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Gaivinąs Prisikėlimas SVEIKI SULAUKĖ ŠV.
Ramybe klostosi žmonės, kurie nieko ne

siekia ir tenkinasi kasdienio gyvenimo ru
tina. Tokie nesistengia brandinti nei savo 
charakterio, nei naujų horizontų išsiilgu
sios minties, ir neturi kuo praturtinti ben
druomenės. kurios tarpe gyvena.

Gyvai, laisvai tautai nuolat reikia pa
žangos, dvasinio pakilimo revoliucionierių, 
kurie ne smurtu, ne prievarta stabdytų vi
sokeriopą pirmyneigą. bet kazimierišku 
idealizmu, maironiškais šūkiais, šalkaus- 
kiška išmintimi tiestų tiltus į prasminges
nę ateitį. „Tikri revoliucionieriai yra tik
tai filosofai ir šventiej“, ilgoje studijoje 
apie civilizaciją tvirtino W. ii- A. Durant.

Kai skurdžiai gyvenę žvejai, laukų ir vy
nuogynų darbininkai tikėjosi, kad Kristus 
išpildys jų svajones apie ramų ir sotų gy
venimą, jis nustebino juos revoliucine min
timi: „Nemanykite, būk aš atėjęs nešti že
mėn ramybės: atėjau nešti ne ramybės, o 
kalaviją... Žmogaus namiškiai bus jam 
priešai“ (Mt. 10, 34-36).

Revoliucinė Kristaus misija žavėjo ir te
bežavi tuos, kurie siekia gyvenimo pilnat
vės. Tie, kurie siekė valdžios, garbės, nau
dos, nesiskaitydami nei su smurtu, nei su 
prievarta, nukryžiavo antgamte svydinčią 
Šviesą, kad klaidžiotų nežabojamų instink
tų tamsoje.

Ir šiandien ne tik tiesos Šviesa, dorovės, 
teisingumo spinduliai, bet ir pats Kristus 
kryžiuojamas tamsybių labirintais klajo
jančių smurto ir prievartos revoliucionie
rių. Kai dangstoma tiesos Šviesa, — suku
riami tamsybių dievaičiai ir jiems aukoja
mi ne tik prieštaravimo ženklu išsiskirią 
žmonės, bet ištisos tautos.

„Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus pa
trauksiu pie savęs..., kad taptumėte švie
sos vaikai“, savo mirties išvakarėse kalbė
jo Kristus.

Šviesos vaikų poaukščio pasiekiama dva
siniu atgimimu, tikint tiesos Šviesą, nes 
Kristus atėjo j pasaulį kaip šviesa, kad vi
si, kurie jį tiki, neliktų patamsyje (Jn. 12. 
46).

Prisikėlęs Kristus patraukia prie savęs 
visus, kurie siekia pilnutinio gyvenimo, ku
rie ilgisi tiesos spindulių. Patraukia prie 
savęs itin tuos, kuriems prievarta atima
ma laisvė, plėšiant nuo šviesos ir gramz
dinant į materializmo bei nihilizmo tamsy
bes.

Dvasinio atgimimo sėja, atliekama pa
kelto nuo žemės ir po trijų dienų prisikė
lusio Kristaus, brandina tarpstantį vaisių 
net didžiausios sausros metu. Lietuvoje 
sunkiausiose sąlygose tėvai kovoja dėl sa
vo vaikų pilnutinio gyvenimo ateities, o 
tai atgimimo revoliucijai vadovauja iškilūs 
mąstytojai —■ nepavergiamos dvasios pa
skiri rašytojai, politikai, prievarta tildomi 
įvairių religijų dvasininkai.

Neseniai į Vakarus atvykęs rusų rašyto
jas Vladimiras Maximovas pasakė, jcg so
vietų vyriausybė stengiasi užgniaužti ne
pasitenkinimą ir opiziciją vienus ištrem
dama, kitus įkalindama. „Tačiau ateis nau
ji žmonės užimti jų vietas. Tikiu, kad dva
sinio atgimimo eiga ten nebesulaikoma. Ji 
gali būti vėlinama, bet nesustabdoma.“

Dvasinio atgimimo sėklos, tūnančios mū
sų dvasioje, vėl atgaivinamos prisikėlusio 
Kristaus, kad ištvermingai jame pasiliktu
me —

„Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pa
siliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus 
pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, 
taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami many
je... Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių“ (Jn. 15. 4-5).

J. Kukis

VOKIETIJA ĮSPĖJA

Vokietijos užsienio reikalų viceministe- 
ris Hans Apel įspėjo Angliją ir Prancūzi
ją, kad jos turės apsispręsti už jungtinę 
Europą arba prieš ją. Nesuminėdamas var
dų jis pasakė, kad esą neįmanoma toliau 
naudotis Europos Bendruomenės ūkiško
mis lengvatomis, nenorint politinio apsi- 
jungimo.

Vokietijos užs. reikalų ministeris Schell 
taip pat pareiškė, kad Bonnos tikslas yra 
galutinis Europos apsijungimas arba Fede
ralinės Europos Valstybės, šitokio apsijun- 
gimo Vokietija nori pasiekti iki 1980 me
tų.

DBLS Derby skyriaus nariui

A. TIREVIČIUI,

jo myliniai motinai Lietuvoje 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Skyriaus Valdyba ir nariai

D. Panin’as Ciuriche
1974 m. kovo 18 d., Šveicarijoj, Ciuricho 

universiteto didžiojoj salėj skaitė paskaitą 
iš Sovietų S-gos ištremtas disidentas Di- 
mitrijus Panin'as. Jis yra geras Solženici- 
no draugas, nes kartu su juo buvo kalina
mas intelektualų koncentracijos lagery 
„Saraska“. Paskaitos tema buvo: Sovietų 
S-gos struktūra ir jos pavojus Vakarams. 
Susidomėjimas paskaita buvo toks didelis, 
kad klausytojams sutalpinti dar reikėjo 
papildomai keletos salių.

Struktūra
Sovietų Sąjunga yra diktatūrinė valsty

bė su hierarchine valdančiųjų piramide. 
Jos viršūnėje yra politbiuras su gener. sek
retorium priešaky. Jis, kartu su politiniu 
biuru, yra visagaliai valdovai. Sovietų Są
jungos valstybė yra ne teisinė, o politinė, 
nes visos trys valstybės valdžios galios 
(įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir tei
siamoji) nėra griežtai viena nuo kitos 
atskirtos, bet, kaip ir kitose diktatūrinėse 
valstybėse, suplaktos į vieną vykdomąją 
galią — KGB. Jos atstovas praktiškai yra 
įstatymų leidėjas, vykdytojas ir teisėjas. 
Valdžios piramidė stovi ant melo ir teroro 
pagrindo. Pašalinus tuos du elementus, vi
sa piramidė tuojau sugriūtų. Todėl valdžia 
rūpinasi visomis priemonėmis tuos elemen
tus apsaugoti. KGB tinklas yra labai tan
kus. Kas 5-tas žmogus yra šnipas. Koks 
žiaurus yra teroras galima matyti iš to, 
kad per visą komunistinio režimo laikotar
pį Sovietų S-goj yra sunaikinta apie 60 
mil. žmonių. Tai būtų maždaug visos Va
karų Vokietijos arba dešimties Šveicarijų 
gyventojai. Komunistinės partijos galvose
na nėra vieninga. Ją galima būtų padalyti 
į 3 dalis. Trečdalis narių laikosi griežtai 
partijos dogmų, trečdalis jas tik toleruoja 
ir paskutinis trečdalis nesutinka su par
tijos veikla, bet viešai to nerodo dėl su
prantamų priežasčių. Tokių narių yra net 
gana aukštuose postuose.

Rezistencija
Ji reiškiasi per intelektualus, per tikybi

nius ir tautinius junginius. Sovietų S-gos 
rezistentai labai piktinasi, kad Vakarai 
ekonomiškai remia Sovietų S-gą, parduo
dami jai pusvelčiui grūdus, statydami fab
rikus ir teikdami ilgalaikes paskolas už la
bai mažus procentus. Tas labai numuša 
žmonių nuotaiką ir mažina išsivadavimo 
viltis. Taip pat Vakaruose pasireiškiantieji

VELYKŲ!

tarpvalstybiniai nesutarimai yra nesupran
tami rezistentams. Dar rezistentus pykina 
komunistų propagandininkų nukalti išsi
reiškimai, vartojami Vakaruose be jokių 
pataisų. Pavyzdžiui, skirstymas valstybių į 
kapitalistines ir socialistines. Socialistinių 
valstybių pavadinimą jie priskiria sau, o 
kapitalistinių — Vakarams. Toks valstybių 
rūšiavimas jau vien dėl to yra neteisingas, 
nes ne kapitalistinių valstybių iš viso nėra. 
Be kapitalo nei viena valstybė negali eg
zistuoti. Yra tik valstybės, kur kapitalas 
laikomas privačiose rankose, ir valstybės, 
kur kapitalo savininkė yra pati valstybė. 
Taigi, jei pagal kapitalo priklausomybę 
skirstysime valstybes, tai vienos bus pri
vataus kapitalo, o kitos — valstybinio ka
pitalo valstybės. Komunistines valstybes 
tik tada galima būtų vadinti socialistinė
mis, jei ten nebūtų išnaudojamas žmogus. 
Gi kalbant apie komunistines valstybes, to 
pasakyti negalima, nes niekur pasauly 
žmogus taip žiauriai neišnaudojamas, kaip 
tenai.

Tautinių mažumų problema
Su šia problema Sovietų S-ga turi daug 

vargo ir rūpesčio. Ji nepajėgė jos taip iš
spręsti, kad būtų mažumos ir valdantieji 
patenkinti. Todėl valdantieji nutarė tą pro
blemą visai panaikinti, t. y. visas tautines 
mažumas surusinti ir sulydyti į vieną ru
sišką sovietinę tautą. Ta kryptim dabar ir 
einama.

Ar bus Sovietų S-gos karas su Kinija?
D. Panin'as mano, kad su Kinija Sovietų 

S-gai neverta kariauti. Kinija Sovietų S-gai 
reikalinga tik tam, kad, pasinaudodama 
nesantaikos pretekstu, galėtų ir toliau in
tensyviai ginkluotis. Jei ką nors Sovietų 
S-ga mano pulti, tai tik Europą. Čia jos 
laukia turtai, gerai išvystyta pramonė, ar
mija gerų pramonės specialistų ir t. t. Už
kariavusi Europą, ji galėtų dar žymiai il
giau egzistuoti, gi užkariavusi Kiniją, ji 
turėtų tik milijonus elgetų, kuriuos dar 
reikėtų maitinti.

Marksizmas Sovietų Sąjungoj
Sovietų S-goj marksizmas praktiškai 

jau nebeegzistuoja. Žmonės jį iš visų pusių 
išnagrinėjo ir nustatė, kad jei šiandien dar 
gyventų K. Marksas, tai jis pats pirmasis 
būtų savo sukurtos teorijos priešas. Jei 
marksizmas kur nors Sovietų S-goj dar

SUNKIAUSIA PROBLEMA

Plačiai skaitomas JAV konservatorių 
„The National Observer" įdėjo Ray Vick 
komentarus apie nacionalizmo problemas 
Sovietų Sąjungoje. Autorius cituoja vieną 
komunistų partijos dokumentą, kuriame 
sakoma: „Tautinė problema yra labiausiai 
komplikuota ir politiškai jautriausia iš vi
sų problemų, su kuriomis mes susiduria
me“. Ir čia pat jis prideda, kad 50 procen
tų Sov. Sąjungos politinių kalinių sėdi ka
lėjimuose už „buržujinį nacionalizmą“.

Ray Vicker apkeliavo visą Sovietų Są
jungą, nuo Kirgizijos kinų pasienyje iki 
Lietuvos, esančios Vakarų Europos pašo
nėje ir įtakoje.

Tolimoje Kirgizijoje, kuri 1867 m. buvo 
carų prijungta prie Rusijos, trylikos metų 
piemenaitė Depara pirmą kartą sutiktam 
užsieniečiui pareiškė: ,,Aš nesu rusė, aš 
esu kirgize“. Ir toliau paaiškina, kad Rusi
ja yra tik viena iš 15-kos Sov. Sąjungos 
respublikų.

Toje respublikoje gyveną rusai sudaro 
tik apie pusę Sov. Sąjungos gyventojų. Po 
keletos metų jie bus mažuma. Tad reikia 
skubėti, kad rusų kalba ir kultūra spėtų 
prigyti kitose respublikose, nes po keletos 
ar keliolikos metų gali būti per vėlu.

Gorkio gatvėje. Vilniuje, vadovas apro- 
dinėja universitetą ir aplink jį esančius 
senus istorinius pastatus. „Vilnius jau bu
vo turtingas ir kultūringas miestas, kai 
Rusija dar tebebuvo barbariška valstybė. 
Kai 1579 m. buvo atidarytas Vilniaus uni
versitetas, Rusijoje universiteto dar iš vi
so nebuvo“. Taip aiškino vadovas, pasisa
kęs esąs latvis ir, baigęs mokslus, grįžtąs 
į Latviją. Toliau autorius cituoja Genriko 
Zimano pasisakymą tautybės klausimu: 
„Kai kurių žmonių negalima įtikinti, kad 
socializmas yra pati geriausia sistema. Ži
noma, praeis dar daug metų, kol bus iš
spręstos nacionalizmo ir buržujiškų ten
dencijų sukurtos problemos.“

Autorius susitiko daugelį įvairių tautų 
intelektualų ir mokslininkų, dirbančių at
sakingus darbus. Nei vienas jų nevadino 
savęs rusu, nors daugelis pripažino ben
dros, jungiamosios kalbos reikalą.

Nors šiuo metu daugiausia nerimo Sov. 
Sąjungoje kelia žydai, bet didžiausią tauti
nę problemą sudaro ukrainiečiai ir Balti
jos valstybių gyventojai. Geriausią tos 
problemos sprendimą savo ilgame laiške

Persekiojimai nesiliauja
VLIK-o išleistas spaudos biuletenis skel

bia:
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 

žiniomis, Lietuvoje siaučia areštai ir kra
tos. Tuo tarpu gauta dar tik tos pogrindi
nės Kronikos (Nr. 8) santrauka. Pilnas jos 
tekstas yra 54 puslapiai.

Areštų ir kratų tikslas esąs palaužti tau
tinį katalikų judėjimą Lietuvoje ir likvi
duoti „Kronikų“ leidimą. Panašūs leidiniai 
Rusijoje ir Ukrainoje jau esą likviduoti.

„Dešimtis maišų religinės literatūros, 
trys rašomos mašinėlės ir keletas „Kroni
kos“ laidų buvo rasta kun. B. B'abrausko 
namuose, Smilgiuose“, rašo „Kronika“. 
„Kratą darė 15 KGB tarnautojų per visą 
dieną. Net bažnyčios altorius, kur laikomas 
švč. Sakramentas, buvo iškrėstas.“

Kratų metu buvo suimti kauniškiai Pet
ras Pliura ir Povilas Petronis, o taip pat 
I. Stašaitis iš Salininkų. Jie kaltinami už 
religinės ir sovietinę sistemą šmeižiančios 
literatūros skleidimą. Vilniuje, krečiant Z. 
Urbono namus, buvo atimta maldaknygės 
„Marija, gelbėk mus“ matricos ir namų 
darbo spaustuvėlė.

Kun. Lauriūno, Keino ir Buliausko na
muose buvo konfiskuota rašomos mašinė
lės, rankraščiai, religinės knygos bei pa
veikslai ir sovietinių laikraščių iškarpos.

praktikuojamas, tai tik oficialiuose sluoks
niuose, kur jis iš pareigos palaikomas. Dar 
marksizmo garbintojų galima būtų sutikti 
Vakaruose. Čia jo pasekėjus galėtų pagy
dyti tik Sibiro gulagai.

Baigdamas savo paskaitą, D. Panin'as 
dar kartą Vakarus įspėjo nesižavėti Brež
nevo šypsniu ir Potiomkino butaforiniais 
pastatais, iš fasado labai taikingai atrodan
čiais, bet pasistengti pažvelgti į užkulisius 
ir rimtai ruoštis sutikti gresiantį Europai 
pavojų. Dar yra laiko, bet ne perdaugiau- 
sia.

Albinas

Sov. Sąjungos vyriausybei buvo pasiūlęs 
dabar Šveicarijoje apsigyvenęs Nobelio 
premijos laureatas A. Solženicinas. Jis ra
šė, kad reikia likviduoti Sovietų Sąjungą, 
pripažinti komunizmo nepasisekimą ir leis
ti kiekvienai respublikai kurti savomis tra
dicijomis ir kalba paremtą valstybę. Kaip 
ir buvo galima tikėtis, Solženicinas nesu
laukė jokio atsakymo.

SMŪGIS EUROPAI
Prezidento Pompidou per ankstyva mir

tis yra netikėtas smūgis Prancūzijai ir Eu
ropai. Pompidou dėka D. Britanija įsijun
gė į Europos Bendruomenę, kuri šiuo me
tu yra patekusi į krizę. Europos akys kaip 
tik vėl krypo į jį, nes nuo to, kuriuo keliu 
pasuks Prancūzija, gali priklausyti Ben
druomenės likimas. Deja, Pompidou savo 
žodžio nebetars. Jo prezidentavimo laikas 
buvo nepakankamai ilgas išvesti Prancū
ziją iš De Gaule parinkto pavojingo kelio. 
Prancūzija iki šiol dar vis tebesipriešino 
artimam E. Bendruomenės bendradarbiavi
mui su JAV ir Anglijos vyriausybės pagei
davimui iš naujo persvarstyti įstojimo są
lygas. Europos Bendruomenės derybos ir 
darbas bent laikinai turės sustoti. E. Ben
druomenė ir Šiaurės Atlanto organizacija 
turės palaukti, į kieno rankas pateks Pran
cūzijos vairas. Nuo to asmens, kuris atsi
stos į šiltas Pompidou pėdas, gali priklau
syti Bendruomenės. Nato. o kartu ir visos 
Europos likimas.

VILNIAUS VAIZDAS LONDONO 
SPAUDOJE

Komunistų „Morning Star“ įsidėjo pla
čią naujai išleistos knygos „Public Hou
sing in Europe and America“ apžvalgą. 
Knygos redaktorius J. S. Fuerst.

Suminėję kapitalistinių kraštų valdžios 
ir savivaldybių statomus gyventojams na
mus, pripažįsta, kad pirmoje vietoje pa
saulyje šioje srity yra Švedija, čia beveik 
du trečdaliai gyvenamųjų namų priklauso 
valdžiai arba kooperatyvams.

Tačiau lengviausia statybos problemas, 
be abejo, esą spręsti Sov. Sąjungoje, nes 
čia nekyla žemės klausimas. Sov. Sąjungo
je esą pastatoma per metus 2J mil. butų. 
Per paskutinius 10 metų esą jau pusė visų 
gyventojų aprūpinta valdiškais namais. 
Apžvalga iliustruota panoramine naujųjų 
Vilniaus statybų nuotrauka.

„Kronikoje“ taip pat minimi trisdešimties 
žmonių tardymai. Iš jų tarp kitko atimta 
lietuviškos vėliavos ir 1972 m. išleistasis 
Šv. Raštas, kurį sovietai skelbė užsieniuo
se kaip religinės laisvės įrodymą. Tūlo 
Skripkos net visa biblioteka konfiskuota.

„Kronikos“ Nr. 8 skelbia, kad trys stu
dentės B. Papkevičiūtė, D. Gailiūnaitė ir 
E. Suliauskaitė buvo apkaltintos priklau
sant slaptam katalikų vienuolynui ir at
leistos iš darbo.

Praėjusių metų gegužės mėnesį trys jau
nuoliai — M. Jurevičius, E. Mistautas ir B. 
Ivanovas, nešę ant pečių kryžių į Kryžių 
Kalną, buvo žiauriai tardomi. B. Ivanovas 
už tai išvarytas iš muzikos mokyklos.

Pagaliau pranešama, kad sovietiniai tar
nautojai graso kriminalinėmis bausmėmis 
kai kuriems kunigams už organizavimą 
sąžinės ir laisvės gynimo judėjimo Lietu
voje.
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Velykinis laiškas tikintiesiems
Roma, 1974 m. kovo 19 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE,
„Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpati" 

(Jn 20, 20).
Kai suskamba Velykų varpai, skelbdami 

Kristaus prisikėlimą, kiekvieno tikinčiojo 
širdį pripildo dėkingumo jausmas Kristui, 
kentėjusiam už mus ir visą žmoniją. Vely
kų varpų gaudesys Faustui sužadino naujo 
gyvenimo viltį. Iš liaudies padavimų Goe
thes sukurtame daktaro asmenyje pavaiz
duojamas mokslininkas, nusivylęs bepras
miu gyvenimu, besiruošiąs savo paties iš
rastais nuodais baigti savo gyvenimą. Ir 
mūsų laikais ne vienas žmogus, net ir gam
tos paslapčių suradėjas, išgyvena panašų 
beprasmingumą. Materialinis' gerbūvis, 
moralinis nuosmukis, didžiausių nusikalti
mų banga ir išradimų panaudojimas žmo
nių pražūčiai — visa tai sukelia žmoguje 
neviltį ir klausimą: ko vertas yra žmogaus 
gyvenimas? Tačiau, nežiūrint tų blogų reiš
kinių, krikščionis neturėtų pulti į neviltį 
ir nusiminimą. Kiekvienoje epochoje, ku
rioje vyrauja abejonės, baimė, netikrumas 
ir pranašavimai apie ateinančius bloges
nius laikus, Kristaus prisikėlimas skelbia 
nusikaltimo ir mirties pergalę. Skelbia lai
mėjimą tokį, kuris pralenkia laiko skaičia
vimo ribas: tiesos ir meilės viešpatavimą, 
kurių teisingas žmogus visada ilgisi šiame 
pasaulyje.

Skaitydami Evangelijas ir Apaštalų dar
bus mes labai aiškiai matome, koks nepa
prastas entuziazmas ir kokia didelė drąsa 
uždegė Nukryžiuotojo pasekėjus po to. kai 
jie buvo matę jį prisikėlusį iš numirusių 
ir gavę Šventąją Dvasią. Jokie Žydų Tary
bos persekiojimai ir, vėliau, visa Romos 
imperijos galybė nebepajėgė užgniaužti ti
kėjimo į Jėzaus dievybę ir jo atliktą misi
ją žmogaus sutaikinimui su Dievu. „Nuo
lat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių 
Viešpatį“ (Apd 5, 14). „Tuomet sujudo vy
riausiasis kunigas ir visi jo šalininkai iš 
sadukiejų partijos. Degdami neapykanta, 
jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėji
mą" (Apd 5, 17-18). Tačiau prisikėlusio 
Kristaus liudininkų jokios kančios negalė
jo palaužti ir priversti juos tylėti, — „tie 
ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jė
zaus vardo užsitarnavo panieką (Apd 5, 
41).

Ir devyniolikai amžių praėjus, toji kova 
raštais bei žodžiais tebevedama prieš Kris
tų, kuris prisikėlė iš numirusių. Nebūtų 
jam tiek prieštaraujama, jei jis būtų atsi
sakęs savo mesianinės paskirties ir neva
dinęs Dievo savo Tėvu, šiandien prieš 
Kristų mažai kas kovotų, jei jo Bažnyčia 
teskelbtų jį, kaip vieną iš pranašų, senų 
žydiškų papročių reformatorių, — skelbė
ją tik gailestingumo ir meilės, o ne keršto 
ir neapykantos. Kai jo mokslo išpažinėjai 
— krikščionys tiki ir skelbia, kad jų Moky
tojas, kuris, nors buvo nukryžiuotas ir mi
rė, bet kėlėsi iš numirusių ir yra jų Vieš
pats ir Dievas, — tekio tikėjimo materia
lizmu persunkta galva negali pakelti. To
dėl jie teigia, kad Kristaus prisikėlimas

tėra tik mitas ar vaizduotės padaras. Mes I 
nerandame nieko nauja šiame teigime. Iri 
šv. Paulius sutiko panašių epikūrininkų ir 
stoikų, kurie Atėnuose „išgirdę kalbant 
apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė 
tyčiotis, o kiti sakė: „Apie tai paklausysi- ;
me kitą kartą“ (Apd 17, 32).

Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra j 
mūsų tikėjimo pagrindas. Tas įvykis stovi 
kristolcgijos centre ir yra kertinis akmuo, 
ant kurio buvo pastatytas ir kuriuo remia
si žmogaus išganymas bei galutinis jo iš
aukštinimas.

skrosti erdves ir tuo pačiu metu būti pa
gautos įvairiose vietose.

Dievo plane žmogus gali mirti dvejopa 
mirtimi: dvasine ir fizine. Dvasiniai arba 
moraliai žmogus miršta, kai jis savo laisva 
valia nutraukia ryšį su Dievu: į jį netiki ir 
per nuodėmę jo išsižada. Fiziškai arba kū
niškai jis miršta šio gyvenimo pabaigoj. 
Kai kurios Rytų religijos, tikėdamos : po
mirtinį gyvenimą, žemiškąjį gyvenimą lai
ko dvasios kalėjimu, žmogui mirus ir jo 
dvasiai išsilaisvinus, kūnss nustojąs bst 
kokios reikšmės. Kristus, prisikeldamas, 
iškėlė svarbą ne tik žmogiškosios sielos, 
bet ir jo kūno. Ir fizinis pasaulis Dievo pla
ne turi savo reikšmę ir vertę. Dievo Sūnus 
įsikūnijo ir gyveno ne vien dvasinį, bet ir 
fizinį — pilnutinį žmogišką gyvenimą. Tas 
žmogiškasis gyvenimas buvo paaukotas 
ant kryžiaus. Velyki! rytą. Dievo galis, jis 
buvo atgaivintas. Kristus kėlėsi iš numiru
sių kaip Dievas ir kaip žmogus. Apaštalams 
jis pasirodė ne vien savo dvasia, bet ir kū
nu. Prisikėlęs Kristus kalbėjo, valgė, leido 
Tomui save paliesti, bet tss Kūnas jau bu
vo perkeistos prigimties. Dėl to jo nevaržė 
fiziniai dėsniai. — galėjo j's įeiti pro užda
rytas duris ir, tuo pat metu, būti ar pasiro- I

Kristaus pažadą, kad tie, kurie į jį tiki, 
„neragaus mirties per amžius“, sadukiejai 
Ir dalis graikų filosofų atmetė kaip visai 
negalimą dalyką. Eet Kristus tą, jų pro
tams nepriimtiną tiesą, skelbė sakydamas: 
..Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi 
gulintieji kapuose išgirs Žmogaus Sūnaus 
balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, 
kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą 
(Jn 5, 28-29). Ir šv. Paulius, rašydamas 
koiintiečiams. abejojantiems kūnų iš nu
mirusių prisikėlimu, savo tvirtmimus re
mia paties Kristaus prisikėlmo faktu, sa
kydamas: „Kaip per žmogų atsirado mir
tis. trip per žmogų ir mirusiųjų prisikėli
mas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristu
je visi bus atgaivinti“ (1 Kor 15, 21-22).

Krikščioniškoji religija yra ne nusimini
mo ir beprasmingos mirties, bet džiaugsmo 
ir gyzenimo religija. Gyvenimo, kuris tu
rėjo pradžią, bet kuris nebeturės pabaigos. 
Kristus — Dievo Sūnus, savo asmenyje su
jungę; dieviškąją prigimtį su žmogiškąja, 
savo kryžiaus auka ir prisikėlimu iš numi
rusių, nupelnė žmogui prisikėlimą ir nau
ją vi šprigimtinį gyvenimą. Tikinčio žmo
gaus prisikėlimas yra dvejopas: dvasinis 
ir kū rinis. Dvasinis arba moralinis prisi
kėlimas turi įvykti šioj žemėj. Atgaila ir 
Dievo gailestingumo malonės veikimu nuo
dėmė žmoguje turi būti sunaikinta, o die
viškoji meilė Šv. Dvasios atgaivinta ir jos 
veikimu palaikoma ir didinama. O kūniš. 
kasis prisikėlimas įvyks pasaulio pabaigo
je. „Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, ku
rie miršta Viešpatyje“ (Apr. 14, 13). Tas 
naujasis žmogaus gyvenimas prasiskleis

dyti kitoje vietoje. Panašiai, kaip radijo | pana’ ai, kaip gėlės žiedas prasiskleidžia 
bangos —■ fiziniai reiškiniai — gali per-! pavasarį, kai šilti saulės spinduliai atgai-

B. Brazdžionis

Sekmadienis be Mespaties
Be Viešpaties jie buvo mirę visą dieną, 
Neradę rytų jo po antkapiu akmens. 
Ir netikėjo jie Marijai M a' daler.ai, 
lt pasakai apylinkių picine ;.v,

Ir netikėjo jie Joanai ir Jo .ūbo 
Dievotai motinai Marijai ir tada, 
Kai patys parnešė namo marškonį rūbą. 
Dar jų tikėjimo nebuvo gimus valanda.

Ir niekur jie, vienuolika, nerado 
Ramybės ir vilties našlaitiškai vieni, 
Ir neviltis, atrodė, amžiais širdį maus...

I aukso viltį būtų virtęs luitas ledo
Ir nesutirpęs amžių pragaro ugny...
Ir atsitiko tai — miestelyje Emaus...

Liudas Dovydėnas

Kai karalius. . . . . .
sa pnešaKinę Koją ir saku: — /vuisveikint noriu. —

■ i aKračiau salią koją, o ji Kiša d antrą priešakinę.
1— Kam, saKau, atsisvciKtnii, juk aš gren grįšiu, u 
Į vaikė Žana Kaip žnvičio lapas, sakosi esami sena, 
kai visuotinis tvanas buvęs, tai jes s&iietė visoj apy-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllhllllllllll pašaukia
Iš neseniai pasirodžiusios knygos 

„Karaliai ir bulvės“.

nnkėj geriausia plaukėją ouvusi. — Oi daug išėju
sių negrįžta, — dūsauja var.ė ir mane apKauma.

Atsisveikinau. Kaimyne vakarais kurkdavo, kur 
moterys žlugtą velėjo ant tos lentos ji sėdėdavo. Ne
spėjau išeiti Į vieškelį, egi mašaiiukas į ausį din, 
bim. Supratau, kad ir jis Kažin ko geidžia, tai aš jj

Atsibeldė pas mane pats karalius Leksandra, 
pas mane dar gulintį ant šieno ir šitaip tarė: — Je
ronimai, man nelengva, man reikia, baisiai reikia 
kareivų.

Jeigu jau taip, tai ką darysi. Reikia — tai rei
kia. Matyt, striuka karaliui Leksandrui, Rusijos cie
soriui.

Imu penkias poras liepinių vyžų, o motiną pra
šysiu atriekti didelę riekę duonos ir išdžiovintus au
tus- Žinoma, kelionė ilga. Gal net į pačią Maskvą, 
gal net prie Ararato kalno teks nusitrenkti, kur No
jaus laivas po visuotinio tvano užkliuvo ir sustojo.

Einu ieškoti motinos, o ji besėdinti ant akme“: 
po šimtamete liepa. Sėdi jinai ir į aukštą dangų žiū
ri. Ir iš jos veido matau, ji žino — mare pašaukė 
karalius. Ir ėmė iš motinos veido riedėti ašaros.

— Ko tu verki, motina motinėle, patarnavęs 
karaliui grįšiu. — Tuo metu sava akim matau, ak
muo, ant kurio motina sėdi, perskilo pusiau.

— Akmuo nuo motinos ašarų skyla, tai kaip 
mano širdis neskils, sūnau, — atsako motina.

Kaip gi nenubraukti ir man ašaros. Bet aš jau 
turiu eiti. Penkias poras čiužančiu naujų vyžų pasi
kabinau art kelnių juosmens, o motinos motinėlės 
atriektą duonos riekę užantin užgludinau.

Einu padarže, ten mane švelniai pasilenkęs ap
kabino gluosnis. Ir jam ašaros byra. Gal ir ne ašara, 
gal tai tik ryto rasa, bet aš jam sakau: — Neverk ir 
neraudok, patarnavęs svetimam karaliui, grįšiu. — 
Tuo metu žalia varlė iš tvenkinio išsirepečkojusi ki-

pasiimu ant delno, o jis man sako. — Eisiu kartu su 
tavimi. Be manęs tau bus riesta. — Imu mašaiiuką 
užantin ir jau visu žingsniu meluosi į kelią.

Tai kur, Jeronimai, taip įsismaginai? Kara
liui Leksandrui tarnauti meteisi? ralauk, aš čia su- 
raitysiu gyvatę, kurią, matai, ką tik baloje sugrie
biau. — Taip nukalbėjęs gandras atskrenda iš savo 
gandralizdžio ir lupia ant mano peties. Matau savo 
akimis — rangosi gyvatė gandro gūžyje, o paukštis, 
matyti, kalbėti neri- — Mes, gandrai nemokam 
verkti, bet man tavęs, Jeronimai, labai gaila. Tu ži
nai, karaliai kartais šaudėsi, net karštomis kulko
mis, o kur šaudo, ten į akį gali pataikyti. Tupėsiu 
aš savo lizde dieną naktį ir vis iš aukšto medžio dai- 
rysiuos. Kai tik tave pamatysiu grįžtant, tai tuojau 
ir savo pačiai ir vaikams pasakysiu: Jeronimas grįž
ta! — Ir apkabino gandras, taip sakyt, savo kaklu 
apie maniški apsivijo. Ir taip mes atsisveikinom.

Jau išėjau į viešą kelią, vyžų apivarus prisiver- 
žiau. tai jau žengiau, tai žengiu, septynias mylias ir 
ketvirtį vienu kojos išmetimu. Taip sau gerokai pa
žengus. matau saulėgrąžos beaugančios prie viešo 
kelio ir jos savo aukso galvomis linkčioja. O viena 
visai žemai galvą palenkusi ir sakys: — Tai kurgi 
taip žėri, kavalieriau šviesus'.’ — Sustojau. Ogi, vi
sas daržas saulėgrąžų j mane savo visas galvas pasu
ko. Jos linkčioja man kaip kokios panaitės, o saulė 
žeria savo spindulius, net akys raibsta. Jau buvau 
benorįs sėsti prie saulėgrąžų kojų pailsėti ir atsidus
ti, bet sugriebiau save pagundose ir mąstau sau: ar 
nepavėluosiu pasiekti karaliaus Leksandro pulkus ir

Velykų Margučiai
Kiaušinių dažymas yra iš gilios senovės 

užsilikęs paprotys. Jau anuomet žmonės 
pastebėjo kiaušinyje nepaprastą gyvybės 
reiškinį. Vadinas, iš tokios visiškai negy
vos medžiagos, tam tikrose sąlygose išsi
vysto gyvis. Todėl kiaušinis buvo laikomas 
gyvybės simboliu. Kiaušinis senovėje sim
bolizavo atgyjančią pavasario gamtą ir to 
laikotarpio spalvomis jis buvo dažomas. 
Kartu atsirado paprotys margučius daly
tis. kas reikšdavo sveikinimą su širdingiau
siais linkėjimais.

Hindu tikybos išpažintojai savo kūri
niuose vaizduoja, kad visas pasaulis yra 
sutvertas iš kiaušinio. Senovės romėnams 
raudonai dažyti kiaušiniai reiškė kilmę. Ee 
to. kiaušinių patiekalai buvo labai vertina
mi visose jų pavasario šventėse. Persai pa
vasario šventėje mėgo pasipuošti naujais 
drabužiais ir pasikeisti dovanomis. Jie 
margindavo kiaušinius simbolinėmis figū
romis, kurias apipavidalindavo auksiniais 
pagražinimais. Tokias pavasario ir kiauši
nių valgymo šventes senovėje ruošdavo tuo 
metu, kai diena susilygindavo su naktimi.

Prasidėjus krikščionybei, margučių tra
dicija buvo susieta su Kristaus prisikėlimo 
švente — Velykomis. Margučių dažymo pa
protys pasiekė Lietuvą XVI amžiuje. Spė
jama, kad ši tradicija atėjusi j Lietuvą iš 
kaimyninių Rytų tautų, kurios kiaušinių 
dažymą jau žymiai anksčiau žinojo. T. 
Daugirdas, tyrinėjęs margučių dažymą, 
priėjo išvados, kad lietuvių ir rytų Europos 
tautų margučiai esą panašūs. Žinoma, čia 
turima galvoj tik paprastą kiaušinių mar
ginimą. Bet lietuvių tautiniais motyvais 
nudažyti margučiai yra žymiai skirtingi.

Lietuvoje kiaušinius dažniausiai dažyda- 
j vo augaliniais dažais. Naudodavo samanas. 
I svogūnų lukštus, medžių žieves, lapus ir 
’ kt. Margindavo vašku, skutinėjimais. To
kie margučiai puošdavo Velykų stalą. Pa- 

I prastai nudažyti kiaušiniai buvo daužomi, 
i rltinėjami ir naudojami kitokioms Velykų 
į pramogoms. Dar iki mūsų laikų buvo užsi
likęs paprotys apdovanoti margučiais vai- 

! kus, o kai kur svečius ir kaimynus.
Anglijos lietuviai šią gražią kiaušinių 

j dažymo ir marginimo tradiciją taip pat yra 
i išlaikę iki šių dienų, šeimose, o ypatingai 
| kur yra mažų vaikų, visur rasi stalą pa- 
i puoštą velykiniais margučiais. O įvairios 
| orgarizacijos ruošia margučių pramogas ir 

už gražiausius margučius skiria premijas.
V. Vytenictis

vina žiemos šalčio užmigdytą augalo pum
purą.

Švęsdami tad Kristaus Prisikėlimo šven
tę, džiaukimės ir savo dvasioje triumfuo
kime su Kristumi.

Sveikindamas jus, Vakarų Europos lietu
vius, Velykų švenčių proga, nuoširdžiai 
linkiu Jums išgyventi savyje tą prisikėli
mo džiaugsmą ir gausiai pasinaudoti šiais 
Šventaisiais Metais Kristaus mirtimi nu
pelnytomis malonėmis.

Išganytojo suteiktoji ramybė visad tebū
na su Jumis.

t Antanas Deksnys
Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas

clvarus! Bet kur tau. Dvi saulėgrąžos urnai apsivijo 
apie mano Kaklą ir sako: —- Jeronimai, JerommuK, 
mes tave mylim.

Neuaug netrūko, jau buvau tepasiduodąs gla
monėms, bet tuo metu senė saulėgrąža prabilo: — O
jūs šarkos besmegenės, dar neįgludinot penki šimtai 
dešimto grūdo, o jau berną viliojate! Tuojau atsivijo 
abi saulėgrąžos nuo rnapo kaklo ir pasisukusios į 
saulę cakt ir įgludino abi į savo galvas penki šimtai 
dešimtą grūdą- Taip man ir pavyko atsiplėšti nuo tų 
gražuolių.

Taip sau po septynias sa puse mylios bežargiio- 
jant, girdžiu mano mašaiiukas porina, girdi, tuojau 
prieisim labai plačias marias, tai tu perdaug nežarg- 
liok, kad taip beįšoktum į pačių marių gilumą.

Taip ir buvo. Nė neapsidairiau - marios ir 
matau: kuprą iš vandenų iškišęs karosas beplaukiąs, 
gal už kokių astuonių devynių mylių nuo kranto. Aš 
tuojau pamojau, pirštu karosui, o tas, matyt, iš anks
to karaliaus Leksandro įspėtas, taip tarė man: — Je
ronimai. žinau kur eini. Kad nepavėluotum, tai sėsk 
ant mano kupros, aš tave perplukdysiu. — Plaukiam 
taip gerą valandą ir matau, jog karosas lekuoja ir 
burbulus pučia vandenyje. — Sunku, labai sunku, 
gal tu kokį akmenį ar švino gabalą kišenėj turi? — 
Kalba karosas ir jau pamažu grimsta į jūros dugną. 
Aš jam aiškinu, kad tik penkias poras vyžų ir jau 
baigiamą krumzloti motinos atriektą riekę.

Nesakyk, kad aš ant tavo kupros tupiu po 
marškiniais, — kalba mašaiiukas .Tyliu. Eet ar ilgai 
tylėsi, kai jau regi, jog iš paskutiniosios karosėlis 
pučia burbulus ir visi marmam į patį dugną. — Ar
ba tu mesk tą svorį, arba mes abu prigersim! — ta
ria karosas. — Uodą turiu ant kupros, ne uodą, bet 
mašaiiuką-

-— O, Jeronimai, kodėl taip ilgai nesakei, kad 
mašaiiuką irgi tempiu; jau paskutinės jėgos. — Ir 
ėmė skęsti karosas, o su juo, žinia, ir aš skęstu. Bet 
čia — mašaiiukas ir zyzia į mano ausį: — Jau mes 
netoli kranto, aš dabar baigsiu tave nešti.

(bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
1973 METŲ ŽMOGUS

Savaitraštis „Darbininkas“ nuo 1970 me
tų savo Vasario 16 šventėse skelbia iški- 
liausą lietuvį, labiausiai sugebėjusį iškelti 
lietuvių vardą, išreikšti jų valią bei pa
stangas. Metų Žmogumi arba Metų Lietu
viu.

1973 Metų Žmogumi „Darbininko“ re
dakcija paskelbė pogrindinės „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ Nežinomą 
redaktorių. Ta proga laikraštis rašo: „Tau
tos istorijos lapuose šalia Nežinomo Knyg
nešio. Nežinomo Kareivio, Nežinomo Par
tizano įrašomas 1973 Metų Nežinomas Re
daktorius.“

Be to, toje pačioje šventėje buvo dar ap
dovanoti septyni praėjusiais metais nusi
pelnę asmenys specialiais žymenimis. Žy
menimis apdovanoti: Juozas Boley- Bolevi- 
čius, Antanas Sabalis, Algirdas Šilbajoris, 
Eglė Žilionytė. Regina Rūta Žymantaitė, 
Aušra Zerr, dr. Marija Žukauskienė.

Kiekvienam iš jų buvo įteiktas specia
lus adresas ir Lietuvos nepriklausomybės 
medalis.

PRATĘSIAMAS KONKURSO LAIKAS 
ROMANUI APIE VILNIŲ

Ryšium su Vilniaus 650 metų jubiliejum 
pereitais metais Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba paskelbė istorinio 
romano apie Vilnių ir jo kūrėjus konkursą. 
Konkurso laikas dabar pratęsiamas iki 
1974 m. gruodžio 31 d.

PIRMASIS LIETUVIS KUNIGAS 
AMERIKOJE

Pirmasis lietuvis kunigas Amerikoje yra 
kunigaikštis Dimitras Augustinas Galici- 
nas. Jis buvo gimęs 1770 m., Amerikoje 
kunigo mokslus baigė 1795 m., mirė 1840 
m. Pagarsėjo kaip Allegheny kalnų apašta
las. Jis buvo kilęs iš Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino sūnaus Narimanto šakos ir pir
mas čia atvežęs herbą su Lietuvos Vyčiu.

„Darb.“

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS“ ŠVENTĖ

Į 25-uosius savo amžiaus metus žengda
mas. „Laiškų Lietuviams“ žurnalas vasa
rio 2 d. Jaunimo centre. Chicagoje, suruo
šė penkioliktą savo metinę šventę — pre
mijų įteikimo vakarą ir koncertą. Leidėjų 
— tėvų jėzuitų ir redakcijos vardu ją ati
darė ir pravedė red. kun. Juozas Vaišnys. 
Jis sveikino gausiai susirinkusius svečius, 
kurių tarpe buvo vysk. V. Brizgys, Lietu
vos gen. konsule J. Daužvąrdienė, PLB 
prim. B. Nainys, tėvų jėzuitų provinciolas 
G. Kijauskas, laikraščio mecenatai, ben
dradarbiai, daug jaunimo. Konkurso tema 
buvo: Kas padeda ir kas kenkia išlikti lie
tuvybei. Vertinimo komisiją sudarė: Alg. 
Grigaitis (pirm.), Marija Eivaitė (sekr.), 
rašyt. D. Bindokienė. Vyt. Kasniūnas ir 
rašyt. Nijolė Užubalienė. Susilaukta 11 ra
šinių, kurių 5 premijuoti.

I premija 150 dol. paskirta torontiškei 
Aušrai Gylytei-Karkienei, II — 100 dol. — 
Vytautui Zubai iš Fidži, III — 75 dol. — 
Vaciui Kupriui iš Cicero, IV — 50 dol. — 
Alf. Nakui iš Detroito ir V-ji taip pat iš 
Detroito Algirdui Ratnikui.

FILMAS APIE ČIURLIONĮ

Jaunimo Centre Čikagoje buvo pade- 
monstruotas naujas filmas apie mūsų ge
nialųjį dailininką M. K. Čiurlionį.

Filmas pagamintas Bowling Green uni
versiteto Ohio valstijoje iniciatyva, kur 
profesoriauja lietuvaitė dr. L. Alssen. Fil
mo paruošimas, universitetui duodant ka
meras bei laboratorijas, kainavo apie 
$6.000. Kadangi universitetas visų išlaidų 
nesiryžo padengti, tai į talką atėjo Lietu
vių Fondas su $2,500. I seansą buvo atvy
kusi ir pati prof. dr. L. Alssen bei skripto 
autorius P. Paster. Valandą užtrunkantis 
spalvotas filmas apie didįjį dailės novato
rių bei meistrą pradedamas Lietuvos žemė
lapio parodymu, kad amerikietis žinotų, 
kur yra ta nedidelė šalis, išugdžiusi pasau
liui vis labiau garsėjantį Čiurlionį. Per vi
są filmo eigą dr. L. Alssen ir dr. W. Mis- 
feldt aiškina Čiurlionio gyvenimą ir ypač 
plačiai bei žinoviškai nagrinėja jo kuri, 
nius. Kai kuriuose įtarpuose piano virtuo
zas A. Kuprevičius skambina Čiurlionio 
kūrinius ir taip visas valandos seansas yra 
originalus ir visiškai čiurlioniškas. Filmas 
paruoštas ne lietuviams, bet amerikie
čiams. Todėl jo vertė lietuvių kultūrinei 
propagandai tikrai didelė. Ir svarbiausia, 
kad jis paruoštas ne privačių žmonių ar 
kurios lietuviškos organizacijos etikete, 

i bet amerikiečių mokslo įstaigos — Bow- 
I ling Green universiteto, kur, Kaune gimu- 
I sios dr. L. Alssen žodžiais, dauguma profe
sūros bei studentų apie M. K. Čiurlionį 
daugiausia ir kalba.

„T. Z.“

VIRGINIJA RADINAITĖ IŠTEKĖJO

Praėjusiais metais pasaulio gražuolių 
į rinkimuose Londone dalyvavusi Australi

jos lietuvaitė Virginija Radinaitė-Radina 
, ištekėjo už olandų kilmės lakūno John 
Krom.

Vestuvines apeigas atliko Sidnėjaus lie
tuvių klebonas kun. P. Butkus, kuris buvo 
Virginiją ir pakrikštijęs. Tikimasi, kad 
Virginija ir ištekėjusi nepasitrauks iš lie
tuviškojo gyvenimo.
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jus darbininkų profesinėms sąjungoms, 
stipriausias darbininkų ginklas prieš darb
davius pasidarė streikai. Vienur jais pasi
naudojama daugiau, kitur mažiau, bet vi
siškoj be jų demokratiniuose kraštuose ne
apsieinama. Tik du kraštai moderniškame 
pasaulyje nežino streikų — Sovietų Sąjun
ga ir Brazilija. Apie sąlygas S. Sąjungoje 
nebėra reikalo kalbėti, o Brazilijos valdžia 
netvirtina prof, sąjungų išrinktų valdybos 
narių, jei jie valdžiai nepalankūs ar nepa
tikimi.

Graham Turner „The Telegraph“ maga
zine apskaičiavo, kad vidutiniškai per pas
kutinius penkeris metus atskiruose kraš
tuose dėl streiko kiekvienam tūkstančiui 
darbininkų teko teks metinis prarastų dar
bo dienų skaičius: Šveicarija — 2 darbo 
dienos, Norvegija — 18, V. Vokietija — 74. 
Japonija — 226. Australija — 900, Suomi
ja — 916, Anglija — 968, JAV — 1534, Ka
nada — 1724, Italija — 1912.

Iš davinių matyti, kad Europoje tik Ita
lija sumuša Anglijos rekordą. Šiipjau 
Anglijoje streikai yra toks būtinas ii kas
dieniškas reikalas, kaip migla ar lietus. 
Anot vokiečių, turėtum būti labai nuste
bęs, jei Anglijoje nebūtų kalbama apie 
streikus. Anglijos spauda, radijas ir TV 
streikus reklamuoja daugiau, nei kituose 
kraštuose. O kai angliakasių streikas pri
vertė vyriausybę skelbti naujus parlamen
to rinkimus, tai streikas virto beveik tarp
tautine sensacija.

Paliekant nuošaliai Šveicariją (čia tik 
laikrodžiai streikuoja), pavyzdingiausia 
valstybė streikų atžvilgiu yra Norvegija. 
Profesinės sąjungos čia sudaro su darbda
viais sutartis, kurioms nepasibaigus, strei
kuoti draudžiama. Visi: ginčai sprendžiami 
trečiųjų teisme, ir tik labai retais atsitiki
mais nepasiseka susitarti. Norvegijos prof, 
sąjungų vadas Haroldseth yra pareiškęs 
spaudai, kad streikai yra pasenęs metodas, 
nebetinkąs reguliuoti darbo santykius mo
derniškoje visuomenėje.

Vokietija išvengia streikų, įtraukdama 
darbininkus j pramonės administraciją ir 
mažindama profesinių sąjungų skaičių. 
Pvz„ Mercedes automobilių fabrikai turi 
reikalų tik su viena profesine sąjunga (IG 
Metall), tuo tarpu kai British Leyland pa
našioje įmonėje yra 20 atskirų profesinių 
sąjungų, dažnai viena su kita nesutarian
čių. Demokratėjimo procesas Vokietijoje 
žymiai ryškesnis, skirtumas tarp „mes“ ir 
„jūs“ daug mažiau pastebimas. Direkto
riais virtę darbininkai! nėra toks retrs da
lykas. kaip Anglijoje. Pagaliau, vokiečiai

iš prigimties yra žymiai drausmingesni ir 
nevengia darbo.

Išnagrinėjęs streikų priežastis įvai.iuose 
kraštuose, minėtas autorius daro tokias iš
vadas apie streikus Anglijoje.
1. Turėdami per didelį skaičių paskiru 
prof, sąjungų, Anglijos darbininkai nepa
jėgia sudaryti stiprios centralizuotos val
džios. Čia streikus kelia kas nori. Tik pen
ki procentai streikų yra oficialūs — visi 
kiti yra vadinamieji „cat streiks“, prasi
deda fabrikuose ar dirbtuvėse.
2. Nesant stiprios centrinės ar rajoninės 
valdžios, ją perima taip vadinami shop ste
wards arba dirbtuvių bei fabriko padalinių 
profesiniai vadovai. Reikia tik kam nors 
pasiskųsti kad šalta, ar kad darbų vedėjas 
neteisingas — ir stre kas jau organizuoja
mas. Labai dažnai streikuoja ne visas fab
rikas ar įmonė, o tik atskira „sopa", t r vie
nos kurios profesijos darbininkai. Žinoma, 
dėl to netiesioginiai nukenčia ir vis', kiti. 
Jeigu dar pridėti, kad gana didelis skai
čius tų shop stewards turi politinius moty
vus, kartais siekiančius net nuversti kraš
to valdžią, tai reikės pripažinti, kad Ang
liją valdo ne vyriausybė, ii- ne profesinės 
sąjungos, o shop stewardai...
3. Anglijos visuomenėje dar gana žymus 
klasinis pasidalijimas. Žinomas ne vienas 
atsitikimas, kad įmonių vadovybėse atsisė
da ne pajėgiausi, bet įtakingiausi žmonės. 
Tokių įmonių vadovai dažniausiai neįsilei
džia darbininkų atstovų, neieško su jais 
ryšio, o tik pirštus sukryžiavę laukia, kad 
neprasidėtų streikas. Darbininkai tai žino, 
ir tuo pasinaudoja. Sakysime, Vokietijoje 
„šopų“ vedėjams leista rūpintis tik kasdie
niškais darbininkų gerbūvio reikalais, 
streikų organizavimą paliekant pro!, są
jungų centrams. Anglijoje vyksta' atvirkš
čiai.
4. Daugumoje Europos kraštų profesinės 
sąjungos yra daug mažiau įsivėlusios į po
litiką. Jos žiūri į kapitalizmą nebūtinai 
kaip j priešą, kurį reikia sunaikinti, bet 
kaip į priemonę, kuria galima ir reikia 
naudotis dirbančiųjų būviui gerinti. Beveik 
stebėtina, kad kova tarp darbo ir kapitalo, 
tsirp „jie“ ir „mes“, Anglijoje yra aštres
nė, negu kituose Europos kraštuose.

Daugelyje Europos kraštų įsitikinta, kad 
darbdaviai ir profesinės sąjungos privalo 
būti ne priešai, bet draugai ir bendradar
biai. Tai yra tikriausia ir beveik vienintelė 
priemonė nelemtiems streikams išvengti. 
Anksčiau ar vėliau ir Anglijoje turės dar
bo santykiai ta linkme pasikeisti.

J. Pelkis

„Argentinos Balsas“ (kovo 21 d.) įsidėjo 
Algirdo Gustaičio straipsnį „Talka Vasa
rio 16 gimnazijai“. Be kita ko, jame ran
dame tokią pastraipą:

„Vasario 16 gimnaziją privalėtų išlaikyti 
vieni Europos lietuviai. Yra manančių, kad 
Europoje yra apie 100.000 lietuvių. Jų di
džioji dalis yra pasimetę, beskęstantieji 
vokiškose, švediškose ir kitokiose jūrose, 
savitarpyje šnekasi svetimkalbiškai. ven
gia lietuviškos spaudos, neturi lietuviškų 
bibliotekų ir pan.

Nepaprastai gaila, kad Europos lietu
viuose neatsiranda gerų organizatorių, su
gebančių apjungti ir tarpusavyje išlaikyti 
visą lietuvių masę. Jei kiekvienas Europos 
lietuvis Vasario 16 gimnazijai per metus 
paaukotų ves po markę, ar svarą, ar fran
ką — Vasario 16 gimnazija gerai laikytųsi. 
Bet kai mažumėlė teremia, tada aukos da
rosi didelės ir skystai retos.

Rykštėmis ir lazdomis muštini Vokieti
jos, Anglijos, Danijos, Belgijos, Švedijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų lietuviai, savo 
vaikų, ar vaikaičių neleidžiantieji į lietu
višką Vasario 16 gimnaziją, bet juos tauti
niai marinančius svemitkalbiškose gimna
zijose.

Europos lietuvių gėda yra lietuvių tau
tos naikinimas, neištaisomas tautiniais šo
kiais. Tauta pasiekia to, ko ji yra verta.“

Kažin, ar nepasiskubino A. Gustaitis 
„rykštėmis ir lazdomis“ mušti Europos lie
tuvius. Gal būtų buvę geriau, jeigu būtų 
nurodęs šaltinius, iš kurių jis gavo Euro
pos lietuvių skaičių. O taip pat būtų gera 
žinoti, kiek lietuviškų gimnazijų išlaiko 
JAV lietuviai ir kiek tos gimnazijos turi 
mokinių?

„Draugo“ Nr. 25 vedamajame b. kv. rašo 
apie vieną klausimą, dėl kurio vieningai 
sutaria rusai emigrantai užsienyje ir ko
munistai Sovietų Sąjungoje.

„Kas seka baltųjų rusų (emigrantų) vi
suomeninę veiklą, suvažiavimus, jų gerai 
informuotą spaudą ir kitas veiklos apraiš
kas, tas galėjo pastebėti, kad jie, peikdami 
ir kaltindami sovietinius rusus dėl jų ve
damo teroro, dėl privatinės nuosavybės 
atėmimo, dėl religijos ir kitų laisvių išplė
šimo, niekada nėra metę kaltinimo raudo
niesiems, kad jie yra smarkiai išplėtę Ru
sijos imperijos sienas, prijungdami daugy
bę svetimų žemių. Atvirkščiai, mus pasle- 

fe kia žinios, kad baltieji rusai dargi džiau-

B i si a |»ti ngiej i signalai
Prieš kiek laiko pasaulio mokslininkai I 

domėjosi „skraidančiomis lėkštėmis“ ir ki
tais neišaiškintais dangaus fenomenais, i 
Šiandie jų dėmesį atkreipė kitas dalykas — 
keisti ir pasikartojantys signalai iš erdvės. 
Atrodo, lyg civilizuotos būtybės pagamin
tas erdvės laivas ar satelitas skristų apie 
mūsų mėnulį ir nuolat žemei signalizuotų: 
„Mes esame iš prarasto civilizacijos pasau
lio... Ar yra gyvybė jūsų planetoje? Pra
šome atsakyti...“ Gali būti, kad erdvės lai
vas, pasiųstas prieš 13,000 metų iš kitos 
apgyventos žvaigždės, laukia mūsų že
mės atsakymo ir nori užmegzti ryšius su 
kitu nežinomu civilizuotu pasauliu. Ta: 
nėra fikcija ar epizodas iš sukurtos fantas
tinės filmos. Du britų mokslininkai, pasi
remdami savo eksperimentais, yra tikrai 
įsitikinę tokio iš tolimosios žvaigždės „sve
čio“ buvimu mėnulio ir žemės draugystėje. 
Tam reikalui buvo padaryta daugiau tyri
nėjimų D. Britanijoje, Rusijoje ir Ameri
koje. Pasirodo, kad ir kiti mokslininkai pa
tvirtino pirmųjų dviejų britų teoriją. 
Mokslininkai galvoja, kad vien tik Paukš
čių Kelio (Milky Way) žvaigždyne, kuria
me yra 2,000 milijonų planetų, gali būti 
išsivysčiusi aukštoje formoje organinė gy
vybė. Arčiausia tokių planetų vieta erdvė
je būtų penkiolikos šviesmečių nuotolyje 
nuo žemės. Tai yra per toli astronautų eks
pedicijai, bet užtektinai arti susisiekti ra
dio signalais.

Kai kurie mokslininkai yra tiek optimis
tiški, kad net rimtai drįsta tvirtinti buvi
mą techniškai išsivysčiusių civilizacijų 
Paukščių Kelio planetose. Jų nuomone, net 
40,000 planetų gali būti apgyventa civili
zuotų sutvėrimų. Ir tai būtų tik artimiau
siuos? ir nuo žemės matomuose žvaigždy
nuose, o kiek dar tokių apgyventų planetų 
galėtų būti visoje visatoje? To tikriausiai 
ir pats Dievulis nesuskaičiuotų.

Na. pagaliau, kas gi yra tie britų moks
lininkai. kuire taip susidomėjo tuo „tarp
žvaigždiniu erdvės laivu“? Vienas jų yra 
dr. Duncan Lunan, 27 metų viengungis iš

Edinburgho. Jis Glazgovo universitete yra 
studijavęs anglų ir prancūzų kalbas, filo
sofiją, fiziką ir astronomiją. Antrasis yra 
elektroninių smegenų instituto direktorius 
Anthony Lawton.

Dr. Lunan yra tikras ir turi įrodymų, 
kad kažkur erdvėje mirštančios civilizaci
jos paleistas robotas — erdvės laivas 11,000 
metų prieš Kristų yra pasiekęs, mūsų mė
nulį ir pasidaręs jo satelitu-palydovu. Šis 
mėnulio satelitas yra praleidęs šimtmečius 
kelionėje ir. gal būt, jo paleidėjai jau se
niai yra išmirę, be! kompiuterių „smege
nys“ ir kiti instrumentai dar yra veiks
mingi. ir galimas dalykas, kad juose sudė
tos žinios išspręstų mums daug nežinomu 
paslapčių apie kitų pasaulių susiformavi
mą ir jų kultūrų laipsnį.

Kaip ir paprastai su atradimais ar išra
dimais būna, dr. D. Lunan ši mėnulio drau
gystėje „esantį“ nežinomą erdvės svečią 
užtiko visai netikėtai.

Šį jaunąjį mokslininką domino prieš 50 
metų norvegų mokslininko Carl Stormer ir 
olandų studento Ealthasser Van der Pol 
daryti trumpų radijo bangu eksperimen
tai jonosferoje. lonesfera yra vedinamas 
mūsų atmosferos sluoksnis 50-200 mylių 
aukštyje, kuris atmuša, arba, geriau sa
kant. palenkia pasiųstas radijo bangas. Šie 
minėti mokslininkai pastebėjo, kad kai ku
rios bangos grįžta atgal į žemę gerokai pa
vėlavusios. Prieš kelioliką metų tą patį pa
tvirtino Stanfordo universiteto profesorius 
Ronald Bracewell (Kalifornijoje). Jis pri
ėjo išvados, kad tai nėra grįžtantis pasiųs
tų bsingų aidas, bet nauji signalai, siunčia
mi tam tikrais intervalais į mūsų. žemę. Jo 
nuomone, signalų šaltinis turėtų būti ne
labai toli nuo mūsų žemės ir jų ritmiškas 
kartojimas yra specialiai tam, kad atkreip
tų mūsų dėmesį ir susilauktų atsakymo. 
E>et prof. Bracewell negalėjo suprasti šių 
signalų reikšmės, atseit, negalėjo jų iššif
ruoti.

Betikrindamas šių mokslininkų praeity
je gautus rezultatus bei pareiškimus, mi
nėtas anglas dr. Lunan netikėtai pažengė

daug toliau. Jis pasidarė penkis šių signa
lų brėžinius ir tvirtina, kad jie suformuo
ja aiškų pranešimą iš erdvės ir nurodo dvi
gubą žvaigždę (103 šviesmečių nuotolyje), 
iš kurios yra kilęs ir pasiųstas bandoma
sis robotas-satelitas. Tikrumoje, sako dr. 
Lunan, pranešimas yra teks aiškus, kad 
net galima jį taip interpretuoti: „Mūsų 
namai yra EPSILON BOOTIS, kuris yra 
dviguba žvaigždė. Mes gyvename ant šeš
tosios planetos iš septynių. Patikrinkite tai, 
šeštoji iš septynių. Skaičiuokite į lauko pu
sę nuo saulės, kuri yra didesnė iš dviejų“ 
(Dvi saulės reiškia dvigubą nuo žemės ma
tomą žvaigždę). Mums c'.rodo, kad tai di
delė fantazija ar pasaka vaikams, bet gar
sieji radijo astronomai į dalyką žiūri daug 
rimčiau ir net be abejonių, šių metų pra
džioje Britų Tarptautinių Tyrimų Draugi
ja pradėjo ieškoti, kur tas robotas yra. 
Elektroninių smegenų skyriaus direktorius 
A. Lawton prisidėjo prie dr. Lunan grupės 
su savo naujaisiais elektroniniais apara
tais. Jie pradėjo siųsti aukšto įtempimo ra
dijo bangų pulsus į mūsų mėnulio orbitą, 
kur spėjama esąs šis robotinis laivas. Ra
dijo astronomai Stanforde klauso šių pul
sų aido, kad galėtų nustatyti jų tikrumo 
pasireiškimus ir išskirti kitus signalus.

A. Lawton yra sužavėtas „stebėtinais re
zultatais“. kuriuos žada neužilgo paskelbti 
tarptautinėje mokslininkų konvencijoje 
Kopenhagoje. Jo nuomone, mūsų mato
muose žvaigždynuose ar visatoje gali tik
rai būti gyvybė. Visai galimas dalykas, kad 
kai kurios hemisferos dalys jau seniai pa
laiko tarp savęs ryšius ir kalbasi. Bet mū
sų žemės žmogus tik dabar yra nubudęs ir 
pradėjęs kurti savąją technologiją. Jis 
džiaug'asi tik pirmaisiais savo laimėjimų 
vaisiais. Tai kodėl negali būti daugiau ci
vilizacijų dangaus ar erdvės plotuose? — 
pats save klausia A. Lawton. Galimas da
lykas. kad šis erdvės laivas šaukiasi mūsų 
jau keletą ar kelioliką šimtmečių, bet žmo
gus žemėje nebuvo užtektinai techniškai 
pažengęs, kad galėtų tą šauksmą išgirsti ir 
suprasti. Taip pat teisinga tvirtinti, kad 
gali būtų erdvėse daug civilizacijų, kurios 
yra žemesnio laipsnio, negu mūsų čia že
mėje. Gali būti ir taip, kad kitos civilizaci
jos yra daug pranašesnės už mūsiškę, bet 
jos nieko nenori anie kitus girdėti ar žino
ti.

LIETUVOJE
IŠVARĖ DĖL MEDALIKĖLIO

(Iš „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ Nr. 7.)

Vabalninkas. 1973. V. 28 technikume per 
istorijos pamoką dėstytoja Morkūnienė, 
pamačiusi ant Danutės Kruopaitės kaklo
grandinėlę, pareikalavo ją atiduoti. Kadan
gi mergaitė nedavė, pati dėstytoja atėmė 
grandinėlę su medalikėliu. Auditorijoje 
kažkas pasakė, kad medalikėlius dar nešio
jančios Genė Dovidonytė ir Viktorija Jur- 
ginaitė. Morkūnienė, prišokusi prie Dovi- 
donytės, nutraukė ir pasiėmė grandinėlę. 
Pamačiusi, kad ji turinti dar du medalikė
lius, pareikalavo atiduoti; kai mergaitė ne
davė, dėstytoja, griebusi jai už rankos, per 
jėgą atėmė. Tada Morkūnienė, priėjusi prie 
Jurginaitės, nutraukė grandinėlę, tačiau 
medaliklio atimti nepasisekė. Po paskaitos

I giasi bolševikų įvykdytais svetimų žemių 
grobimais.

Iš kitos pusės, skaitydami Sovietų Są
jungoje leidžiamus įvairius raštus, ypač is
torines knygas, vadovėlius, mes rssime 
daugybę priekaištų rusų carams,
niekur ir niekada bolševikų ideologai, isto
rikai ar šiaip jau jų vadai, pradedant I 
Kremliaus valdovais, baigiant eiliniais pa-' 
reigūnais, niekada nėra metę priekaištų 
carams ir jų ministeriams bei patarėjams 
už tai, kad jie prie Rusijos imperijos pri
jungė Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Uk
rainą, Gudiją, Kaukaze, Tolimųjų Rytų ir 
kitas šalis. Atvirkščiai, bolševikai garbina 
tuos carus, kurie įvykdė svetimų žemių 
aneksiją.“

tačiau | dėst. Morkūnienė išbarė minėtas mergai
tes, kad jos nešiojančios medalikėlius. Per
kitą pamoką Morkūnienė liepė Jurginaitė: 
atsakinėti. Vos pradėjus atsakinti, dėstyto
ja ją nutraukė, sakydama, kad ne taip pra
dėjo. Paėmusi knygą, dėstytoja paskaitė 
pradžią ir liepė pasakoti. Jurginaitei paaiš
kinus. kad jinai neturinti tokios knygos 
kaip dėstytoja, ši atšovė: „Jei Dievas tave 
myli, jis galėjo tau, plumpt, numesti iš 
dangaus tokią knygą“. Mergaitė bandė to
liau pasakoti, bet dėstytoja pareiškė: „Die-

SJbaėitytajit taukai
KAS NORS NE TAIP

DBLS atstovų suvažiavime L. Namų b- 
vės pirmininkas S. Nenortas pranešė, kad 
Lietuvių Sodyboje esą likę tik penki pensi
ninkai. Skaičius tikrai nedidelis. Tuo tarpu 
iš atstovų pranešimų paaiškėjo, kad kai 
kurių DBLS skyrių daugiau kaip trečdalis 
narių jau yra pensininkai. Bet tie patys 
atstovai tvirtino, kad lietuviai pensininkai 
nenori ir neketina važiuoti į Sodybą.

Visai kitaip yra su latviais. Jų Hereford
shire esančiuose Amelia senelių namuose 
gyvena 50 latvių pensininkų. Gana didokas 
jų skaičius yra ir Rowfant House Sussexe. 
Šie du namai nebesutalpina visų norinčių 
apsigyventi, ir jau yra susidaręs 80 kandi
datų laukiančiųjų sąrašas. Norėdami juos 
patenkinti, latviai ieško pirktis dar vienus 
namus ar sodybą, už kurią yra pasiruošę 
mokėti didelę pinigų sumą.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl lietuviai pen
sininkai bėga iš jiems nupirktųjų namų, o 
latviai veržiasi pas savuosius? Gal lietuvių 
charakteris skirtingas? Gal jie žymiai tur
tingesni? Gal pagaliau yra ir kitokių prie
žasčių, apie kurias nei pensininkai, nei kas 
nors kitas nepasisako. O pasisakyti reikė
tų, nes po to, kai Sodyba prisitaikys kito
kiems uždaviniams, pensininkams ir labai 
norint gali būti sunku į ją patekti.

Tiesa, latvių Anglijoje dar yra gerokai 
daugiau, negu lietuvių. Eet prileidžiant, 
kad jų skaičius būtų ir trigubai didesnis, 
vistiek, mūsų mastu matuojant, jų prie
glaudoje galėtų būti tik 15-20 pensininkų.

Gal viena iš priežasčių galėtų būti pen
sininkų jutimas, kad jie Sodyboje yra nu
stumiami į trečią vietą, pirmąsias dvi ati
duodant klubo nariams ir vasarotojams, 
šitoks dalykas, bent vasaros metu, yra sun
kiai išvengiamas, nes Sodyba nuo pat jos 
Įsikūrimo padalijo savo veiklą į tris dalis. 
Iš kitos pusės, neturime pakankamai pa
grindo teigti, kad pensininkai Sodyboje 
tikrai jaučiasi ar yra laikomi antros ar tre
čios eilės piliečiais. Būtų gera, kad prieš 
galutinai pensininkams iš Sodyobs išnyks- 
tant, dar kartą jų klausimas būtų pakeltas 
ir išlukštentas.

Kalbant apie Sodybą, prisimena šiais 
metais paskelbtosios atostogų kainos. Ne
svarstant klausimo ar jos didelės ar ma
žos. vis dėlto nustembi pamatęs, kad per 
visus metus nustatyta vienoda kaina. Va
dinasi. atostogauk sausio ar liepos mėnesį, 
vistiek mokėsi 20 svarų ir 10% priedo. Ka
žin. ar čia neapsižiūrėjimas, ar noras nusi
kratyti pavasario ir rudens atostogauto
jais?

B. Balandis

vas neišgelbėjo tavęs — gauni du “. Visai 
auditorijai buvo aišku, už ką parašytas 
dvejetas.

Dovidonytė prašė, kad dėst. Morkūnienė 
atiduotų medalikėlj, o ši nusijuokė: „Man 
bus gražus daiktelis muziejuj“. Mergaitė, 
užklausta, ar toliau nešiosianti medalikėlį, 
atsakė: „Nešiojau ir nešiosiu. Nusipirksiu 
kitą ir užsikabinsiu“.

V. Jurginaitė buvo iškviesta ; dėstytojų 
kambarį ir pareikalauta atiduoti medalikė
lį. Mergaitę užpuolė dėstytojos Griciūnle- 
nė ir Šablinskienė, tačiau gavo vien gran
dinėlę be medalikėlio. Dėstytojos nutarė šį 
reikalą apsvarstyti. Jurginaitė su Dovido- 
nyte turėjo apleisti techr.ikumą.

SUSIEKIMAS LĖKTUVAIS

Iš Vilniaus reguliariai keleiviniai lėktu
vai skraido į šiuos miestus: Alytų, Biržus, 
Druskininkus, Kauną, Kapsuką, Kupiškį. 
Mažeikius, N. Akmenę, Palangą, Panevė
žį, Rokiškį, Tauragę ir Šilutę.

Iš didesniųjų miestų skelbiamuose tvar
karaščiuose neminimi Šiauliai ir Klapėda.

LĖKTUVAI TRĘŠIA LAUKUS

Civilinė aviacija šiais metais numato 
Lietuvoje patręšti 200,0.00 ha dirbamos že
mės ir pakalkinti 15,000 ha rūgščių dirvų. 
Lėktuvais daugiausia tręšiamos kultūrinės 
pievos.

NUSKENDO

Prasidėjus pavasario atolydžiui, Kuršių 
mariose, įlūžus ledui, nuskendo traktori
ninkas Nikoforovas. Daugų ežere tokiu pat 
būdu nuskendo melioratorius K. Juonius. 
Vidury Kauno marių prasmego po ledu 
melioratorių palikta lentinė būdelė.

SIMOKAITIS LAGERYJE

Jonas Vytautas Simokaitis, kuris prieš 
trejus metus bandė lėktuvu pabėgti iš Lie
tuvos, yra gyvas ir laikomas sunkiai nusi
kaltusių politinių kalinių lagery toli už 
Maskvos. Jo žmona laisva nuo lapkričio 
mėn. Simokaitį tegalima lankyti vieną kar
tą metuose. Simokaičių sūnui Pauliui da
bar 10 metų.

AVYŽIUS ANGLIŠKAI

Lietuvos rašytojo Jono Avyžiaus (jo 
„Kaimas kryžkelėje“ buvo spausdinamas 
„E. L.“ atkarpoje) romanas „Sodybų tuš
tėjimo metas“ Maskvoje buvo išleistas 
angliškai. Tačiau vertimas esąs netikslus. 
Kaip rašo „Draugo“ kultūrinis priedas, Va
karų pasauliui skirtoje versijoje išleista 
visa eilė scenų bei replikų, kuriose auto
rius buvo leidęs prasitarti lietuviams pat
riotams, pasipriešinusiems ir nacinei ir so
vietinei sistemai, be užuominų apie „di
džiojo brolio“ terorą.

Mokslininkai turi gana gerus įrodymus, 
kad visi dangaus kūnai yra sudaryti iš pa
našių medžiagų, kurias randame ir žemė
je. Tik jų kiekis ir proporcijos yra skirtin
gos. Tai reikštų, kad kur nors esanti civi
lizacija, kuri pasiuntė šį minimąjį satelitą, 
gali turėti tą patį ar panašų technologijos 
išsivystymą, kaip ir mes. Tik anoji civili
zacija tai atsiekė 13,000 metų anksčiau už 
mus. Iš kokios medžiagos yra padarytas 
satelitas, spėlioti sunku. Aišku, kad jis tu
rėtų būti padarytas iš stiprios medžiagos. 
Stipriausia žemėje medžiaga yra deiman
tas. Taigi, galėtų būti padarytas iš metalo, 
kuris sintetiniu būdu gautas iš deimanto.

Bet mokslininkas A. Lawton nesutinka 
su dr. Lunan teorija, kad mėnulio orbitoje 
esąs satelitas yra atkeliavęs iš Eps'lon 
Bootis žvaigždės ar jos kurių nors planetų. 
Jis galėjo atvykti ir iš tūkstančių kitų 
žvaigždžių, kurios turi panašias į minėtąją 
sistemos ir panašios i dvigubus trikampius. 
Be to, dar reikia intensyviai padirbėti, kad 
būtų galima nustatyti tikrąją satelito vie
tą. Yra tikrai žinoma, kad jis yra mėnulio 
draugytėje, bet kur? Jį surasti erdvės plo
tuose yra lygiai tas pats, kaip ieškoti ada
tos šieno vežime. E-et mokslininkai nenusi
mena. Jie tikisi satelitą surasti, jį nufoto
grafuoti, ir, jeigu jis būtų užtektinai arti 
mėnulio, žemės erdvės laivais jį pasigauti 
ir, žinoma, parsivežti namo. Laukime, gal 
pasiseks, nes mokslininkai kol kas tikrai 
nenustoja vilties ii- suka sau galvas.

O ką apie tai galvoja rusai, pakalbėsime 
kitą kartą.

L. Š.

GALVOSŪKIS
Nr. 34

Gulsčiai: 1. Krautuvės patariautojos. 6. 
Veido dalis. 7. Skylė lede. 9 .Benzino pre- 
kybos firma. 10. Laukinis žvėris. 11. Vado
vaująs asmuo kariuomenėje.

Statmenai: 2. Styginis instrumentas. 3. 
Vaismedis. 4. Europos valstybės sost nė. 5. 
Žinomas Anglijos savaitraštis. 8. Ėjimo bū
das (demonstracija). 10. Mažume sąvoka.

„Siuvame kailines kepures iš užsakovo 
kailio“.

(Iš buitininkų skelbimų)

GALVOSŪKIO NR. 33 ATSAKYMAI
Gulsčiai: L Džugašvili. 6. Omega. 7. Il

gas. 9. Lava. 10. Agota. 11. Kard nolas.
Statmenai: 2. Agfa. 3. Lelija. 4. Marša

las. 5. Policija. 8. Gabija. 10. Amen.
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Europos _
Lietuvių Kronika

DBLS — L. NAMŲ B-VĖS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

DBLS centro valdybos pareigos:
J. Alkis — pirmininkas, Z. Juras — I vi

cepirmininkas, S. Kasparas — II vicepir
mininkas, P. Mašalaitis — iždininkas, A. 
Vilčinskas — sekretorius, S. Nenortas — 
narys.

Nariai specialiems reikalams:
Z. Juras — politiniams, S. Kasparas — 

kultūriniams, B. Butrimas — socialiniams 
ir A. Vilčinskas — jaunimo.

A. Pranskūnas pakviestas į DBLS valdy
bą politiniams reikalams ir reikalų vedėjo 
pareigoms.

Lietuvių Namų Bendrovės valdyba:
S. Nenortas — pirmininkas, Z. Juras — 

vicepirmininkas, S. Kasparas — narys. Ki
tų valdybos narių pareigos:

A. Vilčinskas — bendrovės projektai. B. 
Butrimas — socialiniai reikalai, P. Maša
laitis — kultūriniai reikalai. Z. Juras — 
teisiniai reikalai.

L. Namų b-vės sekretorium ir toliau pa
silieka A. Pranskūnas.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE 
(patikslinimas)

Pranešame, kad mūsų atstovės Vokieti
joje Živilės Vilčinskaitės Postschekonto 
numeris buvo paskelbtas ne visiškai tiks
lus.

Teisingas numeris yra 640 28-461, Post- 
scheckamt, Dortmund.

Živilės Vilčinskaitės adresas: 58 Ha- 
gen/Westf., Luetzowstrasse 59.

Administracija

BRAŽINSKŲ LAIŠKAS
Redakcijoje per privačius asmenis gau

tas Erazinskų laiškas iš Ankaros. Jame ra
šoma, kad šešioliktas jų bylos svarstymas 
bus balandžio 29 d. Tačiau jie yra įsitiki
nę, kad byla bus vėl atidėta.

Be -kita ko. jie pageidauja, kad organiza
cijos ir paskiri asmenys pasiųstų Turkijos 
vyriausybei amnestijos prašymus.

GRAŽI AUKA
Nottinghamo lietuviai per DBLS sky

riaus pirmininką K. Bivainį The British 
League for European Freedom (Britų Eu
ropos Laisvės Lyga) veiklai paremti paau
kojo 48.50 svarų.

Tos Lygos gen. sekretorė lady Birdwood 
už auką nuoširdžiai dėkoja.

LONDONAS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
Lietuvių bažnyčioje Londone (21 The 

Ovai, E. 2) pamaldų tvarka:
Did. ketvirtadienį 8 vai. vak. šv. Mišios, 

procesija, Švč. Sakramento adoracija.
Did. penktadienį — pamaldos 3 vai.
Did. šeštadienį pamaldos prasidės 7 vai. 

vakaro, po to bus šv. Mišios.
Velykų dieną 8 vai. ryto prisikėlimo pro

cesija, šv. Mišios. Suma 11 vai.
Velykų II dieną (neprivaloma šventė) šv. 

Mišios 9 ir 11 vai.
Kasdien klausoma išpažinčių ir šv. Ko

muniją galima priimti pamaldų metu.

MARGUČIŲ BALIUS
Šv. Onos draugija ruošia

Margučių balių,
kuris įvyks balandžio 20 d., šeštadienį, Lie
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje, 
345A Victoria Park Rd., London E.2.

Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai.
Įėjimas — 50 p.

NAUJA ŠV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

Londono šv. Onos moterų draugijos nau
joji valdyba:

A. Kraučiūnienė — pirmininkė, M. Da- 
vidavičienė —- vicepirm., M. Parulienė — 
kasininkė, M. Knabikienė — sekretorė, R. 
Černienė — revizorė.

Komitetas: Mrs. M. Williams, A. Lingie- 
nė, A. Morkūnienė, M. Lagūnavičienė, M. 
Lenktaitienė.

ŠVENTŲJŲ METŲ SĄSKRYDIS

Gegužės 12 d. Lietuvių Katalikų Bendri
ja Londone ruošia bendrą sąskrydį Šven
tiesiems Metams atžymėti ir jų malonėmis 
pasinaudoti.

Šia proga atvyks J. E .vyskupas Antanas 
L. Deksnys. Gegužės 10, 11 ir 12 d. garbin
gasis svečias praves dvasinį susitelkimą 
Lietuvių bažnyčioje ir pašventins naują 
bažnyčios priestatą. Drauge bus švenčiama 
ir gegužės 13-oji (Fatimos diena), minint 
Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiajai Ma
rijos širdžiai metines. Po iškilmingų šv. 
Mišių gegužės 12 d. bus meninė programa 
parapijos salėje. Smulkiau apie tai bus pa
skelbta vėliau.

Kviečiami visi Britanijos lietuviai, pa
vieniai ir ekskursijos, atvykti į šią religi
nę šventę.

Taip pat gegužės 12 d. šv. Mišių metu 11 
vai. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Dabar reikalaujama, kad jį priimtų ne 
jaunesni kaip baigiantieji pradžios mokyk
lą arba pradėję aukštesniąją. Norintieji 
priimti šį sakramentą, prašomi kuo grei
čiau pranešti savo apylinkės lietuviams 
kunigams arba Lietuvių bažnyčios adresu: 
21 The Oval, London, E.2, 9DT.

Kun. J. Sakevičius, MIC

LIET. SODYBA
PAKEISTAS PAMALDŲ LAIKAS

Pamaldos Lietuvių Sodyboje Velykų pir
mąją dieną bus ne 11 vai., bet 5 vai. po 
pietų.

NOTTINQHAMAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d. 6.30 vai., t. y. antrąją Ve
lykų dieną ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bentnick Rd. rengiamas

MARGUČIŲ BALIUS.
Gražiausias ir stipriausias margučiai bus 

premijuojami.
Bus gera muzika, veiks baras ir loterija. 

Šokiai tęsis iki vėlyvos nakties.
Kviečiame visus dalyvauti su gražiau

siais ir stipriausiais margučiais.
Skyr. Valdyba

LEIQH
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Per Velykas balandžio 14 d. skyriaus val
dyba organizuoja ekskursiją į Mancheste- 
rio lietuvių klubą. Mašina iš Leigh išvyks
ta 4.30 vai. Norintieji važiuoti, prašomi re
gistruotis pas bet kurį kiekvieną valdybos 
narį.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTER1S
Š. A. L. BIULETENIO BALIUS

Š. m. kovo 30 d. Š. A. L. BIULETENIS 
suruošė M. L. S. klube Spaudos balių, į ku
rį atsilankė pusšimtis svečių. Tokie baliai, 
kaip tradicija, yra rengiami kas metai.

Pobūvį atidarė Biuletenio administrato
rius L. Pūras. Pobūvį pravedė šio leidinio 
redaktorius D. Damauskas. Pobūvio metu 
organizacijų pirmininkai ir kun. V. Namai
tis pasakė Biuletenį sveikinančių kalbų. 
Poetas A. Paškauskas tai progai sukūrė ei
lėraštį, kurį su įsijautimu perskaitė D. Dai- 
nauskas. Autorius už šį eilėraštį susilaukė 
daug katučių. Du satyrinius eilėraščius pa
deklamavo V. Motuzą. Toliau vyko dainos 
ir pašnekesiai.

Įvairų ir sotų maistą paruošė M. L. R-lic 
RŪTA narės.

Ta proga visi linkime Š. A. L. BIULE
TENIUI ir toliau būti šviesiu' šiaurinės 
Anglijos lietuvių švyturiu bei kaupti įvai
rias lietuviško gyvenimo žinias istorijai, 
kurios savo laiku akivaizdžiai rodys lietu
vių nueitą kelią jų kultūriniame gyvenime.

A. P-kis

ŠVEICARIJA
SUSITIKIMAS SU SLOVAKAIS

Sovietams 1968 m. okupavus Čekoslova
kiją, daug čekų bei slovakų atsirado Vaka
ruose kaip pabėgėliai. Susidėjus palan
kioms aplinkybėms, buvau pakviestas į 
slovakų tautinį susirinkimą Zueriche. Su
sipažinęs su jų padėtimi, norėčiau pasida
lyti mintimis ir su kitais E. L. skaityto
jais.

Slovakai, kaip ir mes, emigracijoje šli
fuoja savo tautinės tapatybės profilį ir 
stengiasi su savomis problemomis patekti 
į viešumą. Kas gi yra tie slovakai? Tai 
slavų tauta, gyvenanti tarp čekų, lenkų, 
ukrainiečių, vengrų ir austrų, kalbanti sa
vo specifine kalba, turinti savo literatūrą 
bei praeitį. Istoriniai šaltiniai mini juos 
jau 625 m. po Kr. Kaip matome, tai yra 
sena Europos tauta. Deja, istorija slovakų 
tautiniam vystymuisi nebuvo palanki. Tų 

SKELBIMAS

Paieškomas Londone žmogus, kuris no
rėtų ir sugebėtų gaminti paveikslams rė
mus. Ypač pensininkui tai būtų didelis pa
jamų šaltinis. Užsakančiųjų būtų daug.

Jeigu kas imtųsi to darbo, prašau skam
binti 997-1360.

JAUNIMO ŠOKIAI
Jaunimo „Disco“ šokiai ruošiami š. m. 

balandžio 27 d., 7.30 vai. vak. iki 12 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns. 
W. 11.

Maloniai prašome dalyvauti ir vyres
niuosius. Iš anksto dėkojame.

Įėjimas 50 p., įskaitant užkandžius. Or
ganizuojama gausi loterija.

sukurtą valstybę X-me amžiuje pavergė 
mongolai. Vengrai, būdami hunų palikuo
nys, juos išlaikė savo valdžioje iki Austro- 
Vengrijos subyrėjimo 1918 metais. Slovakų 
nelaisvės laikotarpis pasižymėjo neramu
mais bei sukilimais ir slovakų tautai kai
navo daug gyvybės aukų. Susikūrus Čeko
slovakijos valstybei, slovakų tautiniai lū
kesčiai irgi neišsipildė, nes jie atsidūrė ta
riamai pranašesnių čekų šešėlyje. Čekų 
nenuoširdumui išryškinti, slovakai pasako
ja, kad čekai 1919 m. nušovė lėktuvą, ku
riame skrido kandidatas į Čekoslovakijos 
prezidentus slovakas gen. R. štefanik. 
Esant tokiai padėčiai, galima suprasti, ko
dėl daugelis tautiškai galvojančių slovakų 
šiltai atsiliepia apie 1939-45 m. Slovakijos 
respubliką. Karštesnieji dar ir dabar kal
ba apie atskiros Slovakijos valstybės kūri
mą, tačiau netrūksta balsų, pasitenkinan
čių nuoširdžia federacija su čekais. Slova
kijos respubliką buvo pripažinusi nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė.

J. J.

VOKIETIJA
VLB TARYBOS RINKIMAI

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos rinkimai įvyks 1974 m. lapkričio 23 
d. korespondenciniu būdu, ir jiems praves
ti išrinkta Rinkimų komisija šios sudėties: 
dr. Stasys Sereika — pirmininkas, Klemen
sas Zakis —■ vicepirmininkas, Juozas Venys 
— sekretorius, Algimantas Daubaris — na
rys, Aleksas Puškorius — narys.

MIRTYS

Šių metų pradžioje (sausio mėn.) mirė 
savanoris-kūrėjas Jonas Pilionis, kilęs iš 
Žemaitijos, apie 74 m. amžiaus, gyvenęs 
Pirmasens mieste. Velionis, iki sulaukė 
pensijas, tarnavo dairbo ir sargybų dali
niuose prie anglų ir amerikiečių kariuo
menės. Palaidotas Pirmasens kapuose.

1974 m. kovo mėn. 13 d. Elngen (Rhein) 
palaidotas Domininkas Baronas, gimęs 
1923 m., Rokiškio apskr. Iki mirties tar
navęs latvių dairbo dalinyje prie US Armi
jos, Bingene (Rhein). Laidojimo apeigas 
atliko kun. A. Bernatonis.

1974 m. kovo 17 d. savo bute staiga mirė 
VLB Miesau apylinkės narys Antanas Kaz
lauskas, gimęs 1917 m. sausio 17 d. ir pa
laidotas kovo 20 d., Bruchmuehlbacho pa
rapijos kapinėse šalia savo tremties ir dar
bo draugo a. a. Sebastijono Venio, palaido
to pr eš 4 metus. Buvo kilęs iš Alytaus 
apskr. Laidojimo apeigas atliko kun . Br. 
Liubi įas, dalyvaujant gausiam būreliui 
tautiečių ir keletai desėtkų pažįstamų sve
timšalių bei vokiečių.

Juozas Venys

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRAEFORDE — balandžio 14 d., 12.30 v., 
iškilmingos Prisikėlimo pamaldos ir 
margučių šventinimas.

LEEESE —■ balandžio 21 d.. 3 v. p. p., H. 
Rosary bažn.

NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės 
pamaldų tvarka Liet. Židinyje: Ver
bose 11.15 vai., Did. ketvirtadienį 15 
vai., Did. šeštadienį 20 vai., Velykų I 
ir II d. 11.15 vai.

WOLVERHAMPTONE — Velykų Id., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square. Išpažintys nuo 10.30 vai.

BIRMINGHAME — Velykų II d., St. John's 
Convent, 19 Park Rd., Moseley, B13. 
Išpažintys nuo 10.30 vai.

DERBYJE — balandžio 21 d., Bridge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
ECCLES — Velykų I d., 12-15 vai. Išpažin

tys prieš pamaldas.
BOLTON — Velykų II d., 11 vai., St. Pat

rick's bažnyčioje.
ROCHDALE — balandžio 21 d., 11.30 vai.

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. balandžio 8 d.

— Gegužės 15-16 dienomis iš Lietuvos iš
tremta į Sibirą apie 15,000 žmonių, dau
giausia ūkininkų.

—■ Už Vokietijos nugalėjimą medaliais 
apdovanoti 32,870 Lietuvos piliečiai. Vokie
čiai Lietuvoje nužudę 400 komunistų.

— „Tiesa“ rašo, kad šiuo metu kova Lie
tuvoje nukreipta prieš „reakcinę katalikų 
dvasininkiją ir buožes“.

— Lietuviškai veiklai koordinuoti Man
chesterio lietuviai išsirinko specialią tary
bą.

— Naffertone (Yorkshire) įkurta Lat
vių-Lietuvių Vienybės grupė.

— Coventryje balandžio 1 d. proga pasi
rodė humoristiškas leidinys „Apuokas“.

— Skelbiama, kad Anglijoje numatoma 
suorganizuoti Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos skyrių. Kviečiami visi žurnalistai a/tsi- 

' liepti.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
SAVAITGALIO STOVYKLA IR

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Sesės ir Broliai.

Balandžio 19-21 d. d., atvelykyje, šv. Jur
gio šventės proga įvyksta savaitgalio sto
vyklėlė ir iškilminga sueiga Manchesterio 
Lietuvių Soc. klubo patalpose — 121, Mid
dleton Rd., Manchester, 8.

Į savaitgalio stovyklėlę renkamės penk
tadienio vakare, balandžio 19 d., 6 vai. At- 
vykstantieji prašomi bent savaitę prieš- 
stovyklą pranešti ps. A. Jakimavičiui, 10 
Fraser Rd., Manchester, M8 6HH. Stovyk
linis mokestis už maistą 60 pensų.

Iškilminga skautų dueiga įvyksta sek
madienį, 21 d. 3 vai. po pietų. Kviečiami 
organizacijų atstovai, rėmėjai ir tėveliai 
kuo gausiau dalyvauti ir morališkai pa
remti mūsų šventę.

Seses ir brolius kviečiame kuo skaitlin- 
giau dalyvauti savaitgalio stovyklėlėje, ku
ri bus pravedama lietuviškoje ir skautiš
koje dvasioje. Tad visi rajono skautai į sa

Seį^ifiiios DIENOS
— Nepatikrintomis žiniomis, Ugandoje 

valdymo metais jau yra žuvę 90,000 žmo
nių.

— Kanada ir Suomija sumažino popie
riaus gamybą. Jo kainos smarkiai kyla. Vi
sur jaučiamas trūkumas. Anglijoj trūksta 
net tualet. popieriaus.

— Pasak anglų spaudos, Denis Healey 
yra pirmasis Anglijos finansų ministeris, 
anksčiau priklausęs komunistų partijai.

— Solženycino žmona prisiekė, kad ji ir 
jos vyras sugrįš atgal į Rusiją ir išaugins 
savo vaikus tikrais rusais.

— Teisme advokatai pareiškė, kad lan 
Bali, bandęs pagrobti princesę Anne ir jos 
vyrą, esąs protinis ligonis — schizoidas.

— Dr. Kissingeriui nepavyko Maskvoje 
galutinai susitarti dėl prezidento Nixono 
kelionės į Sov. Sąjungą ginklų apribojimo 
sutarties pasirašyti.

— Sov. Sąjungos Aukščiausios Tarybos 
rinkimai numatyti birželio 16 d. Tokie rin
kimai daromi kas keturi metai.

— Kinija įteikė Sov. Sąjungai protesto 
notą, reikalaudama nesiųsti malūnsparnių 
šnipinėti į Sinkiang rajoną. Vienas malūn
sparnis pagautas ir negrąžintas. 

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus gegužės 4 d. (šeštadienį) į 

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 8 vai. Veiks turtingas Bufetas.
Gros puikus orkestras Loterija.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00

Crimplene medžiaga suknelei £4.50

Crimplene medžiaga su blizgučiais £5.50

Nailoninės arba šilkinės skarelės £1.00

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
drabužių £3.50

Gefiūro medžiaga suknelei £6.00

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga £16.50 

Dirbtinis Mink kailis paltui £18.00

Nailoniniai išeiginiai marškiniai £3.25

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.

vaitgalio stovyklėlę — Manchesterin.
Budėkime.

Rajono Skautų Vadovybė

Aukos vasaros skautų stovyklai
P. Bulaitis iš Londono 1 sv„ V. Zdana

vičius iš Londono 1 sv., A. Tirevičius iš 
Derby 2 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė

— Susitarus dėl primokėjimų ūkinin
kams. duonos, pieno ir sviesto kainos Ang
lijoj nukrito. Tačiau kitų produktų kainos 
vis dar kyla.

— Sovietai atsisakė duoti vizas ketu
riems britų parlamento nariams. Jie visi 
priklauso tarpparlamentariniam komitetui 
žydų teisėms ginti.

— Solženicino šeima — žmona, uošvė ir 
keturi vaikai pagaliau atvyko į Ženevą.

—• Nutraukus pagalbą Čilei, jos valdžia 
grasina sustabdyti vario tiekimą Anglijai.

— Anglų ir prancūzų ekspertai paskelbė, 
kad Sovietų greitesnis už garsą TU-144 lėk
tuvas negali perskristi Atlanto be nusilei
dimo, nes jis gali pasiimti kuro tik 2,000 
mylių.

— Libijos vadas pik. Gaddafi galutinai 
nusavino „Shell“ naftos bendrovę Libijoj. 
Britų BP bendrovės turtas Libijoj nusa
vintas 1972 m.

— Dabartinė vyriausybė panaikino prieš 
tris mėnesius konservatorių įvestą mokes
tį už muziejų lankymą. Taip pat panaikin
tas mokestis už visų rūšių gimimų kontro
lei naudojamas priemones,
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