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DIPLOMATŲ PASITARIMAS
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos nariai 

— Dr. A. Gerutis, gyvenantis Berne, Švei
carijoje, ir S. Lozoraitis jun., atstovas 
prie Vatikano — birželio 23 d. susitiko 
Stresoje, šiaurės Italijoje, Per pasitari
mus, trukusius iki birželio 25 d., abu diplo 
matai pasikeitė informacijomis bei nuo
monėmis apie padėtį okupuotoje Lietuvo
je, be to, apžvelgė tarptautinės politikos 
raidą, ypač sutelkę dėmesį Rytų bei Cent
ro Europai.

Siekdami pagyvinti tarpusavio ryšius 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos uždavi
nių rėmuose, pastarimo dalyviai nusistatė 
tokius susitikimus ruošti ir ateityje.

REIKALAUJA PALEISTI POLITINIUS 
KALINIUS

Dr. Domas Krivickas, VLIKO Valdybos 
pirmininko pavaduotojas, balandžio 29 d. 
dalyvavo eisenoje, suorganizuotoje krikš
čionių ir žydų vadų ryšium su Maskvos 
konferencija, įteikti peticiją Sovietų am
basadoriui. Peticijoje prašoma paleisti vi
sus asmenis kalinamus už religinius įsiti
kinimus — jų tarpe Petrą Paulaitiį ir An
taną Terlecką.

Gegužės 6 d. Dr. Krivickas dalyvavo At
stovų Rūmų Pabaltijo valstybių ir Ukrai
nos komiteto posėdyje, kuriame liudijo 
neseniai iš Estijos priverstas pasitraukti 
Sergei Soldatov, kun. K. Pugevičius ir Dr. 
Nina Strokata - Karavanska, Ukrainos 
Helsinkio Komiteto narė. (Elta)

V1D. RYTAI
PATRANKŲ SVIEDINIAI l SOVIETŲ 

AMBASADĄ
Izraelio artilerija, apšaudanti Vakarų 

Beirutą, pataikė į kai kuriuos Sovietų am
basados pastatus ir padarė nuostolių. Nie
kas nebuvo sužeistas.

Izraelio karo policija uždarė visus ke
lius į rytus ir pietus nuo Beiruto, tuo tar
pu kai kariuomenės vienetai ir šarvuočiai 
užėmė pozicijas aplink Libano sostinės 
vakarinę dalį, iš kur vyksta miesto ap
šaudymas.

Amerika pasiūlė palestiniečiams, kurių 
apie 6000 ginkluotų vyrų yra įsitvirtinę 
vakarų Beirute, evakuoti juos į kitus kraš 
tus. Amerikos flotilijos trys laivai jau iš
plaukė iš Italijos uosto PLO partizanams 
pervežti.

JAV specialus pasiuntinys Philip Habib 
veda derybas Vid. Rytų konflikto politi
niam sprendimui rasti.

SOVIETŲ DEZERTYRAI AFGANISTANE
DAILY TELEGRAPH'D korespondentas 

Pakistane kalbėjosi Afganistano pasieny
je su buvusiu Raudonosios armijos karei
viu, kuris dabar kovoja partizanų eilėse. 
Tai armėnas Vavarijan Miko, dabar pa
keitęs savo vardą iį Mohamad Salam.

Jis pasakė korespondentui, kad jis nie
kad nenorėjo tarnauti Sovietų kariuome
nėje. Už nedrausmingumą buvęs nubaus
tas septynioms paroms. Dabar jis yra pri
ėmęs musulmonų tikybą ir įsijungęs į lais 
vės kovotojus. Tokių, kaip jis, partizanų 
eilėse yra daugiau.

Dezertyrui nepatiko griežta, disciplina so 
vietų armijoje. Jis nemėgo karininkų. 
Armėnai kariuomenėje draugauja tik su 
kitų mažumų vyrais: tadžikais, uzbekais ir 
kirkliais.

Myliniai maniai mirus, 
skausmingose liūdesio valandose, 

Onutę ir Veroniką Vilimaitės 
užjaučia ir įkartu liūdi

Matukų šeima

Didžiai gerbiamai ir mielai 
Adelei Vilimienei mirus, 

jos vyrui Jonui Vilimui ir dukterims 
Onutei ir Veronikai Vilimaitėms 

gilią užuojautą reiškiu 
St. (Bosikis

Mielam šeimos draugui 
VLADUI NARBUTUI 

staiga (mirus, 
jo žmoną Niną ir (dukterį Gražiną 

su šeima nuoširdžiai užjaučiu 
G. Kaminskienė

Argentinos Britanijos 
santykiai

ARGENTINOS (DE FACTO (TAIKA
Naujasis Argentinos užs. reik, ministras 

dr. Juan Aguirre Lanari pasakė: „Argen
tina yra taikos kraštas, tvirtos taikos, kas 
reiška, kad ji turi būti teisinga, kaip po
piežius Jonas Paulius buvo pasakęs ne
senai čia lankydamasis“.

Ministras ipasakė, kad iš Argentinos pu
sės yra de facto paliaubų stovis su Brita
nija, bet Argentina natsisakys savo teisių 
ir reikalaus, kad jos teisė į salų teritorijas 
būtų visur pripažintos.

ANAPUS ATLANTO \ATRODO KITAIP
ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS 

(1982 m. birželio mėn.) raišo, kad ipo dvie
jų mėnesių kovos dėl Malvinų salų, ar- 
gentiniečiai... priėmė anglų padiktuotas 
sąlygas išvesti savo kariuomenę iš salų.

„Argentinos laivai pargabena iš uosto 
Argentina (kariuomenės dalinius ir su
žeistus. Nieks nežino tikro žuvusių bei su
žeistų skaičiaus, kurie nukentėjo ne tik 
kovose, bet Ir dėl žiaurių klimatinių sąly
gų.

Argentinos prezidentas gen. L. F. Gal- 
tieri pareiškė, kad nežiūrint kokia valdžia 
bebūtų — ves kovą už Argentinai priklau
sančias Malvinas (Falkland), Georgias del 
Sur ir Sandwich salas.“

Kitoje vietoje laikraštis rašo:
„Gegužės 23 Lietuvių Ratelyje įvykusia

me parengime Ed Pilikauskas pasakė ilges
nę prakalbą, mesdamas žvilgsnį 'į dabarti
nę mūsų antros tėvynės ir čia gimusių 
ateivių vaikų tėvynės Argentinos padėtį.

Susikaupimo minute pagerbti žuvusieji 
kovoje dėl išvadavimo iMalvinų salų. Su
giedotas Argentinos himnas. Taipgi, pra
nešė, kad LR Patriotiniam Fondui paau
kavo 2.000.000 pezų, ir paprašė visų, kas 
gali, paaukoti tam tikslui.

Pirmininkui S. Kažukauskui. su iždinin
ke prisiartinus prie, stalų, tautiečiai noriai 
aukavo kiek kas išgalėjo.“

KAS VYKSTA LENKIJOJE
PRIE TELEVIZIJOS EKRANO 

VARŠUVOJE
The TIMES korespondentas, stebėjęs 

Lenkijos — Sov. Sąjungos futbolo rung
tynes, transliuojamas iš Ispanijos, aprašė 
nuotaiką Varšuvos sporto klube, kur jis 
buvo tarp lenkų žiūrovų.

Rungtynės pasibaigė lygiomis 0:0, ‘bet 
tas resultatas eliminavo Sov. Sąjungos 
rinktinę iš pasaulinių pirmenybių. Lenkų 
džiaugsmui nebuvo galo, bet jie buvo pa
tenkinti netik galutiniu rezultatu. Jie 
džiaugėsi, matydami televizijoje „Solidar- 
nošč“ transparentą, kurį komandos rėmė
jai, atvykę į stadioną, buvo ištiesę netoli 
Sov. Sąjungos vartų.

Sporto klube susirinkę prie televizijos 
lenkai šūkavo ir plojo po kiekvieno lenkų 
futbolistų prasiveržimo, bet garsiausiai 
plojo tada, kai pagriuvęs lenkas smogė 
rusui antausį.

Už grubų elgesį FIFA uždraudė lenkų 
komandos žaidėjui Boniekui žaisti sekan
čiose rungtynėse.

PABĖGO IŠ LENKIJOS
Liepos 4 d. lenkų helikopteris nusileido 

lauke prie Vienos, Austrijoje. Juo atskrido 
pabėgėlių šeima: tėvai su 3 metų amžiaus 
dukrele. Manoma, kad jie prašys politinio 

Į prieglobsčio.

SOV. RUSIJOJE
SOVIETŲ LĖKTUVO KATASTROFA
Sovietų keleivinis lėktuvas, pakilęs iš 

Maskvos aerodromo skridimui jį Vakari; 
Afriką, nukrito ir sudužo. Sakoma, kad 
Aerofloto Iljušin — 62 lėktuvas turėjo 
skristi į Senegal; ir Siera Leoną, žuvo apie 
90 žmonių, daugumoje Sovietų piliečiai.

RUSAI REIKALAUS ATLYGINTI 
NUOSTOLIUS

The GUARDIAN korespondentė Heilą 
Pick praneša iš Maskvos, kad Sov. Sąjun
ga ketina reikalauti atlyginti milijonus 
nuostolių, jeigu Vakarų firmos nepristatys 
užsakytų įrengimų Sibiro dujotiekiui.

ATSKRIDO KORCNOJAUS šeima
Sovietų pabėgėlio šachmatų čampiono 

Viktori Korčnojaus šeima, kuriai pagaliau 
buvo išleista išvykti iš Sov. Sąjungos, lie
pos 4 d. atskrido į Šveicariją.

V. Korenoj po 6 metų persiskyrimo, Ciu- 
ilche sutiko savo žmoną Bellą, sūnų Igo- 
irį ir uošvę Rozą. Jie atskrido per Vieną 
iš Leningrado. Igoris buvo nubaustas 2į 
metų kalėjimo už atsisakymą atlikti Sovie 
tų kariuomenėje karinę prievolę.

ARKIVYSKUPAS GLEMP PAS 
POPIEŽIŲ

Liepos 5 d. Lenkijos primas arkivysku
pas Jozef Glemp, atvykęs į Romą pasitar
ti su popežium dėl jo vizito Lenkijon, pa
sakė, žurnalistams jog jis tikisi, kad „ar
timoje ateityje galima bus garbingai su
tikti 'popiežių Lenkijoje“.

Arkivyskupas turėjo privačią audijen- 
ciją pas popiežių, kuriam jis paaiškino 
Lenkijos vyriausybės nuomonę dėl numa
tomo vizito. Kiti pranešimai iš Lenkijos sa 
ko, jog Lenkijos valdžia nori, kad popie
žius atsisakytų to vizito, ar bent atidėtų 
vėlesniam laikui.

DEŠINIŲJŲ POLITINIŲ PARTIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 4 d. Paryžiuje buvo susirinkę de
šiniųjų ir centro politinių partijų atstovai 
pasitarimui įsiteigti .tarptautinį centrą, pa
našų į socialistų Internacionalą.

Tarp tų, kurie dalyvavo suvažiavime, 
buvo Britų konservatorių partijos pirmi
ninkas Parkinson ir užs. reik, ministras 
F. Pym. Jie tarėsi su Europos demokratų 
sąjunga, į kurią įeina konservatorių ir 
krikščionių demokratų partijos, viso 20 
organizacijų; be to pasitarime dalyvavo 
centro ir ddšiniosiniųjų; partijų atstovai 
iš Japonijos, Australijos, N. Zelandijos ir 
JAV.

Naujas „internacionalas“ dar nepasirin
ko sau vardo, bet jo tikslas yra kovoti 
prieš socializmo ideologiją.

AMERIKOS AMBASADORIUS 
SOVIETŲ TELEVIZIJOJE

JAV nepriklausomybės šventės proga, 
Amerikos ambasadorius Maskvoje A. 
Hartman kalbėjo per Sovietų televiziją. 
Jis pasakė Sov. Sąjungos gyventojams 
•apie JAV pastangas užtikrinti pasaulio 
taiką.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllliiilllllillllllliillllllllllllllilllllliilllilillll

JAV KILPA SOVIETAMS
„The Times“ korespondentas Vašingtone 

N. Ashford, savo straipsnyje „JAV veržia 
kilpą aplink Rusiją“, rašo:

— Dabar jau aišku, kad neseniai paskelb 
tasis prez. Reagano nutarimas išplėsti sa.n,iK 
cijas prieš 3000 mylių Sibiro dujotiekio į 
Europą tiesimą, yra pradžia bendros ame
rikiečių kampanijos panaudoti ekonominį 
spaudimą sovietinei santvarkai palaužti.

Nors ir susilaikoma naudoti tokius iš
sireiškimus, kaip „visapusiškas ekonomi
nis karas“, įtakingi Reagano administra
cijos dešiniojo sparno pareigūnai tiki, kad 
dabartiniu metu, Sovietų Sąjunga yra ma 
žiauriai atspari Vakarų ekonominės kil
pos veržimu!, negu bet kada po Antrojo 
pasaulinio karo.

Jie tvirtina, jog dabartinė galimybė pri
versti Sovietų Sąjungą įvykdyti esmines, 
politines ir ekonomines reformas, yra daug 
svarbesnė, negu dujotiekio nutarimo pada
rytoji žala Vakarų sąjungai.

Reagano administracijos sovietinių rei
kalų žinovai teigia, kad Sovietų Sąjunga 
dabar pergyvena .tris, viena su kita susie
tas, krizes.

Pirmiausia, sovietų ekonomija yra to
kioj blogoj padėty, jog Maskva priversta 
parduoti didelius kiekius aukso Ir deiman 
tų, nežiūrint to, kad šiuo laiku tų mine
ralų kainos labai nukritusios.

Labiausiai nukentėjęs žemės ūkio sek
torius. Visa eilė blogų derlių, privertė 
importuotis didelius kiekius grūdų. Vienas 
ekspertas pranašauja, kad kai kuriuose 
rajonuose gali 'būti badas, kuris sukels 
žmonių riaušes.

Antra, Sovietų Sąjunga yra persitem
pusi savo įsipareigojimais .užjūriuose. So
vietų parama Kubai, Vietnamu! ir kitiems 
satelitams, o taip pat didelės Afganista
no karo išlaidos, labai sumažino tvirtos 
užsienio valiutos išteklius.

Trečia, žinojimas, kad Brežnevas neil
gai tebus prie valstybės vairo, iššaukė va 
dovybės krizę, ir sovietų valdžia negali 
apsispręsti, kokiu būdu geriausia! atsta
tyti krašto ekonomiją.

'Nežiūrint tų daugelio krizių, amerikie
čiai nemato jokių ženklų, kad Sovietų Są
junga būtų pasirengusi sušvelninti savo 
pozicijas tokiais klausimais, kaip Afganis 
tanas, Lenkija ir Žmogaus teisės. Vieno 
aukštesnio pareigūno žodžiais, „elgiamasi 
priešingai civilizuotoms tarptautinėms nor 
moms“.

Tas pats pareigūnas „The Times“ dien
raščiui pareiškė: „Yra tik dvi priemonės, 
kurias mes galime panaudoti prieš sovie
tus — karinė ir ekonominė, žinoma, mes 
nenorime imtis karinės jėgos, nebent bū
tume priversti.“

Oficialiai prezidento nutarimas uždraus 
ti amerikiečių bendrovėms Ir jų šakoms 
užsienyje tiekti reikalingus įtaisus dujo
tiekio tiesimui, yra susietas su tebesitę

ROY JENKINS — SDP LYDERIS
Naujoji Britanijos socialdemokratų par

tija — SDP turinti 65.000 narių, išrinko 
korespondentiniu būdu partijos lyderį.

Albu kandidatai, kaip ir daugumas SDP 
partijos narių, išėjo iš Darbo partijos, ne
sutikdami su dabartiniu Darbo partijos 
nukrypimu į kairę.

Roy Jenkins yra buvęs vidaus reikalų 
ir finansų ministru Darbo partijos vy
riausybėje, o vėliau buvo EEB prezidentu 
Bruselyje.

Dr. David Owen yra buvęs sveikatos ir 
užs. reikalų ministru.

Balsavime dalyvavo 75% visų narių. 
Balsų įgavo: Roy Jenkins — 26.256, dr. 
D. Owen — 20.864. Tokiu būdu Roy Jen
kins buvo išrinktas pirmuoju SDP lyderiu. 
Jis yra 61 m. amžiaus, tvirtas Vak. Euro
pos vienybės šalininkas, EEB ir NATO rė
mėjas.

ČEKAI PRAŠO POLITINIO 
PRIEGLOBSČIO

šešiems čekoslovakams, kurie gegužės 
mėnesį liko Škotijoje Išlipę iš Sovietų eks 
kursinio laivo „Estonia“ ir paprašė politi
nio prieglobsčio, britų vid. reikalų minis
terija leido gyventi D. Britanijoje ligi 
gruodžio mėn. Juos Edinburge globoja re
liginės organizacijos.

Keturi pabėgėliai ruošiasi emigruoti Ka- 
nadon. Vedusiųjų pora, kurie rugsėjo mėn. 
laukia vaiko, norėtų likti gyventi Škotijo
je. Vietinis parlamento atstovas tarpinin
kauja gauti jiems leidimą.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ S-GOS VEIKLA
Agronomų s-g>a per savo metinį susirin

kimą balandžio 30 d. peržiūrėjo, kas buvo 
nuveikta praeitais mėtais, patikrinę savo 
finansinį stovį, visi vienbalsiai nutarė pa
skirti Lietuvos atstovybės Washingtone 
remontui 500 dolerių.

siančiu, sovietų remiamu, kariniu stoviu 
Lenkijoje.

Tačiau Reagano administracija neban
do nuslėpti fakto kad to draudimo tikslas 
yra suvėlinti dujotiekio darbus, .arba net 
visiškai nutraukti, tuo būdų Sovietų Są
junga nustotų milijardus dolerių užsienio 
valiutos, kurią ji tikisi gauti, parduodama 
dujas Vakarų Europai.

Komercijos ir tarptautinės prekybos ad
ministracijos min. pavaduotojo L. Olm'er 
nuomone, tas draudimas mažiausiai dve
jus metus nudeis dujotiekio konstrukciją, 
o galbūt net ir sužlugdys visą projektą.

Atmesdami ekonominio karo prieš So
vietų Sąjungą idėją, Europos lyderiai, ypač 
V. Vokietijos kancleris Schmfdtas ir Pran 
cūzijos prez. Mitterrandas, mano, kad ta 
amerikiečių akcija padarys daugiau žalos 
Vakarų sąjungai, negu sovietų ekonomi
jai. Europiečiai, nesutinka ir prilygina tai 
■amerikiečių veidmainystei: veikdami prieš 
dujotiekį, patys parduoda sovietams grū
dus.

Tačiau europiečių pyktis turi maža įta
kos Vašingtone, kaip vienas pareigūnas 
pasakė: „Europiečiai turi suprasti, jog 
Vakarai turi galimybę atsiekti pasikeiti
mų Sovietų Sąjungoje. O tai. būtų laimi
ma ne prekybos skatinimais ir kreditų 
parama. Pirmiausia reikia juos prispaus
ti, o paskui skatinti ateityje elgtis geriau.“

Sovietų Sąjunga atidžiai seka Vakarų 
Europos ir JAV besivystantį įtempimą ir 
bando (įtaigoti Europos lyderius, kad jie 
pirmiausia žiūrėtų savo tautinių interesų, 
bet ne Atlanto sąjungos reikalų.

Sovietų komentarai dėl Reagano nuta
rimo iki šiol daugiausia ribojosi pačios V. 
Europos spaudos kritiškais pasisakymais. 
Tačiau praėjusią savaitę pasirodė straips
niai, kuriuos Tassas .aprašo kaip „teisin
gas pyktis V. Europos sostinėse“ Ir pa
smerkia Vašingtono ^tiesioginį įsikišimą 
į 'Europos tautų teisę pačioms savo nuo
žiūra nustatyti savo ekonominius ryšius 
su kitom šalim.

Dujotiekio projektas „Pravdoje“ buvo 
aprašytas kaip „šio šimtmečio didžiausias 
sandėris“, ir rusai dabar susirūpinę, kad 
jiems patiems reikės Išvystyti reikalingą 
tam reikalui technologiją.

Sovietai pareiškė, kad jie patys galėtų 
pasigaminti būtinas turbinas. Vakaruose 
jau turima žinių, kad Leningrade baigia
mos konstruoti naujo tipo turbinos, ku
rios turėtų būti pajėgesnės už V. Europos 
modelius.

Tačiau sovietų turbinos dar nėra išban
dytos, todėl jie nori skubiai importuoti D. 
Britanijos, Prancūzijos ar Italijos techno
logiją, kad dujotiekis laiku būtų užbaig
tas — 1984 metais. Taigi dabar Maskva 
nori įtikinti europiečius, kad tikrasis Va
šingtono siekis yra paverst! juos „impe
rializmo įrankiais“.

PASAULYJE
— Libano kare Izraelio amerikiečių ga

mybos naikintuvai F-15 Ir F-16 pasirodė 
pranašesni už Sirijos sovietų gamybos 
MiG-23. Laike pirmųjų trijų savaičių 81 
Sirijos lėktuvas buvo sunaikintas, o Izra
elis neteko tik vieno. Taip pat Izraelio nai 
k'intuvai - bombonešiai subombordavo ma
žiausiai 20 sovietinių Sam-6 priešlėktuvi
nių raketų baterijų.

Tassas paneigė tas Vakarų spaudos iš
vadas ir pavadino jas mėginimu užslėpti 
Izraelio nuostolius Libane.

— Sovietų Krašto apsaugos min. Usti
novas, kalbėdamas karo akademijos kari
ninkų išleistuvėse Kremliuje, pareiškė, 
■kad sovietų karinė technika visą laiką to
bulinama ir karių apmokymas gerinamas, 
nes Vakarų grėsmė vis didėjanti.

— Rumunijos vyriausybė pakėlė namų 
apšildymo kuro kainas vidutiniškai 300 
proc., o elektros — 25 proc. Tuo pačiu pa
skelbė planą, kuriuos bus sumažintas 20 
proc. energijos suvartojimas namų reika
lams. Potvarkyje, kurį pasirašė pats prez. 
Ceausescu, sakoma, kad „prie to privedė 
pasaulinė energijos krizė“.

— Turkijoj priimtas įstatymas, kuriuo 
legalizuojami abortai iki 12 savaičių nėš
tumo.

— JAV mirė žymusis filmų direktorius 
Henry King. Labiausiai pasižymėjo jis ty
liųjų filmų laikotarpiu. Išgyveno 94 me
tus, vadovavo daugiau kaip 100 filmų pa
statyme.

— Britų Metodistų Bažnyčios lyderiai 
savo konferencijoj Plymouthe pasirašė 
rezoliuciją ir pasiuntė min. pirm. That
cher, prašydami, kad ateityje panašūs 
kaip Falklando konfliktai būtų sprendžia
mi taikiu būdu.

— 1971 metų D. Britanijos cenzo duo
menimis, mažiausiai gimimų turintis mies 
tas buvo Sheffieldas — apie 9.000 metuo
se. Dafo.ar tas skaičius sumažėjo net iki 
5.800. Spaudoje keliamas susirūpinimas 
šio mirštančio miesto likimu.

— Sovietų žurnalas „Literaturnaja Ga- 
zleta“ buvo paskelbęs, kad paskandintasis 
prie Falklando salų britų laivas „Sheffield' 
turėjo branduolinius ginklus. Britų Kraš
to apsaugos ministerija tą teigimą paneigė.

— Nuo ateinančių metų sausio 1 d., at
vykę gyventi į D. Britaniją asmenys iš 
Europos Bendruomenės kraštų, galės au
tomatiškai pakeisti savo automobilių vai
ravimo leidimus į britiškuosius. Tas pa
čias galimybes turės ir britai kontinente.

— Fuerza Nueva (Naujosios pajėgos) 
fašistų grupės nariai užpuldinėjo britų 
jaunuolius, atvykusius paremti Anglijos 
futbolo komandą Ispanijoje. Keli buvo 
sunkiau sužeisti, vienas išgelbėtas pada
rius širdies operaciją.

.— Anglijos — Vokietijos futbolo rung
tynės buvo rodomos Argentinos televizijo
je, bet anglų vardas nebuvo minimas. Ko
mentatorius juos vadino „raudonmarški- 
nials“.

— Nigerijos Imo rajone valdžia dėl ne
sutarimų atleido iš darbo 45.000 mokytojų 
ir laikinai uždarė mokyklas. Norintieji 
grįžti, laike mėnesio turi paduoti prašy
mus.

— Pirmajame šių metų ketvirtyje sovie
tų prekyba su užsieniu padidėjo 13 proc. 
V. Vokietija yra didžiausias prekybos part 
neris. Sausio kovo- mėn. prekyba su ne
komunistiniais kraštais siekė 28.5 milijar
dų rublių, o su komunistiniais (Komekono 
(bloku) — 14 milijardų rublių.

■— Kinų (Patriotinės Katalikų Sąjungos 
vicepirmininkas vysk. Yang Gaojian pa
vadino Vatikaną kolonializmo įrankiu ir 
pareiškė, kad Kinija ir toliau savo religi
nius reikalus tvarkys nepriklausomai.

— 600 lenkų žiūrovų atvyko kartu su 
savo komanda į pasaulio futbolo pirmeny
bes. Vakarų spauda jau pranešė, kad pusė 
jų nebegrįš namus. 25 pasiprašė prieg
lobsčio Ispanijoje, kiti išvyko į V. Vokie
tiją, (Prancūziją ir kitur.

— Oro trafiko kontrolierių profsąjunga, 
kuri praėjusiais metais nelegaliu streiku 
sutrukdė normalų oro susisiekimą JAIV- 
se, prisidarė 40 mil. dol. skolos ir dabar 
likviduojasi.

— 35 metų vokietis, kuris protesto de
monstracijoje prieš prez. Reagano gyny
bos politiką persipjovė gerklę ir uždegė 
savo drabužius, mirė Bonnos ligoninėj.

— Sovietų milicija Maskvoj suėmė tris 
vokiečius, kurie demonstravo Raudonojoj 
aikštėj, reikalaudami leidimo išvykti pas 
savo šeimas V. Vokietijoj.

— JAV administracijos aukštas parei
gūnas įspėjo, ikad iškilusieji V. Europos 
ir Amerikos nesutarimai dėl sovietinio du 
jotiekio, gali pakenkti būsimajai šį rude
nį konferencijai, kurioje bus svarstomi pa 
šaulio prekybos ateities planai. Tačiau 
JAV Komercijos m misterio pavaduotojas 
L. Olmer deda maža vilčių, jog prez. Rea- 
ganas persvarstys padarytąjį draudimo 
nutarimą.
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ANAPUS ATLANTO ’fe-'- : .
JAV LB {PAMINĖJO 30 METŲ |SUKAKTĮ

Tą 30 metų sukaktu minint, LB JAV 
krašto valdyba, surengė suvažiavimą, ku
ris įvyko balandžio mėn. 17 ir 18 dienomis, 
Southfield mieste (Detroito priemiestyje), 
(Lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos salė
je • (••kai- kas tą salę vadina kultūros cent
ru). Į tą suvažiavimą buvo kviesti visi 
Lietuvių Bendruomenės vadovaujantieji 
asmenys ir daug svečių, bet ne visi galėję 
dalyvauti.

Suvažiavimą atidarė JAV LB Tarybos 
pirm. Vytautas Izbickas. Jis su džiaugsmu 
paminėjęs LB didelius nuveiktus darbus, 
prašė ir toliau-, tokiu stropumu dirbti, iki 
vėl Lietuva bus laisva ir nepriklausoma.

LB JAV krašto valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus, taip gi gražiais žodžiais, suva
žiavimo dalyvius pasveikino. Jis susirin
kimui — suvažiavimui pirmininkauti pa
kvietė Joną Urboną ir Algį Rugienių, sek
retoriauti — Danguolę Jurgutienę. O rezo
liucijų komisijon pakviesti; dr. Adolfas 
Damulšis, -Milda Lenkauskienė, Kazys Lau 
kaitis, Stasys Baras, Antanas Juodvalkis 
ir dr. Rimgaudas Kriaučiūnas.

Pranešimus padarė: Romas Buiblys (pr-a 
nešimą, apie Lietuviškas parapijas, pers
kaitė jo žmona Ingrida), Visuomeninių rei 
kalų tarybos pirm. Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr apie JAV LB santykius su kitomis 
organizacijomis (PLB, Lietuvos laisvės 
komitetu, ALT, Vlik). Socialinių reikalų 
tarybos vardu-, dr. Regina Kulienė kalbė
jo apie lietuviškų sodybų kūrimą sene
liams. Viktoro Mariūno paruoštą kultūros 
pranešimą apie spaudos mėnesį perskaitė 
Juozas Stempužis. švietimo -tarybos pirm. 
Juozo tPlačo paruoštą pranešimą -apie li- 
lituanistines mokyklas, perskaitė Tadas 
Klimas. Dr. Antanas Razma pranešė -apie 
III Pasaulio lietuvių dienas įvykstančias 
19-83 m. Chicagoje, Stasys Baras apie Lie
tuvių Fondą ir jo 20 metų sukaktį, Gintas 
Aukštuolis — Jaunimo kongresas ir jo dar 
bai, Bronius Keturakis — Sporto pamo
kos lituanistinėse mokyklose, Vytautas 
Kamantas — Lituanistikos katedros stei
gimas -prie Chicagos u-to, Bronius -Nainys 

>— Vasario 16 aukos Ir jų rinkimas, Vy
tautas Kutkus — Solidarumo įnašai ir jų 
svarbumas, Kazys Barzdukas — Apylinkių 
valdybų pirmininkų dalyvavimas LB Ta
rybos suvažiavimuose, Ingrida Bublienė— 
Lietuvių enciklopedijos papildomojo tomo 
-reikalingumas.
Visus šiuos pranešimus išklausius ir apta
rus, po pietų pertraukos LB JAV krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kutkus pradėjo 
30 metų sukakties akademiją. Trumpame 
žodyje pasidžiaugė atliktais darbais švie
timo, kultūrinėje, visuomeninėje, sociali
nėje ir politinėje srityje bei lietuviškų pa
rapijų išlaikyme.

Prie garbės stalo buvo pakviesti: vysk. 
Vincentas Brizgys, prel. Jonas Balkūnas, 
IPLB pirm. Vytautas Kamantas, PI. J S 
pirm. Gintas Aukštuolis, Kanados LB kraš 
to valdybos pirm. Joana Kuraltė, JAV 
LB krašto valdybos buv. pirm. Juozas Gai
la ir Bronius Nainys (buvęs ir PLB pirm.), 
JAV LB Tarybos pirm. Vytautas Izbickas.

Įnešus JAV ir Lietuvos vėliavas, kuni
gas dr. Kornelijus Bučmys OFM, sukalbė
jo maldą ir -visi sugiedojo JAV ir Lietu

Paslaptingas augalas
PAIEŠKOKIME PAPARČIO ŽIEDO

Nuo žilos senovės žmonės ieško papar- 
čia žiedo Ir jo neranda. Antikos mokslinin
kai, viduramžių raganos, mūsų krašto ži
niuonės veltui stengėsi sužinoti-, kada ir 
kaip žydi šie nepaprastos išvaizdos auga
lai. Nesėkmė gimdo viltį, o neišsipildžiu
si viltis — prietarą. Eiliniai žmonės tikė
jo, kad paparčio žiedo šviesa parodo už
kastus turtus, daro žmogų stiprų ir gražų. 
Dabar jau visi puikiai žinome, kad papar
čiai niekad nežydi, -bet pagal tradiciją bir
želio pabaigoje, trumpiausią metų nakt, 
vaikinai ir merginos simboliškai ieško už
burto „laimės žiedo“. Ir nors to žiedo nie
kas nei iš toli, nei ir arti nėra matęs, bet 
per tuos paparčius kai kas ir laimę suran
da. Tokia šlovė tekusi nedaugeliui pasau
lio augalų.

Paparčiai mūsų miškuose gerai tarpsta. 
Deja, šio teiginio paprastumas, matyt, ir 
sutrukdė mokslininkams panagrinėti ati
džiau, kokį vaidmenį šie augalai atlieka 
miško gyvenime. Jiems paprasčiausiai pa
skyrė antraeiles pareigas miško bendrijo
se. Todėl galbūt botanikai iki šiol negali 
atsakyti į klausimą: kokiu būdu primity
vesni augalų pasaulio atstovai — asiūk
liai, -pataisai, paparčiai ir spygliuočiai, ka
daise viešpatavę paleozojaus ir ankstyvo
jo mezozojaus. erų bendrijose, sugebėjo 
atlaikyti nepaprastai smarkų gaubtasėk- 
lių puolimą. Paparčiai ne tik atlaiko, bet 
dažnai netgi diktuoja savo sąlygas. Pavyz
džiui, jie -gali pridaryti žalos miškų ūkiui, 
nes trukdo augti eglių, bukų, kaštonų ir 
kitų medžių jaunuolynams. Kaip ir kodėl 
paparčiai išgyveno iki mūsų laikų, sunku 
atsakyti, todėl, kad paparčių biologija ne
pakankamai ištirta. Pasaulinėje literatū
roje daug sukaupta žinių ą-pie šiltųjų kraš 
tų sporinius induočius, o vidutinio klimato 

vos h-imnus, padedant sol. Danutei Petro
nienei.

Suvažiavimą asmeniškai pasveikino 
vysk. Vincentas Brizgys, prel. Jonas Bal
kūnas. Pastarasis trumpai papasakojo 
LB sunkią organizavimosi pradžią. PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kamantas savo 
sveikinime palietė visus LB -svarbesnius 
darbus, ir pabrėžė, kad PLB svarbiausias 
tikslas lietuvybė ir Lietuvai laisvės atga
vimas. Pagarbiai suminėjo mirusius LB kū 
rėjus, o dirbusiems ir dabar dirbantiems 
no-uširdžiai dėkojo. Pareiškė džiaugsmą, 
kad -naujoji karta yra sąmoninga ir peri
ma LB veiklos darbus.

-Baigdamas savo sveikinimą PLB pirm. 
Vytautas Kamantas prašė visų niekada ne 
pamiršti- Lietuvių Bendruomenės svarbiau 
šių tikslų ir paprėžė „Aš didžiuojuosi bū
damas JAV Lietuvių Bendruomenės na
riu! Bendromis jėgomis dirbkime dėl Lie
tuvos!“

Dar suvažiavimą sveikino Kanados LB 
pirm. Joana Kuraitė (Kanados LB ir Ka
nados Jaunimo Sąjungos vardu).

Aušra Zerr (perskaitė visus kitus sveiki
nimus, gautus paštu. Jų buvo per 30. Tai, 
JAV prezidento Ronald Reagano, Lietu
vos dlpl. šefo ministro Stasio Lozoraičio, 
Lietuvos atstovo Washingtne D.C. dr. Sta
sio -Bačkio, Lietu-vos atstovo Londone Vin
co Balicko, Lietu-vos atstovo Vatikane 
Stasio Lozoraičio ir, Lietuvos gen. -konsu
lų JAV Aniceto Šimučio, Juzės Daužvar- 
dienės, Vytauto Čekanausko, Kanadoje 
dr. Jono Zmuidzino. Dar sveikinimus at
siuntė keli JAV senatoriai kongres-manai 
o taip pat lietuviai ir lietuviškos organi
zacijos.

Prieš suvažiavimą, penktadienį balan
džio mėn. 16 d. buvo surengta dailininkės 
Birutės Rauckienės meno paroda, tai 20 
tapybos ir 22 skulptūros darbai- Parodą 
atidarė LB krašto valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus, dalyvaujant per 100 asmenų.

šeštadienį, balandžio mėn. 17 d. po aka 
demijos buvo surengtas, suvažiavimo daly 
vlams bei suvažiavimo svečiams, labai 
šaunus pasilinksminimas — balius -su me
nine programa. O sekmadienį, balandžio 
mėn. 18, — -iškilmingos šv. mišios, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po šv. mišių vėl susirinkta parapijos 
salėn, kultūrininkų pagerbimui. Buvo pa
gerbti: rašytojas Jurgis Jankus, dailinin
kas Adolfas Valeška, „Metmenų“ vyr. re
daktorius dr. Vytautas Kavolis, dr. Rim
vydas Šilbajoris, muzikas Juozas Žilevi
čius, radio „Margutis“ vedėjas Petras Pet- 
rutis, ir „Antro kaimo“ vaidintojų grupė 
(jos vadovas „prievaizda“ Algirdas Titus 
Antanaitis) Rašytojui Jurgiui Jankui įteik 
ta 3000 dot. premija, kitiems -po 1000 dol.

Premijas paskyrė Lietuvių Fondas. Jas 
įteikė patįs tarybos pirm. Stasys Baras. 
Įteikiant, negalėję dalyvauti, gal -dėl ligos 
dr. Vytautas Kavolis, muzikas Juozas Ži
levičius ir Algirdas Titus Antanaitis. Pre
mijos buvo įteiktos jų įgaliotiems.

-Gavę premiją „Antras kaimas“ dar pus
valandį dalyvius palinksmino vaidinimais.

Suvažiavimas, bei visi parengimai '(o 
ir balius) vyko čia pat, prie lietuvių pa
rapijos bažnyčios esančioje salėje.

Reikia pripažinti, kad „JAV LB trys de
šimtmečiai“ suvažiavimas 'buvo suorgani- 

juostos paparčiais susidomėta tik pasta
raisiais metais, šioje srityje labai daug 
nuveikė anglai, kurie, nebežinodami, kaip 
kovoti su minėtuoju šakiu (tai laibai ža
linga pikžolė jų sąlygomis), taip visapu
siškai jį ištyrinėjo, jog 1974 m. netgi su
šaukė stambialapio šakio biologijos sim
poziumą. Daugelyje JAV universtitetų da 
bar skaitomi paparčių biologijos, ekspe- 
rimetinės pteridologijos ir kiti specialūs 
kursai.

Tiesa, jau seniai mokslininkai labai įvai 
riai tiria paiparčių gametofitus — gerus 
objektus eksperimentinei botanikai, bet jų 
reikšmė gamtinėse bendrijose, palyginti 
su sporofitais, labai nedidelė. Sporofitai, 
vyraujantys paparčių gyvenimo cikle, bu
vo tiriami visą laiką gan vienpusiškai, 
daugiausia domimasi jų anatomija ir mor 
fologija, o dab-ar ypač reikia žinių apie jų 
ekologiją, veiklą gamtoje, nes atrasta, jog 
paiparčai gali būti naujų antibiotikų po
tencialus šaltinis.

Tyrinėjant paparčių bendrijas, paaiškė
jo, jog šie objektai labai svarbūs ir fito- 
cenologijai. Svarbiausieji yra didieji pa
parčiai, kurie auga dideliais sąžalynais, 
tuo stipriai padidindami savo populiacijų 
konkurencinį pajėgumą kovoje su žiedi
niais augalais „dėl vietos po saule“. Tai 
daugiau ar mažiau mūsų miškuose augan
čios rūšys: paprastasis blužniapapartis 
(Tthyriuim filix-fe minaj, kelminis papar
tis (Dryopteils filix-mas), smailalapis pa
partis (D. spinulosa), paupinis jonpapar- 
tis (Matteuccia struthiopteris), šakys ir 
kt. Šių paparčių populiacijose vyrauja 
tvirti individai, kiekvienais metais subran 
dinantys daug sporų. Tačiau jų bendrijų 
pastovumą nulemia vegetatyvinis daugi
nimasis. Vienas blužniapapartis per sezo

zuotas gerai ir pravestas puikiai. Rengė
jams o ir dalyviams nuoširdi lietuvių pa
dėka. Tikrai laibai gražiai -prisiminta JAV 
LB vargai ir džiaugsmai, o taipgi nepa
miršti — pagerbti ir tie kurie savo darbu 
padėjo JAV LB augti, stiprėti Ir išaugti, 
tariant į ąžuolą, šakotą didelį, apimantį 
švietimo, kultūros, visuomeninės, sociali
nės, politinės, lietuviškų parapijų veiklos 
reika lūs. Bet su skausmu reikia pasakyti, 
kad gal dar daugiau būtų nuveikta, jei 
ne būtų savųjų tarpe atsiradę trukdytojų.

Kai jau visada esti, visuose dideliuose 
renginiuose pasitaiko, per neapsižiūrėji
mą, kai ką Ir praleisti ir ne taip padaryti, 
kaip norėta ar kitiems atrodytų.

Teko girdėti ir spaudoje skaityti, šio su
važiavimo trūkumus. Pavyzdžiui.

Šio Suvažiavimo proga JAV -LB 30 metų 
veiklas prisiminimui, Balys Raugas reda
gavo, JAV LB krašto valdybos išleistą ne 
mažą 374 puslapių knygą „JAV LB trys 
dešimtmečiai 1982“. Joje surašyta visa 
JAV LB veikios istorija, bet joje pamirš
ta atskiru s-traip-sniu paminėti, lietuviškus 
laikraščius, jų redaktorius ir korespon
dentus, kurie kiekvieną Lietuvių Bendruo 
menės veikios 'įvykį aprašydavo tuose laik 
raščiuose, net pridėdami ir nuotraukų. 
Reikia skaityti, kad Ir jie labai daug prisi 
dėjo prie LB augimo ir prie tų didelių 
darbų atlikimo, kuriais suvažiavime pasi
džiaugta. O -taip pat Ir suvažiavime visai, 
nerasta reikalo, tų laikraščių redaktoriams 
bei jų bendradarbiams viešai padėkoti, 
nors juos ir buvo susodinę prie spaudos 
stalo.

Dar vienas kilęs nepasitenkinimas, tai 
tų padėkos lentelių dalinimas. Ar tik 120 
veikėjų buvo verti apdovanoti per 30 me
tų JAV LB veikloje? Daugelis stato klau
simą, ar išviso vertėjo tas pagerbimo len
teles dalinti? Daugumos nuomonė; dau
giau tokių atžymėjimų nepraktilkuoti. Ge
riau jau viešai padėkoti ir protingam ir 
tokios padėkos pakaks. Nepasitenkinimą 
pareiškė tie, kurie jautėsi daug dirbę bet 
neatžymėti., kada pastebėjo, kad lenteles 
gavusieji yra visai nežymūs LB veikloje.

Negavo tų atžymėjimų nei laikraščių 
redaktoriai nei laikraščių bendradarbiai- 
korespondental.

Pabaigai reiktų paminėti, kad JAV Lie
tuvių Bendruomenė, kaip organizacija bu 
vo įregistruota — inkorporuota 1952 m. 
vasario mėn. 15 -d. Hartford, Connecticut 
valstijoje (registracijos Nr. 33840), su tei
se veikti visose Jungtinėse Amerikos V-als 
tijose.

A.A. dr. Balys Paliokas
Metai bėga ir greitai prabėga. Spaudoje 

o ir iš kitur išgirstame, kad tas, tai štai 
anas jau iškeliavo -į amžinybę.

Labai gaila, kad išsiskiria tie, vis laukę 
'bet nesulaukę Lietuvos prisikėlimo aušros. 
O jie dar taip norėję pamatyti tą aušrą 
patekančią. Pokalbiuose kiekvienas lietu
vis taip nuoširdžiai ilgisi Lietu-vos. Saky
damas: „nieko daugiau nelaukiu taip la
ibai, kaip žinios, kad štai Sovietų Sąjunga 
jau subyrėjo, o Lietuva vėl laisva ir ne
priklausoma. Tada jau galėčiau ir ramiai 
mirti“.

Nepriklausomybės laikais gabūs lietu
viai per didžiausias pastangas siekė baigti 
aukštuosius mokslus, kad įgytas žinias ga
lėtų panaudoti savos valstybės gerovei.

Bet Sovietų Sąjunga, okupavusi Lietu

ną užaugina daugiau kaip vieną milijardą 
sporų, o žinant, kad jo populiacijų tanku
mas mišriuose miškuose — iki 10—'1'5 au
galų 1 m2, belieka tik už galvos suimti. Ir 
paparčiai puikiai pasinaudoja šiuo savo 
privalumu. Jų sporas vėjas ir vabzdžiai 
išnešioja atokiausius miško kampelius, 
o vandens srautai ir sliekai nugabena Ir į 
gilesnius dirvožemio sluoksnus. Tolesnis 
jų likimas neaiškus, bet ši potenciali spo
rų atsarga dirvožemyje yra labai svarbi 
naujoms paparčių grupuotėms susidaryti, 
Būtina tik, kad jos išliktų kuo ilgiau gy
vybingos. Duomenų apie tai praktiškai nė
ra adba jie labai prieštaringi. Sporose bū
na tik iki 4 % vandens, jų gyvybei palai
kyti, kaip atsarginė medžiaga, vartojami 
riebalai, tad galima manyti, jog sporos ga
li gerai pakelti žemas temperatūras. Ma
tyt, teisingai manė mūsų amžiaus pradžios 
mokslininkai, teigdami, kad paparčių spo
ros gali išlikti gyvybingos iki 20 ir dau
giau metų. Daugybę sporų suėda įvairūs 
dirvožemio bestuburiai, tiktai jie, nors 
praryja daug sporų, nesugeba jų suvirš
kinti. Įvairių tipų eglynuose, netgi ten, 
kur paparčių labai mažai, daug gyvybingų 
paparčių sporų randama 'įvairiuose dirvos 
sluoksniuose. Daugumos paparčių sporos 
negali dygti tamsoje — (būtina, kad jos pa
tektų ant žemės paviršiaus. Dėl to papar
čiams labiausiai pravarčios medžių išvar
tos, kurmiarausiai, įvairus miško paklotės 
ardymas, kad susidarytų laikinai neužim
tos ekologinės nišos. Tada jau paparčiai 
nesnaudžia. Jų sporos sudygsta greitai, 
svarbausia — masiškai. Tokiais atvejais 
išvartose staiga atsiranda 18000/m2 sporo- 
fitų. Kitaip gležni jauni sporofitai neat
remtų žiedinių augalų puolimo. Pavyz
džiui, Anglijoje daugybė jauno šakio spo- 
rofitų sužėlė po Antrojo pasaulinio karo 
bombų duobėse. Iki tol laukuose jų iš vi
so nebuvo.
Biol. K. Jonas Naujalis (MirG)

(Bus daugiau)

vą ir pasisavinusi, kaip kokį nusipirktą 
daiktą, sugriovė ir visą lietuvių tautos sta 
tyitą pastatą — Lietuvos valstybę, išžudė 
ir dar tebežudo nemažą tautos dalį.

Štai ir a.a. dr. Balys Paliokas, visą Lie
tuvos nepriklausomybės laikotarpį dirbo 
ir mokėsi iki pasiekė daktaro laipsnį, bet 
įgytas žinias negalėjęs pilnai Lietuvos 
valstybės gerovei perteikti.

Jis mirė Chicagoje, 1982 m. kovo 29 d. 
Buvo gimęs Pasvalyje, 1898 m. kovo 20 d. 
Gimnaziją baigė 1921 m. Panevėžyje, prieš 
tai dar su broliu Vincu (vėliau dr.), buvo 
Joniškėlio savanorių partizanų bataliono 
kovotojas dėl Lietuvos laisvės.

‘Ekonomijos mokslus studijavo Kauno 
ir Berlyno universitetuose. 1936 m. Jenos 
universitete gavo daktaro laipsnį.

Studijuodamas dirbo Lietuvos konsula
te Berlyne, eidamas sekretoriaus ir pre
kybos atalše pareigas. 1938 metais sugrį
žęs Lietuvon, dirbo Susisiekimo ministe
rijoje. O nuo 1939 m. iki pasitraukimo 
(1944 m.) iš Lietuvos dirbo Prekybos Ins
titute, kaip docentas.

Velionis, gyvendamas Berlyne, buvo nuo 
latinis dienraščio „Rytas“ korespondentas.

Atvykęs į JAV, apsigyveno Chicagoje 
ir čia su žmona Emilija dirbo fabrike, fi
zinį darbą. Po dviejų metų gavo dėstyto
jo darbą kolegijoje. Čia Chicagoje mėgino 
steigti prekybines korporacijas, bet be 
pasekmių.

A.A. dr. Balys Paliokas palaidotas Chi
cagoje, švento Kazimiero Lietuvių kapinė
se, šalia, prieš kelerius metus, minusios 
žmonos Emilijos ir brolio dr. Vinco. Liko 
dvi išsimokslinusios ir lietuviškas 'šeimas 
suk'ūrusios dukterys: Indrė su vyru inž. 
Donatu Tijūnėliu, dr. Austė su vyru dr. 
Mindaugu Vygantu. O taip gi Ir vaikaičiai: 
Daina, Rasa, Nida, Vaiva, Gytis ir Ma
rius. Abi dukros su savo šeimomis, kaip 
ir jų tėvelis a.a. Balys Paliokas ir mamytė 
a.a. Emilija Maslliūnaitė - Paliokienė, yra 
labai veiklios lietuviškuose darbuose — 
organizacijose.

Andrius Laukaitis

PAJAUJO-JAVIO (KNYGOS RECENZIJA 
AUSTRALIJOJE

„Įsivaizduokite tokią situaciją: kanas, 
svetimųjų okupacija, ketvirtadalis visų 
Australijos gyventojų — vyrų, moterų, 
vaikų — nužudomi, deportuojami į cent
rinę Australiją arba 'į Antarktiką, kur jie 
turės dirbti baisesnėmis sąlygomis, negu 
19-to šimtmečio katorgininkai. Taip pat 
įsivaizduokite, kad du trečdaliai tų kali
nių miršta nuo ligų ir bado“.

Šiais žodžiais prasideda Australijoje 
leidžiamo trimėnesinio pabaltiečių biule
tenio Baltic News (1981 gruodis) skiltyse 
išspausdinta recenzija, nagrinėjanti už
pernai anglų kalba išteistą Dr. Pajaujo- 
Javio knygą Sovietinis genocidas Lietuvo
je („Soviet Genocide in Lithuania). Recen 
zijos autorius, lenkų kilmės sociologas Dr. 
Janas Pakulskis, dėsto Tasmanijos uni
versitete. Pasak jo, „toksai scenarijus aus 
tralų skaitytojui gali pasirodyti kaip fan
tazijos padarinys, košmaras, ar idėja bai
sybių pilnam filmui. Tačiau tai yra tikro
vė, kurią Antrojo Pasaulinio karo Ir Ta
rybų Sąjungos (pokario ekspansijos 'povei
kyje išgyveno lietuvių, latvių ir estų bei 
kitos į Tarybų Sąjungą inkorporuotos tau
tos“.

„Kaip galėjo atsitikti“, klausia recen
zentas, „kad formaliai nepaskelbus karo 
tarp Pabaltijo valstybių ir Sovietų Sąjun
gos, šios valstybės ne tik buvo politiniai 
nustelbtos, bet ir susidūrė su biologinio 
išnaikinimo pavojumi? Pajaujo-Javio at
sakymą susumuoja knygos pavadinimas: 
Lietuviai, kaip ir daugelis kitų į Tarybų 
Sąjungą (įjungtų tautų buvo iš anksto iš
planuotos ir sąmoningai vykdomos tauti
nio ir kultūrinio genocido politikos aukos“.

Recenzento nuomone, Pajaujo-Javio pa
teikti įrodymai neabejotinai tvirti ir pati
kimi: „Knyga atsako į klausimą, kaip bu
vo sistemingai išnaikinti šimtai tūkstančių 
lietuvių. Tačiau, rašo recenzentas, knyga 
kelia ir kitą 'klausimą, kurio ji negali ir ne 
mėgina atsakyti: Kodėl jie turėjo tiek ken
tėti? Jokia politinė ar socialoginė studija 
nepajėgia duoti galutinio atsakymo į šį ne
raminantį klausimą. Kaip ir viena šioje 
knygoje cituojamų genocido aukų, mes ga
lime klausti — kodėl? Vien dėl to, kad jie 
priklauso mažai tautai, kuri atsitiktinai 
yra milžino pakelėje“. (Elta)

Atsiųsta paminėti
Vincentas 'Liulcvičius, IŠEIVIJOS VAID 

MUO Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 
darbe. 398 psl. knyga, įrišta į kietus Vir
šelius. Kaina 12.50 dol. Išleido PLB-nė, 
'Chicago, 1981.

Knygų galima gauti PLB būstinėje, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Ateitis, Nr. 3, 1982 m. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos — lietuviš
kos orientacijos mėnesinis žurnalas. Red. 
Ikun. dr. K. Trimakas. Administratorius 
J. Polikaitis, 7235 S. Sacramento Ave., 
Chicago, IL 60629, USA.

Pasaulio lietuvis, N. 6—7, 1982 m. bir
želis liepa. PLB leidžiamas mėnesinis 
žurnalas. Red. Br. Nainys. Adresas: 5620 
S. Claremont Ave„ Chicago. IL 60636, 
USA.

ALGIRDO LANDSBERGIO VAKARONĖ
Santaros - šviesos sambūris Čikagoje 

balandžio 23 d. surengė rašytojo Algirdo 
Landsbergio vakaronę, kurioje rašytojas 
pasakojo savo humoristinius įspūdžius iš 
lietuviškų renginių Britanijoje ir Vokieti
joje. Lankant Europos kraštus, jam teko 
susipažinti su įvairiais klausytojų tipais. 
Jis taip pat skaitė ištraukas iš savo dra
mos „Vaikai gintaro rūmuose“.

Su šio rašytojo dramos ir beletristikos 
kūriniais dalyvius supažindino aktorė Jū
ratė Jakštytė.

KANADOS LIET. {MENININKŲ DARBŲ 
PARODA

Anapilio Parodų salėje, Toronte, buvo 
suruošta dviejų menininkų darbų paroda, 
kurioje buvo išstatyti Algimanto Zubric- 
koipaveikslai ir Gražinos Balsienės kera
mika.
G. Balsienė su savo darbais pasirodė jau 

nepirtmą kartą, šį kartą parodoje buvo iš- 
stayti 65 jos eksponatai. Maždaug pusę 
jos darbų parodos lankytojai nupirko.

A. Zubrickas yra visai naujas meno mė
gėjas. Gyvendamas St. Catarines, Ont„ jis 
lankė dailės kursus ir mokyklas ir pradėl 
jo savarankiškai kurti, ši paroda buvo jo 
pirmoji individualinė ir labai sėkminga, 
Daugiau trečdalio jo darbų buvo nupirk
ta. Tai daugiausia realistiniai paveikslai 
— gamtos vaizdai.

PENSININKŲ NAMŲ STATYBA
Toronto liet, pensininkų klubo valdyba 

jau pradeda statyti namus savo nariams. 
Namų statybai klubas gauna 6.145.995 
dolerių paskolą. Pasirašyta sutartis. Da
bar paieškomas patyrimą turįs statybos 
prižiūrėtojas, kuriam už darbą bus ap
mokėta.

SUNKIAI SERGA J. PAKALKA
Buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo at

stovas ir kooperatininkas Jonas Pakalka, 
po karo apsigyvenęs Brooklyne, JAV, sun
kiai serga ir yra paguldytas ligoninėn.

Jonas Pakalka nuo jaunų dienų pardė- 
jęs dirbti kooperaltyvinėje vartotojų bend
rovėje, nuo 1921 m. per visą Lietuvos ne
priklauso,ybės laikotarpį dirbo Kauno 
„Paramos“ fo-ės vadovybėje. Jo rūpesčiu 
Kaune 1929 m. buvo pastatyta pirmoji au
tomatinė duonos kepykla.

NAUJAS „KARIO“ REDAKTORIUS
Atsistatydinus ligšioliniam redaktoriui 

Z. Raulinaloiui, leidėjai pakvietė nuo 
1982 m. balandžio mėn. „Kario“ žurnalą 
redaguoti Vladą šakalį. Žurnalą leidžia 
New Yorko ramovėnai, kurių pirmininkas 
yra dr. E. Noakas.

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Liet, tautinių šokių ansamblio „Gyvat- 

varas“ vadovė Genovaitė Breichmanienė 
su savo vynu Petru gegužės 1 d. atšventė 
Toronte savo vedybinio gyvenimo 40 me
tų sukaktį. Juos pagerbė draugai ir pažįs
tami.

Vladas šlaitas
PAVASARIAI UKMERGĖJE

Džiaugiuosi gatvėmis, 
kurias (prisimenu, 
džiaugiuosi gimto (miesto šaligatviais, 
kuriuos (prisimenu, 
džiaugiuosi kiekvienu atskiru 
mano gimtojo miesto namu, 
kurĮ prisimenu, 
nes (čia praleidau gražiausius savo amžiaus 

metus.
O, pavasariai!
Kokie skaistūs jir brangūs pirmieji 

prisiminimai.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 67

Dviratininkų būrys susitiko kryžkelėje. 
Vienas trečdalis jų pasuko į šiaurę, liku
siųjų trečdalis — į pietus, ir vėl likusiųjų 
trečdalis — į rytus. Tada kryžkelėje liko 
(tik aštuoni dviratininkai, kurie nuvažiavo 
į vakarus.

Kiek dviratininkų susitiko kryžkelėje?

Atsakymas >Nr. 66
3 min. 26 sek.

Komunistų partijos speciali komisija at 
vyko į sovietinę mokyklą patikrinti moki
nių patriotizmo i-r atsidavimo partijai.

— Ivanai, kas yra tavo tėvas? — klau
sia komisijos pirmininkas mokinio.

— Mano tėvas Sovietų Sąjunga, — greit 
atsako jauniklis.

— Teisingai! O kas tavo motina? — ne
atleidžia pirmininkas.

— Komunistų partija, — duoda atsaky
mą mokinukas.

— Labai gerai, labai gerai! Gausi pen
ketuką. O kuo norėtai būti, kai užaugsi?

— Našlaičiu, — baigia pasikalbėjimą 
mažasis Ivanas.

— Pietka, sakyk tu man, kokį darbą no
rėtai gauti, kad niekad nereikėtų būti be
darbiu?

— Užsilipti ant Kremliaus bokšto it 
laukti, kol ateis tikrasis komunizmas.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Didžiųjų konferencija puošniuose Ver
salio ruimuose pasibaigė. Joje dalyvavo — 
J. Amer. Valstybių ir Prancūzijos prezi-
dentai, Kanados, Japonijos ir Vakarų Eu
ropos didesnių valstybių ministerial pir
mininkai su savo patarėjais bei atskirų
įdausiimų žinovais.

Šios konferencijos darbams įvertinti gal 
ne tiek svarbu žinoti ką ji nutarė (jeigu 
išvis bet kokių nutarimų buvo padary
ta?!..), kiek žymiai svarbiau suprasti, ko
dėl tokios konferencijos, kaip ir ši Versa
lyje, išvis yra ruošiamos beveik kasmet. 
Atsakymas 'į tai galėtų būti labai trum
pas — politinių įvykių raida pasaulyje 

; yra tiek pavojinga ir sudėtinga, jog reika- 
Į Jauja nuolatinio įtempto stebėjimo ir daž

no alpsvarstymo.
Kame gi .glūdi šis pavojingumas? — su- 

j sidomėjo vienas pasaulinės spaudos žur
nalistas ir apklausinėj o žymiausius Vaka
rų Europos politinio gyvenimo dalyvius. 
Štai labai trumpos ištraukos iš jų ilgokų 
pareiškimų.

J. Callagham buvęs D. Britanijos minis- 
teris pirmininkas.
„Pasaulis šiandien randasi blogesnia- 

me stovyje negu prieš metus. Vakarai ne
beturi reikalingo veržlumo ir dinamikos 
savo veiksmuose. Jų ūkis pergyvena sun
kią krizę. Esami kapitalai sensta ir daro
si mažiau veiksmingi. Bedarbių skaičius 
auga.

JAV prezidentui todėl bus patiekti šie 
klausimai — ar Vakarai yra pakankamai 
pajėgūs esamą vyksmą sustabdyti? Kada 
reikalai Vakaruose .pradės gerėti? Ar Ame 
rika yra pasiruošusi suteikti pastovumą 
dolerio vertei?

Prezidento lankymasis Europoje irgi su
teikia gerą progą esamiems skirtumams 
Išlyginti vedamoje politikoje Sovietų at
žvilgiu. Tas būtina, kad išvengus pavojų, 
kurių visuomet atsiranda bet kurių nesu
tarimų pasekmėje“.

H. Brundtland, Norvegijos darbo parti
jos pirmininkė ir buv. ministerė pirmir 
minkė.
„Šių dienų europiečiams yra labai cha

rakteringa jų bejėgiškumo nuovoka. Eu
ropiečiai bijo naujo šaltojo karo galimy
bės, nes jie išmoko suprasti, kad detante 
dažnai duoda naudos. Metų metais europie 
tis pratinosi ir susigyveno su tikrove, kad 
Sovietai savo apsiginklavimu yra žymiai 
pranašesni už vakarų Europą ir todėl eu
ropiečiui savaime aišku, kad Amerikos 
pareiga ir yra ginti vakarų Europą. To
kia pažiūra labai pavojinga, nes jos iš
davoje atsiranda nepasitikėjimas politi
nėms atskirų kraštų vadovybėms bet jų 
politiniams sprendimams. Esamos demok- 

j ratinės valdymo sistemos Vakarų Europo
je yra pavojuje. Tuo būtina susirūpinti“.

G. Andreotti, buv. Italijos ministeris 
pirmininkas.
„Prezidentas Reagan turi būti labai pa

kantrus ir tolerantiškas atžvilgiu sunkiai 
_ suderinamų priešingumų, kuriems jis ras 

Vakarų Europoje. Daug k,as Europoje no
ri kad Vašingtonas imtųsi visuotinės atsa
komybės už bet kuriuos nesuderinamu
mus, už Ibet kurią .politinę ar ekonominę 
krizę, bet kuriame vakarų Europos kraš
te, bet tuo pačiu metu tokiais atvejais tų 
pačių kraštų žmonės pasilaiko sau teisę 
kritikuoti Vašingtoną ir kaltinti už jo ki
šimąsi į to pačio krašto vidaus reikalus.

Aš žinau, kad Amerikoje vyrauja dide
lis nepasitenkinimas ir net priešiškumas 
Helsinkio susitarimų atžvilgiu, nes vis ne
randama priemonių priversti Sovietų Są
jungą juos vykdyti. Ir visgi, taip manau, 
nėra kitokio kelio santykiams tarp rytų ir 
vakarų tvarkyti kai tiesioginiai pasitari
mai su Sovietų Sąjunga arba jos vadovau
jamo bloko atskiroms valstybėms. Tokie 
pasitarimai dažnai atrodo beprasmiais ir 
bergždžiais, bet kantrybė vakarų pusėje 
turi vyrauti, nes laikui bėgant ji duos vai
sių“.

J. Shirac buv. Prancūzijos ministeris 
pirmininkas, gaulistų partijos pirminin
kas Pran.ūzijos Parlamente.
„Versalio konferencija yra proga Vaka

rams aptarti eilę svarbių reikalų, kurie 
sudaro rimtą pavojų tolesniam sėkmingam 
Vakarų progresui. Šie klausimai liečia 
ekonominę, socialinę, politinę, o visų pir
miausia moralinę krizę. Tuo taupu vis dar 
niekas tikrai nežino, kiek Vakarai yra ap
sisprendę ir pasiruošę nugalėti esamus 
sunkumus bei pavojus pasirenkant vienin
go tarpusavio .bendradarbiavimo kelią. 
Ypač pastaruoju laiku Vakarų Europa per 
dažnai pasirodo neturinti aiškios politinės 
krypties, nežinanti ko ji nori ir nesiekian
ti bendro t'lkslo.
JA Valstybėms yra lengva kritikuoti ir 
retkarčiais pažvelgti su išdidų,u ir net pa
nieka į Vakarų Europą. Tokia JAV laiky
sena retkarčiais gal ir pateisinama, bet il
gainiui tikrai nepakankama. Laikas atėjo 
veiksmui

Ko Vakarų Europa gali laukti iš Versa
lio konferencijos ir iš prezidento Reagano 
taip JA Valstybių didesnio supratimo, 
kad kaikas Vašingtono politikoje yra sku
biai ir būtinai taisytina ir kad Vašingto-

nas turėtų nuodugniau susidomėti viso 
Vakarų pasaulio pasaulio gyvybiniais rei-
kalais.

Ko JA Valstybus turėtų laukti ir tikėtis 
iš Vakarų Europos valstybių? Tai, kad 
jos apsispręstų dalintis bendru likimu, 
kiekviena valstybė pagal savo išgales da
lyvauti teigiamai šio likimo kūryboje ir 
iš naujo patikrinti savo solidarumą su 
J.A. Valstybėmis?

F. Strauss, — Bavarijos ministeris pre
zidentas, buv. Vakarų Vokietijos finan
sų ministeris.
„Didėjanti bedarbė ir auganti infliacija 

sudaro socialinį dinamitą, kurio sprogi
mas suardytų politinę Europos demokrati
jų patvarumą.

Ar tai Versalio konferencijoje ar tai 
NATO posėdžio metu Bonoje turės iškilti 
klausimas ar Vakarų Europa yra tikrai 
pasiryžusi imtis lygios atsakomybės su 
JA Valstybėmis politiniuose ir ekonomi
niuose klausimuose. Jeigu vakarų Euro
pos valstybės pasirodys nepas i ruoš tusio
mis tokiai atsakomybei, prezidentas Rea
gan ir jo vyriausybė gali pasijusti privers 
tomis kad ir nenoromis, perpašyti tarp
tautinių kortų kaladę ir pradėti naują lo
šimą.

Bet tai ne viskas. Kitas lygiai svarbus 
klausimas, bet kuris liečia išimtinai mus, 
vokiečius, yra tas — ar Amerikos karei
viai yra vis dar pageidaujami Vokietijoje, 
o gal Vokietija veikiau norėtų pradėti 
skirtingą kelią, pavidalindama savo san
tykius su Sovietų Sąjunga ir jos vadovau
jamu valstybių bloku? Kada aš lankiausi 
Amerikoje kovo mėn., šis klausimas man 
'buvo užduodamas visur ir pakartotinai.

Šis vakarų Vokietijos ir JA Valstybių 
santykius nuodijantis klausimas yra jau 
tiek toli prasiskverbęs jog yra jau pasie
kęs JA Valstybių tautos sąžinę ir sukėlęs 
joje pavojingų dvejojimų. Kantą dvejoji
mai ir nepasitenkinimas tautų tarpe įleis 
gilias šaknis, reikės daug laiko joms iš
rauti“.

Štai kaip galvoja didieji vakarų Euro
pos politikai. Jų visų galvosenoje vyrauja 
šios pagrindinės mintys — 1. Vakarų Eu
ropa kaipo politinis vienetas mažai reikš
mingas ir .todėl netinkamas bet kuriam 
didesnės reikšmės sutartinam politiniam 
veiksmui; 2. Vakarų Europos santykiai su 
JA Valstybėmis yra sutrikę ir būtini sku
baus pertvarkymo, nes to nepadarius, lai
kui bėgant Vakarų pasaulis neteks jėgos 
savam kūrybingumui ir veržliam pasiprie
šinimui rytams; 3. ūkio srityje infliacija 
ir bedarbė yra du didžiausi blogiai pavo
jingi visai vakarų politinei, socialinei ir 
ekonominei santvarkai.

Pažymėtina, kad visi penki didieji taip 
taikliai pasisakę dėl vakaruose vyraujan
čių labai rimtų ir pavojingų negalavimų 
nė vienas iš jų net neužsiminė, ką konk
rečiai .reikėtų padaryti (bent vienam nega
lavimui (pašalinti.

Čia kažkaip kad ir nenoromis prisime
nami „Laiškai iš Nottinghamo“. Daug 
kartų įvairiomis progomis buvo rašoma, 
kad pasaulio įvykių raidos išdavoje žmo
nija atsidurs tokiame tų įvykių raizginyje 
su tiek daug sunkiai išsprendžiamų klau
simų jog jie viršys žmogaus protinį ir dva 
s'inį pajėgumą.

Ir štai jie viiišijo. Nė vieno jų neišspren
dė irgi Versalio konferencija. Pasekmėje.— 

gabus, darbštus ir .pajėgus JAV užš.
reik, ministeris Haig atsistatydino.

Izraelis metėsi į desparatišką karą su 
.palestiniečiais Libane.

D. Britanijos vyriausybė, kad ir at
kariavusi Fal'klando salas, nežino ką 
daryti toliau su pergale.

Sovietų Sąjungos santykiuose Vakarai 
kartą persimetę iš „šaltojo karo“ j 
„karštą draugystę“, jaja nusivylę, da
bar (nepajėgia surasti vidurkio tarp jdvie 
jų buvusių nelaimingų kraštutinumų.
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

KUR RASTI (BALTISTIKOS (LEIDINIŲ?
Baltų studijų .puoselėjimo d-jos (AABS) 

surinktais duomenimis, stambiausius bal- 
tistinius rinkinius (knygų ir kt. leidinių 
Lietuvą, Latviją ar Estiją liečiančiais klau 
simais) turi šios institucijos: Britų muzie
jaus biblioteka, Helsinkio univ. bibliote
ka, Herderio institutas Marburge (Vokie
tijoj), Hooverio institutas, Kent State 
•univ. biblioteka, Kongreso biblioteka Wa
shingtone, Londono universiteto Slavų bei 
Rytų Europos studijų biblioteka, Minneso- 
tos univ. biblioteka, New Yorko viešoji 
biblioteka, Califomijos (Berkeley) univ. 
biblioteka, Pennsylvanijos .univ, bibliote
ka, Toronto univ. biblioteka, Wisconsino 
univ. biblioteka ir Widener biblioteka 
Cambridge, Mass. (Draugas)

EUROPOS LIETUVIS

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėmė
Alkoholizmas ir alkoholikai

Kaip .bebandytame apibrėžti alkcholiz- 
mą — alkoholiko sąvoka tebėra sunkiai 
suvokiama, čia yra taip pat kaip su mei
le: visi apie ją kalba, daug kas apie ją ra
šo ir nemažai dėl jos kenčia, bet kiekvie
nas ją savaip jaučia!..

Kiekvienas žmogus yra Skirtingas, savo
tiškas ir todėl alkoholis į kiekvieną veikia 
šiek tiek skirtingai. Stebėkit tik įkaušu
sius: vienas pralinksmėja ir darosi kalbus 
ir malonus, kitas pasidaro įkyrus ir prie
kabus, trečias ima meilintis ir meilikauti, 
ketvirtas pradeda peštis, muštis, o dar ki
tas pradeda skųstis, verkšlenti... Taip 
elgiasi vadinamo „socialaus gėrimo atsto
vai, bet ir „prisiekę1 girtuokliai šiek tiek 
skiriasi vienas nuo kito savo elgesiu.

Alkoholis turi keistą „skonį': jis vienam 
girtuokliui gadina skrandį, kitam — (kepe
nis, trečiam — širdį, ketvirtam — smege
nis 'ir nervus ir t.t. Visur individualizaci
ja!...

Ieškojimas progų „išgerti“ ir bandymai 
girtavimą pateisinti yra žinomi faktai. Jei 
ištinka nelaimė — reikia ieškoti nusira
minimo, .t.y. išgerti; jei patiriama sėkmė 
— reiškia pasidžiaugti, t.y, išgerti. Ir taip 
per vestuves, krikštynas, (įvairius subuvi
mus ir net... pakasynas — geriama ir... 
dažnai apsijuokiama, nusivertinama...

Sakoma, kad Didžiojoj Britanijoj esą 
apie 750.000 alkoholikų, bet šį skaičių rei- 
kutų padvigubinti. (Pagal mano alkoholiko 
apibrėžimą jų čia būtų (keliolika milijonų!) 
Visuomenėj tebevyrauja klaidinga pažiū
ra į alkoholikus: daugelis vaizduojasi alko 
holiką kaip grubų, nešvarų, valkatą vyrą, 
dažniausiai be savo gyvenimo vietos, mie
gantį pirmoj pasitaikiusioj pašiūrėj. Ilš 
tikrųjų tokio (tipo alkoholikai sudaro tik 
apie penkius nuošimčius. Likusieji 95% 
(jų tarpe daug moterų ir net žymių mote
rų) yra pasklidę visuose visuomenės šluok 
sniuose. Daug alkoholikų yra net gydytojų 
ir kunigų tarpe... Jei tik kalbama apie gir 
tuoklius, tai vis įkyla klausimas: kodėl gir
taujama ir kodėl girtaujančių skaičius die
na iš dienos auga? Atsakymo ieškota nūo 
senų laikų ir daug ginčytasi dėl girtavimo 
priežasčių. Trumpai paminėsiu vyraujan
čias pažiūras.

1. Alkoholis yra vaistas, sukeliąs jam 
priklausomybę, t.y. alkoholis pavergia jo 
vartotoją. Alkoholiui priklausomybė būna 
fizinė ir psichinė. Fizinę priklausomybę 
galima nusakyti trumpai: tai stovis kai al
koholio nebuitis ar trūkumas sukelia or
ganizmo veikmens sutrikimą. Yra įdomių
(bet komplikuotų!) teorijų, aiškinančių 
priklausomumą alkoholiui ir kai kuriems 
kitiems vaistams, bet šis reikalas dar nė
ra aiškus. Psichinė priklausomybė alkoho
liui bus svarstoma atskirai.

2. Alkoholio prieinamumas. Statistika liū 
dija, kad alkoholio suvartojimas vis didėja 
ir alkoholikų skaičius auga, .šis faktas 
griauna ankstyvesnę pažiūrą, kad skai
čius žmonių, linkusių į alkoholizmą esąs 
pastovus, nepaisant girtaujančių kiekio. 
Diena ir dienos girtavimui sąlygos gerina
mos: svaigalų gali gauti ne tik smuklėse 
ir restoranuose, bet ir daugelyje krautu
vių, o kai kultos firmos svaigalus prista
to net į namus! O kaip gudriai bandoma 
reklamomis vilioti pirkėjus! Firmos kas
met (išleidžia dešimtis ir net šimtus mili
jonų skelbimams, plakatams, televizijos 
reklamai, stengdamosios įtikinti visuome
nę, kad girtauti yra gražu, žavu ir'beveik 
būtina! Kaip dažnai yra matomos filmuo
se ir televizijos pjesėse scenos, skatinan
čios girtauti: vos tik svečias ar viešnia 
įeina pro duris ir (šeimininkas jau klausia 
„What will you have? (Ką turėsi, t.y. ką 
gersi?) Taip žmonės nuo mažens įtikina
mi, kad svaigintis yra lyg ir pilietinė pa
reiga? Girtavimas labiau klesti tose tau
tose, kur svaigalų piršimas svečiui laiko
ma vaišingumo išraiška ir kur įkaušėlis 
laikomas „tikru vyru“ bei savotišku did
vyriu!

3. Blogi pavyzdžiai ir papročiai. Tyrimai 
rodo, kad girtaujančių tėvų vaikai dažnai 
seka savo gimdytojų pavyzdžiu. Padorių 
tėvų vaikai, nelaimei, dažnai paseka savo 
draugus ar susižavi reklamomis (ir ima 
girtauti.

'Beveik visi svarbesni gyvenimo įvykiai 
ir su jais surišti papročiai yra „ipersunik- 
■tii“ alkoholiu! Taip, kad kur tik eisi — vi
sur sutiksi „čierką“... Jei atsisakysi pasiū 
lyto stikliuko — būsi, pajuokos objektu, 
o nesubrendęs žmogus yra labai jautrus 
pajuokai. Ir taip stikliukas po stikliuko 
priveda prie buteliuko ir... alkoholio ver
gijos. Kaip keista, kad žmonės kovoja su 
vergija, aukoja savo gyvybes bandydami 
ilš jos išsilaisvinti, o čia milijonai savano
riškai veržiasi į vergiją! Visos mados yra 
blogas dalykas, bet girtavimo madą yra 
tuo biauri, kad alkoholis pavergia žmogaus 
protą ir gadina jo kūną.

4. Paveldėjimo veiksnys. Paveldėjimo 
klausimas dar tyrimų stadijoj ir tyrinėto
jų uomenys dažnai nesutinka. Nėra abejo
nės, kad alkoholikų tėvų vaikai daug daž
niau virsta alkoholikais negu normalių tė
vų. šie tyrinėjimų duomenys, tačiau, ne- 
tįtilkino paveldėjimo poveikio, nes buvo ne- ' 
aišku ar čia veikė paveldėjimo vyksmas 
ar blogas tėvų pavyzdys. Pastaruoju metu 
keli tyrinėtojai stebėjo alkoholikų tėvų

DRAUGAS atspausdino savo Baltimorės 
korespondento Vi. R. pasakojimą apie su
sitikimą prieš porą mėnesių su Emilija Ja- 
nonyte-Railiene, revoliucinio poeto Juliaus 
Janonio seserimi. Ji emigravusi iš Biržų 
krašto (į Ameriką 1921 metais.

Daugelis Baltimorės lietuvių vadina ją 
„dypukų motina ir globėja“, nes ji poka
rio ateiviams yra daug padėjusi, parūpin
dama atvažiavimui iškvietimus, darbo su
tartis, suteikusi pirmąją pastogę, atvykus 
jiems į Baltimore.

Susipažinus su savo gimtojo kampelio 
Lietuvoje dukra, nors ir daug vyresne, po
kalbis nukrypo apie jos brolį, revoliucinį 
poetą Julių Janonį, nuo kurio tragiškos 
mirties (jis pats, ligos kankinamas, pašo
ko po traukinta) šį pirmadienį sueina 65 
metai — žuvo 1917 m. gegužės 17 d. Ko
munistai Julių Janonį kelia, (kaip revoliu
cinį — proletarinį poetą. Tokį pat jį apta
ria ir Bostone išleista Lietuvių enciklope
dija. Tačiau iškalbingos ir nuosekliai sa
kinius pinančius Emilijos Janonytės - Rai
lienės - p ris imta i,uos e, kurie buvo įrašyti 
į magnetofono juostą, jos brolis Julius iš
kilo kitoks. Revoliucinis poetas ta prasme, 
kad jis kiekvienam troško geresnio, lai
mingesnio gyvenimo, tik, jo siekiant ne to
kiomis kruvinomis priemonėmis, kurias 
naudojo Leninas, Stalinas ir kiti, bet laips 
tašku reformų įgyvendinimu. Julius buvęs 
nepaprastai jautrus kiekvienam savo ar
timui, net ir gamtai.

Kartą su sesute Emilija išėję į pražydu
sius laukus, jie stebėjo gėlių grožį. Ir Ju
lius įrodinėjęs, kad tokį grožį gali sukurti 
ne kas kitas, o tik Dievas. Pasak sesers 
Emilijos, Julius Janonis buvo giliai tikin
tis evangelikas — reformatas, dalyvavęs 
sinoduose, nemažai prisidėjęs prie Šv. 
Rašto paruošimo ir, išvažiuodamas į Ru
siją, vieną jo egzempliorių su savim pasi
ėmęs.

Kai Emilija Janonytė - Railienė septy
niasdešimtais metais su ekskursija važia
vo į okup. Lietuvą, Leningrade sustojusi 
giliai, pasimeldė prie Juliaus kapo, kurį 
ženklinapam’takias ir rūpestingai gėlėmis 
puošiamas antkapis. O Vilniuje, kur ji da
bartinių pareigūnų buvo pagarbiai sutik
ta, pamačius visą apie Julių Janonį su
riktą medžiagą, susiginčijusi, kad ten apie 
Janonių šeimą ir jos brolį Julių esą ir ne
teisybės.

1915 m. dėl karo atsidūręs Rusijoje po
etas Julius Janonis gal ir galėjo būti stip
riau komunistų paveiktas ir likti šimta
procentiniu revoliucionierium. Tačiau se
sers prisiminimuose jis iškyla visai kitoks: 
artimui gėrio ir laimės trokštąs jaunuolis, 
rašęs poeziją ir rengdavęs vaidinimus 
tam, kad šviestųsi Lietuvos liaudis, rusų 
engiami broliai ir sesės lietuviai. Į magne
tofono juostą įrašytas laisvėje gyvenan
čios sesers liudijimas apie velionį brolį 
liks dokumentas, liudijantis Juliaus Jano
nio būdą, veiksmus ir pažiūras iki 1915 
m., kol jis pasitraukė į Rusiją.

Dėžes mes pradėjome gaminti komplek
siniu būdu: vienas darbininkas paduoda 
lentelę, kitas — plaktuką, trečias — vinį, 
o ketvirtas tą vinį įkala.

(Iš pasisakymo)

Skaitytoju laiškai
GERBIAMOJI iREDACIJA, 

„Europos Lietuvio“ 1982 m. birželio 4 
d. (Nr. 22) pirmajame puslapyje įdėta ži
nutė: MIRĖ LENKŲ ISTORIKAS, kuri 
baigiama taip: „Ant savo tėvo antkapio, 
Romoje, velionis parašė... „augęs ir dir
bęs Lietuvos žemėje, nekentė lietuvių, 
nesuprato jų aspiracijų ir visą laiką vei
kė prieš Lietuvą“.

Tai netiesa. Koks yra užrašas ant to 
tėvo antkapio, čia pridedu fotografiją, iš 
kurios matysite, kad tasai, antkapio užra
šas (lotynų kalba) yra visai kitoks. Verti
mas į lietuvių kalbą būtų toks:

ALEXANDER MEYSZTOWICZ
Iš lietuvių tautos kilmingasis lenkas 

Pajuosčio Dembuvos ir tt. paveldėtojas ir 
teisėtas valdytojas

(Giminės herbas)
Pajuostyje Vatikane
8.XII. 1864 14.11. 1943

Kitados Lenkijos teisingumo ministras. 
Mylėjo teisingumą ir nekentė neteisybės. 
Šv. Petro žemėje laikinai kaulus paliko Tė 
vynės ir kūno prisikėlimo laukdamas“.

Teisybės dėlei, manau laikraštyje pa
skelbsite patikslinimą, nes tokios klaidos 
paskui ateityje būna kartojamos.

Su gilia pagarba
K. J. Vaišnora

PADĖKA
Reiškiu širdingą viešą padėką, Joninių 

proga mane sveikinusiems: Kun, S. Matu
liui, „E.L.“ Redaktoriui ir Peterborough 
gyvenantiems pp. Vaitkevičiams.

J. Liobė

įsūnius ir įdukras, kurie neturėjo ryšio su 
savo gimdytojais, ir įsitikino, kad alkoho
likų vaikai žymiai dažniau tampa alkoho-
Mikais už normalių tėvų vaikus. Tas rodo, 
kad tėvų alkoholizmas kažkaip sugadina 
dar negimusio kūdikio „chemiją“.
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Kiti rašo
KĄ SAKĖ UULIAUS (JANONIO SESUO?

NUBAUDĖ BROKONIERIUS
Biržų rajono gyventojai S. Toliūnas ir 

A. Karavaičikas nušovė briedį, dešimt 
stirnų ir keturis kiškius. Valstybinė gam
tos apsaugos inspeksija pateikė brakonie
riams 1720 rublių civilinį ieškinį.

Vėliau brakonieriai perėjo prie vagys
čių. Vogė kiaules, veršelius, apiplėšė pauk 
(štyną. Biržų rajono liaudies teismas nutei
sė S. Toliūną 5 metams griežto režimo dar
bo stovyklos, o A. Karavaičiką ir A. Au- 
žėhį, kuris taip pat buvo prisidėjęs, po 4 
ir 3 metus bendro režimo darbo stovyklos.

VIENKIEMIŲ PSICHOLOGIJA
Neseniai specialus „Literaturnaja Ga- 

zeta“ (korespondentas turėjo „pasikalbėji
mą“ su Petru Griškevičium, LKP CK pir
muoju sekretorium. Tarp daugelio klau
simų, į kuriuos atsakė P. Griškevičius, bu 
vo toks: Pasikalbėjusi Kėdainiuose, Dot
nuvoje ir Baisiogaloje su žmonėmis Anta
nina Grigo sako, jog „kai kurie mano, kad 
būtų neblogai turėti daugiau žemės asme
niniam naudojimui. Ar čia neatsispindi 
„vienkiemių psichologija“?

„Nusižengčiau tiesai, jeigu teigčiau, kad 
valstiečių persikėlimas iš vienkiemių į gy
venvietes nėra sunkus įpročių, psichologi
jos, susiklosčiusių tradicijų lūžis, — atsa
kė P. Griškevičius, — individualizmo ap
raiškos dar neišnyko žmonių psichologijo
je ir elgesyje.

Toliau jis pasakė:
— „Vis dėlto Jūsų (klausimas, žinoma, 

jeigu neformuluosime jo kategoriškai, lie
čia kitą tendenciją. Tai įprotis dirbti že
mę, senas troškimas turėti ūkyje viską, 
ka reikia, turėti židinį, prie kurio auga 
vaikai, išmokstantys viską dirbti. O juk 
tai svarbu. Štai kodėl mes rengiame ir 
geriausios .asmeninės sodybos, ir geriau
siai sutvarkytų visuomeninių kiemų bei 
fermų konkursus.

Yra ir kita svarbi klausimo pusė. Pra
ėjusio penkmečio metais asmeniniai pa
galbiniai ūkiai davė daugiau negu trečda
lį visos pieno ir ketvirtį mėsos produkci
jos. Asmeninio pagalbinio ūkio Lietuvoje 
efektyvumas buvo du kartus didesnis ne
gu visoje šalyje...“

KOMUNISTAI STATĖ SAU VILAS
LKP pirmasis sekretorius P. Griškevi

čius pripažino, kad valdžios pareigūnai 
statėsi sau užmiestyje vilas, bet dabar to
kia statyba bus sustabdyta. P. Griškevi
čius pasakė:

„Smulkiasavininkiškos psichologijos re
cidyvų tikriausiai galima įžvelgti kitame 
reiškinyje. Turiu galvoje dabar išryškėju
si kai kurių miestiečių siekimą statyti di
džiules vilas su kapitaliniais garažais ir 
rūsiais. Jos buvo statomos vietoj sodų na
melių dažniausiai nesąžiningu pūdu. Lie
tuvos Komunistų partijos Centro Komite
tas šių metų pavasarį priėmė nutarimą, 
kuris nurodo visiems vilų savininkams, pa- 
žeidusiems nustatytą tvarką, atiduoti vi
sus savo statinius ir statybines mežiagas 
sodininkų kooperatyvams. Lietuvos TSR 
prokuratūrai ir Vidaus reikalų ministeri
jai pavesta nustatyti asmenų, padariusių 
žalą socialistinei nuosavybei, piktnaudžia
vusių tarnybine padėtimi savanaudiškais 
tikslais, kaltės dydį. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Kimiteto nutarimas nere
komenduoja vadovaujantiems darbuoto
jams ateityje statyti vilų“.

Ta „rekomendacija" buvo priimta po to, 
kai Lenkijos darbininkai sukilo prieš ko
munistų aukštų pareigūnų panašius dar
bus Lenkijoje.

KAI SUVAŽINĖJAI LAPĘ
Ką turi daryti Lietuvos gyventojas, kai 

po jo automobilio ratais žuvo lapė? — 
TIESOS skaitytojams apie tai aiškina 
Gamtos apsaugos komiteto pirmininkas 
K. Gtaiūnas.

Valstybinė automobilių inspekcija įspė
jamaisiais ženklais „Laukiniai žvėrys“ žy
mi kelių ruožus, kur jie kertasi su žvėrių 
migracijos keliais. Todėl automaštati vai
ruotojai, važiuodami miškingomis vietovė
mis, turi būti ypač atsargūs.

Susidūrimas kelyje su laukiniu žvėri
mi — autoįvykis. Apie tai turi būti praneš 
ta rajono, kuriame jis atsitiko, vidaus rei
kalų skyriaus budinčiajam. Vidaus reika
lų skyriaus darbuotojai apie įvykį prane
ša valstybinės automobiKų ir gamtos ap
saugos inspekcijų darbuotojams.

Medžiotojų ir žvejų draugijos narys1 A. 
Rumševičius, paėmęs automašinos užmuš
tą lapę, jos kailį turėjo pristatyti paruošų 
organizacijoms. Deja, to jis nepadarė.

Už medžioklės produkcijos naudojimo 
pažeidimą medžiotojas A. Rum'ševičiūs nu
baustas administracine tvarka. Nepraneš- 
damas apie įvykį gamtos apsaugos inspek
cijai, veterinarinei tarnybai, medžiotojų 
ir žvejų draugijai, A. Rumševiičius nusi
žengė ir medžiotojų elgesio taisyklių rei
kalavimams. Jis apsvarstytas medžiotojų 
■ir žvejų draugijos Trakų skyriaus valdy
bos posėdyje ir įspėtas.

3
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VU. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DIB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

PAIEŠKOJIMAS
Lietuvoje gyvenanti Marija Tamulevi

čiūtė — Jašunskienė paieško per Raudoną
jį Kryžių savo sesers Onos Krikščiūnienės, 
gimusios 1890 - 1893 m. Radviliškio rajo
ne. Ji buvo emigravusi į Angliją 1910 m. 
ir iki 1940 m. gyvenusi su savo sūnumis 
Mančesteryje.

Atsiliepti į E.L. redakciją.

Londonas
RETA ŠVENTĖ LONDONO LIETUVIŲ 

PARAPIJOJ
•Liepos 4 d., sekmadieni, Londono lie

tuvių parapija atšventė savo ilgamečio 
klebono kun. Dr. Jono Sakevičiaus, MIC, 
50 metų kunigystės jubiliejų ir 75 metų 
amžiaus sukaktį. Į šventę atsilankė Lie
tuvos Atstovas V. Balickas su ponia, daug 
Londono lietuvių ir kitataučių svečių.

Reto Įvykio Londono lietuvių gyvenime 
paminėjimas pradėtas iškilmingomis pa
dėkos pamaldomis, kurias atlaikė Jubilia
tas, asistuojamas keturių kunigų, giedojo 
parapijos bažnytinis choras ir solistas J. 
Černis-. Be paties kun. J. Sakevičiaus pa
mokslo sukakties proga kalbėjo kun. Dr. 
S. Matulis, MIC, ir angliškai kun. V. Meš
kėnas iš JAV-bių. Taip pat buvo parody
tas specialus Popiežiaus raštas: sveikini
mas- palaiminimas mūsų Jubiliautui. Po 
pamaldų visi turėjo progos asmeniškai pa
sveikinti kun. J. Sakevičių, o jis savo 
šventės proga visus sveiknusiius apdova
nojo prisiminimo paveiksliukais.

Antroji minėjimo dalis ir iškilmingi pie
tūs, kuriuose dalyvavo apie 80 žmonių, 
prasidėjo 14 vai. Liet. Sporto ir Sociali
niame klube. Čia šv. Onos Draugijos mo
terys parodė savo vaišingumą ir sugebėji
mą gražiai papuošti stalus, paruošti ska
nius valgius ir greit patarnauti.

pasistiprinus, tvarką perėmė kun. A. 
Geryba ir pakvietė tarti žodi Lietuvos At 
stovą V. Baltoką, kuris savo kalboje pabrė 
žė kun. J. Sakevičiaus pasiryžimą nenu
ilstamai dirbti toliau, nors užsitarnautas 
poilsio laikas seniai jau atėjęs.

Plačiau Jubiliato nuveiktus darbus nu
švietė parapijos veikėjas S. Kasparas, iš
keldamas ‘įdomių ir iki šiol daug kam ne
žinomų faktų.

Kitataučius angliškai apšvietė kun. A. 
Geryba, o po jo kalbėjo DBLS Garbės na
rys P. B. Varkala. Jis prisiminė tuos se
nus kūrimosi laikus, kai kun. J. Sakevi- 
čius buvo vienas DBLS steigėjų.

Taliau sekė Londono lenkų marijonų at 
stovo sveikinimas.

Apie Jubiliato kunigystės pradžią, veik
lą Marijampolėje, darbą lietuviškoj spau
doj, išvykimą į Romą, atvykimą 'į Ameri
ką, papasakojo kun. S. Matulis, o baigda
mas įteikė prel. J. Gutausko, ką tik nau
jai „Šaltinio“ spaustuvėje atspausdintą, 
eilėraščių knygą.

Trumpiau kalbėjo ir sveikino kaimyni
nės anglų parapijos kunigas, Sporto ir So
cialinio klubo atstovas, DBLS atstovas 
arch. K. Tamošiūnas, kun. V. Meškėnas, 
Šv. Onos Draugijos vardu p. Parulienė, 
„Dainavos“ — J. Kerienė, choro — J. Čer 
nis ir V. O‘Brien ir J. Snabaitis.

Už šiltus žodžius ir sveikinimus visiems 
padėkojo Jubiliatas, atsiprašydamas už 
gal kada kokius pasitaikiusius nesklandu
mus. Po to, prapjovė milžinišką jubilie
jaus pyragą, kurį padovanojo, kartu su 
sidabro taure, A. ir V. Leonai.

Nemaža piniginių dovanų buvo įteikta 
kratų su sveikinimais ir atsiųsta paštu.

Pabaigoje S. Kasparas perskaitė gautus 
sveikinimus raštu, o jų buvo visa krūva 
i'š įvairių pasaulio kraštų: arkivysk. Bu-

laičlo, vysk. A. Deksn-io vysk. V. Brizgio, 
sveikinimai iš Lietuvos, Vatikano radijo 
valandėlės vedėjo kun. Dr. V. Kazlausko, 
prel. J. Gutausko, kun. P. Dauknio, Aust
ralijos kunigų, kun. P. Jatulio, D. Brita
nijos Kat. Bendrijos vardu p. Popikos, 
kun. Mažeikos, Škotijos Liet. Soc. klubo 
Wolverhamptono DBLS sk., J. ir A. Vilčins 
kų, Nottinghamo DBLS sk. vardu K. Bivai 
nio ir daug pavienių kitų asmenų.

KAS (NOTĖTŲ APLANKYTI

Lietuvių Namų gyventojas Vladas Ve
lička, liepos 6 d. Išeina į St. Mary's Hospi
tal, Paddington; Melvern Ward, operacijai.

Birmingham's
GRAŽI SUKAKTIS

Albertas ir Petronėlė Ritbergeriai lie
pos 18 d. per lietuviškas pamaldas 18 vai., 
19 Park Rd., Moseley minės 50 metų mote
rystės, kur bus atliktas tam skirtos apei
gos. Jiedu yra labai uolūs Lietuvių Kata
likų Bendrijos nariai.
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Bradfordas
PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pusmetinis „Vyčio“ klubo narių susi

rinkimas liepos 25 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p.

Dienotvarkėje pranešimai ir ateities 
darbų svarstymas.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.
„Vyčio“ klubo Valdyba

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

•Manchestei'io Lietuvių Soc. Klubas lie
pos 11 d., 4 vai. vakaro savose patalpose 
įšaukia visuotiną pusmetinį narių susirin
kimą.

Prašomi kuo škaitlingiau dalyvauti.
Skyriaus valdyba

DARIAUS IR (GIRĖNO MINĖJIMAS
L.K.V.S, „Ramovė“ liepos 17 dieną 6 

vai. vakaro Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klube rengia Dariaus ir Girėno minėjimą 
su įvairia programa.

Kviečiame atsilankyti visus.
Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 10 d., šeštadienį, 7 va'l. vak. vie

tinis DBLS-gos Skyrius ruošia Dariaus ir 
Girėno minėjimą. Vakaras vyks didelėje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford 
Rd,, Oxley, W-ton.

Po trumpos paskaitos apie mūsų didvy
rius — patriotus tolimesnę programą at
liks svečiai Iš Nottinghamo. Dainuos popu
liarusis „Gintaro“ choras“.

Šokiams gros gražių „merginų“ orkest
ras. Visi tautiečiai iš toli ir arti maloniai 
kviečiami praleisti vakarą pas mus Mild- 
lande. Iki pasimatymo.

Sk. Valdyba

MIRĖ VLADAS NARBUTAS
Wo'lverhamptone Royal Ligoninėje nuo 

širdies priepuolio liepos 4 d. užgeso DBLS 
-gos nario, buvusio skyriaus vicepirminin
ko Vlado Narbuto gyvybė tik atšventus 
73 m. gimtadienį. Laidojamas liepos 9 d.

Šveicarija
INSTITUTO „GLAUBE IN DER 

2-WELT" DEŠIMTMETIS
Š,m. liepos mėn. 3 d. 'šis institutas: „Ti

kėjimas 2-ąjame pasaulyje“, turįs savo 
skyrių ir Vokietijoje, atšventė Chur'o 
mieste, kur jis 1972 metais ekumeninėje 
dvasioje buvo įkurtas, savo dešimtmetį, 
dalyvaujant aukštiems dvasiniems atsto
vams iš katalikų, su vyskupu J. E. Johan
nes Vonderach priešakyje, ir iš evangeli
kų Bažnyčių pusės.

G2W- instituto patronatui priklauso 
aukštos dvasinio ir akademinio gyvenimo 
•asmenybės ir iš Vokietijos bei Austrijos 
ir Olandijos. Šis institutas informuoja ne 
tik savo mėnesiniuose bei dvisavaitiniuose 
spausdin'iuose, bet ir atskiruose leidiniuo
se alpie religinį gyvenimą ir Bažnyčių pa-1

dėtį kraštuose su ateistinėmis valdymo 
formomis. Gerai dokumentuotos informa
cijos atskleidžia kartu Žmogaus teisių pa
žeidimus, kaip ir atskirų religinių ir tau
tinių grupių pastangas jas išsaugoti.

Dešimtmečio eigoje, sekdamas savo mot
to: „kalbėti, kur kiti turi tylėti“, regulia
riai spausdina dokumentaciją Ir iš mūsų 
plačios pogrindžio spaudos, pirmoje eilė
je iš „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“, ir, šia medžiaga remiantis, yra taip 
pat išleidęs kelis atskirus, iliustruotus lei
dinius vokiečių ka'šba.

Jubiliejinis susirinkimas ir minėjimas, 
pagal vedamąją mintį, kad .informacija 
nėra viskas, bet be informacijos viskas 
yra niekas“ buvo pradėtas spaudos konfe
rencija, kurią sekė sveikinimai ir plataus 
darbo apžvalga: „10 metų tiltas tarp Ry
tų ir Vakarų“ su atskirais pranešimais ir 
žvilgsniu ateitin, antrojo dešimtmečio 
slenkstyje. Lietuvišką sveikinimą ir padė
ką perteikė Dr. A. Gerutis, o meninę prog 
ramą atliko ponios J. Stasiulienės vado
vaujama tautinių šokių grupė.

Italija
ARKIVYSKUPAS MARCINKUS 

NEMALONĖJE
Neseniai Vatikano civiliai tarnautojai 

pagrąs-ino streiku dr protesto eisena, rei
kalaudami geresnio atlyginimo ir trumpes 
nių darbo valandų . Pagal jų sąjungos pa
reiškimą arkivyskupas Marcinkus yra di
džiausia kliūtis jų deryboms su Vatikanu.

Apeidamas arkivyskupą, pats popiežius 
asmeniškai perėmė derybas. Džiaugsmingi 
tarnautojai tuojau atšaukė streiką ir Ei
seną.

Daug nemalonesnis įvykis arkivyskupui 
buvo Roberto Calvi, italų Banko Ambro- 
siano pirmininko, nusižudymas Londone. 
Jis anksčiau buvo nuteistas Romoje 4 me
tams kalėjimo ir 6 mil. svarų pabauda už 
nelegalų valiutos išvežimą į užsienį. Rober 
to Calvi apeliavo, bet pabėgo prieš apelia
cinį teismą, italai jį vadindavo „Dievo 
bankininku“, nes jo bankas turėjo glau
džius ryšius su Vatikano banku, kurio 
valdytoju yra arkivyskupas Marcinkus. 
Arkivyskupas taip pat buvo vienas iš di
rektorių kito banko, kuris irgi priklausė 
Banco Ambrosiano. Calviui nusižudžius, 
to banko valdymą perėmė Italijos Bankas.

Kaip britų katalikų savaitraštis „Uni
verse" praneša, arkivyskupas prižada ko
operuoti su Italijos Banko direktoriais, ti
riant „Calvi skandalą“, ir užtikrino juos, 
kad Vatikano Bankas padengs tą Calvi 
skolos dalį, kurios apmokėjimą Vatikano 
bankas garantavo (125 mil. svarų).

Arkivyskupas Marcinkus, Čikagos lan
gų valytojo sūnus, popiežiaus saugotojas, 
kuris suplanuoja Švento Tėvo keliones į 
užsienį ir yra atsakingas už jo saugumą, 
nukentėjo -nuo visokių kalbų beveik tiek 
pat kaip ir pats paslaptingasis Calvi, — 
rašo „Universe"

Pagal tą patį laikraštį, arkiv. Marcinkus 
paklaustas, „ar tai yra- krikščioniška spe
kuliuoti bažnytiniais pinigais?“ Atsakė: 
„Mes dedame pinigus, kur galima daugiau 
šia uždirbti ir dėl to mūsų investacijos į 
Banco Ambrosiano 'buvo patenkinamos“.

Arkivyskupas dar pridėjo, kad niekas 
negalėjo numanyti prieš dešimtį metų to, 
kas dabar įvyko, ir kad Calvi, kurį jam 
tada rekomendavo Milano kurija-, atsidurs 
laikraščiuose.

Jis prisipažįsta, kad jis nėra bankinin
kas, bet tos rūšies reikalus paveda savo 
pavaldiniams. Jis juos prižiūri.

Tarptautiniame kardinolų tarybos susi
rinkime kovo mėn. buvo pasisakyta prieš 
bet kokias spekuliacijas, tačiau buvo pri
pažinta, kad kapitalas turi atnešti reika
lingą pelną. Taipgi buvo pasisakyta, kad 
geriau atsisakyti investacijų Italijoje, ir 
koncentruotis Amerikoje ir kituose kraš
tuose, kur nėra daroma slapti -bizniai, ir 
reikalauti aiškių atsiskaitymų.

„Universe“ pastebi, kad arkivyskupo 
prestižas labai nukentėjo.

Čia reiktų pridėti pastabą apie Šv. Tė
vo vizitaciją D. Britanijoje. Kas stebėjo 
televizijoje, jo kelionę, turėjo matyti, kad 
du pareigūnai -buvo ylpač arti popiežiaus 
visą laiką. Abu jie kilę iš m-ažų kaitalikiš- 
kų kraštų. Vienas tvarkė apeigas, prista
tydavo paskaitų tekstus, nurodydavo ka
da sėstis ar keltis, su kuo sveikintis ir t.t. 
— tai buvo mens. McGee, airis. Kitas, ku
ris visą laiką saugojo popiežių, buvo ar
kivyskupas Marcinkus, lietuvis.

LIETUVMKOS PAMALDOS
Eccles — liepos 11 d., 12.15 vai.
Leeds — liepos 18 d., 12.30 vai., Holy Ro

sary bažn., Chapeltown Rd.
Mančesteryje — liepos 25 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 11 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leamlngtone Spa — liepos 11 d., 13.45 

vai., šv. Petre.
Coventry — liepos 11 d., 16 vai., šv. El

zbietoje.
Nottinghame — liepos 18 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derby — liepos 18 d., 14 vai., Bridge Gate.
Birminghame — liepos 18 d., 18 vai., 19 

Park Rd., Moseley.
Nottinghame — liepos 25 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.

VJL i Jt
— Afganistane žuvo žymusis Herbi Is

lamą partizanų organizacijos lyderis Basir.
— Pasaulio Aplinkos Apsaugos Dienos 

(birželio 12) proga, Britų Medžių Taryba 
pradėjo kampaniją apsodinti kraštą nau
jais medžiais. Daugiau kaip 20 mil. me
džių D. Britanijoje išnyko nuo skirpstų 
•ligos, pramonės išvystymo ir kitokių prie
žasčių,

— Šveicarijos policija suėmė turkų kil
mės vyrą, kuris įtariamas davęs revolverį 
Mehmetui Ali Agca, kuris praeitais me
tais šovė į popiežių šv. Petro aikštėje, Va
tikane. Tas vyras yra laikomas Šveicari
jos kalėjime.

— Jugoslavija veda derybas su JAV 
bankais 300 mil. dol. paskolai gauti. JAV 
valstybės departamentas užtikrino banki
ninkus, kad Jugoslavija yra draugiškas 
kraštas ir nepriklauso Varšuvos paktui.

— Saudo Arabijos princas Al Saud pa
skyrė 450.000 sv. dovaną britų Oksfordo 
universitetui ir nori, kad ten būtų įsteig
ta norintiems studijuoti dabartinio arabų 
pasaulio reikalus katedra.

•— Vakarų Berlyno policija tardo vieno 
kairiųjų laikraščio leidėjus už atspausdi
nimą „Raudonosios -armijos grupės“ par
tizanų manifesto. Jie gali būti patraukti 
teisman už teroristų rėmimą.

— Pietų Afrika paleido dalį politinių 
kalinių. Tai pirmas toks atsitikimas nuo 
1948 metų.

ANIČAS KRITIKUOJA 
JONĄ (PAULIŲ II-JĮ

Lietuvos kompartijos ideologinio prieš- 
puolio patrankos pradėjo bombarduoti po
piežių. Literatūros ir Meno (1982.V.l) 
skiltyse pasirodė Jono Aničo straipsnis 
„Klerikalinis antikomunizmas ir ^lietuvio 
kataliko' koncepsij-a“, kurioje žymusis agit 
propagandistas apkaltina Joną Paulių II-jį 
morališku „religinio ekstremizmo“ parė
mimu. Aničas turi omenyje Popiežiaus 
sveikinimą vyskupui — tremtiniui Julijo
nui Steponavičiui, kiurio pavardės jis ne
drįsta minėti, tekalbėdamas -apie „vieną 
ekstremistiškai nusiteikusį lietuvių kata
likų dvasininką". Aničą papiktino ir Po
piežiaus apsilankymas Romoje veikiančios 
popiežiškosios šv. Kazimiero Kolegijos 35- 
meči-o minėjime (1981 m. kovo 4 d.) ir 
lietuvių kalba pasakytas jo pamokslas. 
Aničas tvirtina, kad viena minėtosios ko
legijos funkcijų — „destruktyviai- veikti 
Lietu-vos katalikų dvasininkiją bei tikin
čiuosius“. Pasak jo, „emigracijos ultrade- 
(šitnieji lyderiai savo viltis sudėjo į Karolį 
Voitylą, tapusi; Popiežium Jonu Povilu1 II. 
Kaip bendrai tarptautinė reakcija, taip ir 
ideologinės intervencijos į Tarybų Lietu
vą organizatoriai laibai norėtų, kad nau
jasis Popiežius atkurtų Katalikų Bažny
čioje .šaltojo karo' ir antikomunistinės 
psichozės tradicijas ir... darytų atitinka
mą poveikį ir Lietuvos Katalikų Bažny
čiai“.

Likusioje straipsnio dalyje Aničas pole
mizuoja su lietuvių išeivijos ir krašto po
grindine spauda, neminėdamas šaltinių ir, 
tarsi, bijodamas išsitarti, kad savilaida 
egzistuoja. „Reakcinius emigracijos sluoks 
nius“ jis kaltina sąmokslu Lietuvos reli
ginius disidentus paversti „politiniais rezfe 
tentais“. (Elta)

LIETUVOS IDEOLOGAI 
NEPATENKINTI ATEISTINE 

PROPAGANDA
Okupuotos Lietuvos spaudoje, šalia puo
lamųjų „ideologinės kontraofenzyvos“ 
straipsnių, pasirodo vis daugiau nusiskun
dimų ateistinės propagandos lygiu. Apie 
tai rūpesčio kupinu tonu Literatūroje ir 
Mene (1982.IV.17) rašo Gintaras Jatkonis 
(„Akistatoje su religija — pastabos apie 
ateistinę kultūrą“). Jo nuomone, ateistinė 
žurnalistika nepatenkinamo lygio, o ateis
tinės publicistikos iš viso nėra. Per penk
metį išleista 70 publicistikos- knygų, bet 
jose, „deja, nerandame -ateizmo temų“. 
Jatkonis pasigenda tokios ateistinės fi
gūros, kokia buvo Jonas Ragauskas, nove
lės ateistine tematika, kokias rašė Petras 
Cvirka ir Antanas Vienuolis, „nekalbant 
apie stambesnių žanrų kūrinius“.

Autorius ragina pagilinti ir sumodernin
ti ateistinę propagandą. Prabėgomis užsi- 
minda.as apie „sąžinės kalinius“, beit jų 
nevardindamas, jis teigia, kad „ne vietinės 
reikšlmės .šventosios', ir net ne ekstremis
tai, siekiantys kankinių laurų, turėtų bū
ti pagrindiniai nūdienos ateistinių rastų 
taikiniai“. Jatkonis pritaria „nep-rincipin- 
gų“ komjaunuolių nubaudimui. „Jei kom
jaunuolis nusileidžia būsimos uošvės ar 
motinos reikalavimui .imti šliūbą'... Kaip 
rašo sąjunginė komjaunimo spauda, per
nai mūsų respublikoje už aktyvų dalyva
vimą religinėse apeigose su komjaunimo 
bilietui atsisveikino devyniolika jaunų ne- 
princiipiingų žmonių“. Autorius siūlo įsteig 
ti ateizmo spec-kursą žurnalistikos spe
cialybės studentams, kasmetinį žurnalistų 
Sąjungos skelbiamą geriausio publicisti
nio kūrinio ateistine tema konkursą, ir 
tat. (Elta)

AMERIKIEČIŲ įSPAUDA MINI 
„LKB KRONIKOS“ DEŠIMTMETĮ

„Tiems, kurie žino su kokiais pavojais 
susiduria Kronikos redaktoriai, dešimt 
metų yra tikrai puikus atsiekimas“, tvir
tina savaitraščio National Review (1982.

LIETUVIŠKŲJŲ.......... .į.
STUDIJŲ SAVAITĖ

St. Mary's College 
Strayberry Hill 

Twickenham TW1 4SX
Rugpjūčio 15 d. — rugpjūčio 21 <L

STUDIJŲ SAVA1TĘS DIENOTVARKĖ
Sekmadienis, rugp. 15 d.
Vakarienė ir susipažinimas.
Pirmadienis, rugp. 16 d.
10 vai. ryt. dr. Vincas Natkevičius (Vo

kietija).
„Maironio gyvenime ir patriotinėje ly

rikoje.
8 vai. vak. Izaokas Kaplanas (Olandija) 

pristatys olandų choro DAINA lietuviškų 
dainų koncertą juostelėse.

Antradienis, rugp. 17 d.
10 vai. r. dr. Aleksandras Štromas (D. 

Britanija)
„Lietu-vos inkorporavimas į Sovietų Są

jungą, istorijos ir -teisės pažiūriu“.
2.30 vai. p.p. Stasys Kuzmickas (D. Bri

tanija)
„Nauji politiniai posūkiai, pasaulyje“.
8 vai. vak. Vliko atstovas.
Trečiadienis, rugp. 18 d.
10 vai. r. dr. Kajetonas Čeginskas (Vo

kietija)
„Kronikos dešimtmetis“.
IPo pietų ekskursija 'į Londoną ir vaka

rienė Lietuvių Namuose.
Ketvirtadienis, rugp. 19 d.
10 vai. r. Stasys Lozoraitis, jum (Itali

ja)
2.30 vai p.p. Europos Lietuvių Bendruo

menių valdybų posėdis.
8 vai. vak. Violetos Rakauskaitės kon

certas.
Penktadienis, rugp. 20 d.
10 vai. r. kun. Aaugustinas Rubikas (Vo

kietija)
„Ar yra velnias (pikto problema teolo

gijoje)“.
2.30 vai. p.p. dr. Aleksandras Štromas

D. Britanija)
„Tarptautinis Lietuvos statusas“.
8 va'l. vak. iškilminga vakarienė.
šeštadienis, rugp. 21 d.
10 vai. r. PLB-nės valdybos atstovas.
8 vai. vak. Tėvynės valandėlė skrta Mai 

ron'iui prisiminti. Ją pravesti yra pakvies
ta Eglė Juodvalkė (Vokietija).
. . Sekmadienis, rugp. 22 d.

U vai. r. Studijų Savaitės įvertinimas 
ir kitų metų Stud jų Savaitė.

1 vai. pietūs. Skirstomės.
Programos papildymai bus paskelbti vė

liau.
Studijų Savaitės kapelionu sutiko būti 

kun. (Steponas Matulis (D, Britanija.
Tikimas, kad vyskupas Antanas Deks- 

nys taip pat dalyvaus.

Kiek kainuos?
Kaip jau buvo rašyta, mokestis už pil

ną Studijų Savaitę yra 125 angliški sva
rai. Jokių ik'itų papildomų mokesčių nebus, 
išskyrus už autobusą ekskursijai į Lon
doną.

Kas atvažiuos trumpesniam laikui, mo
kestis už pilną dieną bus 18 svarų. Moks
leiviams ir jaunimui iki 25 metų — pusė 
kainos. Užsi'sakant prisiųsti 10% depozito.

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ 
REDAKCIJOMS

Kad sutaupius brangias pašto Išlaidas, 
atskirų pranešimų kitiems laikraščiams 
nesiųsime. Būtume dėkingi, jei laikraščių 
redakcijos pasinaudotų šiuo pranešimu 
painformuoti savo skaitytojus apie Euro
pos Lietuviškųjų Studijų Savaitę D. Bri
tanijoje.

Studijų Savaitės Komitetas

TRIUKŠMAS (PAVOJINGAS
Italijoje kasmet gimsta apie 20 tūkst. 

vaikų, (turinčių klausos defektų. Italų 
mokslininkai ir gydytojai pastebėjo, kad 
jauni žmonės dabar praleidžia daug laiko 
ten, kur triukšmo lygis viršija kritines ri
bas, pvz., diskotekose. Sugretinę šiuos 
faktus, mokslininkai padarė išvadą, kad 
dažniausiai kurti vaikai gimsta toms mo
tinoms, kurios, būdamos nėščios, praleido 
daug laiko triukšmingose patalpose.

IV. 30) vedamasis, pavadintas „Narsumo 
Kronikos“. „Per visą Kronikos egzistenci
ją armiją KGB agentų uoliai stengėsi ją 
nuraminti ir nubausti jos leidėjus. Kol 
kas, kaip rado penkiasdešimt numerių, 
jiems nepavyko pasiekti savo tikslo“. Ve
damasis priduria, kad KGB pavyko nužu
dyti kunigą Laurinavičių.

Savaitraštis Catholic Twin Circle ('1982. 
111.21) vadina LKB Kronikos dešimtmeti® 
„svarbia data šiolaikinio žurnalizmo is
torijoje“. Nepaisant Kronikos kuklios iš
vaizdos ir mažo tiražo, „jau pats faktas, 
kad ji išsilaikė ir sugebėjo reguliariai iš
eiti, pareikalavo iš jos leidėjų tokio suma
numo ir asmeninės drąsos, kokios reta 
žurnalistų tarpe. Kronikoje nuosekliai ap
rašoma tauta apsiausties -stovyje... Tai mo 
dėmiosios Katakombų Bažnyčios istori
ja“.
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