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SVEIKINAME
29-TOSIOS EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ

STUDIJŲ SAVAITĖS DALYVIUS, 
SUSIRINKUSIUS STRAWBERRY HILL,

ANGLIJOJE

STUDIJŲ SAVAITĖ
Susipažinmo vakaras

Susipažinimo vakaras įvyko sekmadie
nį, rugpjūčio 15 d., suvažiavus d-augumai 
užsiregistravusių dalyvių.

Savaitės atidarymas
Iškilmingas Studijų Savaitės atidary

mas įvyko pirmadienį, rugpjūčio 16 d. 10 
vai. ryto DBLS primininkui Z. Jurui pa- i 
sveikinus suvažiavusius -dalyvius bei sve
čius.

Lietuvos -atstovas V. Balickas, pasveiki
nęs Savaitės dalyvius, palinkėjo sėkmingų 
diskusijų ir malonaus pabūvio šioje gra
žioje aplinkoje.

Po to sekė kiti sveikinimai: dr. kun. J. 
Sakevičius, Londono Lietuvių bažnyčios 
-rektorius; dr. kun. S. Matulio, D. Brita- 

i nijos liet, katalikų Sielovados centro, DBL 
Bendrijos ir žurnalo ŠALTINIS vardu.

Perskaičius sveikinimus, atsiųstus raštu, 
pirmai paskaitai moderatorium pakviečia
mas dr. K. J. Čeginskas, kuris pristato pa
skaitininką Vincą Natkevičių. Seka paskai 
ta: „Skausmas ir kančia Maironio gyveni
me ir jo -lyrinėje kūryboje“, kuri -buvo su 
dideliu dėmesiu išklausyta ir labai šiltai 
.priimta. Diskusijoms .pasibaigus, visi daly 
viai sugiedojo Maironio j-aiudnančią -giesmę 
LIETUVA BRANGI.

Po pietų pertraukos Birutė Saldukienė 
skaitė paskaitą apie Gintarą Lietuvoje ir 
pasaulyje.

Tdesnis Savaitės aprašymas bus atei
nančią savaitę.

SVEIKINAME
Europos 29-os Lietuviškųjų Studijų Sa

vaitės dalyvius ir dalyves, sėkmingai pa
siekusius StrawPc-rry JralnQ, s-vei'kim-a me 
ir Siunčiame širdingiausius linkėjimus.

(Linkime darbingos, našios, ištvermin
gos Studijų Savaitės, linksmos ir gražios 
nuotaikos ir sėkmės visoms ir visiems.
Dieve, padėk!

Budime,
LSS Europos Rajonų Skautų Vadovybė, 

Sesės ir Broliai

VLIKO ATSTOVAS NEATVYKO
VLIKo vice-pi-rm. L. Grinius pranešė 

DBLS Valdybai, kad VLIK-o Valdyba, lai
ku negavusi formalaus pakvietimo, ne
matė galimybės siųsti savo atstovo į Eu
ropos -Lietuviškųjų Studijų Savaitę, vy
kusią rugpjūčio 15-22 dienomis Anglijoje.

LIETUVOJE
VYSK. V. SLADKEVIČIUS 

KAIŠIADORYSE
Iš Lietuvos gautomis žiniomis vysk. V. 

Sladkevičius -rugpjūčio 8 -d. padarė oficia
lų in-gresą į gavo katedrą Kaišiadoryse.

VYSK. A. VAIČIUS TELŠIUOSE
Liepos 25 d. Kauno katedroje vysk. L. 

Povilonis, asistuojant vysk. V. Sladkevi
čiui ir vysk. R. Krikščiūnui ir dalyvaujant 
vysk. J. Steponavičiui, iškilmingai įšven
tino vyskupu Antaną Vaičių.

Pranešimu iš Lietuvos, iškilmės buvo 
labai didingos, tvarkingos ir gražios. Popie 
žius Jonas Paulius II ta pro-ga atsiuntė 
asmenišką ilgą, turiningą ir pamokančią 
telegramą, visiems teikiančią apaštališką 
palaiminimą.

Ši -telegrama, perskaityta katedroje, pa
darė didelį įspūdį susirinkusiai kongrega
cijai.

Kai-p anksčiau buvo prandšta, vysk. An
tanas Vaičius yra paskirtas Telšių vyskupi 
jos apaštaliniu administratorium.

SVIEIKINIMAS
Europos Lietuvio redakcijai ir laikraš

čio skaitytojams
LSS Europos Rajono skautų ir jaunimo 

stovyklos dalyviai atsiuntė iš Lietuvių 
Sodybos, kur stovyklavo -liepos mėn. ga
le, sveikinimą iir širdingiausius linkėjimus.

Sveiiknimą pasirašė visi stovyklos daly
viai.

Mielą draugą
Juozą Tarulį, 

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu

K. Makūnas

PASKAITININKAI

Stasys Lozoraitis jum

Dr. Aleksandras Štromas

PROTESTO DEMONSTRACIJOS 
LENKIJOJE

Po ankstyvesnių riaulšių Lenkijos mies
tuose, kur specialūs milicijos daliniai 
sklaidė „Solidarumo“ demonstrantus, rug
pjūčio 17 d. Varšuvoje milicija vėl panau
dojo vandens švirkštus keliems šimtams 
demonstrantų, kurie buvo susirinkę Per
galės -aikštėje, išsklaidyti.

Vėliau milicijos auto vėžinių kolonos va
žinėjo miesto centrinėmis gatvėmis ir vie
tomis panaudojo ašarines dujas jaunuolių 
grupėms išskirstyti.

Demonstracijos ir grubi milicijos reak
cija sutapo su gen. Jaruzelskio išvyka į 
Krymą, kur jis susitiko su Brežnevu pa
dėčiai Lenkijoje aptarti.

Žolinės šventėje, rugpjūčio 15 d. Jasnos 
Gūros šventovėje, Čenstachavoje, tradici
nėje provincijoje dalyvavo per 150 tūks
tančių maldininkų. Čia Lenkijos katalikų 
primas arkivyskupas Jozef Glemp pasakė 
pamoksią, kuriame nurodė dialogo reika
lingumą tarp valdžios ir visuomenės. Jis 
taip pat priminė reikalą atgaivinti ūkinin
kų Solidarumą, apsaugoti privatų ūkinin
kavimą ir leisti ūkininkams formuluoti 
savo reikalavimus.

Arkv. J. Gleimp nepaminėjo pramonės 
darbininkų Solidarumo ir jų lyderio L. 
Walęso-s, kuris vis dar laikomas internuo
tas. Tas sukėlė -aiškų nepasitenkinimą jau
nų maldininkų tarpe. Toks santūrus pa
mokslas nepatenkino ir d-vasiškijos sluoks
nių.

Nuo dabar iki mėnesio pabaigos pogrin
džio Solidarumas paskelbė protestą ir de
monstracijų prieš karo stovį laikotarpį. 
Didžiosios demonstracijos ligšiol įvyko 
Gdanske, Varšuvoje, Vroclave ir Kroku
voje. Lenkijoje pogrindžio Solidarumas iš
platino tūkstančius atsišaukimų ir kitų 
leidinių, kuriais visuomenė raginama da
lyvauti protesto demonstracijose.

LIETUVOS KGB VAIDMUO KUNIGŲ 
ŽUDYME

Frankfurte leidžiamas -rusų emigrantų 
žurnalas Posev š.m. balandžio numeryje 
išspausdino straipsnį, pavadintą „Lietu
vos KGB žudo kunigus“. Jame 'aprašomas 
kun. B. Laurinavičiaus nužudymas ir tvir
tinama, kad pastarųjų trejų metų 'bėgyje 
Lietuvos KGB plačiu mastu panaudojo 
pamaišius metodus kovoje su religinių, sąjū 
džiu. Į šią veiklą (įtraukti KGB operatyvi
nės grupės itr „samdomi nusikaltėliai“. 
(Elta)

NAUJOS BYLOS UKRAINOS 
DISIDENTAMS

Ukrainiečių Helsinkio grupės penkiems 
nariams, kurie atlieka bausmę sovietų 
darbo stovykloje, yra užvedamos naujos 
(bylos.

Vėliausiomis žiniomis, poetas ir rašy
tojas Jurij Lyitvin yra kaltinamas antiso- 
vietine propaganda ir agitacija, o Petro 
šiško, kurio du sūnūs taip pat yra politi
niai kaliniai, yra kaltinamas Sov. Sąjun
gos šmeižimu-. Jie visi buvo įkalinti už 
„ukrainietlšiką nacionalizmą“, bet kaip at
likę bausmę turėjo būti netrukus paleisti.

Šias žinias suteikė -Londono „Observer“ 
skaitytojams buvęs Amnestijos Internacio
nalo darbuotojas Boh-d-an Nahailo.

ESTAS NUTEISTAS UŽ STREIKO 
PROPAGAVIMĄ

Balandžio 14 d. dr. Endel Rose buvo 
Taline -nuteistas metams darbo stovyklos 
už dauginimą ir platinimą proklamacijų, 
raginančių estus pusvalandį streikuti „už 
demokratiją“. Praėjusių metų -gruodžio 
1 d. Estų Komitetas Stokholme vadovas, 
Ants Kippar pranešė, kad tą dieną daug 
estų pusvalandžiui nutraukė darbą. Po šio 
protesto buvo suareštuota apie 150 žmo
nių; balandžiui' baigiantis, apie 40 jų dar 
laulkė teismo. (Elta)

DARIUS IR GIRĖNAS LENKŲ 
SPAUDOJE

Lenkijoje leidžiamo savaitraščio Žiema 
Gorzovvska praeitų metų 23-iame numery
je išspausdintas Vilniuje gyvenančio ar
chitekto, V. Landsbergio - Žemkalnio 
straipsnis apie Darių ir Girėną. Autorius 
pateikia eilę argumentų, kad lietuvių lėk
tuvą numušusi vokiečių artilerija ir tvirti
na, jog „buržuazinės Lietuvos“ diplomati
ja susitaikiusi su „nusikalstamais nacisti
nės Vokietijos pareigūnų veiksmais“. 
'Straipsnio -santrauka išspausdinta komu
nistinėje įBrookflyno Laisvėje (1982. IV. 
30). Ten rašoma, jog pernai Lietuvių Vi
suomenės Kultūros Draugijos š-ščečino ra
telis Dariaus ir Girėno žuvimo metinių 
proga suruošė 'Lenkijos lietuvių sąskrįdį, 
į kurį atvyko daugiau negu 500 tautiečių 
iš Varšuvos, Vroclavo, Punsko, Seinų, Su
valkų ir kitų vietų. Jie vieningai nutarė 
atniaujint Atlanto nugalėtojų paminklą, 
kuriam jau surinkta daugiau kaip 200,000 
zlotų. Paminklas būsiąs atidengtas atei
nančių metų liepos -mėnesį. (-Elta)

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakaruose gauti neoficialiai Lietuvoje 

leidžiamo „Tautos kelio“ -trys -numeri-ai.
Pirmame „Tautos kelio“ -numeryje, pas! 

rodžiusiame 1980 m. balandžio mėnekį, sa
koma: „Vis plečiasi ir didėja gretos tų, 
.kurie kovoja ir aukojasi, kad tautoje ne- 
užgęstų ryžtas atgauti laisvę, šiitas besi
plečia nils sąjūdis paskatino ir „Tautos ke 
lią“ pasirodyti. Juk negalima pasilikti nuo 
šaly, būti tik pasyviu stebėtoju, kai kiti 
tautiečiai, siekdami tautos laisvės, kovo
ja Ir -aukojasi. Kiekvieno tautiečio šventa 
pareiga įnešti i -tautos Išsivadavimo darbą 
ir savo dalį“. Taip -ra’šė pradėdamas savo 
darbą naujas valdžios necenzūruojamos 
spaudos leidinys. „Tautos kelias“ savo pir
mame numeryje.

Antrasis „Tautos kelio“ numeris Lietu
voje pasirodė 1980 m. lapkričio mėnesį i-r 
buvo skirtas Vytauto Didžiojo mirties- 550 
metų sukaktuvėms paminėti.

Trečiasis „Tautos kelio“ numeris išėjo 
pernai lapkričio mėnesį. Šis leidinys, pa
našiai kaip pogrindžio „Aušra“, skelbia 
slapyvardžiais pasirašiusių .autorių st-raips 
nius Lietuvos istorijos ir kultūros klausi
mais. Nevengdama i’r polemikos. Plačiau 
apie „Tautos kelio“ turinį pranešime vė
liau.

FALKLANDO BYLA J.T. ASAMBLĖJAI
Argentina Ir 19 kitų lotynų Amerikos 

valstybių perdavė Falk-lando salų bylą 
Jungtinių Tautų Asamblėjai, kurios po
sėdžiai- prasidės rugsėjo 21 dieną.

Laiške, adresuotame JTO gen. sekreto
riui, iminėtų valstybių užsienių reikalų 
ministrai prašo, 'kad Asamblėja paragin
tų D. Britaniją ir Argentiną pradėti dery
bas, kurias išspręstų ginčą dėl salų. Mi
nistrai nurodė, kad tai yra kolonijų klau
simas, kuris rūpi- visai pietų Amerikai-, ir 
jis turi būti Išspręstas -taikingu, būdu. JTO 
Generalinė Asamblėja yra tinkamas foru
mas tam klausimui išspręsti.

SIRIJA PRIIMS PALESTINIEČIŲ 
PARTIZANUS

Izraelio gynybos ministras Sharon, kal
bėdamas rugp. 17 d. Rytų Beirute, pasakė, 
kad JAV specialus pasiuntinys Philip Ha- 
bib padarė pažangą derybose dėl palesti
niečių partizanų pasitraukimo iš Vakarų 
Beiruto. Manoma, kad evakuacija -prasi
dės rugpjūčio 21 d. Sirija sutiko juos pri
imti.

Libano min. pirmininkas Ch. Al-Wazzan, 
po vėliausių derybų su Ph. Habibu pasakė, 
jog Libanas ruošia formalų prašymą, kad 
JAV, Prancūzija i-r Italija atsiųstų savo ka
riuomenės kontingentus, kurie evakua- 
tarptautin-į vienetą palestiniečių evakua
cijai' prižiūrėti.

Su Izraelio vyriausybe buvo sutarta, kad 
jų kariuomenė bus atitraukta nuo Beiruto 
vartų, ir zona bus perduota Libano kariu© 
menės globai.

VOKIEČIAI PROTESTUOJA
Vak. Vokietijoje pasirodė eilė straips

nių, (kiuriuose reikalaujama, kad būtų iš
tinta ar ištikrųjų Sibiro dujotiekio statybo 
je yra naudojama sovietų politinių kali
nių darbas.

BILD AM SONTAG (V1II.1) rašo, kad 
prie statybos dirba 1'00 000 vergų — poli
tinių kalinių.

Ilgesnį straipsnį tuo reikalu atspausdino 
i-r FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG (VIII. 11). Reikalaujama, kad reika 
lą ištirtų Tarptautinė Žmogaus teisių ko
misija.

KOMUNISTAI APIE ARKIVYSKUPĄ 
MARCINKŲ

Milano „Banco Ambrosia-no“ bylą pasi
ėmė .aiškinti pasižymėjęs TIESOS antireli
ginis propagandistas Vytautas Žeimantas. 
Straipsnyje „Kryžius, bankai ir .sukčiai“, 
kuris buvo -atspausdintas TIESOS rugpjū
čio 4 d. numeryje, jis bando dėl Milano 
banke įvykusio skandalo apkaltinti lietu
vį 'arkivyskupą Paulių Marcinkų, kuris va
dovauja Vatikano bankui.

Svarbiausia priežastis, kodėl komunis
tams parūpo apjuodinti lietuvį .arkivysku
pą aiškėja iš kelių žodžių ilgame V. žei- 
m-anto straipsnyje. Jis sako, kad vysk. P. 
Marcinkus „šventina, laimina ir sako pa
mokslus“, o JAV lietuvių laikraščiai bei 
Vatikano radijas plačiai pasakoja apie jo 
veiklą.

SOVIETINIS LATVIŲ DIPLOMATAS 
PASALINTAS IŠ ŠVEDIJOS

Reuterio žinių agentūros žiniomis, šve
dų vyriausybė balandžio mėnesį pareika
lavo, kad Sovietų vicekonsulas, Alberts 
Liepa bematant išvyktų iš Švedijos-. Jis 
buvo apkaltintas mėginimu infiltruoti lat
vių bendruomenę ir užverbuoti pabėgėlius 
iš Latvijos, kaip (šnipus savo tautiečių 
tarpe. Liepa 'dažnai -kviesdavo Švedijos 
latvius i -restoranus, kur- jis juos klausinė
davo apie išeivijos gyvenimą. ('Elta)

— Britų transporto lėktuvai, kurie aprū
pina Falk-lando salų įgulą, pirmą kar
tą nuo karo pabaigos gavo leidimą nusi
leisti Brazilijoje ir apsirūpinti ten 'benzi
nu. Vėliau leidimas 'buvo atšauktas.

D. Britanija veda -derybas su keliais Pie
tų Amerikos kraštais, kurie sutiktų leisti 
britams naudotis jų aerodromais, vyks
tant i Falkland© salas.

— Pietų Afrikos kariuomenės daliniai 
vėl įsiveržė į Angolos teritoriją ir nukovė 
apie 400 Swa-po .partizanų. Jų pačių nuos
toliai: 15 kareivių ir lakūnų, žuvusių pa
šautam „Pumos“ helikoptery.

— „žaliosios taikos“ organizacijos gam
tos apsaugos grupės nariai D. Britanijoje 
praėjusią savaitę, prisirakindami grandi
nėmis, bandė sutrukdyti Atominės Ener
gijos Įstaigos pasamdytam, laivui- išmesti 
į jūrą branduolines atliekas. Tos radioak
tyvios medžiagos specialiuose cementinė
se statinėse skandinamos jūroje 3 km. gy
lyje Anglijos pakrantėse. Laivas turėjo 
paskandinti iš viso 2.700 tokių vienos tonos 
svorio statinių.

— Bri-tų profesinių sąjungų TUC ekono
minis komitetas pasmerkė vyriausybės 
planą ir paramą skatinti darbdavius įsi
vesti darbo pasidalinimo sistemą, kurioje 
du žmonės pamainom atliktų vieno darbi
ninko darbą.

-— Vakarų Indijos juodukų organizaci
ja D. Britanija pravedė savo tautiečių ap
klausinėjimą ir paskelbė, kad .daug tūks- 
tančų juodukų grįžtų į savo tėvynę, jeigu 
gautų finansinę panamą.

— Didžiųjų Londono gangsterių dvynu
kų brolių Kr-ay motinos laidotuvėse daly
vavo apie 1000 žmonių. Nusikaltėliams, 
kurie atlieka 30 metų kalėjimo bausmę, 
prirakintiems prie policijos valdininkų, 
buvo leista atsisveikinti ir .palaidoti' savo 
73 m. motiną.

Garsioji Kray brolių byla 1969 m-, sukė
lė daug triukšmo, nes -tie gangsterai turė
jo pažinčių ir įtakos Londono žymių asme
nybių tarpe.
. — Škotijoj parduodama 13 -amž. Fyvie 
pilis, kuri pasižymėjo savo romantine pra
eitim. Kalbama apie pilies prakeikimą, nes 
iki šiol niekas negalėjo jos ilgiau išlaikyti. 
Ir dabar, 5 salių, 15 miegamųjų, 8 prau
syklų, 7 .akrų žemės, nuosavybė siūloma, 
palyginti, nebrangiai — už 'apie 200.000 sv.

— Iš Falkland© salų sugrįžęs britu -arti
lerijos pulko grupės vadas žurnalistams 
papasakojo, kaip angentiniečiai Port Stan
ley neišlaikė lauko ‘artilerijos ir karo lai
vyno bombordavimo. Per 12 valandų ta 
grupė iššovė 12.000 sviedinių. Taikos me
tu pratimams tam pulkui- .per metus ski
riama 2.000.

— Stockholm© policija atrado viename 
bute tris savaites išgulėjusį seno žmo
gaus lavoną. Per tą -laiką bute 'užrakintas 
šuo iš bado pradėjo ėsti savo poną, ir tuo 
būdu išliko gyvas.

— Infliacija D. Britanijoje liepos mėn. 
krito iki 8.7 įproc. — žemiausia nuo 1978 
metų.

— Honduras nori nusikratyti pabėgė
liais iš kaimyninių kraštų. Jų ten esama 
-apie 30.000, daugiausia iš Nikaragvos.

— Sovietų Azerbaidžano respublikoje 
už kyšius nuo 7 iki 11 metų kalėjimo baus 
mėmis nubausti trys asmenys, jų -tarpe 
universiteto dekanas. Komunistų partijos 
laikraštis „Baku darbininkas“ smarkiai 
-kritikavo aukštus pareigūnus, kurie ne tik 
savo, bet giminių ir draugų vaikams pade
da įstoti i aukštąsias mokyklas. Dabar so
vietų universitetai priima tik nustatytą 
skaičių studentų, ir 'į juos patekti nėra 
taip lengva, kaip būdavo anksčiau.

— Po -nepasisekusio pasikėsinimo prieš 
prez. Duvalierą, kuris jau 25 metus valdo 
kraštą, H-aiti respublikoje suimta apie 50 
žymių prekybininkų.

— Buvęs Turkijos min. pirm. Ecevit tu 
rėš atlikti 3 mėn. kalėjimo bausmę už tai, 
kad vokiečių ,,-Der Spiegei“ žurnalas pasi
naudojo jo pareiškimais.

— Nikaragvos valdžia atšaukė draudi
mą paskelbti Popiežiaus laišką, įkuriame 
jis paremia senuosius krašto vyskupus, ku 
■rie dažnai kritikuoja dabartinę valdžią. 
Nikaragvos Kat. Bažnyčioje vyksta nesu
tarimai tarp konservatyviųjų vyskupų ir 
jaunųjų kunigų, kurie remia esantį raštą.

— Po nepasisekusio rugpjūčio 1 d. per
versmo Kenijoje, j-au suimta 11 žymesnių
jų asmenų, kurių 5 yra universiteto lek
toriai. Anksčiau buvo skelbta, jog pervers
mui vadovavo pulkininkas Odipo, bet da
bar paaiškėjo, kad tokio Kenijos kariuo
menėje iš viso nėra. Laikraščiai paškelbė, 
jog sukilimą planavo puskarininkis Oduku 
ir eilinis Rabela, abu kilę iš vakarų Keni
jos Luo tautelės.

— Buvusio Irano užsienio Teik. min. 
Ghotbzadeh, kuris kaitinamas suokalbiu 
nuversti dabartinę valdžią, teismas pra
sidėjo rugpjūčio 14 d. Irano spaudos re
porteriai gavo teisę sekti teismo eigą.
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JONUI PAKALKAI MIRUS PLB Informacijos
Liepos 25 d. New Yorko ligoninėje po 

ilges ligos 'ir širdies priepuolio mirė žy
mus Lietuvos kooperatininkas ir visuome
nės veikėjas Jonas Pakalka.

Gimęs 1894 m. saiusio 18 d. Kudirkos 
Naumiestyje statybos darbininko šeimoje, 
Jonas Pakalka dar vaiku būdamas ir lan
kydamas pradžios mokyklą susipažino su 
■slaptais lietuviškais raštais, tuo laiku ga
benamais iš Vokietijos. Vienuolikos metų 
būdamas, jis klausėsi Naumiestyje mitin
guojančių liet, socialdemokratų, kritikavu
sių caro valdžią. Nelegali spauda ir agita
torių kalbos tiek paveikė jauno Jonuko 
sielą, kad jis tapo anų laikų santvarkos 
priešu.

Vos baigęs pradžios mokvklą Jonas Pa
kalka pradėjo dirbti vietos kooperatyvi- 
nėje vartotojų bendrovėje, kuri tuo laiku

įveikė jo gimtinėje. Vėliau tailkiniikavo sa
vo tėvui prie statybų. Užėjęs I pasaulinis 
karas nubloškė ui 'i Rusiją. Kurį laiką dir
bo Rybinske, vėliau persikėlė į Petrapilį, 
kur dirbo Vyr. Lietuvių komitete pabėgė
liams Šelpti. Tuo pat laiku mokėsi bendro 
lavinimosi kursuose. Karui baigiantis, 
1918 m. birželio mėn. grįžo į tėviškę. Kai
zeriniai Vokietijiai kapituliavus, 1918 m. 
rudenį 24 metų amžiaus jaunuolis išrenka 
mas K. Naumiesčio burmistru.

Tačiau veržli Jono prigimtis neleido il
giau provincijoje gyventi. Jis persikėlė į 
Kauną, laikinąją Lietuvos sostinę, kur bu 
vo daugiau kas veikti. 1920 m. balandžio 
16 d. socialdemokratų partijos sąrašu. Jo
nas Pakalka išrenkamas į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą.

Seimas susirinko pirmam posėdžiui 
1920 m. gegužės 15 dieną. Po kelių dienų 
Jonas Pakalka, kalbėdamas amnestijos 
įstatymo klausimu, ragina, kad Seimas 
kuo greičiau priimtų tą įstatymą, nes 
„esą asmenų, kuriems gresianti egzekuci
ja, tali' gali būti įvykdyta dar prieš am
nestiją paskelbiant“. Jam pritarė dr. K. 
Grinius, ir įstatymą Seimas priėmė gegu
žės 22 d'ieną.

Būdamas Seimo atstovu, Jonas Pakalka

Teofilija Vaičiūnienė

ATSIMINIMAI
NES PUŠYS BUVO DAR MAŽOS

Apie dailininką Kajetoną Šklėrių, J. 
Umbrasas rašo: „Paskutiniame jo kūrybos 
'periode žymią vietą užima 'portretas. Daili 
ninkąs tapė įvairius asmenis, tačiau labiau 
šiai mėgo moterų portretus. Jo pasirink
tieji modeliai nepasižymėjo giliais charak
teriais, jiems būdingesnis išorinis grožis ir 
puošnumas. Tapydamas portretus, K. Sklė 
rius išreiškia savąjį susižavėjimą žmogaus 
■grožiu, jo laikysena 'ir skonio subtilumu“.

Visais šiais gražiais privalumais pats 
K. Šklėrius buvo gamtos dosniai apdova
notas. Nežinau, tiksliai neprisimenu, ka
da ir kokiomis 'aplinkybėmis aš susipaži
nau su šiuo dailininku. P. Vaičiūnas, ma
tyt, buvo pažįstamas su juo dar iš Petrog
rado laikų. Nors amžiaus skirtumas tarp 
jų buvo 14 metų, bet draugavo jie labai 
gražiai, nuoširdžiai. Vaičiūnui jis impona
vo savo gyvenimo patirtimi, išsilavinimu, 
geromis manieromis ir kaip plataus d'ia- 
pazono menininkas. K. Šklėrius savo me
nininko kelią pradėjo Skulptūra, o baigė 
akvarele.

■P. Vaičiūnas sakydavo: „Kai su Šklė
riam kur nors nueini, tai gali būti ramus 
— viskas 'bus pagal etiketą“. Mane irgi ža
vėjo Šie jo bruožai, deja, nebūdingi meni
ninkui. Aš visuomet žavėjausi ir žaviuosi 
tvarkingais, elegantiškais, taip sakant, pa
sitempusiais žmonėmis. Man rodos, kad 
tokių žmonių ir vidus organizuotas, švie
sus, ir jais norisi tikėti. Tokia graži pora 
žmonių anuometiniame Kaune buvo K. 
Šklėrius ir jo žmona. Jis buvo gražiai nu
augęs, bet vidutinio ūgio, charakteringas 
veido bruožas — uždribę Viršutiniai akių 
vokai.

Būdavo, žiūri jis !į tave savo mėlynomis, 
primerktomis akimis ir tyrinėja, kas ta
vyje būdinga, kas jį, kaip dailininką, ga
lėtų sudominti. Pavyzdžiui, jį sudomino 
mano šypsena, ir panoro jis ją, taip sakant, 
įamžinti. Man sutikus pozuoti', detaliai ap
tarėme kostiumą, ir jis pradėjo darbą. Tai 
buvo 1927 metais. Bet dailininkui pagauti 
ir užfiksuoti žmogaus šypseną tikriausiai 
labai sunku. Taip atsitiko šį karta, ir su 
mano portretu (kuris dabar yra LTSR dai 

organizavo darbininkus ir juos švietė. Bet 
Steigiamąjį Seimą paleidus 1922 m. spa
lio 6 d., Jonas Pakalka grįžo į savo pamėg 
tą kooperatyvų darbą. Jis įsijungė !į Kau
no vartotojų kooperatyvą „Parama“, bu
vo išrinktas jo vadovybėm

Jonas Vilkaitis (1888-1975), kitas žino
mas Lietuvos kooperatyvų organizatorius, 
■apie Jono Pakalkos darbą „Paramoje“ sa
kė, jog ta kooperatyvinė bendrovė pradė
jo šuoliais kilti kaip tik tada, kai Jonas 
Pakalka buvo išrinktas bendrovės pirmi
ninku.

„Parama“ Kauno prekyboje pralaužė 
pirmuosius kultūringos prakybos ledus. 
Ji savo parduotuvėse iškirto plačius lan
gus, juos gražiai dekoravo ir išstatė pre
kių kainas. Prie to buvo priversti priside- 
ilnti ir kiti prekybininkai. Tai buvo visai 
Lietuvai didelės reikšmės visuomeninė- 
ekonominė organizacija.

Jono Pakalkos iniciatyva „Parama“ 
1929 m. pastatė pirmąją Lietuvoje auto
matinę duonos ir pyragaičių kepyklą. Ke
pykloje duona buvo kepama tešlos nepa
lietus rankomis. Visus veiksmus atliko 
mašinos. Kauniečiai ir žymi dalis Lietu
vos kariuomenės valgė tikrai higieniškai 
iškeptą ir skanią duoną. Jos pareikalavi
mas vis augo. 1939 m. jos buvo parduota 
7 milijonai kilogramų. Tą kepyklą, kaip 
pavyzdingiausią Pabaltijuje, lankė įvai
rios ekskursijos.

„Paramos“ kooperatyvas buvo atviras 
visiems, bet jo vadovybėje vyravo social
demokratai ir valstiečiai liaudininkai. Bu
vo laika?, kad jos vadovybę į savo rankas 
norėjo paimti komunistai. Bet jiems tas 
nepavyko. Vėliau pradėjo verstis kraštą 
valdančioji partija. Bet visa tai buvo nu
galėta, daugiausia Jono Pakalkos organi
zaciniais sugebėjimais, kantrybe ir taktu.

J. Pakalka vadovavo ne tik „Paramai“. 
Jis buvo aktyvus organizuojant ir kitų 
rūšių kooperacijos centrus: Kooperacijos 
banko, draudimo bendrovės „Kooperaci
ja“, „Lietūkio“ ir kt.

Pažymėtinas ir toks įvykis: kai 1939 m. 
išbadėjęs Vilnius atiteko Lietuvai, reikė
jo jį maitinti. Jono Pataikos vadovauja
ma „Parama'“ parodė, ką ji sugeba. Labai 
trumpu laiku jos instruktoriai suorganiza
vo Vi’Jiniuje „Rūtos“ kooperatyvo parduo
tuvių tinklą, pradėjo jas gražiai įrengti ir 
aprūpinti prekėmis. Apmokė personalą, 
kaip reikia dirbti’. Vilniečiai tuo buvo la
bai patenkinti.

Jonas Pakalka buvo „Paramos“ valdy
bos pirmininkas ir direktorius — reikalų 
vedėjas ligi sovietinės okupacijos 1940 m.

1944 m. J. Pakalka pasitraukė iŠ Lietu
vos. Pirmiau į Vokietiją, o Iš jos 1949 m. 
į JAV. Būdamas išeivijoje, šalia uždarbi- 
nio darbo, dirbo visuomeninį darbą. Dir
bo VLIKe, ALTe, Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-goje, kurioje buvo kurį 
laiką vaidybos pirmininku, Literatūros 
Fondo nariu, iki 1976 m. — Lietuvos So- 

lės muziejuje). Pradėjo, rodos, labai sėk
mingai. Pats džiaugėsi ir mane ramino, 
bet kuo toliau, tuo buvo Magiau. Aš paste
bėjau, kad jis pradėjo nerimauti, tiesiog 
kamuotis, nes aš ateidavau pozuoti kiek
vieną kartą su kita vidine nuotaika, kuri 
keisdavo mano veido išraišką, kartu ir šyp 
seną. Ir begaudydamas tą mano šypseną, 
taip užkankino ją, kad tapau visai nepa
naši į save.

Kadangi piešė mane savo bute, žmona 
dažnai užbėgdavo pažiūrėti, kaip jam se
kasi. Pamačiusi šaukia: „Ji visai nepana
ši! Kam tu jai dedi tiek daug šešėlių, kam 
tos juodos duobės!“ Jis ją ramindavo, sa
kydamas: „Nieko, viskas bus gerai, dar 
bus panaši, nusiramink““. Bet panaši vis 
dėlto netapau, nors portretas labai gražus, 
ypač spalvų požiūriu. Buvau tamsiai mėly 
na suknele, citrinos spalvos rankovėmis ir 
pečius spalvota itališka skara apsigaubusi1. 
Ir šį sudėtingą spalvų derinį dailininkas 
sugebėjo savo akvarelėje harmoningai, 
meistriškai perteikti.

Vasaros atostogas mes dažnai praleis- 
•davom Palangoje. Šklėriai irgi mėgo Pa
langą. Gyveno jie Birutės gatvėje, vadina
moje „Stonkienės“ viloje. Vila 'buvo trijų 
aukštų su 'bokšteliais ir mažyčiai balko
nėliais. Viename iš tų bokštelių gyveno 
Šklėriai. Bokštelio langai ir balkonėlis bu
vo į jūrą. Matėsi ne tik jūra, bet ir visas 
pajūris beveik iki šventosios uosto, nes 
pušys tada buvo dar mažesnės ir neužsto
davo vaizdo. O vaizdas buvo nuostabus, ir 
už tą neapsakomo grožio reginį mėgo K. 
Šklėrius tą savo bokštą. Jis gėrėjosi jūra 
audringa, jūra ramia, ypač mylėjo saulė
lydį. Dauguma Palangos žvejų laivų yra 
piešti iš to mažo bokštelio.

Daug gražių valandų mes su P. Vaičiū
nu praleidom šiame jaukiame bokštelyje 
malonių šeimininkų, ypač 'šeimininkės, 
draugėje, kuri mokėjo labai meniškai pa
ruošti mažas vaišes. Daug teko išgirsti įdo 
mit) minčių, kilnių sumanymų, kuriais gy
veno 'šio bokštelio šeimininkai.

■K. Šklėrius labai sielojosi dėl atsiliku
sios, užmirštos keramikos. Jis įsiikarčia- 
vęs sakydavo: „Negali tauta, netgi valsty
bė egzistuoti 'be savos nacionalinės kera
mikos“. Ir kiek galėdamas rūpinosi jos 'at
kūrimu bei organizavimu.

Mes dėl (įvairumo mėgdavom pavasaro
ti kaime. P. Vaičiūnas turėjo tris pusese-

Į Lituanistikos katedros Illinois univer
sitete darbuotojų eiles įsijungė Baltimorė- 
je gyvenąs buvęs JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Juozas Gailia ir neseniai Wa
shingtone 'apsigyvenusi Nerija Linkevičiū
tė - Kasparienė. Jie rūpinsis Illinois uni
versitete Chicagoje įsteigtos lituanistikos 
katedros informacijomis bei lėšų telkimu.

Kraštų Bendruomenės buvo paprašytos 
savo atstovus į Vl-jį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą išrinkti iki 1982 rug 
sėjo 1 d. Kai kurių kraštų Bendruomenės 
jau pravedė rinkimus ir atstovų pavardes 
pranešė PLB Valdybai. Seimas įvyks 1983 
birželio 27—30 dienomis Chicagoje.

Šių metų Kanados Lietuvių Dienos įvyks 
Montrealyje spalio 8-10 dienomis ir Aust
ralijos Lietuvių Dienos įvyks Melbourne 
gruodžio mėnesio pabaigoje. Šias dienas 
ruošia tų kraštų Lietuvių Bendruomenės. 
Į jas pakviestas žada vykti PLB pirminin
kas Vytautas iKamantas.

PLB Valdybos vicepirmininkas Mečys 
Šilkaitis, gyvenąs St. Petersburge, Flori
doje, šiuo metu praveda korespondencinį 
PLB Seimo narių posėdį ir balsavimą. Jis 
taip pat baigia spaudai paruošti specialią 
informacinę sąlanką anglų kalba apie Lie
tuvą.

Lituanistikos katedros Illinois universi
tete Chicagoje finansų teikimu, informa
cijomis ir kitais reikalais rūpinasi PLB 
Valdybos pakviesti Irena Baleišienė, Stan
ley Balzakas Jr., dr. Vytautas Vygantas, 
Aušra ir Rytas Babickai, Juozas Lukas, Vy 
tautas Izbickas, Juozas Gaila, Nerija Lin
kevičiūtė - Kasparienė, Vida Mačiukevi
čiūtė, Audronė Tamošiūnaitė, Snieguolė 
Z'alatoriūtė, Mykolas Mykolas Drunga, rei
kalų vedėja Vanda Aleknienė, Iždininkas 
Povilas Kilius ir pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas. Į bendrą talką bus kviečiama dau
giau žmonių.

PLB Visuomeninių reikalų komisija ir 
toliau perspausdina iš Lietuvos pogrindžio 
gautus leidinius, šiuo metu spaustuvei ati 
duoti jau anksčiau gauti du „Pastogės“ 
numeriai. Jie bus pasiųsti pogrindžio 
spaudos rėmėjams vasaros pabaigoje.

cialdemokraitų Partijos Užsienio Delega- 
tūros nariu, ir „Keleivio“ patikėtiniu. Pa
skutiniu laiku gyveno Richmond Hill, ne
toli New Yorko.

Atsiskyręs su šiuo pasauliu, velionis pa
liko liūdinčią žmoną Aleksandrą Arūnaitę 
-Pakalikienę, dukterį Rimą Čerkeliūnienę 
■su šeiraa Ir daug draugų.

J. Vilčinskas

res, pavarde Šarkaitės. Jos visos kaip su- 
sitariusios nutūpė ir susuko šeimos gūžtas 
nuostabiai gražiose Šventosios upės pak
rantėse. Čia mes praleidom keletą malo
nių vasarų, nes iš tikrųjų apylinkės buvo 
jaukios, gražios. Sodybos gražiai sutvar
kytos, šeimininkai malonūs, nuoširdūs 
žmonės. Viena sodyba, kurią mes ir mūsų 
draugai pamėgom, buvo įsikūrusi tarp 
dviejų upių, Šventosios ir Žirmojos. O to
ji sraunuolė Žirmoja teikėjo per patį vidu
rį daržo, ir iš verandos galima buvo beveik 
■ranka pasiekti jos 'švarų, kaip krištolas 
vandenį. Paimėgoim mes tų upių krantus, 
tuos žmones, patys ilsėjomės ir pasikvies
davom savo draugus čia pailsėti. Vieną 
vasarą čia vasarojo Liudas Gira su šeima, 
kitą vasarą Vladas Didžiokas su šeima. 
Plaukdamas šventosios upe, užsukdavo pa 
ilsėti Antanas Sutkus su visa savo įgula: 
J. Ošklnaite, J. Sipariu, K. Juršiu, V. Ta- 
maliūnu. Kiti mūsų bičiuliai — V. Krėve, 
J. A. Herbačiauskas, K. Šklėrius ingi ret
karčiais mus trumpam aplankydavo. Kar
tą K. Sklėriui pas mus besisvečiuojant, 
įvyko tragikomiškas atsitikimas.

Su Morta Vaičkiene, kuri pas mus tuo
met svečiavosi, nutarėm vienos važiuoti į 
Ukmergę apsipirkti, šeimininkas mums pa 
siūlė pagyvenusią kumelaitę, girdi, ji ne
bijo mašinų. Mašinų tuomet buvo dar ne
daug, ir arteliai jų labai bijojo. Pasirodė, 
kad toji kumelaitė buvo baisi antifemistė. 
Aš ją ir botagu šmaikšt, o ji man su uode
ga most ir stovi. Priėjo šeimininkas, išve
dė iš kiemo ir įstatė į kelią. Tuomet, ma
tyt, ji suprato savo arkliškas pareigas, jog 
vis tiek vežimą reikia traukti, kas jame be 
sėdėtų. Vargais negalais prisiyrėm iki 
Ukmergės ir užvažiavom pas vieną pažįs
tamą. Čia mes sužinojom', kad vakar iš 
Ukmergės kalėjimo pabėgo keletas plėšikų 
ir dabar slapstosi mūsų apylinkių miškuo
se. Važiuodamos atgal, balsiai kalbėjom, 
juokėmės, norėdamos įrodyti, kad mes nie 
ko nebijom. Laimingai pasiekėm žirmojos 
upę, pervažiavom tiltelį, pravažiavom Pe- 
čiūros malūną ir lengvai atsidusom, vadi
nasi, viskas gerai. Bet mums reikėjo dar 
vieną kilometrą važiuoti mišku. Tik stai
ga iš pušynėlio vyriški balsai: .Stok! Stok!“ 
Mūsų kumelaitė sustingo vietoje ir nė 
krust, o jau vakaras, beveik temsta. Mes 
su Morta šokom iš vežimo, palikom tą iš
davikę kumelaitę ir pasileidom 'bėgti. Mū

Su Hi&tuviuis 
ĮįusautįĮįe

PROF. VYT. VARDYS JAPONIJOJE
Birželio 7 d. prof. Vytautas Vardys 

skaitė Hokkaido universitete pasikartą apie 
tautinį klausimą Sov. Sąjungoje. Tas uni
versitetas yra didžiausias Japonijoje.

išlį rudenį prof. Vyt. Vardys, gavęs iš 
universiteto „Sabatieum“, gyvens Washing 
tone, D.C., tyrinėdamas politines kryptis. 
Ateinančiais metais jis perims politinio 
fakulteto vadovavimą Norman, Oklahomo- 
je.

BALETO STUDLIOS
Savo mokinių pasirodymus turėjo Chi

cagoje veikiančios lietuvių vadovaujamos 
baleto studijos — J. Puodžiūno, I. Valec- 
kytės, V. Karosaitės. pirmųjų dviejų pa
sirodymai buvo Jaunimo Centro salėje, 
o Karosaitės — Mother McAuley audito
rijoje birželio 19 d. Į šios studijos, kuri 
vadinasi Crestwood Studio of Dance, spėk 
taklį prisirinko pilna salė apie 700 žmonių. 
Vien tik šokėjų buvo apie 100 nuo pačių 
pipirų — 5 metų amžiaus iki jau subren
dusių vyrukų ar merginų.

Pati programa buvo gana ilga, išpildy
ta išradingai, o pabaigoje į talką buvo pa
sikviestos ir skaidrės, 'kuriomis pailiust
ruotas baigminis kūrinys — Concerto in 
G. Šio kūrinio Ir daugumos kitų choreo
grafija buvo pačios Violetos Karosaitės. 
Skaidres pateikė kun. A. Kezys, S.J. ir St. 
Žilevičius.

Kadangi studija veikia apylinkėje kur 
lietuvių nėra daug tai ir jos studijos mo
kintai daugumoje nelietuviai. Tačiau už
tinkama ir lietuviškų pavardžių: Vida Ur
ba, Jennifer .Antanaitis, Tina Antanaitis, 
Aura Reitneris, Tina Reitneris, Sandy Na 
bazas, Kristina Kiemaitis, Andea Klai- 
naitis, Vida Kazlauskas ir kt.

GIMNAZISTIŠKOS VESTUVĖS
Žinoma liet, visuomenės veikėja Aleną 

Vileišytė - Devenienė birželio 22 d. Palm 
Springs mieste, JAV, ištekėjo už teisinin
ko Kęstučio Grigaičio, kurį pažinojo nuo 
Vilniaus giimnazicjos laikų prieš 60 metų.

KNYGOS APIE ŠV. KAZIMIERĄ
Amerikoje bus išleisti du veikalai šv. 

Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai at
žymėti'. S. Sužiedėlis jau baigė rašyti šv. 
Kazimiero monografiją. Ją iliustruoja N. 
Padubiinskienė. Šv. Kazimierą liečiančių 
(kūrinių antologiją ruošia dr. A. šėšplaukis.

MIRĖ M. BACIIUNIENĖ
Birželio 16 d. Čikagoje mirė Marija Ba- 

chunienė, sulaukusi 91 metų amžiaus. Ji 
buvo gimusi Lietuvoje, bet Amerikoje iš
gyveno 79 metus.

Velionė buvo žymaus Amerikos lietuvio 
Juozo Bachuno našlė, šalia jo kapo ji bu
vo ir palaidota Lietuvių tautinėse kapinė
se, Čikagoje.

sų plėšikai, matyt, patys išsigando ir pra
dėjo mus šaukti. Tik girdžiu Vaičiūno bal
są: „Tetute, Tefute, nebijok, tai čia mes 
su ponu Sklėrium atėjom jūsų sutikti“! su 
stojom užduisusios, išbalusios, piktais žvllg 
sniais varstom plėšikus, o jie žiūri !į mus 
ir nesupranta, kas čia atsitiko, ko mes taip 
išsigandom. Sužinoję mūsų išgąsčio prie
žastį, mūsų mieli plėšikai, vos ne ant kelių 
atsiklaupę, atsiprašinėjo. Girdi, jienorėjo 
padaryti mums malonumą, o čia išėjo prie 
šingai. Vėliau Šklėrius, pasitaikius Pro
gai, primindavo šį įvykį ir klausdavo, ar 
aš jau nepykstu ant jo.

Grįžę po atostogų į Kauną, P. Vaičiūnas 
su K. Sklėrium retkarčiais mėgdavo užei
ti į gerą restoraną pasėdėti, pasikalbėti, 
pasidalinti kūrybiniais sumanymais. Vai
čiūnas sakydavo: „Visi kelneriai žino K. 
Sklėriaus gerą skonį ir bet kokio niekalo 
jam nepaduos". Dailininkas nemėgo bohe
mos 'ir jos Išdaigų. Buvo didelė individu
alybė — tikras dvasios 'aristokratas ir ele
gantiškiausias vyras tuometiniame Kaune. 
Jo gyvenimo draugė bei bendražygė E. 
įSkiėrienė buvo aukšta, liekna, visuomet 
puošni Ir kvepianti gerais kvepalais. Labai 
kultūringa, mokanti keletą svetimų kalbų 
moteris. Kilusi, rodos, iš Pabaltijo vokiečių 
šeimos. Gerai kalbėjo lietuviškai. Matyt, 
lietuvių kalbos išmoko, dalyvaudama su 
vyru lietuvių vaidinimuose bei kituose kul 
tūriniuose renginiuose, kuriuose, jaunas 
būdamas, K. Šklėrius aktyviai dalyvavo. 
Ji buvo pirmoji moteris Kaune, pradėjusi 
vairuoti mašiną. Visur vežiojo savo vyrą, 
nes Slėnaus sveikata buvo jau pašlijusi. 
Daug gero galima buvo iš jos išmokti, ypač 
savitvardos ir takto. Aš žiūrėjau ir stebė
jausi, kaip ji gražiai elgiasi su žmonėmis, 
kokia paprasta, su visais kalbasi švelniai, 
visuomet su šypsena, ir niekuomet nepas
tebėsi nei nuovargio, nei nepasitenkinimo, 
o būdavo' ir to, ir kito.

Toji darni pora žmonių, kurių tarpe aš 
praleidau daug jaukių, šviesių valandų, 
pasiliko mano atmintyje kaip du. šviesūs 
žiburėliai.

(iš L ir M)
Kajetonas Šklėrius (1876 — 1932) bu 

vo žymus skulptorius ir tapytojas. Jo 
■brolis pilk. Alfonsas Šklėrius 'buvo 1941. 
VI. 14 išvežtas į Sov. Sąjungą, kur ir mi
rė, kaip ir daug kitų Lietuvos karininkų.

AR BUS IŠLEISTAS L.E. PAPILDOMAS 
TOMAS?

Lietuvių Enciklopedijos antrą papildo
mą tarną ligšiol užsiprenumeravo 600 as
menų. Kad .šį tomą galima būtų išleisti .pri 
einama kaina, reikalinga apie 3000 prenu
meratorių. Tad visi turintieji enciklopedi
ją yra (kviečiami kuo greičiau užsisakyti 
paskutinį tomą.

PERSIKĖLĖ K. POŽERAITĖ
Rašytoja Kardė Požeraitė pastaruoju 

laiku gyvenusi Cicero mieste, prie Čikagos, 
dabar persikėlė gyventi į Putnamo seselių 
sodybą. Jos naujas adresas: Villa Maria, 
Thompson, Conn., U.S.A.

IŠGELBĖJO SKIRSTANČIĄ MOTINĄ
Jonas Navardauskas, 29 m. .amžiaus vy

ras, igyv. Portage, Ind„ JAV., gelbėdamas 
iš vandens savo motiną, ją išgelbėjo, o 
pats prigėrė. Skaudų nuostolį pergyveno 
tėvai Aleksas ir Elena Navardauskai.

LIETUVIŠKI RESTORANAI
Žurnalas „Chicago“, kuris yra skintas 

Chicagcs kultūriniam gyvenimui atžymėti, 
talpina ir įvairių tautybių restoranų sąra
šą, o taip pat trumpus aprašymus apie 
tuos restoranus, teikiamą maistą dr pan. 
Anksčiau šiame sąraše tebuvo tik vienas, 
pats mažiausias lietuvių restoranas Chi
cagoje, vardu Tulpė (2447 W. 69 St), o 
dabar (pridėtas ir kitas — Neringa (2632 
W. 71 St), kuris yra plačiausiai lankomas 
lietuvių restoranas Marquette Parko ko
lonijoje.

PAIEŠKOJIMAS
Alfonsas Žymantas, kilęs iš Kražių 

miestelio, dabar gyvenąs Belgijoje, paieš
ko giminaičio Žymanto, kuris karo metu 
buvo belaisvių .stovykloje Klagenfurte, 
prie Austrijos — Italijos sienos. Vėliau jis 
išvažiavęs Skotijon.

Žinias prašoma siųsti Išiuo adresu: Al
fonsas Žymantas, Cite du Moulin 10/3, 
Gla'in 4301, Liege, Belgium'.

Atsiųsta paminėti
Į Laisvę, Nr. 84, 1982 m. balandis. Po

litikes žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto 
Bičiuliai. Red. V. Rociunas. 7328 Midland 
Rd., Independence, Ohio, 44131, USA.

Lietuvių dienos, Nr. 5, 1982 m. gegu
žės mėn. Iliustruotas mėnesinis žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Leidėjas A. F. 
Skirtus, Hollywood, JAV.

Mittcilungcn aus baltischem Leben, Nr. 
2, Jiuli 1982. Baltijos vokiečių draugijos 
biuletenis vokiečių kalba. Red. dr. Olgred 
Aule, Muenchen, Vak. Vokietijas.

Ateitis, Nr. 5, 1982 m. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos — lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Red. kuli1, dr. K. Trimakas, Chicago, ILL, 
U.S.A.

Laiškai lietuviams, Nr. 7, 1982 m. liepia 
rugpjūtis ir Nr. 8, 1982 m. rugsėjis. Reli
ginės ir tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Leidžia Tėvai Jėzuitai. Red. J. Vaiš- 
nys, S.J., Chicago IL, USA.

Ateitis, Nr. 6, 1982 m. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katallškos — lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. Red. kun. 
dr. K. Trimakas, Chicago, IL, USA.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania Nr. 50, December 8. 1981. LKB 
Kronikos Nr. 50 vertimas į anglų kalbą. 
Leidėjas: The Lithuanian R.C. Priests' 
League of America, 351, Higland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 71

Parlamento įlinkimuose viename mieste 
iš viso balsavo 54.730 žmonių.

Laimėjo pirmoji partija, kuri gavo 180 
balsų daugiau už antrąją, 1460 balsų dau
giau už trečiąją ir 5750 daugiau už ketvir
tąją partiją.

Po kiek balsų gavo visos keturios Parti
jos atskirai?

Atsakymas Nr. 70
5 po 2 et., 50 po 1 et. ir 8 po 5 et.

AmerikeČių prezidentas atvyksta vizitui 
į Maskvą.

Brežnevas gražiai priima ir pavaišina.
Kitą rytą Reiagana® žiūri pro langą ir 

mato žmonių minią, skubančią !į darbą.
— Tai mūsų liaudis! Mūsų pasididžiavi

mas ir valdžia... — aiškina Brežnevas.
Ištuštėjus gatvėms, apie 10 vai. pasiro

do juodi limuzinai1.
— Kas gi tuose automobiliuose? Kur jie 

važiuoja? — teiraujasi prezidentas.
— Tai mūsų liaudies tarnai vyksta į dar 

bą, — atsako Brežnevas.

1937 metai Sovietų Sąjungoje atžymėti 
didžiausiu teroru, ir žmonių suėmimais.

Tuo laiku vieną naktį į komunalinio bu
to duris kažkas pradėjo belstis. Beldimas 
vis didėjo, bet niekas gyventojų nedrįso 
atrakinti durų.

O kai durys jau beveik išlaužtos buvo, 
vienas senukas, pagalvojęs, jog jam. vis- 
tiek nebedaug likę gyventi, atsikėlė ir nuė 
jo atidaryti, ir už minutės pasigirdo jo 
linksmas balsas:

-— Draugai, draugai, tai niekis... Tik 
mūsų namas dega!
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Iš Aušros Nr. 40
SOV. SĄJUNGOS SENATVĖ

Kas darosi su Tarybų Sąjunga? Kodėl 
gi milžiniška Šalis tiek savo teritorija, 
tiek gyventojų skaičiumi, tiek gamtos 'tur
tais, įtiek mechanizacijos lygiu, tiek kul
tūros bei švietimo pasiekimais pamažu, 
bet pastoviai ritasi žemyn? Kodėl darbo 
liaudžiai trūksta pačių 'būtiniausių pre
kių? Kodėl kaskart vis blogėja ir maisto, 
ir pramonės gaminių kokybė? Kodėl žmo
gus priverstas daryti atsargas, nes ką 
šiandien gavai, rytoj gal nė su žiburiu ne
rasi? Kodėl dešimtį pirmųjų metų po ka
ro prekių 'kainos buvo tik mažinamos, o 
po trisdešimties — tik didinamos? Kodėl 
sovietinis žmogus prarado pasitikėjimą 
rytdiena? Kodėl taip dažnai suyra šeimos? 
Kodėl partija ir valdžia prarado liaudies 
pasitikėjimą?

šie ir daug kitų klausimų jau seniai kam 
kiną normalų žmogų, kuriam iš ryto gal
va'neplyšta nuo pagirių... Jeigu'jis sten
giasi apie tai negalvoti, jam tai negailes
tingai primena parduotuvėje, žiūrint į 
pustuštes lentynas, ir darbe, matant, kaip 
neracionaliai ir nemokšiškai naudojama 
jo rankų ir proto jėga, ir susirinkimuose 
bei mitinguose, kuriuose tuščiame tarške
sy skandinama nelinksma gyvenimo tik
rovė.

Prieškariniais metais partija dar ras
davo pasiteisinimą: Sąjunga susikūrė ant 
atsitikusios, supuvusios carinės (Rusijos 
pamatų, todėl nelengva .įveikti tą atsiliki
mą. Pokario metais teisindavosi karo pa
darytais šaliai nuostoliais; Chruščiovo epo 
chos metu — karo ir asmenybės kulto pa
dariniais. O Brežnevui blogiau: jam ir ne
bėra kuo pasiteisinti, nebent, dėl maisto 
trūkumo kaltę (galima suversti nepalan
kiems orams (lyg JAV ir Kanadoje, kurių 
duoną dažnai valgome, orai visada pa
lankūs!). Tad 'kas gi kaltas dėl tų nuosta
biai pastovių „laikinų“ sunkumų?

šių dienų žmogus pasiekė tokių aukštu
mų, 'apie kurias žmonės girdėjo tik pasa
kose. Bet žmogus bepėgis nugalėti senat
vę.

Pasaulyje sensta viskas. Sensta ir vals
tybės, santvarkos. Pradeda jas kamuoti 
įvairūs negalavimai, jos pačios vargsta ir 
vargina savo piliečius, kol pagaliau mirš
ta: arba atitenka .jaunesnėms, sveikes
nėms šalims, arba, įvykus perversmui ar 
net revoliucijai, įvedama nauja tvarka.

Peikia pasakyti, kad santvarkų senėji
mas, skirtingai negu žmonių, nepriklauso 
inxro metų. Viena sanlvrarika gyvuoja ŽUm<t- 
mečitis ar net įtuiksitantmečiuis, o ji vis 
jauna, kita jau .po kelių dešimtmečių su- 
linksta...

štai — JAV. Nežiūrint rimtų negiačavi- 
mų — nusikalstamumo, rasinių prieštara
vimų, korupcijos, šios šalies nepavadinsi 
sena, nors dabartinė jos dvipartinė siste
ma pradėjo jau trečią šimtmetį. Jos eko
nomika lanksti, gyventojai darbštūs ir 
iniciatyvūs. Santvarka ne tik nevaržo jų 
iniciatyvos, 'bet visokeriopai1 skatina.

Japonijoje absoliutine monarchija, daug 
šimtmečių kovojusi už visišką šalies izo
liaciją nuo išorinio pasaulio, 1868 m. bu
vo pakeista konstitucine monarchija. Ir 
nors šis milžiniškas žmonių skruzdėlynas 
dūsta mažose salelėse, nors šalis neturi 
'beveik jokių gamtos turtų, nors ji buvo 
įsivėlusi lį kelius labai varginančius karus, 
nors ir ją vargina panašios bėdos kaip ir 
JAV, ji dar pačioje jaunystėje, šios ša
lies gajumas, joje slypinti potencija ver
čia stebėtis daugelį žymiai didesnį paty
limą, geresnes sąlygas turinčių šalių.

Turbūt niekada nepasens Švedija, rim
ta, .darbšti, ori' ir labai dalykiška šalis.

Visi šie pavyzdžiai — ilš kapitalistinio 
pasaulio.

Kapitalizmas — ydinga santvarka ir 
'apie jos ydas prirašyta daugybė tomų 
'įvairiausiomis pasaulio kalbomis. Bet jis 
turi vieną nepaprastai svarbią savybę — 
nežiūrint visų trūkumų, visų dėmių, jis 
yra nuostabiai gyvybingas.

XX amžius. Kapitalo pasaulio katakliz
mai: ekonominės krizės, karai, perversmai, 
revoliucijos ir kitos negandos. Atrodo jis 
seniai turėjo būti palaidotais (tą tvirtino 
Marksas ir Leninas), o jis nemiršta. Per
gyvena tas krizes ir vėl atsigauna. Keista 
— santvarkoje, kurios pagrindas, sovieti
nių teoretikų žodžiais — vienas kito iš
naudojimas, gyvenimo lygis nesulaikomai 
'kyla. Ir jis kyla ne tik tiems, kuriems 
kraunami turtai, bet ir tiems,, kurių pra
kaitu tie turtai kraunami. Aš neimu pa
vyzdžių JAV darbininkų: jie visada gyve
no geriau, už kitų šalių darbininkus, bet 
palyginkime eilinio Italijos darbininko 
gyvenimą prieš 30—35 metus ir šiandien. 
Kaip italų darbo žmonės įgyveno tuoj po 
II pasaulinio karo vyresnės kartos žmonės 
žino iš neoreolistinių filmų, vienu metu) 
tiesiog užtvindžiusi sovietinį ekraną. Tuo 
tarpu šiandieninis italo gyvenimas, nežiū
rint kai' kurių sunkumų, nuo ano skiriasi 
kaip diena ir naktis.

Žvilgterėkime į socializmą.
Kubos revoliucijos amžius — 23 metai. 

Bet Kuba dar ir šiandien negali atsistoti 
'ant savų kojų — ją turi prilaikyti Tarybų 
Sąjunga. Brandaus amžiaus, tvirtybės var
gu ar ji sulauks.

Komunistinę Lenkiją ištiko ne vienas 
infarktas, šiam mirtinam ligoniui jau ne

bepadeda jokie vaistai: nei TSRS pagal
ba, nei Vakarų šalių kreditai.

Sunkiai negaluoja ir Rumunija. Ne ge
resnė padėtis ir Afganistane, Kampučijoje, 
Vietname, Kinijoje ir kitose šalyse.

O kaip su Sovietų Sąjunga? Ši šalis ne
sulaikomai sensta, ir jokios priemonės to 
negailestingo proceso sulaikyti negali. Jos 
visapusišką senatvę vaizdžiai išreiškia, 
net pats Kremliaus Politbiuras, kuris, ma 
tyt, neatsitiktinai vadinamas „brangiau
sia pasaulyje senelių prieglauda“. Jame 
vargu ar rasime bent Vieną jaunesnį, kaip 
60-<ties. O ir pats jų vadovas Leonidas 
Brežnevas toks senelis, kad į jtį pažiūrė
jus gaila darosi...

Tarybų Sąjungos senėjimą apsprendžia 
ne išoriniai veiksniai, ne imperialistų int
rigos, ne 'blogos oro sąlygos kaltos, o tik 
jos pačios ekonomikos sklerozė, plačiųjų 
masių iniciatyvos impotencija, biurokratiž 
mo 'auglys, dogmatizmo dusulys, korupci
jos radikulitais ir 'dar daug daug kitokių 
negandų. Kitaip ir negalėjo būti, šis vai
kas gimė jau ligotas ir ligos niekada jo 
neapleido. Pasakykite, iar per visą Tary
bų Sąjungos 60-metį buvo bent vieni sėk
mingi metai, kuriuos geru žodžiu paminė
tų eilinis, ne nomenklatūrinis pilietis? 
Tokių metų dar nebuvo ir būkite tikri — 
kol gyvuos ši gyva pūvanti valstybė — ne
bus!

Sakoma, kad, žmogui senstant, 'aplei
džia jį visos ydos, išskyrus godumą.

Tarybų Sąjunga, valdydama milžiniškus 
'žemės .platus ir tik vakarinę jų dalį teįsi- 
savinusi, siekia dar labiau padidinti savo 
teritoriją. Tik prieš II pasaulinį karą ji 
prisijungė dalį Suomijos, o prasidėjus ka
rui — Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltaru
siją., Besarabiją ir Pabaltijį; po karo — 
Rytprūsius, Pietų Sachaliną ir Kurilų sa
las. Šios suisenusfios šalies gobštumui ri
bų nėra: kad galėtų, jis visą Europą, visą 
pasaulį pasiglemžtų!
Dauguma naujovių, kurias atnešė sovie

tų valdžia, nepasiteisino. Nepateisino sa
vęs žemės ūkyje kolektyvizacijai sociaiSs- 
tinis lenktyniavimas — pramonėje, miara- 
linis skiatiniteas — vietoj materialinio, ko
munistinis jaunimo auklėjamas, privatinio 
sektoriaus mažinimas didinant visuomeni
nį ir t.t. Keista, bet iš visų 'bėdų gelbsti 
ne kas kita, o tik kapitalizmo apraiškos: 
kolektyvizacijos nualintą žemės ūkį sten
giamasi pakelti, stiprinant privalųjį že
mės ūkio sektorių: so ciervktynl avimo nu- 
sukdytą pramonės efektyvumą kelia tik 
imateraffinis skatinimas ir pelno, kaip 
svarbiausio lįmonių veiklos rodiklio, iškė
limas į pirmąjį planą ir t.t. Tik komunis
tinio jaunimo auklėjimo nėra kuo pakeisti 
—. juk nepradėsi komunistinėje šalyje 
skleisti krikščioniškosios moralės prind- 

.puis!
O gal pasukti į kapitalistinį vystymosi 

kelią? Bet tada būtų jau nebe sovietų val
džia, ir prie jos vairo stotų žmonės jau
nesni, energingesni, lankstesni. Bet šito 
skilerotiški Kremliaus dogmatikai niekada 
neleis.

Tad sovietiniai vadovai, kaip tas pasa
kos herojus, — stovi kryžkelėje. Eisi pir
muoju keliu — tęsi dabartinę liniją, — 
merdėsi, eisi į į savižudybę. Antrasis kelias 
— karas. Pralaimėsi karą — ištiks pirmo
jo kelio tikimas. Bet, jei laimėsi?!

Sako, žvėris būna pavojingiausias prieš 
galą. Galime būti tikri — Kremliaus se
nolių ranka nesudrebės spausdama mygtu 
ką, kuris pradės patį baisiausią, o gal ir 
paskutinį žmonijos istorijoj karą. Apie 
tokią perspektyvą pagalvojus, darosi labai 
liūdna...

Bet prarasti optimizmo negalima. Pir
ma, — tas baisusis ginklas ne tik Krem
liaus rankose. Kaip liaudis sako: kuo šer- 
si — tuo atgal gausi. Antra, senatvė palie
tė ne tik liaudies ūkį, bet ir Tarybų Są
jungos ginkluotąsias pajėgas. Palyginus 
su Vakarų 'armijomis, biurokratizmo ir 
betvarkės čia kur kas daugiau. Niekam 
ne paslaptis, kad sovietinė kiaro technika 
gerokai nusileidžia vakarietiŠkajai savo 
taiklumu, manevringumu ir svarbiausia 
patikimumu, šie senatvės simptomai ka
ro atveju gaili būti lemiamas veiksnys, dėl 
kurio pergalės svarstyklių lėkštelė gali 
pakrypti ne Kremliaus pusėn...

Taigi, Tarybų Sąjungos — mūsų paver
gėjos — senėjimo nesustabdys jokie vais
tai: nei ekonominės reformos (žinoma, so
cialistinių dogmų rėmuose!), nei ikaras. 
Finalas aiškus visiems.

Doro lietuvio ausiai nebus gražesnės 
muzikos, kaip plaktuko dūžiai1 užkalant 
karstą 'šios kraugeriškos senės, įkūniju
sios didžiausią XX amžiaus blogį!

A. Žuvintas

PROGRAMA „MIESTAS“
Senojo Talino gatvės — istorinis draus

tinis — dabar tik pėsčiųjų valda. Neįsilei
džiant mašinų, stengiamasi apsaugoti is
torinius ir architektūros paminklus nuo 
vibracijos ir mašinų išmetamųjų dujų. 
„Netransporto zona“ — dalis programos 
„Miestas“, kurią vykdo keli Estijos TSR 
MA institutai.

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėmė
Alkoholis pasiekia kraują

Žinant kas yra alkoholis ir kokia yra 
jo cheminė formulė — (belieka nustatyti jo 
paskirtį šiame nuodėmingame pasaulyje.

Skaitant medicininę literatūrą užtiksi 
minint alkoholį kaip maistą (vienas gra
mas 'alkoholio, sudegęs kūne, duoda 7 ki
lok ai oriijas šilimos!), kaip vaistą ar kaip 
nuodus. Visos pažiūros yra teisingos; es
mė yra dozėj, t.y. išgerto alkoholio kieky
je. Retais atvejais mažais kiekiais alkoho
lis gali būti naudojamas kaip maistas ar 
vaistas, bet didesniais kiekiais jau bus 
nuodai.

Normaliam maistui patekti į kraują ke
lias yra gana painus ir ilgas: kramtymas, 
rijimas, ilgokas virškinimas, .paslaptingas 
susiurbimas (apsorpcijia) per žarnų glei
vinę ir pateikimas kraują. Alkoholio mole 
kūlė yra mažytė ir ji lengvai prasiskverbia 
(difuzijos būdu) per gleivinę, bematant 
atsiduria kraujuje ir pasklinda po visą kū 
ną. štai kodėl praryto maisto padariniais 
mūsų kūno audiniai pasinaudos tik po dau 
gelio valandų, o alkoholis jau po pusvalan
džio skries kraujo taikais ir rodys savo nei 
giamą veiklą!

Alkoholio absorbciją prasideda skrandy 
je ir jei jis tuščias tai čia 'absorbuojasi 
apie 20% išgerto alkoholio. Likusieji 80% 
absorbuojasi plonose žarnose. Išgėrus vien 
kartinę dozę alkoholio laike valandos 90% 
jo jau bus kraujuje, o aukščiausia kcncent 
racija būna maždaug po 40 minučių. Jei 
skrandyje yra maisto tai 'alkoholio absorp- 
cijia būna lėtesnė. 'Silpnesni alkoholiniai 
gėrimai (alus, vynas) lėčiau absorbuoja
mi negu stiprūs (brandy, whisky, vodka).

Iš kraujo alkoholis nusėda audiniuose 
ir juo jie skystesni (t.y. juo audiniuose 
daugiau vandens), .tuo daugiau juose alko 
holio.

Tas pats alkoholio kiekis įvairiai veikia 
į skirtingus individus, bet apytikriai rei
kalas atrodo taip:

Kai kraujuje yna 0.5% alkoholio tai 
žmogus būna pakilioj nuotaikoj (eupho
ria) ir pastebimas nežymus judesių sutri
kimas.

Esant 0.6% 'alkoholio kraujuje jau pasi
reiškia ritmiškas nevalingas akių trūk
čiojimas (nystagmus) ir pagausėja klaidų 
paprastuose veiksmuose.

Kai alkoholio 'kiekis kraujuje pasiekią 
0.8% jau pastebimas pablogėjęs .gebėji
mas važiuoti automobiliu, o specialiais 
■aparatais galima .stebėti .smegenų funkci
jos pakitimą.

Alkoholio kiekiui kraujuje pasiekus nuo 
1% iki 1.8% —būna didelis judesių sutri
kimas (inlkoordinacija), o kai 'alkoholio 
koncentracija pašoka iki 3% tai netenka
mą pergyventų įvykių atminties. Tik tru
putį daugiau padidėjus alkoholio koncent
racijai (t.y. iki 3.5%) jau netenkama są
monės, išnyksta refleksai ir pasireiškia ki
tų gyvybinių funkcijų sutrikimas (Coma).

Kai alkoholio koncentracija pasiekia 
6% tai jau mažai bėra vilčių .atsigauti...

Tenka pabrėžti, kad girtumo reiškiniai 
įvarrauja individualiai: vienas gali būti 
„girtas kaip šiaučius“ su 1% alkoholio 
kraujuje, o kitas su tokiu pat kiekiu 'alko
holio būna tik „panarsėjęs“!.. Ne veltui 
sakoma, kad „Genys margas, o pasaulis 
dar margesnes“...

Skaitytoju laiškai
GERTI AR NEGERTI?

Prieš kiek laiko atsakiau dr. K. Volte
riui į vieną laišką, pasirašydamas slapy- 
varde. Ir kas iš to išėjo? — So savo „slap 
tos policijos metodais“ jis vistiek iššifra
vo mane, tai 'šį kartą ir nemėginsiu slėptis 
po slapyvarde.

Bet daktare, kodėl mane taip persekio
ji? 'Metai po metų grasinai rūkorius mir
tim ir pragaru-. Negalėjau ilgiau pakęsti 
tų grąsinimų — mečiau rūkyti ir galvojau, 
ikad jau dabar galėsiu ramiai gyventi. Na, 
o kaip apsirikau. „Pasaulinio masto nuo
dėmė“, — vėl šaukia dr. Valteris. Ogi aš 
mėgstu išgerti, tai reiškia padariau „pa
saulinio...“ Nieko nebus daktare, to ma
lonumo ia'š jau neatsisakysiu. Mano amžiu
je, 'kokias kitas nuodėmes <alš gailu pada
ryti;? O be to, imu pavyzdį ir Jono Pau
liaus II, kuris kasdien pusryčiams išgeria 
bokalą alaus, valgydamas lenkišką dešrą.

M. Bajorinas

MIRŠTA NUO ALKOHOLIZMO
Ispanijoje kasmet nuo alkoholizmo mirš 

ta 11 tūkstančių žmonių. Ispanijos laikraš
tis „Bais“ rašo, kad alkoholizmas užima 
trečią vietą po širdies 'kraujagyslių ir vė
žio ligų pagal mirtingumą. 51,7 procento 
Ispanijos suaugusių žmonių nuolatos var
toja stiprius gėrimus, ši šalis užima trečią 
vietą Vakarų Europoje pagal išgerto alko
holio kiekį vienam gyventojui (13,1 litro 
gryno spirito per metus). Pasak to paties 
laikraščio, Ispanijos alkoholiko perspek
tyvos itin apverktinos: kalėjimas, 'beprot
namis, ligoninė arba kapinės. 50 proc. vi
sų į Ispanijos psichiatrines ligonines pa-
tenkančių ligonių — alkoholikai1. Pastarai 
šiai metais alkoholizmas gerokai paplito 
tarp moterų. 10 vyrų alkoholikų tenko 5 
—6 moterys.

NYKSTANTI PROFESIJA
Kiota — senosios Japonijos imperatorių 

sostinės — restoranų savininkai ne juo
kais sunerimę: vis mažiau mergaičių nori 
tapti geišomis, šiandien tik trijuose Kioto 
rajonuose yra kokyklos, kur mokoma šio 
tradicinio japonų meno — linksminti sve
čius; jose mokosi 22 mergaitės. Senais „ge 
rais“ laikais tik viename miesto rajone 
nuolat 'buvo 50 jaunų gražuolių. Restora
nų savininkai visaip stengiasi likviduoti 
deficitą, verbuodami šiai profesijai vietos 
universiteto studentes ir vidurinės mokyk 
los moksleives. Merginos, pasirašiusios 
kontraktą, keletą metų yra mokomos ne 
tik japoniškų dainų ir šokių, jos studijuoja 
ir senąją filosofiją.

ATŠALIMŲ PRIEŽASTIS SACHARA
Kuo šilčiau ir sausiau Sacharoje ir vi

soje Šiaurės Afrikoje, tuo šalčiau Europo
je. Tokią išvadą, ištyrusi pastarųjų 40 
tūkst. m. klimato pasikeitimus, priėjo ta
rybinė mokslininkė I. Borženkova. Pri
klausomai nuo kritulių kiekio, kurį savo 
ruožtu sąlygoja visos atmosferos cirkulia
cija, Sachara tai didėjo, tai mažėjo, o kai 
kada ir visai išnykdavo — tada jos vietoje 
suvožėdavo žalios samanos. Per pastaruo
sius penktus šimtmečius šiaurės Afrikoje 
kiekvieną šimtmetį 5—6 metus trukdavo 
sausros, o Europoje tuo metu staigiai at
šaldavo.

Anapus Atlanto
...Chicagoje buvo pagerbtas 
kun. dr. Jonas Sakevičius

Londono lietuvių parapijos klebonas, 
kun. dr. Jonas Sakevičius atvykęs į Chi- 
cagą giminių aplankyti (čia gyvena bro
liai: Juozas, Gediminas, Česlovas ir sesuo 
dr. F. Danilevičienė) buvo pagerbtas, kaip 
Švenčiantis 75 metų savo amžiaus ir 50 
metų kunigystės sukaktį. Jis yrą gimęs 
1907 m. birželio 30 d., kunigu įšventintas 
1932 m. birželio 19 d. o teologijos daktaro 
laipsnį įsigijęs 1945 m. Romoje.

1982 m. birželio mėn. 20 d. Marquette 
Parke lietuvių parapijos bažnyčioje, buvo 
atlaikytas šv. mišios. Jas atnašavo pats 
sukaktuvininkas Ikun. dr. Jonas Sakevičius 
su parapijos klebonu kun. Antanu Zaka
rausku, kan. Vaclovu Zakarausku, kun. 
dr. Viktoru Rimšeliu, kun. D. Petrausku. 
Šv. mišių auką nešė brolis Juozas ir se
suo dr. F. Danilevičienė. Pamokslą pasakė 
klebonas Antanas Zakarauskas, šv. Mi
šiose dalyvavo labai daug žmonių, jų tar
pe irgi nemažas skaičius kunigų.

Pagerbimas — akademija pradėta Tauti 
niuose namuose, Marquette parke. Čia 
taipgi dalyviai užpildė didžiulę salę. Aka
demiją pravedė Marquette panko lietuvių 
parapijos klebonas Antanas Zakarauskas.

Prie garbės stalo buvo pakviesti, sukak
tuvininkas kun. dr. Jonas Sakevičius, jo 
sesuo dr. J. Danilevičienė, kun. dr. Vik
toras Rimšelis, kun. dr. Ignas Urbonas, 
kun. dr. Juozas Prunsikis, kan. Vaclovas 
Zakarauskas, kun. Zenonas 'Gelažius, kun. 
Vytas Mikolaitis, kun. Kazimieras Kuz
minskas ir kun. Jonas Velutis.

Jubiliatas buvo pasveikintas popiežiaus 
Jono Pauliaus II. vysk. Vincento Brizgio 
ir daugelio kitų.
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LIETUVOJE
FILMAS APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ
Senajame Klaipėdos aerodrome Lietu

vos kino studijos darbuotojai filmuoja 
naują filmą „Skrydis per Atlantą“.

Filmas apie lietuvių lakūnų S. Dariaus 
ir S. Girėno skridimą per Atlantą bus pla
čiaekraniais Ir spalvotas. Pagal J. Glins
kio scenarijų, filmą kuria režisorius R. Va 
balas. Pagrindinius veidmenis atlieka Kau 
no dramos teatro aktorius A. Sabulis, Jau
nimo teatro režisorius E. Nekrošius ir ak
toriai R. Adomaitis, J. Budraitis, G. Gir- 
vainis, V. Kancleris ir kt.

TŪKSTANČIAI EINA VĖJAIS...
„Valstiečių laikraščio“ korespondentas 

A. Orintas rašo:
— Kokia tvarka, tokie ir rezultatai, — 

kalba fermų darbuotoj'ai.
O tvarkos fermose tikrai nėra. Karvės 

meldžiamos lauke, bidonai' su pienu laiko
mi saulėje. Maža to! Po melžimo pienas i 
šaldytuvus supilamas praėjus 2—3 valan
doms. Nenuostabu, kad Pasvalio sūrių ga
mykla liepos 11—13 dienomis nepriėmė 
Iš ūkio 3029 kg pieno. Tas pat pasikartojo 
liepos 14 d.

Netvarkos yra ir daugiau. Pieno bloke, 
kur surenkamas ir šaldomas pienas, nešva
ru. Pieno siurblj’s ir vamzdžiai prirūgę, 
net dvokia... Pieno laboratorija įrengta ne 
pritaikytoje patalpoje, kurioje nėra nei 
ventiliacijos, nei kanalizacijos, nei -reika
lingų prietaisų. Be to, labai retai nustati
nėjamas atskirų melžėjų primelžto pieno 
švarumas.

Akademinėje programos dalyje muzikas 
Mangindas Motėkaitis pianu paskambino 
muzikos 'kūrinių.

Šį, kun, dr. Jonuo Sakevičiui pabeiltl- 
mą suruošė komitetas vadovaujamas L. 
Jaro.

Pasirodė, kad Londone gyvenantis kun. 
dr. Jonas Sakevičius labai daug gerbėjų 
ir draugų turi Chicagoje. Visi jtį geibia, 
kad jis yra labai malonus, draugiškas ir 
mielas kunigas.

Andrius (Laukaitis

SOVIETINIAI KRUGLODŪROVAI
Mūsų literatūros istorijoje vienas iš la

biausiai populiarių tipų bene bus tik Ku
dirkos „Viršininkų“ Kruglodurovas. Pa
sirodo, Kruglodurovai ne tik buvo būdin
gi caro valdžiai Lietuvoje, bet tebėra bū
dingi ir sovietiniai Lietuvos valdžiai. Šiai 
pavyzdys.

1981.XH.16 K. Jokūbynas pasiuntė kun. 
A. Svarinskui, (Viduklė, Raseinių raj.) ži
nomosios National Geographic Society iš
leistą knygą „Splendor of the Past. Lost 
Cities of the Ancient World“. Jos turinį 
sudaro: pratarmė; įvadiniai paaiškinimai; 
Mesopotamijos šumerai; Karališkieji Salia 
mono miestai; Pompėja; Paslaptingoji 
Kuiš karalystė; Angkor ir senovės Chrne- 
rai; Maž. Azijos hititai; Singalų karalių 
kraštas; autorių pastabos, padėkos; rodyk 
lė. Kad tokiame leidiny galėtų būti anitiso- 
vietinių išpuolių ir kitokių Sovietų Sąjun
gai pavojingų dalykų — neįtikima. O vis 
dėlto 1982. V.20 siuntinys grįžo su sovieti
nių įtaigų nuoroda: Return, Interdit piar 
la Duoane. Atseit, grąžinti. Muitinės už
drausta.

Taigi net šitokio turinio knyga sovietų 
okupuotos Lietuvos gyventojui nevalia 
gauti'. Ir tai po Helsinkio galutinio akto 
susitarimų .apie informacijos laisvę. Reikia 
tikėtis, kad šis atvejis pasieks Madrido 
konferenciją, nes tai labai jiau akivaizdus 
Helsinkiu susitarimų laužymo pavyzdys.

P.V. (Draugas)

SUNKIASI MAZUTAS
1981 metų vieną gruodžio naktį po žeme 

prakiuro vamzdis, kuriuo pašildytas mažu 
tas paduodamas į Šalčininkų miesto kati
linę. Siurbliai mazutą pumpavo ne lį kati
linės pakuras; o pro plyšius vamzdyje tie
siai lietaus ikanalizacijon, iš čia — Šalčios 
upėn ir žuvininkystės tvenkiniu,. Iš čia jį 
graibstė, sėmė ir pakrantėse degino. Ne
maža paprasčiausiai užpylė žemėmis.

Ir štai dabar šiltu laiku suskystėjęs ma
zutas teka ir teka iš po žemių. Tikriausiai 
ir metams praėjus Šalčininkų komunali
nių įmonių kombinato aplaidumo vaisiai 
dar bus matyti.

A. Gaulytė
Melioracijos ir vandens ūkio 

ministerijas darbuotojia

NETOLI BAUBLIŲ
Gražiai' sutvarkyti garsieji' Dionizo Poš

kos baubliai Šilalės raj. D. Poškos kolū
kyje, tvarkingos aplinkinių gyventojų so
dybos. Bet jei atgal į žemaičių plentą pa
suksime kitu keliu, aptiksime, 'amoniako 
vandens cisternas, iš kiurių nuolat teka 
trąšos. Aitrus kvapas sklinda toli, žodžiu, 
fasadas tviska, o toliau — kaip yra, taip 
gerai. A. Kairys (V.L.)

GAISRAI KAIME
TIESA (VH.24) rašo, kad šiemet Lietu

vos kaime buvo daug gaisrų. Kolchozų ir 
sovehozų sodybose, dirbtuvėse, grūdų san
dėliuose ir pašarų daržinėse kilo daugiau 
kaip 40 stambių gaisrų. Ugnis sunaikino 
per įpusę tūkstančio tonų pašarų, apgadi
no dešimtis pastatų, žemės ūkio mašinų — 
nuostoliai siekia 78 tūkstančių rublių. 
Dėl neatsargaus elgesio su ugnimi ir ne
tvarkingų elektros įrengimų pražudyta ne 
mažai šiemetinių pašarų ir turto.

MIRĖ T. MIKNEVIČIENĖ
Liepos 20 d. Strėvininkuose mirė daili

ninkė ir pedagogė Teodara Miknevičienė.
T. Miknevičienė 'buvo gimusi 1909 m. 

liepos 1 d. Panevėžyje. Mokėsi Kauno me
no mokykloje ir Taikomosios ir dekoraty
vinės dailės 'institute, kurį 1942 m. baigė, 
įgydama keramikos specialybę. Dirbo Ra
mygalos vidurinėje mokykloje. 1951 m. su
jungus Kauno ir Vilniaus dailės institu
tus, T. Miknevičienė persikėlė dirbti į 
Vilnių, kur ji vadovavo keramikos kated
rai.

Nuo 1946 m. T. Miknevičienė nuolat da
lyvavo meno parodose. Jos geriausi darbai 
buvo išstatyti' net užsienyje: Anglijoje ir 
Kinijoje. Ji daug prisidėjo prie liet, tauti
nės keramikos vystymosi.

DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ 
APDOVANOJIMAI

Birželio 29 d. valdžios įsaku, Lietuvoje 
apdovanotos ordinais ir medaliais 202 dau 
giavaikės motinos. Tarp apdovanotųjų 
„Motinos šlovės“ I laipsnio ordinu yra to
kios pavardės motinų, pagimdžiusių po 9 
vaikus: Kaišiadorių rajone — Aldona Arnu 
•previčiūtė, Mažeikių rajono — Bronė Milin 
kytė.

DINGSTA LAIŠKAI
Tiesos skaitytoja G. Uznikienė VII.22 

d. rašė:
— Iš 43 ryšių skyriaus (Architektų 19) 

birželio 21 d. išsiunčiau 'įvertintą laišką 
su .dukters gimimo liudijimu į Palangą. 
Deja,, duktė to laiško su dokumentais ne
gavo.

Ne kartą kreipiausi į centrinį paštą, ta
čiau iki šiolei jokio konkretaus atsakymo 
negavau. Kur 'ieškoti dingusio laiško?
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IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO:

Išvežtųjų minėjimo proga, 
Bradforde, 1982 (m. birželio 26 d.

A. Galbuogienė 20 sv., po 5 sv.: P. Matu
levičius, V. Gurevičius, P. Vasis 4 sv., po 
2 sv.: V. Byla, S. Sasnauskas, A. Giedra
itienė, R. Sauika, O. Sietaiekas, po 1 sv. 50 
p.: J. Bugenis, R. Karalius, S. Grybas; po 
1 sv.: I. Laucius, B. Šimėnas, J. Paulaus
kas, P. Gerdžiūnas, M. Apačionas, Galbuo- 
gis, A. Gerdžiūnas, A. Brazdeikis, Naujo
kas, Lietuvis, S. Budrys, J. Adamonis, Ne
įskaitoma, A. Kadžionis, Natkevičius, J. 
Žalys, G. Banaitis, A. Bučys, V. Selniskas, 
O. Adamonienė, J. Traškienė, B. Kuzmic
kaitė, V. Čiapas, Guraltis, E. Sasnauskienė, 
A. Bnazaitienė, Setaickienė, M. Šilingienė, 
R. Vaičekauskaitė, P. Jakubėnas, V. Alš- 
menskas, V. Motuzas, S. Vaičekauskienė; 
po 50 p. V-aran-au-skas, O. Laučienė, P. Po- 
cevičius, D. Lauraitienė ir Degutis.

Viso suaukota ......................... £84.00
„Vyčio" klubas ......................... £46.00

Viso ................ £130.00
Atskirai Fondui aukojo:
P. Miliauskas — £50.00
A. Petkevičius — £10.00
Vešiems nuoširdžiai dėkoja

T.P. Fondo Valdyba

AUKOS SPAUDAI
P. Ginnys 11.-50 sv.
M. M. Tulyitė 9.50 sv.
K. Murauskas 6.50 sv.
V. Čekauskienė 4.77 sv.
A. Deržinskas 4.50 sv.
K. Pažėra 4.00 sv.
M. Janulis 3.50 sv.
F. Paulikas 1.50 sv.
Ačiū.

Londonas
KRYŽIAUS ŽYGIS UŽ PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ LAISVĘ
Spalio 3 d. W-alsin-hame, Norfolk apylin

kėje, ruošiamas pavergtųjų tautų Kry
žiaus žygis. Jame kviečiami ir lietuviai 
dalyvauti.

Išvykstama iš (Londono 9.30 vai. ryte, 
grįžtama tą pačią dieną vakare. Kelionė 
kainuoja 4 svarai. Prašoma registruotis iš 
anksto.

Daromos įvairių tautų ekskursijos ir 
iš kitų vietovių. Teirautis vietoje. Londo
ne kreiptis Lietuvių bažnyčios adresu: 21 
The Oval. London, E2 9DT.
Tel. 01-739 8735.

EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ
Iš Londono yra organizuojama ekskursi

ja i Bradforde ruošiamą
LIETUVIŲ DIENĄ 

šeštadienį, rugsėjo 11 dieną.
Autobusas išvyksta nuo Liet, bažnyčios 

punktualiai 8 vai. ryto.
Vietas užsisakyti galima pas P. Maša- 

lait'į ir Liet. Namuose, užsimokant už ke
lionę 8 svarus.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ DIENA 
MAIRONIO METAI

Kviečiame visus į Dainų ir šokių šventę, vvkstančią š.m. rugsėjo 11 
d., šeštadienį, BRADFORDE,Victoria Hall,, Victoria Rd., Saltaire, 
SHIPLEY.

Pradžia punktualiai 5.30 vai. vak. Įėjimas £1.50, jaunimui ir pensi
ninkams — £1.00.

Koncerto programoje dalyvauja: 
Šv. Cecilijos choras iš Škotijos, 
Nottinghamo GINTARAS, 
Londono Lietuvių choras, 
Tautinių šokių grupė LIETUVA, 
Gloucesterio jaunimo grupė. 
Bendriems šokiams gros Venckaus KAPELA.

Rengėjai: DBLS ir Bradfordo 
„Vilties“ klubas

Po programos buvo visų gražiai praleis
tas laika-s ir pasižmonėta prie v-aišių stalo 
ir klubo bare.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.00 
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.

A.a. A. PETRAUSKAS IR 
A. NARUŠEVIČIUS

Liepos 30 d. Londone mirė Aleksas Pet
rauskas, 64 m. amžiaus. Velionis padarė 
tinkamu laiku testamentą, palikdamas 
stambią sumą Lietuvių bažnyčiai Londo
ne. Jis atvyko i Angliją po karo, dalyva
vęs su kitais lietuviais karo lauke, čia ver
tėsi siuvėjo amatu. Lietuvoje likę trys bro 
iiai ir 3 seserys.

Rugpjūčio 9 d. mirė Antanas Naruševi
čius, 69 m. amžiaus. Jo laidotuvės nustaty
tos rugpjūčio 23 d. 10 vai. iš Lietuvių baž
nyčios. Amerikoje gyvena velionio brolis 
Marijonas, 'kuris atvyko į laidotuves, taip 
pat ten gyvena jo sesuo, o kitas brolis — 
Kanadoje.

GRIŽO LONDONIECIŲ EKSKURSIJA 
IŠ LIETUVOS

Rugpjūčio 7 d. grįžo iš Lietuvos lietu
vių ekskursija, kuriai vadovavo A. Kmi- 
tienė. Patenkinti, ikad galėjo Lietuvoje pa
būti 9 dienas ir laisviau aplankyti savo 
gimines. Deja, Maskvos muitinėje žiauriai 
iškratė ir dalį vežtų giminėms dovanų su
stabdė, o už kitus daiktus pareikalavo 
žvėrišką muitą. Kai -kuriuos ekskursantus 
-muštinėje nurengė nuogai, šukavo moterų 
plaukus. Važiuojant -atgal, vėl tikrino vi
są bagažą Leningrado aerodrome.

Derby
EKSKUSUA Į BRADFORDĄ

Ekskursija iš Derby 'į Lietuvių dainų 
šventę Bradforde rugsėjo 11 d., šeštadienį, 
nuo DUKE OF YORK viešbučio. Burton 
Rd., išvyksta 3 vai. pjp.

Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti 
pas V. Junoką, 34 Valley Rd., Little over, 
Derby, telef. 760346 iki -rugsėjo 5 d.

Kelionės 'kaina 4 sv.
Sk. Valdyba

Manchesteris
MAIRONIO MINĖJIMAS

Mančesterio Lietuvių Kultūrinis Ratelis 
-rugpjūčio mėn. 21 d., šeštadienį, 6 vai. pp., 
klubo patalpose rengia

Maironio minėjimą.
Paskaitą skaitys kun. A. Putcė.
Visi m-alon-ai kviečiami -į minėjimą a-tsL 

lankyti.
Rengėjai

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 17 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 

Mančesiterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą, į kurį 
-atsilankė daug vietos ir apylinkės tautie
čių.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
•skyr. pirm. K. Murauskas, (kuris, po atida
romojo žodžio, pakvietė kan. V. Kam-ait; j 
garbės prezidiumą ir paprašė visus -tylos 
minute pagerbti žuvusius lakūnus.

Paskaitą skaitė V. Bernatavičius, kuris 
nušvietė jų skrydį ir jo -reikšmę Lietuvos 
vardui.

Ta proga dar žodį tarė Kan. V. Kamai- 
itiis i-r H. Vaineikis.

Meninėje -dalyje M. Ramonas -padekla
mavo naują savo kūrybos eilėraštį Lietu
vos lakūnams, A. Pačkausko tai progai su
kurtą eilėraštį padeklamavo M. Maliaius- 
kienė. Už gražiai sukurtus eilėraščius jie 
susilaukė daug katučių.

ONŲ BALIUS IR V. KUPSČIO 70 M. 
SUKAKTIS

Liepos 26 d. M. lietuvių klubas s-a-vo pa
talpose surengė Onų ir VI. Kupsčio 70 m. 
sukakties pobūvį — balių, kuriame daly
vavo apie 35 žmonės. Ši data sutapo su šv. 
Onos atlaidais Lietuvoje, ypač tose para
pijose, kur yra šv. Onos vardo bažnyčios.

Pobūvį -atidarė i-r pravedė klubo sek-r.
J. Verbickas ir tarė -atidaromąjį žodį. Be 
to, jis, padedant moterims, paruošė -pobū
viui gardžių ir sočių vaišių sitalus, 
kuriuos palaimino k-an. V. Kam-aitis. 
Ant stalų buvo i-r juodos tikros lietuviškos 
duonos, kurią atsinešė Ona Markrofienė. 
Dauguma jos senai nebuvo matę ir raga
vę. Ji buvo visiems netikėta maloni staig
mena.

Po pirmųjų tostų D-BLS M. skyr. pirm. 
A. Jaloveckas pasveikino On-as ir įtarė pla 
tesnį žodį apie nusipelnusį visuomeninką 
Vi. Kupstį ir (įteikė jam visų pasirašytą 
sveikinimo 'kortelę. Se&r J. Verbick-as M. 
lietuvių klubo, DBLS M. skyr. ir ramovėnų 
vardu įteikė jam gražų stalinį laikrodį, 
kuris liks jam -gražiu prisiminimu visą li
kusį gyvenimą.

Ta pačia proga juos sveikino ir gražios 
kloties ateityje linkėjo -ramovėnų pirm.
K. Murauskas, kan. V. Kamaitis, moterų 
vardu — E. Murauskienė ir L.F.R. viene
to vardu — VI. Bernatavičius. Visi jiems 
sugiedojo Ilgiausių metų.

VI. K-u'pstys atsakė į sveikinimus ir lin
kėjimus ir padėkojo -už jo garbei -sureng
tą pagerbimą 'bei dovaną, i-r -atsilygino stip 
resniiu gėrimu.

Pobūvis praėjo visų pakilioje nuotaiko
je, linksmai skambant dainoms ir links
miems pašnekesiams. Visi -buvo gerai- įsi
linksminę, kaip retai kada.

On-inių ir VI. Kupsčio 70 m. -sukakties 
prog-a visi sveikiname juos ir įlinkime -gra
žios ir sėkmingos kloties jų tolimesniame 
gyvenime. A. P-kis

Nottinghamas
MIRĖ J. KRUŠINSKAS

Rugpjūčio 2 d. senelių prieglaudoje Not- 
tin-gh-am-e mirė Jo-n-as- Krušinskas, pasiekęs 
86 m. amžiaus.

Truro
MIRĖ A. ŽILIUS

Liepos 17 d. Truro vietovėje, Komvali- 
joje, mirė pensininkas Antanas žilius.

Gimęs prieš 78 metus Žemaitijoje, An
tanas Žilius po karo apsigyveno Anglijo
je ir dirbo prie statybos. Čia gyvendamas 
vedė -anglę ir turėjo vieną dukterį, žmo
nai prieš keletą metų mirus, A. Žilius gy
veno pats vienas vietos savivaldybės se
neliams skirtame name, šeštadienį, liepos- 
17 d. kaimynai pastebėjo, -kad prie jo du
rų stovi dviejų dienų pienas. Pašaukė po
liciją, kuri -rado A. žilį namie negyvą. Pa
laidojo prie žmonos St. Clements Hill, Tru
ro kapinėse.

Vėlionies duktė su vyru ir dviem vaikais 
gyvena Plymouthe. B.P.

Italija
KUN. DR. J. VAIŠNOROS, MIC, 

JUBILIEJINĖ SUKAKTIS
Liepos 24 d. kun. Juozas Vaišnora mi

nėjo savo kunigystės 50 metų sukaktį Ro
moje -savo -artimųjų -asmenų būrelyje. Šv. 
Mišias drauge atnašavo su M-a-rijonų vie
nuolijos vyr. vadovu kun-. F. Grabowski 
ir ikun. J. Sakevičius, MIC, Marijonų kap- 
lyčioje. Šia proga pamokslą pasakė kun. 
D. Petraitis, vyr. vadovo pavaduotojas.

Pamaldose ir vaišėse dalyvavo prel. L. 
Tulaba, prel. A. Bačkis, Magr. P. Jatulis, 
Mslgr. A. Jonušas, kun. VI. Delininkaitis, 
kun. M. Burba, SDB, Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto, S. Lozoraitis, J-r., K. -Lozo
raitis ir kiti.
Šv. Tėvo vardu sveikino ir palaiminimo fe 
legramą atsiuntė Vatikano valstybės sek
retorius -k-ard. A. Casaroii, -kard. A. Samo- 
rė.

Jubiliatas turėjo ypatingą privilegiją — 
po kėlų dienų gavo -pakvietimą drauge su 
Šv. Tėvu- atnašauti šv. Mišias, šia proga 
jis padėkojo popiežiui už paskutinį potv-ar 
kį, paskyrus naminiame arešte -buvusį 
vysk. V. Sladkevičių Kaišiadorių vyskupi
jos admini-stratorum ir kun. Antaną Vai
čių vyskupu -bei Telšių vyskupijos -admi
nistratorium. Šv. Tėvas žadėjo dėti pa
stangas, kad ir kitos Lietuvos vyskupijos 
turėtų savo vyskupus.

Lenkija
PRIE DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO

Ypatingo stovio valdžios potvarkiai su
kliudė šiais metais susirinkti lietuviams 
liepos 17 d. prie Dariaus - Girėno pamink
lo Soldino miške. Tą dieną atvyko tik ke
turi lietuviai pasigrožėti nauju kodytstul- 
piu, kuris neseniai buvo pastatytas vietoji 
senojo.

Naujas ko-plystulpis, padarytas už Ka
nados -lietuvių suaukotus pinigus, kainavo 
125 tūkstančius zlotų. Jis yra labai pana
šus į buvusį, kuris buvo pagamintas dar 
prieš karą Lietuvoje. Pastarasis bus nu
vežtas į muziejų Punske. -

Vokietija
J. PYRAGUI — 70 METŲ

Mūsų Liubeko korespondentas Jurgis 
Pyragas š.m. rugsėjo 12 d., sekmadienį, 
švenčia savo amžiaus 70 metų -sukakti. T-a 
pat proga bus paminėta ir jo 40 metų gy
venimo Vokietijoje sukaktis.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mielą 
bendradarbį.

PAŠA ILYJE
— Argentinos konservuotą mėsą kol kas 

dar nebus -leidžiama pardavinėti D. Brita
nijoje, nes Falkland© krizės metu -britų 
higienos prižiūrėtojas išvyko iš Buenos Ai
res.

— John Hinckley, kuris kėsinosi -nužudy 
ti prez. Reaganą, pripažint-as psichiniai ne 
sveiku ir pavojingu. Jis bus laikomas be
pročių ligoninėje.

— V. Vokietijos didžiausia bendrovė 
Volkswagen priversta laikinai sutrumpinti 
darbo savaitę, o kitas -pramonės milžinas, 
AEG-Telefunken, kuris V. Vokietijoje ir 
užsieniuose parodė 220.000 darbininkų-, 
bankrutavo.

— Turkija pareiškė protestą Sov. Są
jungai dėl įvykusio pasienyje incidento, 
kuriame žuvo du turkų (kareiviai.

— Jugoslavijos valdžioj prasidėjo nesu- 
su-tarimai -tarp liberaliųjų partijos narių 
ir kietosios linijos šalininkų.

Liepos mėn. oficialiai organizuotoj jau
nimo -demonstracijoj pareikšti simpatijas 
palestiniečiams, buvo suimti aš-tuoni jau
nuoliai, kurie iškėlė lenkų Solidarumo 
plakatus.

AUSTRALIJOS FRONTE i— TAIKA
19-82 -m. birželio mėn. 13 d. Melbourne, 

įvykusiame specialiame Australijos Lie
tuvių Sporto Klubų Atstovų Suvažiavime 
priimta sakanti

REZOLIUCIJA.
1. Sporto Klubai ir toliau palaiko tar

pusavio glaudų bendradarbiavimą, tęsiant 
mūsų tremtyje turimas tautines sportines 
tradicijas.

2. Sporto Klubai pilnai pasitiki Išvykos 
į Čikagą Organizaciniam Komitetui, ku
ris ir -toliau tęsia išvykos paruošiamuosius 
darbus. Apie šių darbų eigą komitetas pra 
neša visiems sporto klubams ir ALFAS 
Valdybai. Pakeisti Išvykos Org. Komiteto 
nutarimus ar suspenduoti Org. Komitetą 
gali tik sporto klubų atstovų suvažiavi
mas.

3. ALFAS Valdybos pagrindinis tikslas 
yra palaikyti bendradarbiavimą tarp visų 
sporto klubų ir patikrinti, kad sporto klu
bų nutarimai yra teisingai vykdomi. AL 
FAS Valdybos paruošti -nuostatai ar pa
keitimai, turi būti patvirtinti visų sporto 
klubų.

4. Sporto klubų atstovų suvažiavimas 
labai apgailestapja už įvykusius lietuvių 
spadoje šmaižtus ir užgauliojimus paski
riems sporto klubams ir jų darbuotojams, 
mėginant įnešti nesantaiką ir skilimą tarp 
paskirų sporto klubų. Ypatingai pavienių 
asmenų -užgauliojimus, pasitaikiusius dėl 
savo asmeniškų biznio sumetimų, kurie 
niekada nieko -bendro su sportine veikia 
neturėjo ir neturi.

-5. Šis suvažiavimas patvirtina kiekvie
no klubo teisę, pasirinkti pagal atskirų 
sporto klubų nutarimus, klubams priimti
nas kelionių sąlygas, kelionių biuras Ir 
-priemones vykstant į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes.

Romas Ragauskas
Suvažiavimo Pirmininkas

Vincas Ališauskas
Suvažiavimo sekretorius

DIALOGAS APIE JAV PABALTIJO 
POLITIKĄ

Dienraštis The Christian Science Moni
tor (1982.V.5) išspausdintas buvusio JAV- 
ių Senato Užsienio Reikalų Komiteto per
sonalo vedėjo, Pat M. Holt straipsnis „Lai 
kas -apriboti teritorinius ginčus“, kuriame 
paliečiamos ir Pabaltijo valstybės. „Kyla 
klausimas“, rašo Holt, „kaip ilgai diar 
JAV-ės palaikys -diplomatinę figeiją, kad 
Latvija, Estij-a 5-r Lietuva yra suvieren'i'š- 
kos nepriklausomos šalys, o ne jas nuo 
1940 m. okupavusios Sovietų Sąjungos da
lis?“

Į šį straipsnį -birželio 25 d. numeryje 
atsakė Pabaltijo Kilmės Amerikiečių Ko
miteto (Joint American National Commi
ttee) pirmininkas, Gunars Meierovics. Jo 
žodžiais, Holt ignoruoja „žmogiškiausii-uis 
elementus“, į kuriuos reikia -atsižvelgti 
formuluojant užsienio reikalų politiką, ir 
susmulkina svarbias problemas. Esą, ne
teisėtas Estijos, Latvijos ir Lietuvos anek- 
savimas reiškia virš šešių -milijonų žmonių 
pavergimą; daugelis jų aktyviai tebesie
kia nepriklausomybės: „Nepripažindamos 
Sovietų invazijos, JAV-ės patvirtin-a savo 
įsipareigojimą puoselėti laisvą apsispren
dimą ir žmogaus teises, ši politika toli 
gražu nėra anachronistinė diplomatinė 
dikcija, bet gyvybinis realistinio požiūrio 
į Sovietų Sąjungą elementas“, primena 
Meierovics. (Elitą)

NUSKENDO DU (KUNIGAI
Liepos 25 d. Blind River upėje, prie 

Sud-burio, JAV, -nuskendo du broliai kuni
gai-: Antanas ir Augustinas Sabai.

Kun. Antanas Sabas dirbo Sudburyje, o 
jo brolis Augustinas — Blind River vieto
vėje. Jų lavonai buvo, rasti liepos 26 d. |
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Alina Grinienė 
nuolatinė organizatorė

Violeta Rakauskaitė

Reng. Ikom. pirm. Z. Juras

Reikalų vedėjas P. Mašaiaitis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Huddersfield — rugpjūčio 22 d., 12.30 vai. 

St. Joseph's, Somerse Rd.).
Manchesteryje —rugpjūčio 29 d., 12.30 vaL
Nottingliame — rugpjūčio 22 d., Marijos

Karalienės šventėje, 11.15 vai!.. Aušros 
Vartuose.

Glouccsteryje — rugpjūčio 28 d., 15.30 
vai., šv. Petre.

Stroude — rugpjūčio 28 d., 17.30 vai., 
Beeches Green.

Nottlnghame — rugpjūčio 29 d., 11.15 vai., 
Aušros Vartuose.

Stoke-on- Trente — rugpjūčio 29 d.. 14.30 
v-a-1,, St. Wuistan's.

4


	1982-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1982-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1982-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1982-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0004

