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Popiežius Britanijoje
SĖKMINGAS VIZITAS

Birželio 2d. vakare, po šešių dienų sėk
mingo vizito D. Britanijoje, popiežius Jo
nas Paulius U išskrido iš Cardiffo aerod
romo atgal į Romą.

Istorinis popiežiaus vizitas, po pusantrų 
metų pasiruošimo, paskutiniu momentu 
galėjo ir neįvykti dėl ginkluoto konflikto 
tarp D. Britanijos ir Argentinos Pietų At
lante. Todėl gegužės 28 dienos ankstyvą 
rytą kai Alitalia lėktuvas nusileido Gatvi- 
cko aeredrome, daugelis gailėjo abejoti ar 
šis vizitas bus sėkmingas.

Vos išlipęs iš lėktuvo popiežius pasakė 
(kalbą, kurioje pažymėjo vizito pastoralini 
tikslą, bet tuoj pat laibai diplomatiškai 
pasmerkė karą, kaip priemonę ginčams 
tarp tautų išspręsti. Folklandų salų gink
luotą konfliktą jis minėjo bemaž kiek
vienoje savo kalboje ir ragino visus mels
tis už taiką ir už nukentėjusius šiame 
kare.

Tą pat dieną popiežius laikė iškilmingas 
mišias Westminsterio katedroje, o po piet 
aplankė Buckinighaimo rūmuose karalienę 
Elžbietą II. Vakare jis laikė miišias Lon
dono Wembley stadijone, kur dalyvavo 
per 80000 maldininkų.

šeštadienį, gegužės 29d. popiežius pirmą 
kartą istorijoje įžengė į anglikonų Bažny
čios šventovę, kur kartu su arkiv. Runcie, 
Anglijos evangelikų Bažnyčios galva, da
lyvavo krikščionių vienybės pamaldose, ir 
vėliau turėjo pasitarimą su šio krašto dva- 
siškija. Tas buvo Canterbury katedroje.

Sekmadieni, gegužės 30d. anksti rytą 
popiežius susitiko su D. Britanijos lenkų 
bendruomene (Londono Cristal Palace sta
dione, kur pamaldose dalyvavo 21.000 
lenkų.

Tą pat dieną nuskridęs į Coventrį, po
piežius laikė mišias aerodrome po atviru 
dangumi, kur dalyvavo 350.000 maldinin
kų. Po piet jis nuskrido į Liveripūlį

Gegužės 31d. anksti rytą Manchesteryje 
popiežius susitiko su D. Britanijos žydų 
bendruomene, o vėliau laikė mišias Man- 
chesterio Heaton parke, kur kaiip ir Co- 
ventryje, organizuotai dalyvavo ir lieto- 
visi.

Tą pat dieną popiežius aplankė Yorką 
ir Edinburgą. Pasakė pamokslą Edinburgo 
katedroje

Birželio 1d. — ekumeninis susitikimas 
su Škotijos Bažnyčios Moderatorium ir 
kitais Škotijos dvasiškiais. Vėliau tą die
ną popiežius laikė mišias Glasgove.

Pagaliau birželio 2d. popiežius aplankė 
Valijos sostinę, Cardiff;), kur vėl laikė mi
šias po atviru dangum, dalyvaujant tūks
tančiams maldininkų.

Per visą popiežiaus vizitą D. Britani
joje, jį lydėjo arkiv. P. -Marcinkus ir gra
žus saulėtas oras bei nuoširdus gyventojų 
sutikimas. Jo susitikimas su evangelikų 
Bažnyčios dvasiškija ir nuoširdūs pasi- 
kalbėijmai, atrodo, bus sudarę tinkamą at
mosferą krikščionių Bažnyčių suartėjimui- 

Pagal britų spaudos atsiliepimus, popie
žiaus Jono Pauliaus II vizitas D. Britani
joje buvo visais atžvilgiais laibai sėikmin- 
gas.

MIKĖ M. iŠUMAUSKAS
Kaip praneišė DAILY TELEGRAPH (VI. 

1) Lietuvoje mirė 'Motiejus Šumauskas, 
buv. įsovietinis Lietuvos min. pirmininkas 
(nuo 1956 m.)

Gimęs 1905. XI. 15 d. Kaune, prieš ka
rą dirbo spaustuvėse ir veikė slaptose 
kam. organizacijose. 1929-30 m. mokėsi 
Maskvos partinėje mokykloje. Lietuvą 
okupavus sovietų kariuomenei, iškilo į 
valdžią.

TIESA pranešė, kad jis mirė gegužės 28 
d. vėžio liga.

MIRĖ LENKŲ ISTORIKAS
Gegužės 29 d. Romoje mirė prel. Valer- 

jonas Meysztowicz, žymus lenkų istorikas 
nuo karo pabaigos dirbęs Vatikano archy
vuose (žiūr. L. E. XVIII t., 145p.)

Gimęs 1893m. birželio 24d. Pajuostės 
dvaro savininko šeimoje, prie Panevėžio, 
ir išėjęs į kunigus, V. Meysztowicz dirbo 
mokslini darbą. Šalia istorinių darbų, pa
rašė atsiminimus, kuriuose aprašė Pajuos
tės dvarą.

Ant savo tėvo antkapio, Romoje, velio
nis parašė... „išaugęs ir dirbęs Lietuvos 
žemėje, nekentė lietuvių, nesuprato jų as
piracijų ir visą laiką veikė prieš Lietuvą.“

Š0VIAI j (IZRAELIO AMBASADORIŲ
Šūviais iš automatinio 'šautuvo birželio 

3 ji. vėlai vakare Londone buvo sunkiai 
sužeistas Izraelio ambasadorius šlomo 
Argov, išėjęs iš Dorchesterio viešbučio 'į 
gatvę.

Saugumo pareigūnas, lydėję ambasado
rių, pasivijo užpuoliką ir šovė jam į gal
vą. Abu sužeistieji nuvežti į ligoninę. Am
basadoriaus gyvybė pavojuje.

B1HTANIJ0S-AUGENT1N0S 
KONFLIKTAS

KOVOS FALKLANDO (SALOSE
Britų karinės pajėgos išplėtė bei sustip

rino San Carlos prietiltį ir po aršių kovų 
užėmė Port Darwin ir Goose Green gyven
vietę.

Vėliau jų vienetai prisiartino prie Port 
Stanley miesto ir pasiruošė galutinam 
puolimui prieš Falklando sostinę.

Her kovas Goose Green rajone britai 
-paėmė daug belaisvių ir suskaičiavo arti 
250 užmuštų argentiniečių ir dar daugiau 
sužeistų.

Iš britų pusės kovose krito parašiutinin
kų bataljono vadas ir nemažas skaičius 
karių. Gegužės 2 d. .buvo numušti du britų 
naikintuvai-, 'bot (įgula buvo išgelbėta.

Prez. Reaganas pasiūlė Britanijos min. 
pirm. Thatcher pasitarti dėl Falklando 
(birželio 4 d. Versalyje.

FALKLANDO SALOSE ŽUVUSIŲJŲ 
LAIDOJIMAS

.Britanijos vyriausybė žada palankiai ap 
svarstyti giminių prašymus, kad Falkiau- 
do salose žuvusių karių karstai būtų at
gabenti palaidojimui tėvynėje.

Pagal ligšiolinę praktiką, britų kariai 
žuvę fronte, yra laidojami (bendruose karių 
kapuose arti žuvimo vietos. Kapus prižiū
ri speciali karių kapinių įstaiga, kurios 
centras yra D. Britanijoje. Giminėms su
daromos progos kapus lankyti.

Britų kariai, žuvę Falklando salose, lai
kinai yra palaidoti netoli žuvimo vietos.

PAGALBA ARGENTINAI
Venecuelos informacijų ministras prane 

šė, kad Venesuela suteiks žymią ekonomi
nę pagalbą Argentinai.

Guatemala pasiūlė Argentinai karinę 
pagalbą, įskaitant pėstininkų, jūros pėsti
ninkų ir parašiutininkų vienetus.

BRITŲ BOMBONEŠIS BRAZILIJOJE
Britų sunkusis bombonešis „Vu-lk-an“, 

Skridęs Pietų Atlante, pritrūkus kuro, bu
vo priverstas nusileisti birželio 3 d. Rio 
de Janeiro aerodrome, Brazilijoje. Vėliau 
to krašto karo vadovybė leido bombone
šiui grįžti į savo bazę.

Iš LKB Kronikos Nr 51
Jo (Ekscelencijai (Arkivyskupui 

Pauliui (MARCINKUI
Vatikanas

Nuoširdžiai sveikiname. Jūsų EkJscelenci 
ja, užėmus svarbų ir atsakingą postą Va
tikane, ir meldžiame Dievą geros sveika
tos ir visokeriopos palaimos. Nuo 1940 
metų esame atskirti- nuo Vakarų, o Rytai 
baigiasi Sibiru, todėl tik malda .galime lai 
ku pasiekti Jus pasveikinti.

Jau seniai Jūsų Ekscelenciją pažįstame 
iš Vatikano radijo. Džiaugiamės, kad lie
tuvis išgelbėjo popiežiaus Pauliaus VI gy
vybę nuo žudiko rankos, didžiuojamės, 
kad antrą popiežių lydite apaštališkose 
kelionėse po įvairus žemynus.

Pernai labai nudžiugome sužinoję, kad 
Jūs ruošiatės aplankyti savo nematytą, 
bet mylimą Tėvynę. Deja, sovietinė val
džia pabūgo šio vizito ir -to tautiečių en
tuziazmo, kurį būtų sukėlęs Jūsų apsilan
kymas tėvų žemėje. Neprarandame vilties, 
kad Jūsų sena svajonė „pabučiuoti bran
gią Lietuvos žemę“ išsipildys dviejų dide
lių Jubiliejų proga — 1984 ar 1987 metais.

Mes dėkingi Vakarų spaudai, kad ji, mi
nėdama Jūsų vardą, greta mini ir mūsų 
tremtinį vyskupą Julijoną STEPONAVI
ČIŲ. Spaudos pranašystės išsipildymas— 

būtų gražiausias mūsų Tautos aukų ir kan 
čių užtvirtinimas.

Jūsų Ekscelencijos pamokslas, pasaky
tas -per Vatikano radiją 1981 metų liepos 
5 d,, susilaukė gilaus atgarsio kiekvieno 
tauraus lietuvio Širyje. Kaip būtų gera, 
kad visi mūsų Tautos sūnūs ir dukros, kur 
jie begyventų, galėtų atkartoti Jūsų žo
džius:

— Visa širdimi suaugau su Lietuvos is
torija, nes tai mano tėvų ir protėvių isto
rija. Savo širdimi- suaugau su lietuviška 
kultūra, nes tai lietuvių tautos, mano tė
vų ir -protėvių kultūra... Ačiū už gražų 
Tėvynės meilės pavyzdį ir gyvenantiems 
Lietuvoje.

(Ekscelencija, laiminkite mūsų Bažnyčios 
laisvą balsą — „Lietuvos Katalikų Bažny- 
čio Kroniką“, mininčią savo gyvenimo pir
mąjį dešimtmetį. Perduokite mūsų širdin
giausią padėką visiems, kurie padėjo jai 
nugalėti keletos kalbų barjerus ir prabil
ti pasauliui apie Lietuvos Katalikų vari 
gus. Šiv sunkią valandą mums labai rei
kia pasaulio viešosios opinijos pagalbos.

Ekscelencija, 'gyvuokite ilgiausius me
tus!

Lietuvos (kunigai ir tikintieji

Kauno Rotušė

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
VERSALYJE

Didžiųjų pramoninių valstybių, su JAV 
priešakyje, vyriausybių galvos suvažiavo 
į Prancūziją, kur birželio 5 d. prasideda- 
svarbi ekonominė konferensija.

Prez. Reaganas po konferęnsijos aplan
kys kįtas ‘V.ak. Europos valstybes: Vokie
tiją, -D. Britaniją ir Italiją.

JAV KARIŲ VAIKAI VIETNAME
Vienamo užs. reik, ministras Le Tho pa

sakė Amerikos veteranų delegacijai, kuri 
atvyko aplankyti Vietnamą, kad 8000 vai
kų, kuriuos JAV kariai .paliko karo metu, 
bus leista “išvykti į Ameriką.

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui 
Jonui-Vytautui BULAIČIUI

Centrinė Afrika
Nuoširdžiausiai sveikiname Jius ku-nigys 

tės pilnatvės — vyskupo šventi,atarų ir pa
skyrimo į aukštas bažnytines pareigas pro 
ga. Visokeriopos Dievo palaimos ir ilgiau
sių metų Dievo ir Bažnyčios tarnyboje!

Trijų Karalių šventėje mes savo dva
sioje buvome Romoje drauge su Jumis ir 
visais lietuviais, atvykusiais į Jūsų iškil
mę. Jums, Ekscelencija, visos kovojančios 
Tautos pagarba ir meilė! Visiems mums 
buvo laibai malonu radijo bangomis girdė
ti Jūsų žodžius, liudijančius nusistatymą 
visur, kur bebusite, ramti savo tautiečių 
katalikų reikalus. Labai norėtųsi Jūsų žo
dį girdėti .kiekviena galima proga.

Tėvynė ir gimtoji Jūsų Tėvelių parapija 
— Kučiūnai kviečia Jus, Ekscelencija, į 
svečius. Jūsų apsilankymas mums suteik
tų labai daug džiaugsmo, o Jūs turėtumė
te progos patirti, ne tik tėvynainių meilę, 
bet ir sunkias sąlygas, kuriose jie turi 
praktikuoti tikėjimą.

Dėkojame Jūsų Mamytei — lietuvei Mo
tinai, išauginusiai didelę, lietuvišką ir 
krikščionišką šeimą. Tai -puikus pavyzdys 
ir mums, gyvenantiems Tėvynėje.

Sveikiname Jūsų Brolius ir sesutes! 
Sveikatos ir gražiausių metų!

Ekscelencija, nors Jūs tiesioginiai tu
rėsite rūpintis Afrikos krikščionimis, bet 
visais galimais būdais padėkite ir mums 
Tėvynėje. Kelkite į viešumą mūsų Tautos 
ir Bažnyčios skriaudas, padėkite Apaštalų 
Sostui susiorientuoti ateinančioje iš Tėvy
nės informacijoje.

Laiminkite mūsų kančias, kovą ir ryž- 
tv sukurti šviesesnę Tėvynės ir Bažnyčios 
■ateitį.

Lietuvos kunigai ir tikintieji

KGB TARDYMAI
1981 spalio 27 d. čekistas Gavėnas tar

dė Genutę Š-akalienę, o čekistas kapitonas 
Rainys tardė VI. Šakalio motiną Oną ša- 
-kalienę. Klausinėjo, ar jos pažįsta Joną 
Pakucką, Petrą Pakucką ir Jono žmoną— 
Tamarą Pakuckienę, kuriuos sulaikė ir 
atidavė sovietams Suomijoje. Po to joms 
parodė 4 švarkus ir liepė atpažinti, kuris 
iš jų yra Vla-do šakalio. Negavę parodymų 
išleido.

ISPANIJA NATO NARYS
Gegužės 30 d. per trumpą ceremoniją 

Vašingtone, Ispanija buvo priimta į NA 
TO, Šiaurės Atlanto gynybos organizaciją. 
Nuo dabar 16 valstybių priklausys šiai or
ganizacijai.

ARABAI NORI BAIGTI IRANO - IRAKO 
KARĄ

Arabų įlankos valstybių (Saudi Arabi
ja, Kuwait, Bahrain, Qutar, Jungtiniai 
Arabų Emiratai ir Omanas) bendradarbia
vimo taryba, susirinkusi posėdžio Saudi 
Arabijos sostinėje, nutarė kreiptis į Irano 
vyriausybę, raginant ją pradėti derybas 
ir baigti karą su Iraku.

Taryba nurodė pavojų, kuris gali kilti 
iŠ kitų valstybių įsikišimo, jeigu Irano - 
Irako karas nebus baigtas. Atrodo, kad 
Iraną remia Sov. Sąjunga, o Irakui pagal- 
bx teikti ruošiasi Egiptas, kuriam ginklus 
tiekia JAV.

NATO VIRŠŪNIŲ (KONFERENCIJAI
Prieš išvykdamas į Europą, JAV prez. 

Reaganas pranešė, kad .birželio 29 d. Že
nevoje prasidės JAV - Sov. Sąjungos dery
bos dėl strateginių ginklų sumažinimo Eu
ropoje.

NATO viršūnių konferencijoje, kuri 
vyks Bonoje, bus svarstoma kaip sustip
rinti Vakarų valstybių gynybą ir tuo pat 
laiku pagerinti Rytų - Vakarų santykius. 
Prez. Reaganas pasakė, kad Amerika nie
kad negali- neįvertinti priešų aspiracijų 
užvaldyti pasaulį.

KONFERENCIJA KOMUNISTINĖS 
KUBOS (SOSTINĖJE

Kariniams blokams nepriklausančių 
valstybių delegatai susirinko Kubos sos
tinėje, Havanoje, konferencijai, kurioje 
bus svarstomi opiausi šių dienų klausimai: 
Falklando salų konfliktas ir karas tarp 
Irano ir Irako.

Konferencijoje dalyvaus apie 80 valsty
bių ir diskusijos vyks bent 5 dienas. Tarp 
kitų klausimų, kuriuos numatoma svarsty
ti bus Izraelis, Pietų Afrika ir dkonomi- 
nai ryšiai tarp pramoninių ir mažiau iš
vystytų kraštų.

KINIJOS - JAPONIJOS SANTYKIAI 
GERĖJA

Kinijos min. pirm. Zhao Ziyang, atvykęs 
penkių dienų vizitui Japonijoj), pasakė, 
kad jis nenumato santykių .tarp Kinijos ir 
Sov. Sąjungos pasikeitimo. Bet galimas 
daiktas, kad prekyba tarp abiejų valstybių 
padidės..

Jis pasakė Japonijos min. pirmininkui 
Suzuki, kad Kinija yra susirūpinusi Sov. 
Sąjungos ekspansija ir todėl yra sunku 
pagerinti santykius tarp Pekingo ir Mask
vos.

Santykiuose su JAV taip pat yra proble 
mų, nes Vašingtonas vis dar ketina par
duoti Taivanui karinės medžią,gos. Japo
nijos min. pirm. Suzuki pareiškė viltį, kad 
per ateinantį dešimtmetį santykiai tarp 
Japonijos ir Kinijos bus tampresni.

BOMBOS PRIE JAV BAZIŲ 
VOKIETIJOJE

Kairiųjų ekstremistų grupės Vak. Vo
kietijoje, protestuodamos prieš prez. Rea- 
gano vizitą, padėjo bombas keturiose vie
tose, kur yra Amerikos kariuomenės insta 
liacijos.

Vakarų Berlyno policija rado du sprogs
tamus (įtaisius, padėtus pile Amerikos ka
riuomenės radijo stoties antenos. Birželio 
1 d. naktį bombos sprogo prie 5-tojo kor
puso būstinės Frankfurte ir prie karinin
kų ramovių Gelnhausene, Hanau ir Bam
berge.

Frankfurte bomba sprogo prie kareivi
nių šildymo — vėdinimo įmonės, iš kur 
skeveldros -nuskrido 40 metrų.

Tą pat dieną teroristai susprogdino bom 
bas Due-sseldorfe prie dviejų amerikoniš
kų bendrovių. Nuostolių padaryta 150.000 
DM. Amerikos kompiuterių (bendrovėms.

LENKUOS DISIDENTAI NERIMSTA
Lenkijos karinė valdžia Išleido dvi in

ternuotas moteris, dėl kurių suėmimo bu
vo -protestuojama Vakaruose.

Sveikatos sumetimais buvo išleista Gra
žina Kuron, kuri yra žinomo Lenkijos di
sidento Jaceko Kuronio žmona, ir Anka 
Kowalska, kuri .buvo suimta prieš 6 mėn, 
kaip KOR grupės veikėja.

Gražina Kuron pasakė, kad ji bandys 
.nuvykti į Bialolėkos kalėjimą, kur yra 
laikomas jos vyras ir sūnus Macek.

Varšuvoje valdžios pareigūnai pašalino 
marmurinę plclkštę, kurią „Solidarumo“ 
.nariai buvo įmūriję Pergalės aikštėje, ang 
liakasių, žuvusiųjų 1981 m. gruodžio mėn., 
atminimui.

— Po krašto rinkimų, EI Salvadore su
mažėjo partizanų veikla. Iki šiol jau žu
vo daugiau kaip 30.000 žmonių.

PASAULYJE
— Valstybės profesinių tarnautojų ins

titucija, kuri atstovauja D, Britanijos val
džios mokslininkus ir technikus, protestuo 
dama prieš lenkų Solidarumo profsąjun
gos uždarymą, nubalsavo nutraukti ryšius 
su visom oficialiom Rytų Europos profsą
jungom.

— O. Britanijos TV-AiM — pusryčių 
laiko televizijos programą, kurią buvo nu
matyta pradėti ateinančių metų gegužės 
mėn., nutarta pagreitinti- keliais mėnesiais.

— Pagal jau padarytus apskaičiavimus, 
Lamanšo kanalo tunelio kasimo darbai 
gali užtrukti 6 metus. Dabar iškilo nauji 
sumanymai ir neišbandyti būdai, kuriuos 
panaudojus, tunelis būtų užbaigtas per 
4 metus. Siūloma kasti ne -tik iš abiejų 
pusių, bet ir, pritaikius naujausią techni
ką, iš vidurio.

— Jordano kronprincas Hassanas lankę 
si JAV. Pasikalbėjime su Valst. sekt. A. 
Hai'g.u, jis pareiškė susirūpinimą Palesti
nos autonomijos lėtu progresu ir Izraelio 
apsiginklavimu branduoliniais ginklas.

— JAV nutarė parduoti Izraeliui 75 
naujuosius F-16 naikintuvus.

— Choleros epidemija Pietų Afrikoje 
pamažu baigiasi. Nuo praėjusių metų rug
pjūčio mėn. mirė 185 žmonės. Dar 882 gy
domi ligoninėse.

— Birželio mėn. pabaigoje D. Britani
joje lankysis kinų ekonominė delegacija. 
Bus svarstomi -įvairūs kasyklų, geležinke
lių elektrifikacijos ir kitokie projektai.

— Maltos vyriausybė ruošia naują įsta
tymą, kuriuo svetimšalių veikla krašte 
bus labiau suvaržyta. Manoma, kad tas 
įstatymas bus patvirtintas ateinantį rude
nį.

— Specialus Bangladešo kartais tribu
nolas už .korupciją 9 metams kalėjimo nu
baudė buvusį min. pirm, pavaduotoją Ah
med ą.

— Los Angeles teisme, už kokaino kont
rabandą į JAV, 3 metus kalėjimo nubaus
ta 7>5 -metų močiutė iš Kolumbijos.

— Keniją valdančioji- partija nori pa
keisti krašto konstituciją ir uždrausti vi
sas opozicines partijas.

— Irano lyderiai, po paskutiniųjų kari
nių pergalių, reikalauja prez. Saddamo 
Husseino valdžios nuvertimo. Tai yra jų 
pirmoji sąlyga baigti karui. Irano - Irako 
karas tebesitęsia jau 20 mėnesių.

— Graikijos min. pirm. Papandreon lan
kėsi Jugoslavijoje. Jis yra paruošęs planą, 
kuriuo visi Balkanų kraštai sudarytų lais
vą nuo branduolinių ginklų zoną.

— Kabulo radijas pranešė, kad už ar- 
checioginių turtų vagystę, Afganistane su
imtas britų mokslininkas Dr. R. Wilsonas. 
Jis buvo suimtas prieš 2 mėn., beit tik da
bar oficialiai patvirtinta.

— „Žaliosios taikos“ organizacijos lai
vas „Birius“ gegužės 30 d. 1® Helsinkio iš
plaukė į Leningradą, kur įteiks sovietams 
prašymą sustabdyti branduolinius bandy
mus.

Be 15 šešių kraštų laivo įgulos, kar
tu vyko ir amerikiečių žurnaistas Ellšber- 
gas, kuris atstovauja „Branduolinių gink
lų užšaldymo JAV“ organizacijai.

Tarptautinė „Žaliosios taikos“ organi
zacija kovoja už pasaulio aplinkos ir at
mosferos švarą, taip pat reiškia protes
tus prieš -banginių ir ruoniu medžiokles.

— Birželio 25 d, britų užsn. reik. min. 
Pyimas susitiks su Ispanijos užsienio rei
kalų mtaisteriu ir tarsis Gibraltaro reika
lu.

— Kinija paleido dar 150 'buvusios Kuo- 
mtatango partijos (nacianalistų) narių, 
kurie kalėjime išsėdėjo 30 metų. Kovo 
mėn. buvo paskelbta, kad visi 4237 kalėji
muose esantieji naei-analistai 'bus paleisti.

— Turkija sutiko duoti bazes Anatoli
joj JAV Awaeso žvalgybiniams lėktuvams. 
NATO gynybai pietiniame sparne .tos ba
zės turės labai svarbią reikšmę.

— Ugandos prez. Obotė įspėjo savo ka
reivius, kovojančius prieš partizanus, ne
liesti nekaltų žmonių ir neplėšlkauti.

— Nikaragvoj ir Hondūre keturių dienų 
tropikių liūtys sukėlė didžiausius potvy
nius, kuri metu žuvo daugiau kaip 150 
žmonių ir 55,000 liko be pastogės.

— Zimbabvės Viktorijos krioklio rajone 
ilgesnį laiką piktas bizonas užpuldinėjo 
automobilius ir vežimus. Dabar policija, 
pranešė, kad jis puolė pravažiuojantį frau 
kinį ir buvo vietoje užmuštas.

— Viešosios nuomonės apklausinėjimo 
duomenimis, 71 proc. norvegų pasisakė už 
priklausymą NATO.

—Nuo birželio 14 d. D. Britnijoje dak
tarai išdavinės ligos pažymėjimas tik ser
gantiems ilgiau kaip savaitę. Trumpiau 
sergantiems, turės patys užpildyti formas 
-ir siųsti Socialinės apsaugos departamen
tui.

— D. Britanijos Midlando bankas pla
nuoja įvesti naują schemą, kuria ir eina
mųjų sąskaitų klientai gaus palūkanas.
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Anapus Atlanto 
Pagerbtas „Laisvosios Lietuvos“ leidėjas 

ir redaktorius (Valerijonas Šimkus
Šių metų pradžioje Valerijonas Šimkus 

šventė savo 75 m. amžiaus, 56 m. visuomės 
ir 45 m; vedybų sukaktį.

Jis yra .gimęs 1907 m. sausio mėn. 23 d. 
Lekilškių km., Tverečių valsšč., Švenčionių 
apskr.

Lenkijai 1920 m. klastingai karine jėga 
įsiveržus į Vilniaus kraštą ir jį okupavus, 
Valerijonas Šimkus prisijungė prie pog
rindžio veiklos. Po kurio laiko, patyręs, 
kad jis gali būti areštuotas, slaptai atbėgo 
į nepriklausomą Lietuvą, čia taip pat įsi
jungė i lietuvišką veiklą ir labai daug dir
bo, kad Lietuvai būtų sugrąžinta Lietu
vos sostinė ir Vilniaus kraštas.

1939 m. Vokietijai ir Sovietų Sąjungai 
užpuolus Lenkiją ir jai tuoj subyrėjus, o 
Vilniaus kraštą užėmus Sovietų Sąjungai, 
Valerijonas Šimkus vėl slaptai atsirado 
Vilniuje. Čia vėl vystė lietuvišką veiklą, 
bet netrukus pateko 'į NKVD nagus. Pa
sitaikė proga ir laimingai iš arešto pabėgo.

Sovietų Sąjungai, atidavus Lietuvai Vil
niaus krašto dalį su sostine Vilniumi ir 
po kelių mėnesių okupavus visą Lietuvą, 
Valerijonas Šimkus, kaip ir daugelis lie
tuvių, perėjo dirbti į pogrindį. Dalis jų 
NKVD agentų buvo išaiškinti ir areštuoti. 
Jų tarpe buvo Valerijonas Šimkus ir jo 
žmona Ona. Po žiauriausių tardymų, Va
lerijonas buvo nuvežtas Maskvon. Bet 
Maskvoje apsižiūrėta, kad dar mažai iš
kankintas ir dar per daug turi fizinės ir 
dvasinės stiprybės. Grąžino jį atgal į 
Vilniaus kalėjimą. Čia vėl prasidėjo tar
dymai, nežmoniški kankinimai, mušimai 
iki sąmonės praradimo. Po tokių tardymų, 
visada kruvną, vos gyvą atvilkdavo ka- 
meron ir numesdavo, kaip kokį pagalį.

1941 m. birželio 22 d., prasidėjo Vokie
tijos - Sovietų Sąjungos karas. Valerijoną 
NKVD kažkaip užmiršo ir jis stebuklin
gu būdu išlikęs gyvas, išėjo laisvėn. Buvo 
labai iškankintas ir sudaužytas.

Valerijono žmona Ona Šimkuvienė, taip 
pat kalėjime buvo žiauriausiai tardoma 
ir kankinama. O prasidėjus karui, birželio 
23 į 24 d. naktį, kartu su kitais kaliniais 
(jų buvęs tūkstančiai) buvo nuvežta į Vil
niaus prekių stotį ir įgrūsta 'į prekinį va
goną. Norėta juos išvežti į Sovietų mirties 
lagerius. Buvo šilta, bet tamsi naktis.

Vilniaus geležinkelio stoties tarnautojai 
jau organizavosi partizaniniam veikimui. 
Nors jėgos dar visai silpnos, bet nutarė 
veikti: pirmiausia išgelbėti išvežamuosius, 
esančius jau vagonuose. Jie vaikščiodami 
apie to traukinio vagonus (jų buvę apie 
70) neva tarnybos reikalais; prie garvežio 
palikę keltis vagonus, kitus atskyrė — at
kabino, kad jie pasiliktų. NKVD visai to 
nepastebėjo ir nesuprato. NKVD pareigū
nams pareikalavus traukinį išleisti, jis 
buvo išleistas. Bet kiek pavažiavus gal 
garvežio mašinistas, gal kas kitas paste
bėjo, kad nevisas sąstatas važiuoja. Jie 
tuoj sustojo ir jau pradėjo važiuoti atgal, 
bet partizanai, smarkia ugnimi pradėjo 
šaudyti į garvežį. Šaudymo pabūgę, jie 
skubiai nešėsi pirmyn. Jiems nuvažiavus 
nuo paliktųjų vagonų, jų sargybiniai taip 
pat išsilakstė. Tuoj iš vagonų buvo išleis
ta kaliniai. Tokiu būdu buvo išgelbėta šim 
tai lietuvių, jų tarpe ir Ona Šimkuvienė.

Lietuvos miestu rotušes
Zigmantas Kiaupa (M ir G)

(tęsinys)
1652 m. Jonušas Radvila privilegijoje 

Kėdainiams sako: „Kad mūsų miesto pa
puošimui ir poreikiams rotušė kuo grei
čiau galėtų būti bendromis lėšomis pasta
tyta ir įrengta, 3 metams jums (miestie
čiams — Z. K.) nustatytą mokestį nuo pre 
kylbos midumi ir alumi patvirtiname...“ 
Ne visada taip sukauptų lėšų užtekdavo, 
būdavo ieškoma ir kitų būdų joms įsigyti. 
Štai, per visą naujosios Kauno rotušės sta 
tybos laiką (1542 m. — XVII a. pradžia) 
įvairiose miestiečių sutartyse ar trečiųjų 
teismo sprendimuose už tų susitarimų ne
silaikymą galiojo ir tokios baudos, kaip 
bauda nuo 1000 iki 20 000 plytų rotušės 
statybai. XVIII a. pradžioje Alytaus mies
tiečiai, ruošdamiesi atstatyti rotušę, tam 
reikalui iš norinčių gyventi mieste imda
vo mokestį — 6—>8 auksinius.

Kartais privatūs miestai gaudavo para
mos, dažniausiai medžiagų iš savo savi
ninkų. štai 1771 m. rengiantis remontuoti 
Kretingos (tuo metu vadinamos Karolšta- 
tu) rotušę, miesto savininko Igno Masals
kio nurodymuose pasakyta: „Karolštato 
miesto privilegijas nuostatuose yra. kad 
miesto rotušė būtų atremontuota. Prime- 
nametai miestui... ir pageidaujame, kad 
rotušę pagal brėžinį suremontuotų. Tame 
darbe padėdamas, dvaras žada duoti plytų, 
koklių ir visokios medžiagos bei amatinin
kui sumokėti, o iš miesto tik pageidaus, 
kad suvežtų akmens, žvyrą ir iš girios rei 
kalingą medieną bei duotų į statybą pa
dėjėjų“.

Savotišką būdą Varnių miestiečiams 
1637 m. pasiūlė vyskupo Jurgio Tiškevi
čiau pasiųsti revizoriai: „Dėl rotušės, ku
ri iki šiol nepastatyta ir jokių sudėtinių 
nei rinkliavų dėl jos dar nedaryta, taip 
nurodoma: šį rudenį privalu pasistengti 
girioje paruošti rąstų arba už nuo savo

Laikinoji Lietuvos vyriausybė Valerijo
ną Šimkų tuoj paskyrė Vilniaus ugniage
sių viršininku. Jis, eidamas tas pareigas, 
labai daug pagelbėjo lietuviams, ypatin
gai jaunimui ir studentams. Daug jų iš
gelbėjo nuo mobilizavimo į Vokietijos ka
riuomenę ir išvežimo į Vokietiją karo dar
bams.

Sovietų Sąjungos kariuomenei 1944 m. 
grįžtant Lietuvon, Valerijonas ir Ona šim- 
kai išbėgo į vakarus, nors jiems ir labai 
buvo gaila palikti mylimą tėvynę Lietuvą 
ir mylimo sūnelio kapą.

1949 m. jie atvyko į JAV ir apsigyvento 
Chicagoje. Jiedu suprato sunkias įsikūri
mo sąlygas ir tuoj pradėjo statyti namus 
— pasidarė statybos rangovais. Nors dar
bas buvo sunkus, bet buvo pelningas. Čia 
jiedu pasirodo gana sumanūs ir darbštūs. 
Valerijonas statė, o Ona su dažais dažy
davo pastatuose namuose kambarių sienas 
ir grindis. Pakankamai užsidirbę, jiedu 
to darbo atsisakė ir visa energija metėsi 
į lietuviškos veiklos darbus.

Pirmiausia jiedu sustiprino „Lithuania^ 
Regeneration ass." — Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdį. Valerijonas perėmė to Sąjū
džio leidžiamo laikraščio „Laisvoji Lietu
va“ leidėjo ir redaktoriaus pareigas. Gi 
žmona Ona, jo didžiausia tų darbų rams
tis, jam visur padėjo.

Sutvarkę „Laisvosios Lietuvos“ reikalus, 
Valerijonas visa energija metėsi į Balfo 
veiklą. Daugelį metų jis buvo Ohioagos 
Balfo apskrities valdybos pirmininku. Jie
du patys didelėmis sumomis yra rėmę Bal 
fo veiklą, o taipgi didelėmis sumomis pa
rėmė — naujus iš okupuotos Lietuvos at- 
bėgėlius.

Valerijonas Šimkus pasidarė visiems 
gerai žinomas, kaip didelis Lietuvos my
lėtojas ir patriotas. Bet jo populiarumui 
pakenkė, jo prisidėjimas prie LB „refor
muotojų“.

Balandžio mėn. 3 d., lietuvių šaulių 
namų salėje, Valerijonui Šimkui ir jo žmo 
nai Onai buvo suruoštas puikus pagerbi
mas — pietūs su menine programa ir svei 
kūlimais. Pagerbimą suruošė, jų kaimy
nas Jonas Balčiūnas, ankščiau buvęs 
„Laisvosios Lietuvos" leidėjas. Jis pasi
kvietė talkon devynias organizacijas, ku
riose Valerijonas ilgesnį laiką darbavosi 
ar rėmė. Pagerbime dalyvavo apie 250 
žmonių ir būrys organizacijų atstovų. 
Tarp sveikintojų buvo konsule J. Dauž- 
vardienė, K. Dirkis, V. Jokūbaitis, G. La
zauskas, M. Rudienė, Marquette Parko 
lietuvių parapijos klebonas A. Zakaraus
kas. (Jis perdavė — Popiežiaus sveikini
mo telegramą). Dar sveikino: J. Tamulis, 
J. Valutis, A. Misiūnas, kun. A. Trakis, M. 
Blynas, VI. Išganaitis, V. Talat-Kelpša, A. 
RepSienė ir dar gal vienas kitas. Lietuvos 
atstovas Dr. Stasys Bačkis, dr. Kazys Bo
belis ir daugelis kitų sveikino laiškais.

Kun. dr. Juozos Prunskis buvo pakvies
tas sukalbėti maldą. Solistai D. Kuičėnienė 
ir A. Brazis padainavo lietuviškų dainų, 
akomponuojant muz. A. Jurgučiui.

Prieš užbaigiant, Valerijonas Šimkus 
padėkojo rengėjams ir svečiams, taipgi ir 
sveikintojams, paminėdamas, kad būda
mas skautu išmoko mylėti Dievą, tėvynę 
ir artimą — lietuvių tautą.

šimtametės lietuvės
Gyvenanti, Jacksonville mieste. North 

Carolina valstijoje, dukters Pranciškos ir 

namų ir sklylpų sudėtus pinigus kur nu
pirkus žiemą išvežti ir atgabenti į Varnius 
gatavą namą, kuris turgaus aikštės vidu
ryje, nugriovus dabar ten esančias preky
bininkų būdeles, iškart pavasariop pastaty 
tas privalo būti. O kadangi turgaus aik37ė 
labai siaura, tai ir pati rotušė atitinkamai 
turi būti pastatyta“.

Nemažai rūpesčio miestiečiams būdavo 
renkantis projektą. Privatūs miestai turė
jo mažiau laisvės: kokią rotušę statyti 
jiems dažniausiai nurodydavo miesto sa
vininkas. Tai 1686 m. padarė Liudvikas 
Karolinos Radvilaitės ‘į Biržus pasiųsti re
vizoriai: .Kadangi magistratas jokios vie
tos posėdžiams dėl bendrų reikalų neturi, 
teisindamas neturtu, dėl kurio rotušė iki 
tinkamai negalėjo būti pastatyta... todėl 
leidžiama magistratui tame sklype ir ant 
tų pamatų, kur dabar nuomojama karčia
ms nederamai pastatyta, pakankamai išvai 
zdžią rotušę pagal duotą brėžinį pastatyti 
tokiu būdu: vieno aukšto, prūsiška manie
ra, pamatus dėl rusių ir kitokios naudos 
pakeliant ne daugiau kaip lį uolekčio, 
įrengiant per rotušės vidurį iš abiejų pu
sių priemenę, o prie jos pakankamo dy
džio kambarį ir kamarą, o prieš rotušės 
duris taip pat trečią kambarį be kamaros“,

Kaip būdavo parengiamas rotušės pro
jektas ir parenkami statybininkai meist
rai. XV—XVI a. net didžiuosiuose mies
tuose — Vilniuje, Kaune — nežinome, ži
noma tik, kad naująją Kauno rotušę pra
dėjo statyti mūrininkas iš Vilniaus Bene
diktas Choinovskis.

Daugiau žinių yra iš XVIII a., kai Vil
nius ir Kaunas atstatinėjo savo sunyku
sias rotušes. 1781 m. nugriuvęs Vilniaus 
rotušės bokštas sugriovė ir pačią rotušę. 
Tarp Vilniuje dirbusių architektų prasidė
jusiose varžybose dalyvavo ir to meto ar
chitektūros įžymybės, ir eiliniai architek
tai: Laurynas Gucevičius, Martynas Knak- 
fusas, M. Kiselevskis, Dionizas čadajus, 
Džiuzepė Sakas. Buvo pateikti ir magistrą

žento Edvardo Luskių šeimoje, Beatričė 
Valakonienė (Walaconis 'š.m. vasario mėn. 
15 d. šventė savo amžiaus 100 metų sukak
tį. Ji gimusi Vilniuje 1882 m. vasario 15 
d.Amerikon atvyko būdama tik 18 m. jau
nuolė.

Jos parapijos klebonas, ta proga aukojo 
šv. mišias ir suteikė popiežiaus Jono - 
Pauliaus II palaiminimą. Ją pasveikino 
JAV prezidentas Ronald Reagan, North 
Carolines gubernatorius, Jacksonville me
ras, senatoriai ir kongresmenai.

Taipgi ją pasveikino dvi dukterys, žen
tas, vaikaičiai ir provaikaičiai.

Chicagoje buvo pagerbta kita šimtame
tė Ona Rumšaitė - Klimanskienė. Ji yra 
gimusi Lietuvoje 1881 m. gruodžio 15 d. 
1906 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Chi
cagoje, Biidgeporte, lietuvių tirštai apgy
ventoje vietovėje. Dabar ten jau lietuvių 
galima sakyti nebegyvena, visi išsikėlė į 
geresnius rajonus. Ten pasiliko tik lietu
vių statyta Šv. Jurgio bažnyčia ir jos kle
bonas, čia gimęs kum. Jonas Vyšniauskas.

Ona Rum'šaitė - Klimanskienė, gyvena 
dukters šeimoje Brighton Parke. Ji džiau
giasi turėdama gyvus dvi dukteris ir vie
ną sūnų, 11 vaikaičių 30 provaikaičių ir 2 
pr-vaikaičius. švenčiant tokią sukaktį. 
Oną pasveikino JAV prezidentas Ronald 
Reagan, Illinois valstijos gubernatorius 
James Thompson ir Chicagos merė Jane 
Byrne.

Sulaukusių 100 m. yra ir okupuotoje 
Lietuvoje, štai: Kretingos rajone gyvena 
Karotina Švėraitė, Ona Baužienė, Ona Ta
mašauskienė, Pranė šilgalytė. Kretingos 
rajone priskaitoma 'bene 17 šimtamečių. 
Seniausia bene Felicija Griginė, 110 m. 
amžiaus, gyvenanti Raguviškių km.

Sako, kad Imbarės rajone šimtamečių 
daugiausia. Stipresnė, Julija Norkienė, 
Ona Tarvydienė, Petronėlė Vaškienė gy
vena kaimuose su savaisiais — artimai
siais, gi silpnieji, savųjų neturintieji yr.a 
apgyvendinti prieglaudose.

Andrius Laukaitis

Antanas Gustaitis

ŽALGIRIS
Mes — 'vyras Į vyrą ir petys į petį, 
Kur šaukia trimitai ir būgnų tranka, 
Sutarę (ir tarę tie patys (tą patį, 
I žygį, kiek siekia galinga ranka!

Čia kumpis, agurkas, {silkutė ir grybas, 
Po gaidžio šlaunelių — vėžių pamaina, 
Dar jaučio liežuvis tautinės kūrybos, — 
Ir drąsiai į mūšį su kario daina!

Viens pjauna, kits pila, pasmeigia, 
atriekia,

Ar duria į akį paršiuko {galvos, — 
Vieningai su peiliais ir šakėm į priekį, 
Nė žingsnio nuo tikslo atgal be kovos!

Už laisvę lątkandam, už tiesą puryjam, 
Už vargą parvirstam ant ižemės slidžios, 
O šiandien praradę, ką vakar turėjom, 
Į darbą ir šlovę ir vėl jš (pradžios!

Kas plunksną, kas ylą, kas šluotražio.
kotą 

Suspaudžiant į delną žemaičio valia — 
Ir visa, kas buvo tėvynei (aukota, 
Vėl dvigubai grįžta savaitės {gale...

(Iš satyrų rinkinio „Ko liūdi, putinėli?“) 

te svarstomi keli rotušės atstatymo projek
tai, ginčai tarp architektų atsispindėjo ir 
spaudoje — išleista net keletas poleminių 
leidinėlių. Galiausiai 'buvo pasirinktas ir 
realizuotas L. Gucevičiaus projektas.
Kai 1771 m. Kauno magistratas rimtai su 

sirūpino nuo 1732 m. gaisro nukentėjusios 
ir apleistos rotušės atstatymu, architektu 
buvo pasirinktas Kauno mokyklos moky
tojas Jonas Matekeris. Jis paruošė rotu
šės atstatymo projektą, suprojektavo bokš 
tą. Magistratas pasitikėjo architektu, po
sėdžių protokoluose užrašyta: daryti* 
taip, kaip „jo malonybė ponas architektas 
patars“.

Tačiau grįžkime prie statybos pradžios. 
Sutvarkius parengiamuosius darbus — su
kaupus lėšų, medžiagų, pasirinkus ar pri
ėmus nurodytą projektą, sukvietus meis
trus, paskyrus statybos prižiūrėtojus — 
būdavo iškilmingai dedamas kertinis ak
muo ir prasidėdavo statyba. Ceremonija 
vykdavo maždaug taip, kaip Kaune: „1542 
m. liepos 28 d., t.y. šv. Panteleono dieną 
tarp pusinio laikrodžio 10 ir 11 valandos 
garsūs ir žymūs ponai, būtent šio Kauno 
miesto vaitas Jokūbas Šulcas, šiųmetinis 
burmistras Fridrikas Korčakas, burmist
ras Pranciškus Mačkovičius, pirmininkau
jantis tarėjas Erhardas Šlegelis, raštinin
kas Stanislovas Stanas išėjo pažiūrėti, 
kaip dedami rotušės, kuri jau Dievo vardu 
pradėta, pamatų akmenys, dalyvaujant šio 
pastato prižiūrėtojams ponams Henrikui 
Blumkei, Kasparui Lubnerui ir Simonui 
Gradovskiui, kurie įpareigoti šią rotušę 
statyti. Kur minėti anksčiau išvardinti po
nai tarėjai šio miesto amžinai atminčiai ir 
garbei pagal šventą, įprastą, nuo senovės 
'besilaikomą paprotį po pirmu .akmeniu 
meistro mūrininko Benedikto Chainovskio 
tiksliai patalpintu pono vaito kambario 
kampe, padėjo 1 auksiną ir taip pat pasta
tė savo darbininkams 1 statinę alaus“.

(Bus daugiau)

Iš Aušros Nr. 29
(TAUTOS DAINIAUS TĖVIŠKĖJE

1981 m. rugpjūčio 26 d. grupė tikinčio 
jaunimo apsilankė vieno žymiausių lietu
vių poetų — Bernardo BRAZDŽIONIO tė
viškėje — Sitebei'kėlių kaime (netoli Pum
pėnų, Pasvalio raj.). Gimtoji poeto sody
ba sunaikinta. Jos vietoje — spygliuota 
viela aptverta ganykla ir joje laukinė 
kriaušė — paskutinis sodo medis... Tai tik 
dar laibiau išryškina okupantų norą sunai
kinti, ištrinti iš lietuvių, o ypač jaunimo 
sąmonės šio neeilinio Tautos laisvės my
lėtojo ir patrioto atminimą. Juk marmu
rinės lentos ir memoraliniai muziejai šian 
dien okupuotoje Tėvynėje skubama staty
ti tiems, kurie kovojo su Lietuvos istorija 
ir kultūra. Bernardas Brazdžionis, nuosta
biai gilus lietuviško peisažo ir su juo su
augusios tautos sielos dainius, neliko kur
čias 1941-aisiais tolimam Sibiran vežamų 
sunaikinimui, kūdikių, motinų ir senelių 
verksmai, nenuėjo su itals, kurie:

klaikiam sapne pabudę gieda giesmę 
klaikią 

stabam naujų dienų dievų...
Abiejų okupacijų metais jis atidavė vi

są savo poetinį talentą kelti tautiečių dva
siai, žadinti šventai vilčiai, kad ir po Sta
lino vagonų ratais, ir po Rainių, Pravie
niškių, Červenės lavonų krūvomis išliko 
Lietuva gyva. Juodžiausio teroro naktį 
Tautą pasiekdiavo drąsinantis poeto bal
sas:

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies...

Iš rytų į nuniokiotą Tėvynę vėl atsiri- 
tus raudonajai lavinai, poetas emigravo į 
JIAįV, kur toliau aktyviai reiškėsi išeivi
jos veikloje, pranašavo pavergtiems bro
liams Laisvės Aušrą. Todėl visiškai su
prantama okupantų neapykanta šiam di
džiajam Tautos kultūros veikėjui.

Vietos žmonės papasakojo jaunuoliams, 
kaip atrodė Brazdžioniu sodyba, apie po
eto šeimą ir gyvenimą. Jaunuoliai, išreikš 
darni savo dėkingumą ir meilę niekina
mam Tautos Dainiui, pastatė kryžių šalia 
vienintelės sodybą menančios kriaušės. 
Pastatytasis kryžius ir prie kryžiaus ka
mieno pritvirtinta Švč. Mergelės skulptū
rėlė žvelgė į po kryžiumi* besimeldžiantį 
jaunuolių būrelį. Šis kryžius stovėjo kaip 
gyvas liudijimas, kad lietuviai prisimena 
ir gerbia poetą, savo kūryboje -apgynusį, 
išsaugojusi; ir išaukštinusį visą, ką sten
giasi sutrypti pavergėjai, savo eilėmis ro
džiusį tautiečiams prisikėlimo laidą:

Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
Dar koplytėlės pakeliuose. — 
Tad eik, šalie, kur pasiryžai 
Ieškot ir susirast dalios.

Žinama, tikrųjų tautas nuotaikų išreiš
kimo negalėjo pakęsti jos priešai. Po po
ros savaičių kryžius su menišku šiandie
nos dievdinbio drožiniu valdžios pareigū
nų buvo sunaikintas.

J. Varduva

NAUJOS KNYGOS
Dr. Jonas (Grinius, GROŽIS IR MENAS. 

Estetikos pagrindai. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos išleista didelio forma
to, 400 psl. knyga. Roma, 1982 m.

Tai yra antras ir papildytas leidimas 
šio vertingo mokslo veikalo, kurį nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 1938 m. Išlei
dęs VDU Teologijos - Filosofijos fakulte
tas.

Kaip knygos pratartyje yra pasakyta, 
šios knygos turinys yra susidaręs Iš este
tikos paskaitų kurso, skaityto 'Universitete. 
Anuo laiku lietuvių kalba beveik nebuvo 
literatūros estetikos klausimais. Nedaug 
padėtis pasikeitė Ilgi šių laikų. Todėl džiu
gu1, kad Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija pasiryžo išleisti tą 'knygą antru lei- 
dimu, kartu gerokai ją papildydama.

Knygoje yra gan daug iliustracijų, ku
rios rodo netik pasaulinio masto meną, bet 
ir žymesniųjų lietuvių menininkų kūri
nius. Autorius kalba apie meną netik siau 
rąja 'prasme, kaip architektūra, skulptūra 
ir tapyba, bet ir apie literatūrą, muziką ir 
kitus kūrinius, kuriais atskleidžiamas žmo 
gui prasmingas būties aspektas.

Knygos skaitytojai be abejonės turės 
dėkingumo jausmą p. Alinai Grinienei, ku 
ri po savo vyro mirties pasirūpino išleisti 
šios knygos antrą laidą ir kitais būdais 
daug pridėjo prie knygos pasirodymo.

D.B.

Atsiusta paminėti
VARPAS, Nr. 17, 1980-81 m. Varpinin

kų Fif.isterių Draugijos leidžiamas žurna
las. Red. Antanas Kučys, administratorius 
Titas Bri'škaitis, 1214 N. 16 Ave. Melrose 
Park, Ill. 60160, USA. Šiame numeryje 
184 psl., kaina 3 dol.

KARYS, Nr. 3, 1982 m. kovas. Pasaulio 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Leidžia „Ramovės“ N.Y. skyrius. Red. 
Z. RauCinaitis, Brooklyn, JAV.

Antanas Gustaitis, KO LIŪDI, PUTINĖ
LI? Eleginės satyros. Išleido Alg. Mockaus 
knygų leidimo fondas, Bostonas, 1982. 96 
psl., įrišta į kietus viršelius. Kaina 7 dol.

Aidai, Nr. 2, 1982 m. kovas - balandis. 
Kultūras žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciš
konai. Red. dr. L. Andriekus, Brooklyn, 
JAV. 1
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SERGA VYTAUTAS ALANTAS
Raižytojas, publicistas ir Lietuvių žurna

listų S-gos garbės narys Vytautas Alantas 
balandžio mėn. sunkiai susirgo ir jam bu
vo padaryta širdies operacija. Dėl tos prie
žasties jam planuotas pagerbimas 80 me
tų amžiaus sukakties proga turėjo būti lai
kinai atidėtas. Jis gyvena Detroite. JAV

BALTŲ KULTŪROS PASKAITOS
Prof. dr. Marija Gimbutienė Kaliforni

jos universitete Los Angeles mieste šio pa
vasario semestre antradienio vakarais skai 
to paskaitas apie baltiečių kultūrą ir kal
bas, ketvirtadienio popietėmis — apie bal 
tiečių ir slavų mitologiją.
PROF. DR. (V. KLEMAS ŠRI LANKOJE

Prof. dr. Vytautas Klemas gegužės mė
nesį vadovaus pakrančių gamtos ir jūros 
srovių tyrinėjimui Šri Lankoje (buvusia
me Ceilane) kaip Jungtinių Tautų patarė
jas. šiam darbui panaudoti erdvių sateli
tai, lėktuvai ir laivai. Prof. dr. V. Klemo 
vadovaujamas centras Deleware universi
tete 1982-85 m. laikotarpyje atliks pajūrio 
augmenijos, srovių ir žuvies ištekliaus 
keitimosi tyrimus Kostarikoje, Ekvadore, 
Argentinoje, Egipte.

PROF. E. PARŠELIS (EUROPOJE
Prof. Dr. Ernestas Paršelis, šv. Tomo 

Akviniečio uiniversiteto filosofijos fakul
teto dekanas Buenos Aires mieste, Argen
tinoje, gavo kvietimą iš V. Vokietijos Koe- 
Ino universiteto skaityti paskaitų ciklą 
apie argentiniečių filosofijos raidą. Šią 
proga jis apsilankys ir kitose Europos vals 
tybėse.

MIRĖ (ŽURN. A. BRAZIULIS
Balandžio 9 d., Clevelande, mirė žurna

listas Alfonsas Braziulis.
Gimęs 1900. II. 25 d. Laumarkių km., 

Gruzdžių vis., Šiaulių apskr., Alfonsas 
Braziulis 1919-21 m. tarnavo savanoriu 
Lietuvos kariuomenėje. 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos išlaisvinime, lankė vaidybos 
studiją Kaune. 1926 m. buvo Šiaulių Nau
jienų redaktorium ir vėliau — Eltos vi
daus korespondentas.

Spaudoje 'bendradarbiavo nuo 1918 m. 
— Darbo balse Vilniuje, Lietuvos žiniose, 
Liet, ūkininke, Lietuvos aide, Trimite ir 
kt. laikraščiuose. Parašė knygelę apie dr, 
Joną Šliupą ir išvertė F. Šaliapino atsimi
nimus ir Hašeko neveles.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Amerikoje mirė Henrika Bukaitė-Kir- 

kylienė, Ibuv. Lietuvos kariuomenės kapi
tono Antano Kirkylos našlė.

Kovo 5 d. Northporte, L.I., mirė Liucija 
Baranauskaitė-Vilkutaitienė, buv Lietuvos 
karininko Vytauto Vilkutaičio žmona.

MIRĖ ALFONSAS GRIGELIONIS
Gegužės 14 d. Rygoje mirė latvių spau

dos darbuotojas Alfonsas Grigelionis, lie
tuvių kalbos ir literatūros propaguotojas 
Latvijoje, latvių - lietuvių kalbų žodynų 
autorius.

Gimęs -ir augęs Rygos lietuvių šeimoje, 
velionis visą gyvenimą palaikė glaudžius 
ryšius su Lietuva. Dar gimnazistu būda
mas, A. Grigelionis 1935-40 m. siųsdavo 
savo rašinius Lietuvos moksleivių spau
dai. Baigęs Rygos lietuvių gimnaziją ir 
Jelgavos mokytojų institutą, jis buvo Ne
retos lietuvių septynmetės mokyklos di
rektorium. Vėliau dirbo Latvijos švietimo 
ministerijoje, vadovavo Rygos lietuvių 
ansambliui „Rūta“.

Jis išvertė ‘į latvių kalbą kelis lietuvių 
grožinės literatūros kūrinius ir daug nu
veikė baltų leksikografijos srityje. Redaga 
vo lietuvių - latvių kalbų žodyną, išleis
tą -Rygoje 1964 m. ir latvių - lietuvių kal
bų žodyną, išleistą Vilniuje 1977 m.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 62

Raskyte tris klaidas šiame sakynyje.

Atsakymas Nr. 61
Du negyvi žvirbliai.

Kartą anglas, vokietis ir rusas kalbėjo
si žmogaus laimės, pasitenkinimo ir poilsio 
tema.

Anglas sako:
— Laimingiausia mano gyvenimo valan

dėlė, kai po viršvalandžių parėjęs namo 
ir pavalgęs, sėdu prie televizijos, ištiesiu 
kojas, programoje įdomios futbolo rungty
nės, o žmonelė atneša puodelį geros arba
tos.

— O man didžiausią pasitenkinimą tei
kia, — dėsto vokietis, — kai grįžęs namo, 
suvalgau Frankfurto dešrelę su raugintais 
kopūstais, sėdu į patogią kėdę ir skaitau 
laikraštį, o žmona tuoj pat paduoda tikros 
kavos puodelį.

— Jūs laimingi! Man retai pasitaiko to
kios valandėlės, — liūdnai aiškina ruse
lis, — tačiau vis dar negaliu užmiršti to 
laimingo momento, kai vieną naktį išgir
dau durų skambutį. Atidariau, ir prieš 
akis du KGB angeliukai! Jie man: „Iva
nai Ivanovičiau Podmuchinai, maukis kel
nes“, o aš juos nutraukiau: „Atsiprašau, 
balandėliai, Podmuchinas gyvena sekan
čiame bute!“

2
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LAISVOJI TRIBŪNA
PATARIMAS VELTUI

Nesu gydytojas (dirbau pas gydytojus 
viriš dviejų metų kaip vertėjas), bet, svei
ko proto bei nuovokos diktuojamas, norė
čiau pareikšti savo nuomonę dėl maisto ir 
gėralų vartojimo, kad prailginus žmogaus 
gyvenimą.

šiandien, kai skaitai lietuvių spaudą, 
beveik kiekvieną savaitę randi vieną, du, 
tris, keturis ir daugiau mirusius lietuvius. 
Vieni miršta dėl senatvės, kiti dėl Birdies 
sutrikimų ir kai kurie dėl kitų priežasčių. 
Kai kurie miršta nesulaukę net 50 metų 
amžiaus. Priežastis — dažniausiai 'širdies 
liga. Jeigu žmonės ištikrųjų žinotų, koki 
maistą valgyti ir kiek jo valgyti, tai galė
tą žymiai ilgiau gyventi, žmonės yra lin
kę daugiau valgyti, negu kūnui reikalinga, 
o ypatingai gerti svaiginamuosius gėralus.

Pagrindinis žmonių maistas yra balty
mai ir angliavandeniai bei vitaminai, šių 
dienų maistas yra labai įvairus ir tas su
daro didelę problemą, kaip reikia jį nau
doti, bet didžiausia problema — galutiniai 
nesuvirškintas maistas.

Pavyzdžiui, druska ir cukrus kristali
zuojasi. Jeigu jų daugiau naudosime, negu 
kūnui reikalinga, tai dalis cukraus ar drus 
kos liks nesuvirškinta, žmogaus organiz
mas dalį nesuvirškinto cukraus ar drus
kos pašalins inkstų pagalba, bet tam tikra 
dalis pasiliks nepašalinta ir tuo pačiu pak
lius į kraujo apytaką ir pradės sėsti ant 
kraujo gyslelių sienelių, siaurindama krau 
jo takus. Susiaurėjimas kraujo takų suke
lia aukštą kraujo spaudimą. Kraujo takų 
susiaurėjimas vyksta palaipsniui. Juo žmo 
nės senesni, juo labiau aukšto kraujo spau 
dftnu pažeidžiami. Kiekvienas širdies smū
gis priverčia kraują pasistūmėti per visus 
jo takus. Juo labiau kraujo takai susiau
rėję ar užžėlę, juo sunkiau širdžiai nuga
lėti kraujo cirkuliaciją ir tuo pačiu šir
dies raumenys priversti didėti. Smulkūs 
kraujo takai, būdami daugiau ar mažiau 
susiaurėję ar užžėlę, pradeda virpėti po 
kiekvieno širdies smūgio.

Turint galvoje, kad galvos smegenys yra 
apraizgyti labai smulkiomis kraujo gysle
lėmis, kurios po kiekvieno širdies smūgio 
pradeda virpėti ir daužyti smegenų ląste
les, ir žmogus pradeda svaigti ir net alpti. 
Kartais kraujo gyslelės ant smegenų neat 
laiko širdies smūgio, ir kraujas išsilieja, 
paralyžuodamas vieną įpusę kūno. Tas daž
niausiai baigiasi mirtimi.

Juo žmogus senesnis, juo mažiau jam 
reikalinga maisto, bet tai pareina ir nuo 
to, kokį darbą jis dirba. Fizinis darbas rei
kalauja daugiau maisto, negu protinis, nes 
jis reikalingas daugiau energijos. Žmo
nės, turėdami aukšto kraujo spaudimą 
(kraujo takų susiaurėjimą), negali ilgai 
užmigti, dažniausiai jaučia galvos skaudė
jimą ir nuolat jaučiasi pavargę... Jie yra

Skaitytojų laiškai
BALSAS IŠ MINIOS

1982 m. gegužės 14 d. „Europos Lietu
vio“ Nr. 19, Andrius Laukaitis savo stmaips 
nyje ,Ar reikia PLB dalyvauti politiko
je?“ tarp kitko rašo:

„Manau, dr. Tomo Remeikio pasisaky
mas yra įdomus visiems lietuviams.“

Aš manau, kad ir PLB įkūrėjo, dabar 
jau amžinos atminties prelato Myko
lo Krupavičiaus pasisakymas yra ir vi
suomet bus įdomus visiems lietuviams, ku 
rie trokšta, kad Lietuva ir lietuvių kalba 
klestėtų visur, kur tik lietuviai begyven
tų.

1950 m. liepos mėn. 22 d. Schweinfurto 
emigracinėje stovykloje įvykusio pirma
me Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos ir Valdybos posėdyje tuometinis 
VLIKo pirmininkas, dabar jau .amžinos 
atminties prelatas Mykolas Krupavičius 
savo istoriniame pranešime tarp kiitkoTcal- 
bėjo:

„ši organizacija i— Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė — apjungdama visame pa
saulyje išsisklaidžiusius lietuvius, y galės 
atlikti milžiniškus darbus tik tuomet kada 
ji nesimes į politines (aistras, o atsidės po
zityviam lietuvybės išlaikymo darbui, ka
da vietoje Skaldymosi (bus jungiamasi.“

(„Tremtis“ ,19 50.VII.25).
Amžinos .atminties Mykolas Krupavičius 

savo pranešime dar kalbėjo, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pareiga, kad mū
są mažieji būtų .auklėjami lietuviškoje 
dvasioje, kad jie pradžios mokslą gautų 
lietuviškose mokyklose. Jei jie kalbės po
terius lietuviškai, bus paruošti lietuviškai 
priimti pirmąją komuniją ir melsis Iš 
lietuviškų maldaknygių — jie visuomet 
kalbės lietuviškai ir save laikys lietuviais. 
Jei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė to ne
padarys, ji bus nieko nepadariusi.

Kur ne kur, bet Amerikoje buvo itas la
bai lengva padaryti, nes Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, mokyklas ir bažnyčias 
rado pastatytas, tik reikėjo tas mokyklas 
pripildyti lietuvių vaikais.

O dabar, p. Laukaiti, iki pasimatymo 
Gedimino kalne. Ir tuojau kibkime moky
tis angliškai, vokiškai, prancūziškai, ispa
niškai, itališkai ir t.t. ir t.t., kad galėtu
mėme nors pasikalbėti su lietuvių jauni
mu, kuris bus atvažiavęs pamatyti Gedi
mino kalno.

P.P. (Detroit, JAV) 

■linkę daugiau valgyti, nes .po valgio jie 
jaučia palengvėjimą ant smegenų ir tuo 
pačiu nori miegoti. Tai visai natūralūs 
reiškinys, būtent: taip vadinamieji valdan
tieji kūno nervai siunčia atliekamą krau
jo kiekį į skilvį virškinti maisto ir tuo pa
čiu sumažina kraujo .spaudimą ant sme
genų. žmogus pajaučia palengvėjimą ir 
norą miegoti.

Kraujo aukštas spaudimas žadina ape
titą, kad sumažintų kraujo spaudimą. To 
pasėkoj a žmonės pradeda daugiau valgyti 
ir tukti. Reikia nepamiršti, kad nutukimas 
reikalauja daugiau kraujo gyslelių, kad 
apsaugotų taukus nuo puvimo, ir tuo pa
čiu kraujo kelias prailgėja ir verčia širdį 
išvystyti didesnį spaudimą ir nuo to šir
dis palaipsniui pradeda silpnėti iki galu
tinio sustojimo — apoplekcija.

Taukų vartojimas yra labai sudėtinga 
problema: jeigu per daug vartosime, tai 
dalis liks nesuvirškinta ir pateks į krau
jo takus, kurie palaipsniui pradės blokuo
ti siaurus kraujo takelius ir gali kartais 
iššaukti staigią mirtį. Maistas, kuris turi 
savyje daug krakmolo (balta duona, py
ragas, bulvės ir kit.), irgi turi būti varto
jamas su saiku, dėl anksčiau minėtų prie
žasčių.

Besaikis vartojimas baltymų (kiauši
niai, liesa mėsa ir kit.) irgi, kenksmingi 
'žmogaus organizmui: vieni kenčia nuo vo
čių, kai vartoja daug kiaušinių, kiti ken
čia baisų kūno nežėjimą, kai vartoja daug 
liesos mėsos, ypatingai — jautienos. Be
saikis svaigiųjų gėrimų naudojimas yra 
labai pavojingas, nes sukelia įvairias kū
no sutrikimus, žmogaus inkstai šalina vi
sas kenksmingas medžiagas iš žmogaus 
kūno, jų taupė ir alkoholį. Spiritas labai 
sunkiai virškinamas ir greitai patenka į 
kraujo apytaką ir tuo prisideda prie aukš
to kraujo spaudimo. Jis degina siaurų 
gyslelių sieneles, nuo ko jos pradeda tin
ti, siaurindamos kraujo takus. Spiritas la
bai kenksmingas kepenims, nuo ko jos 
pradeda tinti ir mažinti kraujo gaminimą.

Arbatos rūgštis vartojama odos pagami
nimui. Arbata padidina skilvio rūgštingu
mą ir tuo pačiu sukelia kartais nepakelia
mą skausmą. Tas priverčia vartoti table
tes rūgštingumui sumažinti, nes priešin
gai jis sukeltų skilvio žaizdas arba vėžį. 
Čia turiu galvoje tuos, kurie geria labai 
stiprią arbatą ir daug.

Augalinės rūgštys (rauginti kopūstai, 
agurkai, pamidorai be acto priemaišų) la
bai naudingos žmogaus kūnui, nes jos pa
deda valyti kraujo takus nuo užžėlimo ir 
gesina karštį, ypatingai, kai žmogus pri
sigeria daug alkoholio. Pieno rūgštis ne
paprastai naudinga žmogaus organizmui, 
ypač, kai rėmuo ėda. Geriausias vaistas 
nuo aukšto kraujo spaudimo — česnako 
ir raugintų kopūstų rūgštys, ir drastiškas 
sumažinimas druskos, cukraus, riebalų ir 
■baltymų.

Pusryčiai ir pietūs turi būti stipresni, 
vakarienė — silpnesnė, nes kada miegama 
— energija nenaudojama. DIŽIAUSIAS 
ŽMOGAUS (PRIEŠAS — PERSIVALGY
MAS IR PERSIGĖRIMAS.

■Gydytojai viską tai žino, bet jie neturi 
laiko išaiškinti savo pacientams, kai lau
kiamajame kambaryje sėdi keli desėtkai 
žmonių ir laukia eilės.

Išvadoje tenka pasakyti: vengti vartoti 
maistą, kuris turi per daug druskos, cuk
raus, riebalų, baltymų ir spirito. O jeigu 
norima vartoti, tai vartoti sumažintais kie 
kiais. Žmogaus organizmas yra tobuliausia 
mašina pasaulyje. Todėl ji reikalinga nuo
latinės priežiūros, kiek tas liečia maitini
mąsi. Jeigu pasijunti nesveikas, prisimink, 
ką vakar valgei. Pavyzdžiui, kai kam la
bai kenkia rubarbarų rūgštis, kuri suke
lia sąnarių uždegimą — reumatizmą.

Manau, kad mano patarimai kai kam 
bus labai naudingi. S.J.

LIETUVIAI NUSKENDUSIAME LAIVE
Stoti jos 'dienraštyje GLASGOW HE

RALD š.m. balandžio mėn. buvo pranešta 
apie Sovietų žvejybos laivą, nuskendusį 
netoli Boleshave salos, Outer Hebrides. 
Kitas rusų laivas išgelbėjo nuskendusiojo 
įgulą. Kiek vėliau bangos išmetė į krantą 
to laivo „'Log book“ (budėjimo žurnalą), 
rašytą rusų kalba. Skotas, radęs tą žur
nalą, davė man pasiskaityti dalį to žurna
lo.

Penkiuose lapuose yra 1981 m. gegužės 
20-24 dienų aprašymas. Gaila, kad ten nė
ra laivo pavadinimo nei uosto , kuriam jis 
priklausė. Bet galima spėti, kad laivas bu
vo Klaipėdos uosto ,nes įguloje gan daug 
lietuviškų pavardžių. Laivo kapitonas—Ko 
vallov, o pirmasis karininkas — Sobolev.

įguloje buvo kelios moterys, ir kas įdo
miausia — 8 lietuviai ir vienas latvis. Kiti 
įgulos nariai — įvairių tautybių: rusai, uk 
rainlečiar, totoriai ir 'berods vienas vokie
tis.

Nuskendusio laivo įguloje, pagal pavar
des sprendžiant, buvo šie lietuviai:

1. Domarkevičius, E. K., virėjas,
2. Veinuvaitis (Veinuvaitienė) — padė

jėja,
3. Petrulevičlus, B.J. — eilins jūreivis,
4. čižas, T.F., antrasis kapitono pava- 

doutojas,
5. Sadlėnas, S.J — virėjo padėjėjas,

LIETUVOS KAIMAS
FIMOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS
Pirmosios pramonės žemės ūkto maši

nos buvo sukonstruotos Anglijoje XVIII 
a. pabaigoje. Mašinos pradėtos naudoti 
žemės ūkio produktų ir žaliavų poreikiui. 
Maisto produktų problema pasidarė ypač 
opi XIX a. pradžioje, kai Napoleonas blo
kavo jų išvežimą iš Prancūzijos į Angliją. 
XIX a. pirmame ketvirtyje mašinas prade 
jo naudoti žemės ūkyje ir kitos Šalys. Iš 
pradžių Anglijoje, o po to ir kitose ša
lyse, susikūrė specialios mašinų gamybos 
šakos,, pradėta gaminti plūgus, akėčias, sė
jamąsias mašinas — kertamąsias, kulia
mąsias, valomąsias.

Seniausias ir pagrindinis dirvos dirbi
mo padangas yra plūgas. Iš pradžių plū
gu dirva buvo tik purenama, bet neap- 
verčiama, vėliau pradėta galvoti, kaip bū-

AR TAIP BUS
Apie dvidešimt pirmojo amžiaus vidurį 

istorikai galbūt rašys šitaip:
— Kai 1980 metais JAV-bės turėjo pa

kankamai priemonių 32.000 kartų sunai
kinti visus pasaulio žmones, o Sovietų 
Sąjunga tai galėjo atlikti tik 29.000 kar
tų, tai jau 2.000 metais tie skaičiai tapo 
mažiausiai padvigubinti. Ir pagaliau so
cialistinė galybė pralenkė kapitalistinę 
pajėgą savo priemonėmis nušluoti nuo 
žemės paviršiaus ne tik visus išnaudoto
jus, bet ir išnaudojamuosius.

Dėl to, JAV-bės, žmogaus teisių gynė
jos, buvo priverstos ieškoti naujų savi
saugos būdų ir išrado miniatūrinį apara- 
tuką, galintį norimo ploto ribose supara- 
ližuotį visų žemės gyvūnų širdis. Tą ap- 
ratą nesunku nešiotis kišenėje, o jo vei
kimas greitas ir neteršiantis atmosferos.

Ir tada, 2014 metais, šimtuo metų praė
jus po Pirmojo pasaulinio karo, naująjį 
amžių atžymėjo įvykis, po kurio visa žmo
nija atsiduso. Tai buvo vadinamasis Prin- 
cetono pasijuokimas.

Įžymūs mokslininkai, naujosios Prinpe- 
tono universiteto gnoseologijos ekspertai, 
į kuriuos visas pasaulis buvo atkreipęs 
dėmesį, matydami televizorių ekranuose 
rodomas naujausias žmonėms žudyti prie
mones, pradėjo juoktis. O kadangi tai 
reiškė kolektyvinį susinaikinimą, vienas 
tų mokslininkų pareiSkė, jog tautinis 
orumas ir suverenumas reikalauja, kad 
kiekviena valstybė pati organizuotų savo 
savižudybę, bet nepaliktų tai vykdyti 
kuriai nors kitai užsienio galybei.

Tokia mintis ir jos atgarsiai, aukštuosi
uose sluoksniuose sukėlė triukšmą, tačiau 
ta pašaipa mirties fabrikantams ir jiems 
atsidavusiems inžinieriams pakirto spar
nus.

Jėgos logika pasirodė neatleidžiamo ab
surdo šviesoje. Rimtis, kuria pasižymėjo 
nežabotos ekonomijos ekspertai, kėlė da
bar tik juoką. Ir iš kitos pusės, totalita
rinė ideologija prarado tą savo energiją, 
kuri pavertė ją į užkariaujančią ir auto
kratinę religiją.

Nuo to laiko, žmonės ėmė galvoti, kad 
reikia mokytis geriau gyventi, bet ne 
ieškoti būdų savo gyvenimą sunaikinti ir 
ind'oktrinuoti. Jei dvidešimt pirmojo am
žiaus Princetono mokslininkai atliko svar 
bų vaidmenį, išlaisvindami psichinę ener
giją, būtiną žmonijos išsilaikymui, tai to
limesnė kultūros ir auklėjimo revoliuci
ja padėjo tą išsilaikymą sutvirtinti.

Marksas smerkė filosofus, norėjusius 
suprasti pasaulį, ir skelbė savo idėjas pa
sauliui perdirbti. Jo Markso, pasaulis per
dirbimas tapo svarbiausia politinės vei
klos mintim. Lygiagrečiai Vakarų moks
las tiek praplėtė genetinių, psichinių ir 
moralinių pakeitimų lauką, kad' idėja 
perdirbti žmogų, permodeliuoti jį pagal 
tobulą planą, gimusį ieškotojų ir sociolo
gų galvose, tapo pavojinga, nes jie bet 
kuria kaina norėjo žmonijai gero.

Tas ieškojimas žmoguje ir gamtoje tų 
trūkumų, kuriuos pats žmogus gali pa
keisti, laimingai buvo naujos kultūros 
ir auklėjimo orientacijos pristabdytas. 
Priešingai Marksui ir jo tezeį apie Feuer- 
bachą, naujoji kultūra rėmėsi principu, 
kad prieš perdirbant pasaulį, reikia jį su
prasti. Auklėtojų pastangos tapo nukrei- 
tos į geresnį vienų kitų supratimą, solida. 
rūmą ir atjautimą.

Be abejo, prieštaraujančios nuomonės 
tai kultūrai nedingo. Jei vertybių sąvoka 
pasikeitė, tai vien tik dėl to, jog žmonėms 
nusibodo eksperimentuoti nelaimėmis, su
sietomis su visais pasaulio pakeitimais, 
pagrįstais klaidinga, nepilna ir absoliuti
ne idėja apie žmogų ir jo prigimtį.

M.

6. Romčius, B. —■ kurio pareigos neįskai
tomos,

7. Gudaitis, B.J. — mechaniko padėjė
jas, ir

8. Kasanauskas, K.K. — eilinis jūreivis.
Mechanikas: Malcieniekas, S.S., turbūt 

latvis.
■Viso įguloje 37 žmonės, iš kurių dešimts 

moterų (jų tarpe minėta lietuvė). Be to, 
laivo kapitonas ir pirmasis karininkas.

Budėjimo žurnale išvardyti įgulos na
riai, paskirti minėtomis dienomis budėti 
viršuje ir apačioje. Atrodo, kad žurnalą 
rašė Sobolevas.

P. Levandauskas 

tų galima atriekti dirvos sluoksnį ir jį ap
versti, kad būtų užverstos augalų liekanos.

XVIII a. pradžioje Anglijoje buvo pa
plitęs medinis su vienu verstuvu arklių 
traukiamas plūgas. Jis turėjo keturias pa- 
grindinesdalis: noragą, kuris atriekdavo 
dirvos sluoksnį; verstuvą, kuris atriektą 
dirvos sluoksnį apversdavo ir trupindavo; 
pavažą — plūgo atramą; valdą plūgui 
tempti. Visos dalys, išskyrus noragą, bu
vo medinės, Tokiu plūgu buvo galima vers 
ti iki 10 cm gylio vagą.

XVIII a. pradžioj Škotijoje pasirodė 
plūgas, kurio noragas ir verstuvas buvo 
pagaminti iš metalo. Šie plūgai paplito 
Anglijoje, o po to ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tačiau jie buvo nelabai patva
rūs. Anglas R. Ransonas 1803 m. visą plū
gą pagamino iš ketaus. Amerikietis far- 
meris P. Vudas 1819 m. sukonstravo ori
ginalų ketinį plūgą, kurio susidėjusias da
lis buvo galima keisti. Šių plūgų pagrindi
nis trūkumas buvo tas, kad jų noragai 
greitai atbukdavo, o ariant kietą dirvą — 
lūždavo. 1833 m. amerikietis D. Diras pa
gamino pirmą plieninį plūgą. Iš pradžių 
plūgai buvo gaminami iš vadinamojo 
pjūklo plieno, bet 1863 m. amerikietis V. 
Morisonas sukūrė specialų plūgų plieną, 
lieškant plūgams geresnių metalų, jie tuo 
pačiu buvo tobulinami. Priklausomai nuo 
paskirties, buvo pradėti gaminti specia
lūs plūgai su vienu ir keliais verstuvais, 
kaupikai, kultivatoriai ir t.t. Plūgais gali
ma buvo giliau arti dirvą (iki30—40 cm), 
geriau apversti ir trupinti dirvos sluoksnį.

Sukūrus garo mašiną, plūgui traukti ga
lima buvo „pasikinkyti“ mechaninę jėgą. 
Ši mintis kilo ir pačiam D. Vatui, tačiau 
garo malšina žemės ūkyje buvo panaudota 
tiktai septintame XIX a. dešimtmetyje, o 
devintame dešimtmetyje garo jėga varo
mi plūgai jau buvo plačiai naudojami 
stambesniuose ūkiuose.

Ilgą laiką mažai mechanizuotas žemės 
ūkio gamybos procesas buvo sėja. Pirmo
sios sėjamosios buvo išrastos tikriausiai 
du tūkstančiai metų prieiš mūsų erą Meso
potamijoje. Prie primityvaus plūgo buvo 
pritvirtinti vertikalūs vamzdžiai, kuriais 
sėklos patekdavo į dirvą. Kiek vėliau Sė
jamosios atsirado Indijoje. Tai buvo tobu
lesnės konstrukcijos mašinos. Jos jau pa- 
nalšios į šiandieninės sėjamąsias. ‘Sėklos 
iš aukštai pritvirtintos dėžutės bambuko 
vamzdelių byrėdavo prie medinio noragė- 
lio. Pagaliau IV a. buvo sukurtos barsto
mos sėjamosios. Tai dėžė-rogės. Skersai 
dėžės dugno — plyšiai. Reguliuoti sėjimui 
plyšiai pridengiami sklendėmis.

Iki XVI a. vidurio Europoje sėjamųjų 
nebuvo. Pirmąją sėjamąją 1500 m. su
konstravo italas D. Kovalinis. Ketvirtame 
XVII a. dešimtmetyje italas D. Lokafelis 
išrado šaukštelinio sėjimo aparato proto
tipą. Tačiau sėjamosios dar ilgai buvo ma
žai naudojamos. XVIII a. viduryje Euro
poje dar buvo sėjama rankomis. XVIH a. 
pradžioje 'įžymus žemės ūkio gamybos vei 
kėjas D. Tūlis pradėjo propaguoti augalų 
sėją eilutėmis. Tokiai sėjai buvo reikalin
ga speciali sėjamoji. 1701 m. D. Tūlis iš
rado sėklavamzdį, o prancūzas šatovas 
1735 m. pasiūlė naudoti noragėlius, narve- 
linius sėjamuosius aparatus. XVII a. vi
duryje buvo žinomi visi šiuolaikiniai sė
jamųjų pagrindiniai elementai: sėjamasis 
aparatas, kuris seikėjo beriamą į dirvą 
sėklą; noragėliai, įterpiantys sėklą reikia
mame galyje, ir sėklavamzdžiai, kuriais 
sėklos byrėdavo iš sėjamųjų aparatų į no- 
ragėlių padarytas vagužes.

Iš šių sėjamosios mašinos elementų ang 
las D. Kukas 1782 m. sukonstravo pirmą
ją eilinę sėjamąją, primenančią šiuolaiki
nę. Greitai Anglijoje jos buvo pradėtos 
masiškai gaminti, plačiai paplito ir beveik 
ištisai išstūmė rankinę sėją. Vėliau sėja
mosios buvo pradėtos gaminti ir kitose ša
lyse. (MlrG)

Dot. Leonas Jonaitis

AR RŪKORIUS LENGVA (PAŽINTI?
Rūkantys žmonės atrodo senesni, — tei

gia gydytojai, turintys didelę praktiką, — 
nereikia nė klausti, ar pacientas rūko, ma
tyti iš tolo. Tai empirinė teisybė, iki šiol 
neparemta moksliškais tyrimais.

Kanados imunologas Dž. V. Gerhardas 
tyrė 200 rūkančių vyrų imuninę sistemą. 
„Seniai rūkančius lengva atskirti iš apvy
tosios išvaizdos, — sako jis. — iki 30 me
tų rūkančių ir nerūkančių vėidai beveik 
nesiskiria, bet apie 40—50 m. skirtumas 
jau labai aiškus“.

A. Kliigmanas, Filadelfijos dermotologas, 
spėja rūkorių veidus atrodant senesnius 
dėl to, kad jie nuolat traukomi kaip dump 
lės įkvepiant Ir iškvepiant dūmus, tampo
mi raumenys, papsi lūpos, primerktos 
akys.

Kiti mokslininkai šio ankstyvo senėjimo 
priežastimi laiko rūkalų nuodingas medžią 
gas. Taip pat manoma, kad rūko bevaliai 
žmonės, kurie apskritai nesirūpina svei
kata ir kūno higiena. Jų odos bloga būklė 
gali būti bendresnis simptomas, rodantis, 
jog greičiau sensta visi jų kūno audiniai, 
— rašoma žurnale „Science Digest“.

ORDINAS JONUI AVIŽIUI
Gegužės 14 d. prez. Brežnevo įsaku „už 

nuopelnus vystant tarybinę literatūrą“ gi
mimo 60-tųjų metinių proga, rašytojas Jo
nas Avyžius apdovanotas Tautų draugys
tės ordinu.

REMONTUOS TRAKTORIUS
Garliavoje pradėta traktorių remonto 

dirbtuvės statyba. Naujoje 'įmonėje, kai 
bus pastatyta, bus remontuojamos trak
torių važiuoklės. Numatoma čia suremon
tuoti visų respublikos ūkių galinkųjų 
traktorių važiuokles, 4000 per metus.

NAMAI SU KIAURAIS LANGAIS
Vilniaus gyventoja O. Kalasauskaitė ra

šo TIESOS redakcijai:
— Iš namo išsikėlė gyventojai. Tą namą 

turėjo nugriauti, nes netoliese — naujos 
statybos. Po kelių dienų tuščias, apmiręs 
namas tarsi atgimė: ėmė pokšėti, kaukšė
ti kirviai, zyzti pjūklai. Nešė, tempė kas 
lango rėmą, kas duris, kas lentgalį. Po ke
lių savaičių buvusių butų vietoje žiojėjo 
ilšlaupytomis lubomis ir grindimis, išpjau
tais langų rėmais namo griaučiai. Ir kone 
ligi lubų — šiukšlės, šiukšlės... jų iš dan
gaus neprisnigo. Tiek jų ir išsikeldami 
žmonės nepajėgė palikti. Jas gretimų na
mų gyventojai supylė, sunešė, suvilko. Sį 
apleistą kampelį pamėgo valkataujantys 
šunys, katės.

Vieną naktį ten įsiplieskė ugnis, ir ligi 
ryto iš buvusio namo liko vien pelenų krū
va.

Dabar ten. seniai viskas su žeme suly
ginta, šalia stiebiasi- grakštus baltamūris. 
Nebūčiau viso to prisiminusi, bet visiškai 
neseniai teko eiti Stiklių gatve. Išvydau 
tą patį vaizdą. Tik šįkart išdaužytais lan
gais, išlaužytomis durimis žiovėjo ne vie
nas,o keletas namų, pilnų šiukšlių.

Ar nevertėtų pasirūpinti, kad namai; iš 
kurių išsikėlė gyventojai ir kuriuos ruo
šiamasi remontuoti arba nugriauti, būtų 
aptverta tvora, užkalami langai ir durys?

ARCHITEKTŲ VEIKLA
Gegužės 13 d. Vilniuje vyko Architektų 

sąjungos Trakų miesto teritorijos plėtimo 
aptarimas. Architektė M. Purvinienė ap
žvelgė Trakų miesto plėtimo kryptis ir 
pasiūlė koreguoti miesto generalinį planą, 
formuojant Trakus kaip turizmo centrą 
ir trumpalaikio poilsio vietą.

Architektų sąjunga aptarė taip pat Vil
niaus geležinkelio stoties aikštės ir rajono 
išplanavimo projektą. To projekto vykdy
mas užtrunka ilgai, nes yra įvelta daugiau 
suinteresuotų instancijų.

Išvažiuojamoje sesijoje Kaune architek
tai diskutavo Kauno paveikslų galerijos 
projektą, kurį paruošė arch. E. Miliūnas, 
K. Kisielius, S. Juškys ir V. Strazdas. Po
sėdžiui pirmininkavęs G. 'Baravykas pa
žymėjo, kad visi įteigiamai įvertino svars
tomą projektą.

SURADO PO 40 METŲ
Kasant Antalieptės apylinkės Padusčio 

kaime vandentiekio trasą, rasti dvidešim
ties sovietų karių, žuvusių paskutinio ka
ro metu, palaikai, granata peršautas šal
mas, kareiviškas kastuvėlis ir kiti daiktai.

Pernai Stočiūnų kalvoje melioratoriai 
iškasė 18 sovietų karių palaikų. Kartu 
buvo rastas butelyje paslėptas lapelis su 
užrašu.

JEI GERAI (PRIŽIŪRĖSI
Iš asmeninio pagalbinio ūkio pagal su

tartis kasmet parduodu keletą tūkstančių 
■litrų pieno, nupeniu veršį bent iki 400 kg 
svorio. Parduodu taip pat iki 2000 kiau
šinių, afpie toną obuolių, 250 kg uogų.

Mat prisiauginu sodybiniame sklype ne
mažai. bulvių, miežių. Dešimt arų skiriu 
daugiametėms žolėms. Tinkamai prižiūrė
damas ir patręšdamas. šienauju tris kar
tus, sudedu maždaug pusantros tonos šie
no. Daugiau pašarų ir kito gero galėtų 
■prisiauginti visi kolūkiečiai.

Žinoma, arkliais galėtų geriau padėti 
ūkis,o vietinės pramonės įmonės gaminti 
daugiau asmeniniam ūkiui reikalingo in
ventoriaus, įnagių. Praverstų nedidelis 
purkštuvas. Ir 'įnagių kokybė galėtų būti 
geresnė. V. Ceplicjus
Raseinių rajonas, 
„Aušros“ kolūkis

JŪRŲ BAIDYKLĖS
Paslaptingosios jūrų baidyklės, nuo se

no jaudinusios vaizduotę, iš tikrųjų yra 
paprasčiausi jūrų gyvūnai. Tai įrodė ka
nadiečių mokslininkai IŠ Toronto. Tirdami 
atmosferą, jie atkreipė dėmesį į tokį įdo
mų reiškinį: kai šilto oro sluoksnis tvyro 
virš šalto, kuris yra arčiau vandens pa
viršiaus, visi daiktai vandenyje atrodo 
daug didesni. Antai suaugusio jūrų vėplio 
40—<5 cm galva „išauga“ iki 8 m! Keliau
tojai džaniausiai matydavo jūrų baidyk
les prieš audrą, todėl laikydavo reginį 
blogu ženklu. Kaip matome, visa tai paaiš
kinama.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 M.
VL13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq„ London, 
DB., 14.30 val.
VI. 13. Baisiojo Birželio Pamaldos, St 
Michael Kirche, Saldersche str., Lebens- 
tedt, V.V. 19.00 val.
VI. 16-20. Vokietijos lietuvių katalikų su
važiavimas, Dieburg, W.
VI. 20. Baisiojo Birželio Pamaldos, St 
Ursula Kirche, Sschwachhauser Heer sitr., 
Bremen, W., 16.00 val.
VII. 9-11. Volktetijos lietuvių evangelikų 
sąskrydis, Neustadt/Holstein, VV.
VII.17VIII.1 Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huettenfeld, Vokietijoje.
VII.24-31 33-iji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
VIU. 15-21 20-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
HU, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgali*, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
D®.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

PRAŠYMAS UŽMETĖJUSIEMS 
SKOLININKAMS

Jau visiems skaitytojams aišku, kad „Eu. 
ropos Lietuvis“ duoda didžiulius nuosto
lius. Šitai suprasdami, kai kurie skaityto
jai ne lik prenumeratą laiku atsiunčia, 
bet dar ir aukų prideda savo laikraščiui 
paremti, kad tik leidėjams būtų šiek tiek 
lengvesnė ta nuostolinga našta.

Tiems skaitytojams, kurie yra kiek dau- 
giaus įsiskolinę, su šiuo numeriu, siunčia
me paraginimus atsiskaityti.

Prašome malonių skaitytojų atkreipti į 
tai dėmesiį ir kuo greičiau skolą apsimo
kėti.

,,Europos Lietuvio“ Administracija

TAUTOS FONDUI AUKOJO
iDBLS Gloucester - Stroud Skyrius — 

10 Svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA Atstovybė

DBLS iCV ŽINIOS
DBL Sąjungos Centro Valdybos posėdis 

Nr. 2/525 lįvyko š.m. gegužės 21d. Dalyva
vo visti septyni CV nariai ir Tarybos pre
zidiumo du nariai (A. Bučys ir Bivainis).

CV posėdis buvo gana trumpas, kadangi 
liko mažai laiko po plataus pasitarimo 
tarp Lietuvių Namų dirktcitių ir DBLS 
Tarybos prezidiumo.

Pasiskirstyta pareigomis sekančiai: DB 
LS pirm. — Z. Juras, sekr. — A. Vilčins
kas, ižd. — B. Butrimas. Kitomis pareigo
mis bus pasiskirstyta sekančiame posėdy
je.

Nutarta paremti Nottingham© skyriaus 
kultūrinę veiklą 100 sv. sumoje.

CV sekr.

CENTRINIS SKYRIUS
š.m. gegužės 28 d. įvykusiame DB'LS 

Centrinio Skyriaus valdybos posėdyje pa
sidalinta pareigomis sekančiai: pirm. — 
V. Vilimaitė, sekr. — A. Vilčinskas, ižd. 
— K. Makūnas. Nutarta ateinančių metų 
veikla: .pravesti „Europos Lietuvio“ prenu 
meratorių vajų, tęsti Centrinės bibliotekos 
katalogavimą. Skyriaus nariai bus plačiau 
painformuoti aplinkraščiu.

Londonas
PABALTIEČIŲ PAMALDOS

Bendros lietuvių, latvių ir estų pamal
dos, Baisiojo Birželio 41-jų metinių pro
ga, įvyks sekmadienį, birželio 13 d., St 
Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square, 
Londone, 14.30 vai. Pamokslą sakys iš 
Ameitkos atvykęs kun. V. Meškėnas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

KUN. J. SAKEVICIAUS ATOSTOGOS
įKun. Jonas Sakevličius, Lietuvių 'bažny

čios Londone rektorius, (birželio 3 d. išvyko 
i JAV. Sugrįž liepos 2 dė Jį pavaduoja iš 
Amerikos atvykęs kun. Vincentas Meškė
nas, buvęs D. Britanijoje Amerikos orinių 
bazių kapelionas — pulkininkas.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

KUN. J. SAKEVICIAUS JUBILIEJUS 
Londono lietuvių Parapijos kelbono 

Dr. (Jono Sakevičiaus MIC 
Kunigystės Auksinis Jubiliejus.

Sekmadienį, liepos 4 d. Londonos lietu
vių parapija švenčia savo klebono dr. 
Jono Sakevičiaus MIC Kunigystės Auksi
nį Jubiliejų.

Šv. Mišias atnašaus pats jufoiliejatas, 
dalyvaujant svečiams kunigams. 11 vai. 
ryto Lietuvių Švento Kazimiero bažnyčio
je, 21 The Oval, Hackney Rd., E.2.

Po iškilmingų pamaldų 2 vai. p.p. Spor
to ir 'Socialinio klubo salėje 345A Victoria 
Park Road, E.9 bus Jubiliejatui pagerbti 
pietūs.

Pietums bilietus galima gauti pas P. 
Senkuvienę, M. Šemetienė A. Knabiką. 
Bet to galima užsisakyti paštu pasiunčiant 
Tarybos kasininkui laišką; A. Knabikas 
21 The Oval Hackney Rd., London E.2 ar
ba telephonu 01-254 6258. Po rezervacijos 
telephonu, prašoma atsiųsti čekį ar P.O. 
atitinkamoje sumoje, o bilietus bus gali
ma atsiimti pas A. Knabiką minėjimo die
ną. Pietų bilieto kaina — 5 svarai.

Parapijos Taryba kviečia visus parapi
jiečius dalyvauti iškilmėse.

LONDONO (LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ (LENKTYNIŲ 

LOTERIJOS LAIMĖJIMŲ LENTELĖ
1. Golden Fleece 3177

J. Zokas. Derby.
2. Simply great 0798
3į Peacetime 3709

Burke, Coventry.
4. Jal Mood 1222

Key, Bradford, „Vytis“ Club
5. Persepolis 0941

O. Birskau, London W.ll
6. Silver Hawk 1022

Claire Jones, Dorking.
7. Count Pahlen 4370

P. Weia, 6 Oldway Lane Slough.
8. Rocamadova 4171

Margaret Frances
9. Super Sunrise 0005

Kačinas
10. Touching Wood 1491

J. Kinka, Mansfield.
11. Palace Gold 3481

I. Žaliauskas, Wolverhampton.
Father Roony 2578

P. Poviliūnas, Coventry.
13. Norwick 1621

S. Matulevičius, London W.7.
14. Rare Gift 3294

P. Maksvytis, Nottingham.
15. Wongschol 0330

V. Samajauskas, Bourne End.
16. Florida Son 2215

B. Beil, Leamington Spa.
17. French Gent 3946

T. Brown, Ashton Labour Club.
18. Lobkowi.cz 2827

Mrs. M. Partinaudkas, Leicester.
19. Reef Glade 3231
L. Jusius, Nottingham.
20. Tadworth Tatoo 3462

Singh Rana, Wolverhampton.
21. Fitzwarren 0588

C. Modem, 31 Haymeads, Wcc.
Širdingai dėkojama visiems, kurie talki

no — platino loterijos bilietus, ir tiems, 
kurie įsigijo bilietus.

Derby
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį, DBL S-gos 
Derby Skyrius rengia birželio mėn. tra
giškų įvykių

Minėjimą.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charnwood St., Derby, 6.00 vai. 
vakaro. Programoje oficialioji dalis su 
DBL S-gos C-ro V-bos nario p. V. Dargio 
paskaita.

Po minėjimo bus daromas pranešimas 
iš metinio DBL S-gos bei B-vės Suvažia
vimo Londone, bei pasitarta bendrais sky
riaus reikalais. Vakaro eigoje veiks lote
rija.

Visus tautiečius bei svečius, i'š arti ir 
toli, maloniai kviečiame atsilankyti.

Sk. Valdyba

Manchesleris
IŠVESTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis
Komitetas Š.m. birželio mėn. 12 d. rengia

išvežtųjų minėjimą
Kuris vyks dviemis dalimis: 4 vai. Mosto- 
no kapinėse bus padėtas vainikas prie pa
minklinio lietuvių kryžiaus ir atliktos re
liginės apeigos ir 6 vai. M.L.S. klube kun. 
A. Puitcės paskaita ir meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlin
giausiai minėjime dalyvauti.

M.L.K. Komitetas

Nollinghamas
SUSIRINKIMAS

Birželio 6 d. 5 vai. p.p. ukrainiečių klubo 
mokykos salėje, 30 B entinck Rd. šaukia
mas skyriaus ir visų lietuvių susirinkimas. 
Bus padarytas pranešimas iš visuotino 
DBLS suvažiavimo ir išaiškintas visų ko
lonijų lietuvių apsisprendimas Namo — 
klubo įsigijimo klausimu Todėl visų daly
vavimas svarbus ir būtinas.

Skyr. Valdyba

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Birželio 5 d., 6 vai. vakare, The Archers 
aludėje, Wolstantone, šaukiamas skyriaus 
narių susirinkimas. Susirinkimo darbo
tvarkėje — pranešimas iš DBLS-gos me
tinio suvažiąvimo 'Londone ir kiti sky
riaus reikalai bei sumanymai.

Skyriaus narius ir rėmėjus maloniai 
kviečiame jame dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Wolverhamplonas
DBLS SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS
Birželio mėn. 5 d., (šeštadienį, 6.30 vai. 

vak.. The Newhampton Public House šau
kiamas šio skyriaus narių susirinkimas. 
Ant. Petkevičius darys pranešimą i'š Ak
cininkų suvažiavimo Londone, taip pat ap
tarsime skyriaus veiklą ir ateities planus.

Visi nariai ir prijaučiantys maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
DIENA (SODYBOJE

Seniai turėjome tokį gražų Sekminių 
orą. Gaila, kad tik pora šimtų lietuvių at
vyko į tą mūsų tradicinį daugiau kaip 30 
metų tebevykstantį, metinį Sodybos ap
lankymą, pasimatymą su senais pažįsta
mais, pasigrožėjimą gamta ir pasižmonėji- 
mą savųjų tarpe.

Šių metų subuvimas nebuvo plačiau 
spaudoje reklamuojamas ir jokia progra
ma iŠ anksto nenumatyta, išskyrus mišias 
ir bendrus šokius. Dainoms ingi nereikėjo 
pasiruošimo ir nustatyto repertuaro. O to 
priežastis, be abejo, visiems žinoma — Po
piežiaus vizitas D. Britanijoje! Daugelis 
lietuvių vyko į tos ypatingos progos iškil
mes,. aiiba sėdėjo prirakinti prie televizijos 
aparatų. Išskyrus Gloucester}, kurie išlai
kė senąją tradiciją ir pasisamdė autobusą, 
kitos kolonijos ir Škotijos lietuviai nesu
ruoši didesnių ekskursijų. Dauguma atvy
ko savais automobiliais, ar buvo kitų pa
vėžinti. Vieni atsirado jau šeštadienį, pa
sistatė palapines ar apsigyveno Sodybos 
patalpose.

Į akis krito nemažas jaunimo skaičius. 
Sunku pasakyti, ar tai tik lietuviai, ar ir 
jų draugai anglai. Tačiau daugelis dėvėjo 
lietuviškais užrašais marškinėlius, platino 
jaunimo reikalams loterijos bilietus, par
davinėjo kavą, pyragaičius ir kitokius 
mažmožius.

Įdomių vertingų knygų stendą buvo pa
ruošęs R. Kinka, ir kas norėjo, galėjo įsi
gyti. Taip pat išstatytos praėjusių metų 
Sodybos suvažiavimo nuotraukos, didelio 
formato ir gražiai įrėmintos, traukė visų 
dėmesį. Jose ne vienas galėjo save atpa
žinti ir, jei norėjo, už kelis svarus nusi
pirkti. Pačios Sodybos pastato ir aplinkos 
nuotraukos irgi gerai padarytos.

Pasikalbėjus su ne vienu atvykusiuoju, 
susidarė įspūdis, kad1 jie nesigailėjo atvy
kę ir praleidę dieną ar kelias valandas 
naujai pertvarkomojoje Sodyboje. Dauge
liui rūpi vietovės ateitis ir naujojo vedė
jo suradimas, nes čia reikia tikrai gero, 
pasišventusio ir sumanaus šeimininko, ku. 
ris sugebėtų ne tik einamuosius reikalus 
tvarkyti, bet ir savo idėjų įnešti. O gali
mybių čia daug! Neseniai Sodyboje apsi
lankęs, vienas JAV lietuvis inžinierius pa
sigrožėjo vieta ir pasakė: „Tokios puikios 
bazės niekas net Amerikoje neturi. Jums 
tik reikia geriau susitvarkyti ir nemažai 
ką pakeisti“. Savo įspūdžius pasižadėjo 
plačiau aprašyti „Dirvoje“.

Iš viso matosi, kad dabartiniai Sodybos 
tvarkytojai, keli savanoriai direktoriai, 
kurie ir alų parduoda ir žolę pjauna, nori 
kiek galint daugiau, prieš perduodant nau
jajam administratoriui, aptvarkyti pasta
tą ir visą aplinką. Per praėjusį mėnesį jau 
daug kas atlikta. Namo langai nudažyti, 
ežero pakrantės nuvalytos, šiukšlių krūva 
išvešta, švarus baseinas (čia pilna anksty
vųjų vandens mėgėjų), žolė nupjauta, 
tvartelių rajonas sutvarkytas ir karavanai 
keliami į kitą vietą — už eglaičių. Di
džiausias darbas — antrojo ežerėlio išva
lymas. Dabar vanduo pumpuojamas į pir
mąjį ežerėlį, o iš ten vamzdžiu bėga į 
antrąjį, kuris jau pusiau pripildytas. Du 
ežerėliai pagražins vietovę ir pritrauks' 
daugiau meškeriotojų, žinoma, pirmiausiai 
dar reiks geros žuvies priveisti. 1

Atrodo, jog entuziazmo nestinga, ir 
stengiamasi sudaryti geresnes ir malones-

nes sąlygas lietuviams ir jų draugams 
dažniau čia lankytis. Belieka palinkėti 
tik sėkmės, pasiryžimo ir ištvermės gra
žius norus įvykdyti.

Iki greito pasimatymo!
Buvęs

Belgija
A.A. |P. DAUGINTIS

Šių metų gegužės 9 dieną Lanakeno li- 
goninėja mirė Petras Daugintis.

Petras gimė Kretingoje 1923. Belgijoje 
atsidūrė 1947 metais su visa lietuvių emi
grantų banga. Dirbo ir gyveno Lieže, o 
'tapęs pensininku persikėlė į Limburgą. Vi
sur buvo mėgdamas savo tautiečių, Charak 
teringą angliakasių liga įsiskverbė į Petro 
organizmą ir privedė prie kapo.

Paskutiniais metais Petras labai dos
niai rėmė lietuvių Bendruomenę Belgijo
je, ir jam dingus telydi jį į amžinybę pa
dėkos žodis.

Ir vėl belgų žemė prisiėmė vieną ils tų 
kuris eilę metų dirbo jos gelmėje.

St. Baltus, B.L.B. P-kė

Vokietija
ANNABERGAS ŠVENČIA 30 |METŲ 

JUBILIEJŲ
Birželio 19-20 dd. Annabergas mini 30 

metų sukaktį kaip pabaltiečių kultūros 
namai. Šie rūmai Bonnoje buvo įsigyti 
1952 metais Paibaltiečių Krikščionių Stu
dentų Sąjungos, kuri įsikūrė 1947 metais. 
Prie rūmų PKSS nariai patys prisistatė 
studentų bendrabutį, kuris ir dabar vei
kia, nors dauguma jo gyventojų šiandien 
yra vokiečių studentai. Gi patys rūmai bu 
vo įrengti suvažiavimams.

Annabergo rūmai tapo vieninteliu visom 
trim Pabaltijo tautom tikybiniu ir kultū
riniu centru Vokietijoje. Kiekvieną savait 
galį čia pravedami atskirų tautų suvažia
vimai, vasaros metu čia galima ir atosto
gauti.

Annalbergo rūmai yra neatskiriamai su
rišti su evangelikų kunigo Senjoro J. Ur- 
dzės veikla', PKSS ir šių rūmų įkūrėju ir 
'šeimininku iki šios dienos.

(Minėjimas prasidės birželio 19 vai. su 
sveikintasis ir pokalbiais. 20 valandą bus 
pravestas koncertas, dainuos trys pabal
tiečių dainininkės. Po to seks bendras 
linksmavakaris prie laužo. Birželio 20 
d. 10 vai. bus pravestos pamaldos; 11,30 
valandą oficialioji minėjimo dalis, kurio
je dainuos latvių ir lietuvių gimnazijų 
mergaičių chorai.

MIRĖ (JONAS LENGVINAS
Gegužės 19 d. Reutlingen - Goenninge- 

ne, Vokietijoje, sulaukęs 83 m. amžiaus, 
mirė Jonas Lengvinas.

Gimęs 1899 m. gegužės mėn. 19 d. Šila
lėje, Tauragės apskr. Jonas Lengvinas 
pradėjo nuo jaunų dienų dirbti ūkyje. Jo 
tėvas turėjo 15 ha ūkį. Mamytė mirė dar 
jauna būdama. Šeimoje augo penki vaikai.

1941 m. kovo mėn. 3 d. visa Lengvinų 
šeima repatrijavo į Vokietiją ir gyveno 
Malchin ir Penslin stovyklose Mecklen- 
burge. Sūnus Jonas dirbo pusantrų metų 
viename dideliame ūkyje. Vėliau jų šei
ma buvo perkelta į Bavariją, į Hammel- 
burg repatrijantų stovyklą, o čia į Ehin
gen/Don au.

Nuo 1943 metų Lengvinų šeima apsigy
veno Goenningene prie Reutlingeno. Iki 
rentos dirbo viename fabrike.

1957 m. sausio mėn. Jonas vedė vietinę 
vokietaitę AnneEese Erhardt. Iš tos san
tuokos susilaukė vieno sūnaus ir dviejų 
dukterų. Sūnus Mikas yra vedęs ir turi du 
mažamečius vaikus. Dukros 'dar neištekė
jusios.

Palaidotas 1982 m. gegužės mėn. 24 d. 
Goenningeno kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo apie 150 žmonių, giminės, kaimynai 
ir tautiečiai kilę iš Lietuvos. Ant kapo su
dėta daug vainikų ir gėlių. Kunigas Fr. 
Skėrys iš Mannheimo atliko laidojimo 
apeigas dviem kalbom. Vietos kunigas 
Lempp laidotuvių metu dirigavo savo baž
nyčios Chorui ir sugiedojo keturias gies
mes.

Velionis buvo giliai religingas ir susi
pratęs krikščionis. Jis mielai skailė „Sve
čią“ ir kitus lietuviškus laikraščius, ku
rie išeina išeivijoje. Visuomet lankė lie
tuviškas pamaldas, kai kunigas Fr. Skė
rys jas laikydavo Goenningene. Praklausė 
PLB — Lietuvių Bendruomenei — Stuitt- 
garto apylinkei.

Dalyviai po laidotuvių buvo pakviesti 
vienoj svetainėj Schwaebisch-Alb kalnuo
se, kavos.

Kun. Fr. Skėrys

GYVAS ŽVILGSNIS IŠ PRAEITIES 
Į ATEITĮ 
750 METŲ 

SUKAKTIES (1231-1981) 
PERSPEKTYVOJE 

MAŽOJI LIETUVA IR MES 
Prof. P. I. KUŠNERIO STUDIJAI 

PASIRODŽIUS
Paruošė inž. V. Žemaitis. Išleido Liet. 
Miškininkų Sąjunga. 112 p. ir 3 žemei. 
Kaina $4.00; su persiuntimu $5.00 
Kreiptis: P. Norkaitis, 5249 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60632. U.S.A.

EUROPOS
sss 0Q
EUROPOS M (J

LIETUVIŠKŲJŲ ....... H
SnjDUUSAWTE

Rugpjūčio 15 d. — rugpjūčio 21 d.
Studijų savaitės sąlygos jau buvo pa

skelbtos, bet gal verta jas laiks nuo laiko 
pakartoti.

Kaina yra 125 angliški svarai.
Studijų savaitė prasidės sekmadienį, 

rugp. 15 d. ir užsibaigs šeštadienį, rugp. 
21 d. Bet yra išsiderėta, kad dalyviai gali 
'atvykti šeštadienį, rugp. 14 d. ir išvažiuo
ti sekmadienį, rugp. 22 d. be jokio papil
domo mokesčio. Registracijos mokesčio 
irgi -nėra, tik užsisakant prašome prisiųsti 
10% depozito.

Čekius ir kitus piniginius dokumentus 
galima rašyti ir lietuviškai „Studijų Sa
vaitė“, ir siųsti žemiau duotu adresu.

Studijų Savaitės metu 'bus organizuoja
mos įvairios ekskursijos, už kurias bus 
imamas atskiras mokestis, kas norės eks
kursijoje dalyvauti. Būtų gerai, kad da
lyviai užsisakant pareikštų savo pageida
vimus, kokių ekskursijų jie pageidautų.

Nereikia užmiršti, kad Studijų Savaitės 
metu įvyks Europos L. B-nės pirmininkų 
suvažiavimas. Sekretoriato pareigas šiais 
metais eina D. Britanijos Lietuvių S-gos 
Centro Valdyba, kuri išsiuntinės pakvie
timus kitų Europos kraštų Lietuvių Bend
ruomenių valdyboms ir pirmininkams su
važiavimui. Tikimasi turėti atstovus iš 
PLB valdybos ir VLIKo.

Studijų (Savaitės Komitetas 
Lithuanian (House

2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT 
Tel. 91-727 (2470

PAŠA UJL YJE
— Bananų plantacijos Pietų Amerikoje 

nukentėjo nuo vadinamojo juodojo Sigato 
kos grybelio. Ta liga pirmą kartą buvo pa
stebėta 1964 m. Fidži saloje. Dabar liga 
plečiasi Karibų jūros salose. Tas grybelis 
greit 'įgauna imunitetą 'įvairiems chemi
kalams, todėl dabar bandoma išauginti 
naują patvarią bananų rūšį.

— Praėjusiais metais mirusio Izraelio 
generolo ir politiko Mo'šės Dayano sūnus 
Eihudas parašė knygą, kurioje jis išvadina 
savo tėvą dideliu mergininku, gobšiu pa
gyrūnu ir blogu tėvu. Knyga sukėlė daug 
triukšmo.

— Graikijos valdžia patvirtino vieno 
Kipro laikraščio pranešimą, jog Sov. Są
junga įspėjo Turkiją nesiimti naujos ak
cijos Kipre ir Egėjaus jūros rajone.

TARPTAUTINĖS VAIKŲ DIENOS 
PROTESTAS MASKVOJE

Sovietų milicijos ir KGB pareigūnai su
trukdė penkiems rusams suruošti demons
traciją prie komunistų partijos būstinės 
Maskvoje.

Sudarę „išskirtųjų šeimų grupę“, minė
ti rusai norėjo atkreipti visuomenės dė
mesį, kad valdžia neleidžia jiems išvykti 
į užsienį, kur jie turi sužadėtines ar suža
dėtinius. Protestuodami, jie badauja jau 
23 dienas.

VLIKO VEIKLA
Š.m. gegužės 15 d. įvyko VLIKO Valdy

bos posėdis, kuriame buvo aptarta 1982 
m. sąmata, VLIKO atstovo kelionė į Aus
traliją ir kiti veiklos planai.

ATITAISYMAS
Paeitos savaitės, gegužės 28 d., Europos 

Lietuvyje buvo atspaudintas klaidingas 
eilinis numeris.
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BBC IEŠKO TARNAUTOJŲ
Anglų spaudoje pasirodė skelbimas, kad 

Britų Radijui reikalingas tarnautojas — 
Lithuanian monitor — kurio pareigos būtų 
klausyti radijo transliacijas lietuvių kalba 
ir parinktas žinias versti !į anglų kalbą.

Darbovietė yra netoli ‘Londono, Caver- 
shatm Park, Reading. Atlyginimas 8.000 
ilki 10.000 svarų metams.

SKELBIMAI
Lietuvis, turintis nuosavą gražu namą 

vedybų tikslu nori susipažinti su lietuvaite 
mergaite, našle ar išsiskyrusia.

Rašyti: Mr. I.J., 11, Spinney Rd., Derby 
DE3 3TP, England.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — birželio 6 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Stoke-on-Trent — birželio 6 d., 14.30 vai., 

šv. Vulstane.
Gloucester — birželio 12 d., 12 vai,, šv. 

Petre.
Stroude — birželio 12 d„ 17.30 vai., Bee

ches Green.
Nottinghame — birželio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje, minint tragišką - heroišką bir 
želį.
Bradfordas — birželio 6 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 13 d„ 12.15 vai.
Rcchdalėje — birželio 20 d., 12.30 vai.
Manchcsteryjc — birželio 27 d., 12.30 vai.
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