriausias margutis gaus premiją. 
Todėl prašome nepavėluoti, ypač su gra
žiausiais ir stipriausiais margučiais.

Vėliau bus šokiai, gera muzika ir skanus 
alutis.

Kviečiami visi lietuviai su draugais gau
siai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 5 d., 7 v. v., Lietuvių klube šau- 
seph bažn.
tadienį 8 vai. vakare, bal. 20 d., D. 

kiamas DBLS skyriaus susirinkimas. Bus 
padarytas pranešimas iš atstovų suvažiavi
mo. Dalyvauja DBLS centro valdybos pir
mininkas J. Alkis.

Skyriaus valdyba

RRADFORDAS
KONKURSAS IR ŠOKIAI

Balandžio 23 d., pirmadienį (II Velykų 
d.), 6.00 vai. v. bus margučių konkursas. 
Už gražiausius margučius skriamos premi
jos.

Tos pačios dienos vakare klubo salėje 
rengiami šokiai.

Kviečiami visi dalyvauti.

GRAŽUOLĖS RINKIMAI

Balandžio 2) d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Vyties klube bus lietuvaitės gražuolės rin
kimai.

Laimėjusiai I vietą bus skiriama dovana 
ir ji galės dalyvauti Pavergtų Tautų Komi
teto rengiamuose gražuolės rinkimuose ge
gužės 19 d., šeštadienį, latvių salėje.

Kviečiama dalyvauti kuo daugiausia kan
didačių.

Vyties klubo valdyba

VOKIETIJA
ŽUVO A. ČERNIAUSKAS

Balandžio mėn. 1 d. auto nelaimėje žuvo 
Alvydas Černiauskas, gimęs 1951 m. Gai
lių k., Raseinių apskrityje.

Palaidotas Salzgitter-Lebenstedto kapinė
se.

Velionis yra lankęs Vasario 16 d. gimna
ziją. Neužilgo ruošėsi sukurti šeimą.

PAREMS E. LIETUVĮ

Vokietijos L. B. Valdybos Informacijos 
Nr. 2/3 praneša, kad L. B. Tarybos posėdy
je paskirta 1.000 DM „Europos Lietuviui“ 
paremti. Neoficialiai patirta, kad už tuos 
pinigus bus užsakomas laikraštis tiems as
menims, kurie patys nepajėgia užsisakyti. 
E. Lietuvio administracija laukia naujųjų 
skaitytojų.

VARGO MOKYKLA

Hanau apylinkė įsteigė didžiausią V. Vo
kietijoje vargo mokyklą, kurią lankys 20 
vaikų nuo 7 iki 15 metų amžiaus. Mokyklos 
vedėja yra Gražina Kemeraitienė.

LATVIAI ROMUVOJE

VLB Romuvos apylinkė kovo 17 d. su
ruošė susipažinimo su latviais kultūrinį po
būvį. Paskaitą apie latvių literatūrą skai
tė A. Aucinieks-Silis. Pasirodo, kad pirmo
ji latvių knyga, katalikų katėkizmas, bu
vo išspausdinta Vilniuje. Abiejų tautų jau
nimas pašoko tautinius šokius: Po progra
mos visi svečiai (30 asmenų) buvo pavai
šinti ir apnakvinti.

Šį pobūvį organizavo ir globojo apylin
kės pirmininkas S. Antanaitis.

STUTTGARTO KRONIKA

Vasario 24 d. Stuttgarte paminėta 55 me
tų Lietuvos nepriklausomybės sukaktis. 
Šventę atidarė apyl. pirmininkė Z. Glearn- 
žienė, primindama, kad esame dalis Lietu
vos ir kad nuo mūsų atskirti tėvynėje gy
venantieji broliai ir seserys. Mūsų pareiga 
pagal savo išgales jiems padėti. Mūsų tau
tiečiai krašte negali tarti žodžio dėl Lietu
vos laisvės, o mes čia galime tai pareikšti 
ir reikalauti. Užbaigdama savo žodį, papra
šė kun. K. Senkų sukalbėti invokaciją.

Programą pranešinėjo priaugančios kar
tos atstovas stud. A. Lucas, pristatydamas

paskaitininką, pastorių A. Franzkeit. Jis 
yra didelis lietuvių draugas, nemaža lietu
viškų eilėraščių išvertęs į vokiečių kalbą. 
Redagavo „Jahrbuch“, leidžiamą Lietuvos 
vokiečiams ir dirba su jaunimu. Prelegen
tas savo kalboje, lietuviškai ir vokiškai su 
didele meile prisiminė Lietuvos senovę, 
įdomiai apibūdino Lietuvos Himno reikš
mę.

Sveikinimo žodį tarė Vid. Reikalų Minis
terijos atstovas, o taip pat latvių ir estų 
atstovai. Raštu sveikino Rottenburgo vys
kupijos ordinariatas, VLB centro komite
tas, dr. M. J. Damen ir kun. V. Šarka.

Programą praturtino inž. G. Slikas, pa
skalydamas iš savo kūrybos, o moterys 
papuošė minėjimą gražiais tautiniais dra
bužiais. Meninėje dalyje visus žavėjo kvin
tetas „Baltija“. Jis savo dainomis nukėlė į 
mūsų brangią tėvynę, daug kam išspaus
damas net ašarą ir vėl pralinksmindamas. 
Publikai reikalaujant, buvo padainuota 
daugiau dainų, negu numatyta programoje.

Užbaigai kun. K. Senkus tarė padėkos 
žodį ir visi sugiedojo Tautos Himną. Po 
programos tęsėsi bendras pobūvis, linksmi
nant K. Barstaičio kapelai.

Kovo mėn. 4 d. buvo paminėta šv. Kazi
miero šventė. Prasidėjo pamaldomis, ku
rias atlaikė kun. J. Dėdinas iš Vasario 16 
gimnazijos.

Salėje po pamaldų susirinko apie 40 sve
čių. Kun. Kazimieras Senkus pasveikino 
dalyvius, L. Jurkšaitiened ir A. Lucui pa
dedant, atliko meninę dainų ir giesmių pro
gramą.

Kazimieras SimanauSkas ir A. Paehlio 
suruošė rankų darbo odos išdirbinių, me
džio drožinių ir paveikslų parodėlę. Kazi
mieras Gaidys papasakojo prisiminimą 
apie Kazimierą iš Lietuvos.

Apyl. pirmininkė Z. Glemžienė ir Moterų 
Klubo vardui E. Lucienė pasveikino Kazi
mierus, o LMK narei M. Lemanienei gim
tadienio proga įteikė gėlių. Evangelikų var
du sveikino evng. klebonas J. Stanaitis, 
pabrėždamas, kad Lietuvoje evangelikai 
taip pat švęsdavo šv. Kazimierą.

Prie bendro stalo moterys aprūpino val
giais ir gėrimais. A. Plėnio muzika kėlė 
visų nuotaiką. Pareikštas pageidavimas 
kasmet paminėti šv. Kazimierą.

Stuttgarte kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį buna lietuviškos pamaldos, bet ba
landžio mėn. 1 d. jos buvo ypatingos, nes 
aplankė svečias iš Amerikos prof, kunigas 
Juozas Venckus. Jis įdomiai pravedė prieš- 
velykines rekolekcijas.

Jo pagerbti susirinko didesnis Skaičius 
tautiečių. Buvo matyti net keletas naujų 
veidų. Po bendrų pietų buvo atlaikytos pa
maldos. Atsisveikindami prašėme neuž
miršti stuttgartiškių.

E. L.

NAUJI LEIDINIAI

„Baltic States“. Joje naujai perredaguo
ta medžiaga, paimta iš buvusio Atstovei 
Rūmų sudaryto Komiteto, kuriam vadova
vo kongresmanas Charles Kersten (jau mi
ręs).

I „Dabarties Klausiniai“. Parašė Matas 
Raišupas (slapyvardis).

Tai gana platus Lietuvos dvasiškiijos pa
dėties aprašymas nuo 1940 m. iki pastarų
jų laikų. Knyga suskirstyta į šešius skyrius 
su lentelėmis apie kunigų mirtis, nužudy
mus, naujus paskirstymus. Knyga iliust
ruota kunigų-kankinių nuotraukomis, taip 
pat nuotraukomis iš jų gyvenimo koncen
tracinėse stovyklose ir kt. Turinys doku
mentuotas. Išleido „Krikščionis Gyveni
me“, 1972 m. (ELTA)

Kur spauda laisva — ten ir kraštas laisvas.

Prieš 25 metus
Jau praėjo 25 metai su mažu kaupeliu, 

kai pradėtas leisti mūsų laikraštis. Pačioje 
pradžioje buvo leidžiamas rotatorium pa
daugintas „Užsienio ir Vidaus Žinių Biule
tenis“, kurio pirmas numeris pasirodė 1947 
m. liepos mėnesį (diena nenurodyta).

Išleidus 13 numerių, biuletenio vardas 
pakeistas į „Britanijos Lietuvį“, bet vis 
dar spausdinamas tuo pačiu būdu.

Nuo gruodžio 12 d. (Nr. 21) „Britanijos 
Lietuvis“ jau turi spaustuvėje spausdintą 
antgalvę ir pradedamas dauginti fotostati
niu būdu. Atsiranda iliustracijos.

Nuo 1948 m. balandžio mėnesio padidina
mas jo formatas ir dar daugiau iliustruo
jamas.

Tuo metu lietuviai D. Britanijoje dar bu
vo naujokai — nemokėjo anglų kalbos, ne
žinojo papročių ir net negalvojo pastoviai 
kurtis. Greito sugrįžimo idėja tebebuvo la
bai gyva.

Norėdami atnaujinti prabėgusių 25 
metų įvykius ir prisiminti anas kūrimosi 
dienas, įsivedame „E. Lietuvyje“ naują 
skyrelį „Prieš 25 metus“. Jame duosime la
bai trumpą apžvalgėlę iš „Britanijos Lietu
vio“, spausdinto lygiai tą pačią savaitę 
prieš 25 metus.

Balandžio 16 d. Nr. 16 (38) (1948).

— Vyt. Izbickas rašo apie pabaltiečių 
koncertą Londone, kuris sutraukė daugiau, 
kaip 2.000 žmonių. Lietuvius atstovavo ope
ros solistai A. Kalvaitytė, I. Motekaitienė, 
I. Nauragis ir S. Baranauskas. Akompana
vo prof. V. Jakulbėnas.

Kiek pabaltiečių šiandien dar susirinktų 
į panašų koncertą?

— Sovietų Sąjunga užvetavo Italijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas.

— Įsteigtas Bobbingtono DBLS Skyrius. 
(Šiandien jo vardas nebeminimas).

— Iš Vokietijos atvyko nauja lietuvių 
emigrantų grupė — 61 vyras, 38 moterys 
ir 15 šeimų.

— Elmbridge Skyriaus (kas jį dar prisi
mena?) pirmininkas A. Kavolis skundžiasi 
dėl jiems primetamo per didelio girtuoklia
vimo.

— Stalinas pasiūlytas kandidatu Taikos 
premijai gauti.

— Vokietijos DP stovyklose išplatinta 
21.000 sovietinių laikraščių ir knygų, ragi
nančių pabaltiečius grįžti namo, 'bet tuo 
pačiu metu apšaukiančių juos fašistais.

IŠLEISTA LIETUVOJE
NAUJASŪS TESTAMENTAS, Keturios 

evangelijos. Apaštalų raštai. Vertimas iš 
graikų kalbos. Lietuvos TSR Vyskupijų Or
dinarų Kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas. 
1972 m. Vertė kun. Č. Kavliauaškas, reda
gavo kun. V. Aliulis. Spaudė Valst. „Vaiz
do“ spaustuvė Vilniuje, Strazdelio g. 1. 
Knyga 21x14 cm. turi 640 puslapių, įrišta 
kietais aptaisais.

Kaip sakoma leidinio pratarmėje, verti
mas tikrintas pagal autoritetingus naujau
sius vertimus į italų, vokiečų, anglų, lenkų 
jr rusų kalbas. Taip pat vertimo tekstas su
gretintas su šio amžiaus lietuviškaisiais ka
talikų ir evangelkų vertimais. Keli tallū- 
ninlkai peržiūrėjo vertimo kalbą ir stilių. 
Šio leidinio paruošime bendradarbiavo ir 
lietuviai evangelikai. Kiek žinoma, tam tik
rą knygų skaičių paėmė ir sau.

Leidinys paįvairintas stambesnėmis ir 
smulkesnėmis antraštėmis, kurios paleng
vina skaityti ir suprasti. Duodama Naujo
jo Testamento chronologija ir du spalvoti 
žemėlapiai, būtent Palestina Jėzaus Kris
taus laikais ir apaštalo Pauliaus misijų ke
lionės. Leidinyje yra dvi rodyklės — abė
cėlinė dalykinė ir liturginė su nurodymais 
Mišių Skaitymams sekmadieniais, šventė
mis ir kitomis progomis.

Vertimo kalba yra taisyklinga, supranta
ma ir skambi. Malonu skaityti ir pasigėrėti 
šiuo leidiniu, kuris praturtina mūsų religi
nę bei liturginę kalbą ir apskritai šios rū
šies literatūrą.

Apie šį leidinį užsienį painformavo 
„Tass“ žinių agentūra, pranešdama, kad 
leidinys bus taip pat parduodamas lietu
viams užsienyje.

Leidinyje neminima, koks yra jo tiražas. 
Kaip plačiai lietuviai savo tėvynėje galės 
juo pasinaudoti, tuo tarpu nežinoma. Ta
čiau jau patirta, kad Naujasis Testamentas 
knygynuose Lietuvoje nepardavinėjamas. 
Gal iš tikrųjų tai bus daugiau propagan
dinis leidinys, turįs tikslą parodyti, kad 
Lietuvoje religija nū tik nevaržoma, bet 
remiama.

J. S.

VAGYSTĖS
Dar Stalino laikais Kremliuj buvo svars

tomas klausimas, kaip padidinti atlygini
mus dirbantiem. Mat, visiem buvo žinoma, 
kad Sovietų Sąjungoje visi vagia, nes iš 
gaunamų atlyginimų negali pragyventi. 
Stalinas paprašė apskaičiuoti, kiek reikėtų 
padidinti atlyginimus, kad iš jų dirbantieji 
galėtų pragyventi. Apskaičiavus paaiškėjo, 
kad reikėtų daug bilijonų rublių. Tada tarė 
Stalinas: „Tegul geriau vagia“.

PASAUL YJE
NENORI PRIPAŽINTI KELNIŲ

Sovietų Sąjungoje viena moteris, dirban
ti prie geležinkelio, atėjo su kelnėmis. Vir
šininkai tokio apdaro nepripažino ir pa
siuntė darbininkę namo. Ji pasiskundė 
„Krokodilui“ — humoro laikraščiui. Šis iš
siaiškino, kad kelnės kaip tik yra tinka
miausias apdaras prie geležinkelio darbų. 
Paaiškėjo, kad parėdymą buvo išleidęs 
transporto ministerio pavaduotojas. Jis tu
rėjo savo potvarkį atšaukti, nes kelnėtų 
moterų pradėjo atsirasti labai daug. Da
bar leidžiama kelnes dėvėti darbo metu, 
bet eidamos į pasilinksminimus moterys 
privalo dėvėti sijonus.

NIGHTINGALES LAIŠKAI

Florence Nightingale yra gailestingųjų 
seserų profesijos kūrėja ir pradininkė. Sa
vo laiškuose R. Rawlinsonui ji aprašė pa
sibaisėtinas sąlygas Anglijos ligoninėse ir 
Indijoje. Iš viso yra išlikę 54 jos laiškai, 
kurie neseniai buvo parduoti varžytinėse 
už 2.000 svarų.

PERTVARKYS PRAMONĘ

„Pravda“ praneša, kad Sovietų Sąjungo
je pramonė bus decentralizuojama. Daugu
ma įmonių priklausys ne įvairioms minis- 
terjoms, bet specialioms pramonės sąjun
goms. Tos sąjungos bus atsakingos už įmo
nės planus ir produkciją. Jos taip pat spręs, 
'kiek ir kokių prekių gaminti, kiek jų eks
portuoti dr pan. Vokiečių pavyzdžiu bus 
sudarytos direktorių valdybos, kurios bus 
atsakngos už visą darbą, įskaitant tyrimus 
ir naujų įmonių kūrimą. Išimtis bus pada
ryta tik žemės ūkiui, 'kuris paskutiniais 
metais itin buvo nesėkmingas.

JAV AMBASADORIAI

Europos kraštuose ambasadoriais paren
kami gabiausi, Anglijoje dažniausiai titu
luotieji, o Amerikoje turtingieji. Busimasis 
ambasadorius, atsižvelgiant į kurį kraštą 
jis yra skiriamas, turi įmokėti tam tikrą, 
gana stambią pinigų sumą. Tie pinigai nei
na į valstybės, bet į partijos, kuriai pri
klauso tuometinis prezidentas, iždą. Pav., 
dabartinis Londono ambasadorius Annen- 
berg, norėdamas, kad jo kadencija būtų 
pratęsta, praėjusiais metais įmokėjo 
254.000 svarų. Tokiu ambasadoriaus pos
tas JAV yra lyg ir savotiškas titulas, kaip 
pvz., Anglijoje sir ar lordas.

KAS DEŠIMTAS JUODAS

Pagal 1971 m. gyventojų surašinėjimą 
Londone gyveno 476.485 spalvotieji, gimę 
commonwealtho kraštuose. Pridėjus 210.000 
čia gimusių ir 27.000 praėjusiais metais at
vykusius iš Ugandos, spalvotieji šiuo metu 
sudaro apie tris ketvirčius milijono. Lon
done skaitoma apie 7,45 mil. gyventojų. 
Taigi kas dešimtas 'gyventojas jau yra spal
votos rasės.

Įdomu, kad Londono gyventojų skaičius 
mažėja. Pvz. 1969 m. Londone buvo 8,59 
mil. gyventojų, o 1971 m. jau buvo 1 mil. 
mažiau.

PABLO PICASSO

Ispanų kilmės dailininkas modernistas 
mirė Prancūzijoje, sulaukęs 91 metų. Per 
70 savo gyvenimo darbo metų jis nupiešęs 
14.000 paveikslų, 100.000 graviūrų, 34.000 
knygų iliustracijų ir 300 skulptūrų ar ke
ramikos darbų.

Jis mirė staiga nuo širdies atakos, lyg ir 
patvirtindamas savo dažnai vartotą posakį: 
dailininkas turi 'mirti nenusiavęs batų. Pi
casso buvo turtingiausias 20 amžiaus daili
ninkas.

NUKANDO GYVATĖS GALVĄ
Johanesburge (P. Afrikoje) 13 metų ber

niukas nukando nuodingos gyvatės galvą. 
Jis rado gyvatę sode ir pagriebęs už kak
lo, suleido į jį dantis. Gyvatė greit nugaišo. 
Išspiovęs jos galvą, berniukas dar perkan
do gyvatės nugarą...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KEIGHLEY — balandžio 29 d., 3 vai. p. p. 
BRADFORDE — balandžio 22 d., 12.30 v. 
MANCHESTERYJE — balandžio 22 d., 11 

vai.,
BOLTONE — balandžio 23 d., 11 vai., St. 

Patrick's bažn.,
LEIGH — balandžio 29 d., 5 vai., St. Jo- 

Penktadienį 3 vai. po pietų, bal. 21 d., 
Did. Šeštadienį 8 vai. vakare, Lietu
vių Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velykų I d., bal. 
22, 11 vai., St. John's Square. Išpažin
tys nuo 10.30 vai.

BIRMINGHAME — Velykų II d., bal. 23, 
nuo 10.30 vai. išpažintys, 11 vai. Mi
šios, 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — bal. 19 d., Did. Ketvir
tadienį 8 vai. vakare, bal. 20 d., D. 
Penktadienį 3 vai. po pietų, bal. 21 d., 
Did. šeštadienį 8 vai. vakare, Lietu
vių Židinyje.

NOTTINGHAME — Velykų I ir II d., bal. 
22-23 d. 11.15 vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — bal. 29 d., 12 vai., St. Ed
ward's, London Rd.

4


	1973-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1973-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1973-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1973-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0004

