
Vis vyrai, o kurgi moterys?
Ne kažin kaip seniai šiame laikraštyje 

buvo išspausdinta straipsnių, kuriuose 
išvardyta nemaža laisvajame pasaulyje 
šiuo 'ar tuo pasireiškusių lietuvių mote, 
rų. Tačiau jų išvardyta ne tiek daug, kad 
Skaičiumi galėtų lygiuotis su vyrais. Va
dinas, 'turimo ir garsių moterų, bet ap
skritai lietuviškame pasaulyje jos tesu
daro lėbali nekokią mažumą šalia vyriš. 
kų gretų. Argi tai normalu, ypač šiais 
laikais, kai įvairūs moterų sąjūdžiai net 
ilki kraštutinumo nueina, kovodami už 
savo teises? Argi mūsų 'bendruomenėje 
vyrais dar tebėra ir turi būti kažkoks 
viešpats?

Jeigu kalbėtume apie- vyresnio amžiaus 
moteris, taii toms jų, kurios išaugo ne
priklausomoje Lietuvoje, mokyklos lygiai 
.tiek pat buvo prieinamos, kaip ir vyrams. 
Tad kaip vyrų, taip ir moterų yra viso
kiausio išsilavinimo. Jaunesnioji įkarta, 
augusi ir brendusi svetur, itaip palt turėjo 
galimybių mokytis, ir niekas nevaržė 
mergaičių, kurios ko nors siekė šioje ar 
kitoje mokslo srityje. Bet visuomenės 'gy
venime moterys ligi šiol ne tik niekada 
nepirmavo, jos, galima sakyti, visada lai. 
kėši nuošaliai. Daugiau kaip 30 metų tu
rime, pavyzdžiui D. įBr^itaniijlojfc (Lietuvių 
Sąjungą, arti tiek ir Lietuvių Namų Ben
drovę. Jų centro valdybose, bent ankstes
niais metais, yna dažniai keiitęsi žmonės. 
|E|et ligi šiol dar niekada i tas valdybas 
nebuvo patekusi nė viena moteris! Kas 
nepatingėtų peržiūrėti DELS Skyrių vai. 
d'ybų sąrašų, tai pastebėtų, kad ir ten re
tai kada teilšr enk auna moteris, o pirmi
ninke gal šen ar ten kokia viena 'tebuvo 
išrinkta', tarytum šis pasaulis remtųsi 'tik 
vyrais.

Taip yra Britanijoje, taip ir įeituose 
kraštuose. .Moterys tarytum reikalingos 
būtų tik iškepti blynų, kai rengiama ko
kia nors puota, ar kitokių skanėstų, iš. 
virti kavos ar arbatos, sunešti ant stalo 
valgymo priemones, o paskui jas suplau
ti. Gal dar aplankyti ligonius, nes, kaip 
sakoma, moterų širdys minkštesnės, dėi 
to jos ir 'sergančiam įgali pakelti nuotai
ką. Tai moterys, nesijausdamos lygiatei
sėmis su vyrais, susitaiko su savo visuo. 
meniniu tarnaitės likimu ir stovi kažkaip 
užpakaly. Geriausiu atveju jos kai kur 
susiorganizuoja į kokį nors pagalbinį 
vienetą Šalpos reikalams, o taip pat ap
tarnauti virtuvei, kad iš pobūvių visi iš
eitų sotūs ir patenkinti.

Tiesą, ^etnografai tyir|tlinia>, kad Lietu
vos žemės ūkyje vyrai ir moterys pasi. 
Skirstydavo, kurie darbai kieno turi būti 
atliekami — kas turi -anti, o kas žiūrėti, 
tad kuri nors slapukė višta nuošaliai ne
prisidėtų kiaušinių ir nepradėtų jų perė
ti. 'Bet visuomeninis darbas nieko 'bendra 
neturi su tokiu darbų pasiskirstymu šian
dieninėmis sąlygomis, kai vyras ir mote, 
ris eina į fabriką, o moteris, grįžusi na
mo, dar ir vakarienę 'turi išvirti pagal se
ną atsivežtinį paprotį. Kita būtų kalba, 
kai moteris turi prižiūrėti vaikus. Elei 
juk daug turime moterų, kurios jau yra 
išauginusios vaikus, taigi jos lygiomis su 
vyrais teisėmis galėtų jungtis į visuome. 
ninlį dambą ne tik kaip eilinės kurios nors 
organizacijos narės, 'bet ir 'kaip vadovės.

Lietuvės moterys ligi šiol dar nesijun- 
gia į jokius karingus sąjūdžius kovoti už 
savo teises. Tur būt, gerai, kad nesijun- 
gia, nes tie sąjūdžiai dažninusiai nu
krypsta į pajuokos vertus kraštutiniu, 
mus. Tačiau jas pajudėti ir demokratiš
ku būdu įsijungti į lietuviško gyvenimo 
pridkį gailėtų paskatinti ir pasauliniai 
pavyzdžiai. Po pastarojo pasaulinio 'karo, 
tegu ir kažkaip nuostabu būtų, moterys 
ėmė valdyti tokius kraštus, kaip Ceilo- 
nias, Indija, Izraelis, (kurie palgal tradici
ją, rodos, ilš tikro daugiau vyriški. O da. 
bar jau moterys viena po kitos iškyla į 
priekį ir Europoje, štai britai sulaužė 
amžių tradiciją ir į mints teres pirminin
kes iškėlė Miargaretą Thatcher. Dar pra
ėjo keli mėnesiai, ir Europos parlamento 
pirmininke buvo išrinkta Simon Veil. To
dėl būtų natūralu laukti, kaid dar praeis 
keli mėnesiai, ir mūsų bendruomenėje 
šen' ir ten moterys pradės išeiti į priekį. 
Tokio jų veržlumo ir lauk tina, kad jų ita. 
lentai ir sugebėjimai nenueitų per nieką.

Pik. KAZIUI ŠKIRPAI, 

buvusiam Lietuvos Ministeriui 
Berlyne, mirus, jo žmonai ir 
sūnui gilią užuojautą reiškia 

Vladas ir Valerija Čepai, buvę 
jo artimi ilgamečiai 

pasiuntinybės bendradarbiai.

MIRĖ PLK. KAZYS ŠKIRPA

Paryžiuje leidžiamasis amerikiečių 
dienraštis ,,Herald Tribūne“ pranešė, kiad 
nugpiūčio 21 d. JAV.ėse mirė pik. Kazys 
Škirpa, prieš 1926 m. gruodžio 17 d. bu
vęs Lietuvos kariuomenės štabo virši
ninkas, paskui perėjęs į diplomatinę tar. 
nybą — konisularinio Skyriaus vedėjas 
Berlyne, Lietuvos karinis atstovas Vokie- 
tijiai, Lietuvos pasiunitinys ir įgaliotas 
miinisteris Lenkijai, paskui Vokietijai.

1941 m. birželio mėn. sukilėlių 'buvo 
paskelbtas 'Laikinosios Lietuvos vyriiau- 
sybės m misteri u pirmininku, bet vokie. 
čiaii jam neleido eiti tų pareigų.

(Siuvo jiaiu 84 m. amžiaus (gimęs 1895. 
II. 18).

NEBEPAVALDOMOJL INDIJA

Prieš mėnesį atsistatydinus Desai vy
riausybei, niaują 'buvo sudaręs S'inghas, 
'bet j'is išvaldė tik mėnesį, nes koalicinės 
partijos jo nepalaikė.

Britų „The Guardian“ ita tema išspaus
dintą vedamąjį net pavadino ,,Ar Rytų 
Italija?“

LATVIJOJE IR ESTIJOJE MĖSA — 
RETENYBĖ

Britų ,,Daily Telegraph“ (VIII. 14) ra. 
šo, kad jau nuo vasario mėn. Estijoje mė. 
sa tikra retenybė. Prie parduotuvių su
stoja didžiausios eilės, jei kada užvežama 
nors kokių (kaulų. Pardavinėti pradeda
ma 4 vai. popiet, kad 'tektų ir dirban. 
tiesiems.

Latvijoje mėsa iš parduotuvių dinigulsi 
jiaiu prieš metus. O tie abu kraštai ne tik 
patys anksčiau apsirūpindavę mėsa, bet 
dar turėdavę ką parduoti atvažiavusiems 
apsipirkti leningradiečiams.

Duonos esą pakankamai, tik ji vis pras
tos lūšies. Pieno, sviesto, sūrio, kiauši
nių, vištienos būna tada, kai užvežama, 
bet ne pastoviai.

Bėda praSidėjusi dėl pernykščio blogo

Amerika elgiasi kaip vaikas
Taip sako Valentinas Morozas

Balandžio 27 d., iškeistas į sovietinius 
šnipus, į JAV atvažiavo ilgai kalintas uk. 
raini'etis Valentinas Morozas. Birželio 8- 
9 d. d. jis lankėsi Kanadoje ir, be kita 
ko, surengė spaudos konferenciją, kurio
je pareiškė, kad Sov. Sąjungai ligi šiol 
nepavyko tinkamiau išspręsti tautybių 
klausimo ir dėl to dabar einama į sprogi, 
mą. Kai vis kyla ir stiprėja tautybių ju
dėjimas, valdžia1 ne švelnina padėtį, bet, 
priešingai, stiprina rusinimą. Morozo spė
jimu, sprogimais įvyksiąs greitai, per ke
lerius metus.

Kaip rašo ,.Tėviškės Žiburiai“, pasi. 
.kalbėjime Morozas užsiminęs sutartis su 
Sov. Sąjunga, kurių ji laikysis, kol jai 
bus naudingos. Ypač apgailėjęs JAV pa
sirašomąją 'sutartį dėl ginklavimosi apri
bojimo. Amerikiečiai, sako, jos laikysis, 
o Sov. Sąjunga ir toliau ginkluosis ir pa
liks Ameriką užpakalyje. ,,Tėviškės Žibu, 
riai“ toliau rašo:

— Jei taip, tai kas yna blogo su Ame- 
nika? — pakaušė vienas iš televizijos at
stovų.

— Bloga yra tai, kad Amerika pati sa
vęs nesuranda. Būdama pasaulinė pirmos 
eilės galybė, ji savo poziciją dažnai pa
miršta ir pradeda elgtis kaip mažas vai
kas, pradeda gyventi nerealiomis fantazi
jomis ir iliuzijomis. Tokia iliuzija yna nu
siginklavimo sutartis. Panaši iliuzija yra 
ir visais „atolydis“, naudingas tiktai Sov. 
Sąjungai. Liūdna ir graudu matant, kad 
tokios vaikiškos iliuzijos rėmėjų tarpe 
yna did.lė 'akademikų dalis.

— Tai ką daryti? — paklausė vienas iš 
Toronto didžiosios spaudos atstovų.

— Kiekvienoje kovoje reikia pirmiau
sia žinoti priešingosios pusės silpnybes

Mirus broliui Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą

STASIUI STULGIUI ir jo žmonai 
Nottinghamo „Gintaro“ choristei 

INGEI.

Elena, Albertas ir Nijolė 
Vainoriai 

derliaus — nukentėjo gyvulių ūkis. Dabar 
esą įsakyta nemažinti gyvulių. Kad būtų 
kuo šerti, siūloma patiems pasirūpinti 
pakankamai pašaro, o jeigu vis dėlto 
trūktų jo, tai būsią atvežta iš Rusijos.

Estijoje galvijų farmose viskas daroma 
automialtišlkiaii, o automatai varomi diek, 
tra. jEIet praeitą žiemą elektros tiekimas 
dažnai būdavo nutraukiamais. Nešildo- 
imudse, matyt, prastos statybos tvartuose 
daug galvijų išdvėsę.

Kadangi žiemą daug galvijų buvo iš. 
piaiuta, tai žmonės stebisi, kur ta jų mė
sa dingo. Spėliojama, kad, greičiausia, 
'kariuomenei aprūpinti buvo paimta.

EKSKURSANTAI IŠ LIETUVOS PRIE 
JAUNIMO KONGRESO DURŲ

Koėlno arkivyskupijos laikraštis VIII. 
10 ryšium su lietuvių jaunimo kongresu 
Visą 'puslapį paskyrė tam reikšmingam 
sąskrydžiui, Bažnyčios padėčiai Lietuvo
je ir tikinčiųjų persekiojimui nušviesti.

Laikraštis rašo, kad jaunimo kongreso 
■dienomis |įj Alten'bergą Ibuvo užvažiavusi 
30 turistų grupė iš Lietuvos. Kongreso 
vadovai nusprendė, kad ekskursantai ga
li būti „partišlkai orientuoti“ ir atvykę 
„mūsų skaldyti“, taigi bus jų nepakvietę 
kartu jungtis į darbus.

SCIIMIDTAS SUSITIKO SU GIEREKU

V. Vokietijos kancleris Schimidtas Len. 
kijai priklausančioje Baltijos jūros va
sarvietėje Hela susitiko su 'Lenkijos ko
munistų partijos vadu Giereku.

Specialistai aiškina, kad ta proga bus 
aptarta, kaip Vokietija dar gailėtų pade, 
ti Lenkijai, (kuri išgyvenanti ekonomiš
kai ypač suriku laikotarpį — prastai dir
bama, trūksta energijos, pramonė nepa. 
gamina patenkamai, ko reikia vartoto
jams, blogas žemės ūkio derlius, ir prie 
parduotuvių eilės esančios ilgesnės negu 
bet kada ligi 'šiol.

O Vokietija esanti suinteresuota pasto- 

ir į j'as savo 'Strėles nukreipti, šiuo atve
ju Soviietija pirmoje eilėje bijo neigiamos 
viešosios nuomonės laisvame pasaulyje, 
nes vis nori vaizduoti „pirmąją iš pirmų
jų“. Kitas didelis ginklas yra ekonominis 
— Amerikos ir Kanados kviečiai. Sov. 
Sąjungai jų nemažiau reikia, kaip Ame. 
įnikai arabų naftos. Žiūrėkite, kaip pasau
lį pradeda šokdinti arabai su savo nafta. 
O Ikodėlgi Amerika negalėtų panašiai elg
tis su savo kviečiais? Dar viena artimos 
ateities 'akcija būtų pasaulinė sporto 
olimpiada, įvyksianti 1980 m. Maskvoje. 
Kodėl laisvę mylinčios tautos ir gausūs jų 
sportininkai negalėtų kartą visi vienu 
baisu pasakyti: „Olimpiadoje dalyvausi
me tik tada, jei Sov. Sąjunga, pagerbda. 
ma olimpiados principą „visos tautos yra 
lygios“, duotų amnestiją visiems politi
niams kaliniams.

Išeivijai pagrindinis dalykas būtų visų 
priespaudą kenčiančių tautų susijungi
mas, sudarantis didelę jėgą 'tiek pašau, 
liui, tiek savo gyvenamojo krašto mastu. 
Prieš tai, žinoma, eitų kiekvienos tauty
bės susijungimas savo tarpe.

— Koks Skirtumas tarp disidentų ir na
cionalistų Sov. Sąjungoje?

— Tai priklauso nuo respublikos. Rusų 
respublikoje 'disidentų judėjimas yra ne 
tiek tautinis, kiek valstybinis — jie siekia 
įvesti 'demokratinę valdymosi formą. 
Okupuotuose kraštuose disidentų judėji
mas yra 'tautinis, nes čia siekiama nepri. 
klausomo tautos gyvenimo.“

(Blaigiant pasikalbėjimą, dar šitaip bu
vo paklaustais:

,,— žinome, kad sutikote stovyklose 
lietuvių ir estų. Kokie būtų jūsų komen
tarai? — .paklausė ,,T. Ž.“ ir estų laikraš. 
čių atstovai.

— O, tad puikūs žmonės. Su jais susiti
kęs visad jausdavau savotišką dvasinį 
pakilimą.“

Prieš išvykdamas balandžio 22 d. jis 
paskutinį kartą mate Balį Gajauską, ku. 
rio pageidavimas buvęs: „Pasirūpinkite, 
kad galėčiau tvarkingai vesti savo suža
dėtinę.“ Į klausimą, kaip stipri yra Lie
tuva, Morozas atsakė: „Pirmosios gegu
žės parade Vilniuje lietuviai studentai, 
protestuodami prieš vergiją, praėjo pro 
garbės tribūną basi.“ 

via padėtimi Lenkijoje, ji ir ligi šiol buvo 
vienintelis toks Vakarų kraštas, kuris 
daugiausia su ja prekiavo, ji yra ten įdė. 
jusi nemaža kapitalo.

NEUŽMIRŠ PERSEKIOJAMŲJŲ ČEKŲ

Atsakydama į čekės Evos Kanturlkovos 
Skundą, kad Čekoslovakijos vyriausybė 
nesilaiko Helsinkio susitarimų ir žmo
gaus teisių -sutarties, Eiritanijos ministerė 
pirmininkė Thatcher parašė, kad iš tikro 
ten yra „apgailėtina padėtis“, tą padėtį 
ji „aiškiai suprantanti“ ir „Britanijos 
vyriausybė neužmirš“ persekiojamųjų.

Laiškiais skleidžiamas Čekoslovakijos 
pogrindyje.

CHOMEINIS GAILISI, KAD 
NEPASTATĖ KARTUVIŲ

Irane dar vis nėra ramybės. Juda tie, 
kurie nenori krašto dvasinio vado ruo. 
išiamos muzulmionilškos valstybės, ir nuo
lat vyksta riaušės. Dėl to Ajatola Cho. 
meinis miniai savo šalininkų pareiškė:

„Mes padarėme klaidą. Jeigu būtume 
uždraudę visas tas partijas ir frontus, 
sulaužę visas jų plunksnas, pagrindinėse 
aikštėse pastatę kartuves, nukapoję gal
vas visiems tiems sugedusioms žmonėms 
ir suokalbininkams, tai dabar nesuisidur- 
tume su visomis tomis problemomis“.

Pasisalkė jis ir dėl Afganistano komu.

SeptiįnioS DIENOS
— Paragvajaus vyriausybė atėmė pilie

tybę iš nacių koncentracijos stovyklose 
nusikaltėliškus bandymus su imtiniais dar 
riuSio dr. Josefo Mengelės, ir jis kažkur 
išvažiavo iš to krašto.

— Britanijos anglies pramonė praeitais 
metais davė 19 mil. svarų nuostolių.

— Į Kiniją pabėgo Vietnamo parlamen
to vicepirmininkas Hoang Van Hoan.

— Praeitais metais Britanijos kai ku
rios nacionalizuotos ūkio šakos padarė di
delius pelnus: dujų valdyba 361 mil, sva
rų paštas 375 mil., elektros valdyba 251 
mil., aviacijos tarnyba 77 mil., bet dar 
vis keliamos ar žadamos pakelti kainos už 
dujas, paštą ir telefonus, elektrą, todėl 
spauda svarsto, ar iš tikro turėtų taip būti.

— Ekvatorinės Gvinėjos krašto apsau
gos ministeriis nuvertė to krašto diktatū
rinį prezidentą Fnanciiscą Mačias Ntgue- 
mą, žiauriai valdžiusį 11 metų, bet tuoj 
prasidėjo kovos tarp naujosios valdžios 
ir nuverstojo šalininkų.

— Sicilijoje (Italijoje) smarkiai prasi
veržė ugnialkallnis Etna.

— Britanijoje, ‘Nottingh'amšyre, Brant 
|E|roulghtono parapijoje, visokių gyvulėlių 
ir paukštelių mylėtojai sukėlė didžiausią 
triukšmą, kam 'klebonas leidb bažnyčioje 
nušauti nesiliaujantį čirškėti žvirblį, ku
ris trukdė pradėti klasikinės muzikos 'gi
taristo Konrado Rogossnigo koncertą (be 
kita Iko, tas koncertas turėjo būti perduo
tas ir per BBC radiją).

— Palaikiusi mėnesį kalėjime, Čeko
slovakija paleido ir išsiuntė namo tris 
amerikiečiu®, kurie platinę biblijas ir ki
tokią religinę literatūrą.

— Už arabo ištekėjusi ir dabar JAV gy
venanti brite, skindamasi įsu vyru, patei
kė 2.5 milijia'rdų dolerių ieškinį (2 mili
jardai už vedybų suardymą, 500 mil. 
baudos ir dar 40 mil. apskritai už kito
kius nepriteklius).

— Rumunija pradėjo reikalauti, kad 
ne tik vakariečiai, bet ir sovietinių kra'š. 
tų piliečiai už benziną savo automobi
liams mokėtų jai tvirta valiuta (dole
riais, doičmiartcėmis...), /tai nepa|Sitenkil- 
nimą pradėjo reikšti Čekoslovakija, Ry. 
tų Vokietija, Vengrija ir Bulgarija, nes 
tų kraštų turistai arba mėgsta ten atosto
gauti, arba bent pravažiuoja, 'bet Sov. Są
jungos laikraščiuose kol kas 'tik tiek te
sakoma, kad Rumunija nesilaiko savo pa. 
sirašytų susitarimų.

— Maria-Christine Zaurich, vokiečių 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ pla
čiai aprašiusi šiemetinį „Kirche in Not“ 
kongresą, atpasakojo taip pat ir kun. dr. 
K. Gulbino jame pasakytąsias mintis.

— Indonezijos policijai pasisekė išaiš
kinti eksportinę prekybą —• vaikais, už 
kuriuos mokama iki 150 svarų, ir jie ga. 
'benami daugiausia į Olandiją šeimoms, 
kurios nori įsisūnyti ar įsidukrinti (ne 
mažiau kaip 30 buvę eksportuota vien iš 
Pėkalongano Javos salos viduryje).

— „Tautinė katalikų patriotų sąjunga“ 
Pekino (Kinija) vyskupu išrinko Michae
lį Fų Tiešaną, 'bet Vatikanas jo netvirti
no, nes iš anksto nebuvo susitarta.

— Liepos mėn. Sov. Sąjunga leido emi
gruoti 4.600 žydų, beveik tris kartus 
tiek, kiek pernai per tą patį mėnesį.

— Ispanijoje liepos mėn. buvo 257 miš. 
kų gaisrai, taip tvirtinamą, vis tyčia pa
degtų, o žiauriausias Costa Bravoje, kur 
žuvo 21 žmogus ir išdegė 2.500 akrų pu
šynų ir ąžuolynų, o padeginėja, sako, 

nistinės valdžios. Ten armija ir valdžios 
'(įstaigose dirbantieji tamautojiai, sakė, 
turi padėti žmonėms kovoti prieš valdžią, 
nes „Toks yra Dievo įsakymas“.

O kariuomenei jis įsakė numalšinti su
kilusius Irano kurdus. Pagauti sukilėliai 
sušaudami.

TEISIAMI BUVUSIEJI KAMBODIJOS 
VADAI

Keletą metų Kambodiją valdė revoliu
cinio Chmer Rouge vadas Pol Pot su savo 
talkininkais. Dabar, Vietnamo remiama, 
ten valdžią perėmė kita revoliucinė gru
pė, kuri suorganizavo buvusių Valdan, 
čiųjų teismą už alkių. Teisme iškeliami 
baisūs Pol Pato valdžios nusikaltimai.

Teisme, pavyzdžiui, moteris liudijo, 
kad jai buvo įsakyta iškasti nužudytų sa
vo vyro ir vaikų lavonus ir atiduoti juos 
perdirbti į trąšas. 'Masinė tragedija bu
vusi Pol Poto valdžios politika' taip pa. 
įkelti žmės ūkį, kad jis pajėgtų išmaitin
ti kraštą. Jam perėmus valdžią, iš mies
tų buvo išvaryti milijonai gyventojų 
■dinbti ūkiuose — ne tilk pajėgūs dirbti, 

'bet ir seniia'i, vaikai ir ligonys. Tuose žy. 
I giuose iš miestų pakeliui žuvę apie pusė 
I milijono nepajėgiųjų.

biznieriai, kurie nori pigiai gauti žemės 
vasarnamiams, viešbučiams įstatyti.

— Prancūzijos vyriausybė susirūpino, 
ką daryti, kad kiekvienam jos gyventojui 
per metus tenka 16 litrų gryno alkoholio, 
todėl turima 2 mil. alkoholikų, 3 mil. to
kių gyventojų, kurie yra arti alkoholiko 
ribos, kas metai miršta daugiau kaip 
40.000 dėl kepenų ligų, alkoholio sukeltų, 
37 procentai visų ligonių vyrų ir 14 pro. 
centų moterų ligoninėse serga tokiomis 
ligomis, kurios turi ryšį su dideliu alko
holio suvartojimu (o rūkančiųjų miršta 
tik 20.000, vadinas, alkoholis pavojinges
nis).

— Stanley Gibbons už retą Amerikos 
pašto ženklų rinkinį varžytinėse sumokė
jo 4.5 mil. svarų.

— Iš jūros dugno buvo iškeltas prieš 
2.200 metų paskendęs finikiečių laivas, 
kuriame, be kita ko, rastas indas su halši. 
šu — jo buvo duodama įgulai, tad jaus
tųsi stipresnė.

— Dažnai ne pagal liniją pakalbėdavęs 
JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose 
Andrew Youngas atsistatydino, kai pa. 
aiškėjo, tad jis tarėsi su Palestinos iš
laisvinimo organizacijos atstovu niekieno 
neįgaliotas, nors, vėlesniais pranešimais, 
tarpininkaujama Britanijos, JAV vyriau
sybė jau, saiko, seniai tariasi su ta orga. 
nizacija.

— Tragedija 'ištiko vandenyne Britani
jos lenktynių jachtas, kai kilo dideli, 
audros pobūdžio vėjai — paskendo ne
maža 'jachtų ir net 17 jose išplaukusių 
žmonių.

— Kandatero mieste, pietiniame Afga
nistane, sukilę gyventojai išžudė 30 So
vietų civilių ('kovo mėn. Irano pasienyje 
buvo išžudyta apie 50 rusų).

— Raudonojo Kryžiaus surinktais duo. 
menamas, neseniai diktatūros atsikratę, 
naujieji Nicaraguos valdovai jau suspėjo 
į kalėjimus sugrūsti 5.000 žmonių.

— Duesseldorfe, Vakarų Vokietijoje, 
jau treji su puse metų vyksta byla, ku
rioje svarbiausia kaltinamoji yra buvusi 
Maidaneko koncentracijos stovyklos pri
žiūrėtoja Hildegairdla, Laechiert, prava- 
dinta „kruvinąja Brigita“ (teismo išlaidų 
ligi Šiol 'susidarė .apie 10 mil. markių — 
apie 2.5 mil. svarų), be pasigailėjimo žu
džiusi imtinius.

— 29 m. almžiaus neapolietė (Italija) 
pagimdė 8 kūdikius — 5 mergaites ir 3 
berniukus (prieš trejetą mėtų ji buvo pa
gimdžiusi 6, bet tuoj visi mirė, o 8 kūdi. 
kius 1977 m. buvo pagimdžiusi graikė, 
bet visi jie per 3 dienas išmirė).

— JAV karinė vadovybė pranešė kon
gresui, kad šiuo metu gaminamosios nau
jos ginklų rūšys kainuos ne 234,6 mili. 
jardus dolerių, kaip ibuvo numatyta, bet 
647,1 milijardus.

— Per pirmąjį šių metų pusmetį Ispa
nijoje išdegė 120.000 akrų miškų ir 
380.000 akrų krūmų; nuostoliai — 20 mil. 
svarų.

— Užėmę Tamiro rajoną, (Afganistano 
sukilėliai 'suruošė muzulmonišką (teisimą 
vietiniams vyriausybinės partijos va. 
dams ir 34 jų nuteisė mirti, visiems įvyk, 
d'yta bausmė, be kita ko, septyniems bu
vo nukirstos galvos.

— Nusileido žemėn sovietų kosmonau. 
tai Ruminas ir Liachovas, kurie erdvėje 
išbuvo 175 dienas, 'bet, tiek laiko pralei
dę be žemės traukos jėgos, iš pradžių ne
pajėgė vaikščioti.

1
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Vieneri metai be Vykinto
Pernai vasarą atvykęs iš savo gyvena

mosios vietos Memmingen e (Vokietijoje) 
į JAV, Stepas Vykimtas lankėsi lietuvių 
kolonijose. Rugsėjo 3 d. Tabor Parmoję, 
Sodus, Michigan, Lietuvių Studentų Tau
tininkų Korporacijos NeoiLituainia šuva, 
žiavime jis pasakė jautrią, jau paskuti
nę savo gyvenime kalbą ir tuojau pat, 
gavęs širdies priepuolį, amžinai atsisky
rė 'su šiuo pasauliu.

Stepas Vykintas gimė 1905. XI. 23 Ro. 
kiškio apskrityje, Lukštų parapijoj^, 
Šikšnių kaime. Jo tėvas Benediktas Po- 
viliaviči’us, smulkus ūkininkais ir kalvis, 
ir motina Ieva (Ragelytė) buvo darbštūs 
ir išsinuomojo Kraštų dvarą Kamajų pa
rapijoje. Stepas aukštesnįjį mokslą išėjo 
Rokiškio ir Kauno „Aušros“ gimnazijo
je, kurią baigė 1924 m. Prieš norėjusios 
išteisti į kunigus motinos norą jisai stojo 
į Lietuvos Universitetą, humanitarinių 
mokslų fakultetą, kuriame studijavo 
prancūzų kalbą ir literatūrą, lietuvių 
kalbą ir literatūrą ir filosofijos sistemą. 
Universitetą jis baigė Vilniuje 1942 m. 
('diplominis darbas — „Les idėes sociales

de V. Hugo“). Nors velionis buvo diplo. 
muotas romanistas, romanų kalbų spe
cialistas, tačiau jis savo gyvenime visa 
širdimi buvo atsidėjęs lituanistikai.

Vykintas buvo žurnalistas, politikais^ 
Ikultūirininlkas, vertėjas, 'pedagogas. Pa- 
girilnldtoė jo darbo sritis buvo žurnalisti
ka ir visuomeninė veikla, tik tarpais per. 
traukiama ar paiį vairiniams .kurių tarny
binių pareigų ar išorinių aplinkybių.

Dar Ibūdiamasl Rolkjišlkiio įgimnazisltais, 
Vykintais jau rašinėjo korespondencijas 
į Kauno laikraščius. Kaune jis pradėjo 
rlašinėti jpulblidilsltinliuis straipsnius .^Tau
tos Balse“ ir kitais vardais Smetonos ir 
Voldemaro leistuose laikraščiuose. 1929 
m. Vikt. Smilgos slapyvardžiu jis rašė ve

Lietuviški slapyvardžiai
A. Žirgulio knygoje „Prie redakto

riaus stalo“ išspausdintas straipsnis 
„Apie lietuviškuosius slapyvardžius“.

Pateikiame ir savo skaitytoj ams to 
straipsnio ištrauką.

Kai kurie rašytojai ir laikraštini nikai 
buvo gausiai aipsisagstę slapyvardžiais. 
„Varpo“ publicisto K. Griniaus turėta 
net 217 'Slapyvardžių ir slapyraidžių. Per
pus niuo jo atsilikęs, 'bet tuo laiku turtin. 
giausias Balys Sruoga — 107 slap. Kiti, 
gausiau vartoję slapyvardžius ibei slapy- 
raidės, V. lEliržiiškos duomenimis, susiri- 
kiuojia taip: K. Stiklius — 91, A. Janulai
tis — 67, P. Avižonis — 53, P. Višinskis, 
J. Bagdonais ir V. Mickevičius — po 50, 
J. Jalboniskis, J. Šaulys ir J. Vanagaitis 
— po 33, Pr. Mašiotas — 28, St. Matulai
tis —■ 27, K. Pakalniškis — 26, J. Biliū
nas — 24, J. Tumas — 23, J. Šliūpas — 
21, J. Balčikonis — 17, J. Basanavičius, 
J. Mačiulis ir A. Dambrauskas — po 15 
ir t. t.

Gausybė slapyvardžių niekad nebuvo 
pateigi smalsiam skaitytojui, kuris ne
mėgsta nežinomų dydžių; ką perskaitęs, 
jis visada nori kuo daugiau žinoti ne tik 
apie kūrinį, bet ir apie jo autorių. Skai
tytojo interesai čia susikerta su slapyvar. 
džiu pasirašiusiojo interesais. Jis negali 
greičiau suveikti bendro įrašytojo kūrybos 
vaizdo ar laitslkirų darbų ryšio, nes neži
noma, kas tikrai kam priklauso. Pasitai
ko smagių qui pro quo atvejų — per sla
pyvardžius nesuigaudymo savo meto lite, 
raitūros santykių, štai Vaižgantas, tasai 
daug matęs ir žinantis rašytojas, perskai
tęs „Vaivorykštės“ 1-ąją knygą, smagiai 
klausia apie „nežinomus autorius“: „Liu- 
duk! Kas tie įPutinas ir _ Radzikauskas? 
Etent kiek man juos apraišyk. Tai vyrai — 
ne vanagai!“ (1913. XI. 28 laiškas Liudui 
Girai).

Slapyvardžių forma ir turinys gana 
įvairūs. Tačiau tame įvairume esama ir 
bendrybių: juos pasirenkant ar darantis, 
vadovaujamasi ne vien, atsitiktinėmis 
nuotaikomis ar momento kaprizais (,,šo. 

damuosius į „Tautos Kelią“ ir knygų re
cenzijas į ,.Spaudos Naujienas“. 1932 m. 
aštuonis mėnesius jisai' buvo „šiaurės 
Lietuvos“, „Žemaičių lElalso“, „Biržų Ži
nių“ ir „Mūsų Krašto“ Panevėžyje vy
riausiu redaktorium, 1932. XI. —■ 1938 — 
dienraščio (Oficiozo) ,Lietuvos Aidas“ 
literatūros skyriaus redaktorium. Nore, 
damas pakelti spaudos kultūrą, Vykintas 
įvedė į literatūros priedą dailininkų 
iliustracijas rašytojų kūriniams ir pri
traukė prie spaudos darbo raižytojų, dai
lininkų, muzikų. Visą laiką velionis rašė 
literatūros kritikos straipsnius, kurį lai. 
ką jis buvo ir teatro kritikas (mat, buvo 
baigęs prof. B. Sruogos teatro seminarą). 
1938-39 m. .Lietuvos Aido“ ir įkiltų laik
raščių Paryžiaus korespondentas, 1940 m. 
— „Tėvų žemės“ Vilniuje redaktorius, 
1941 m. — „Naujosios Lietuvos“ vyr. 
redaktorius. Telbegyvend amais Lietuvoje, 
Vykintas bendradarbiavo ir visoje eilėje 
kitų laikraščių, pvz. „Laisvėje“, „Krašto 
Balse“, „Lietuvyje“, „Akademike“, 
„Trimite“, „Mokslo Dienose“, „Mūsų 
Vilniuje“, „Tautos Kelyje“, „Vaire“, 
„Naujajame Žygyje“', „Tautos Molkylklo. 
je‘‘, „Vienybėje“, „Jaunojojle Liėtuvo- 
je“.

1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos, Vykin
tas ėmėsi vėl žurnalistinio darbo: 1946 jis 
drauge su kitais įsteigė Memimingene 
triskart per savaitę ėjusį „Minties“ laik. 
raištį ir to paties vardo mėnesinį litera
tūros žurnalą ir buvo abiejų leidinių vyr. 
redaktorius. Dėl asmeninių ir politinių 
nesutarimų iš „Minties“ pasitraukęs, dar 
tais palšiais 1946 m. įsteigė ir redagavo 
„Laisvąją Lietuvą“, 'kurią 1950 m. laisva 
valia perdavė „Lietuvos Atgimimo sąjū
džiui“. Laikraštis iš pradžių buvo perkelt, 
tas į Kanadą, dabar eina Čikagoje. 1960 
m. redagavo PLįBI Vokietijos Krašto biu
letenį „Informacijas“, porą mėtų Mem- 
minigene leido ir redagavo „Savaitės ži. 
nias“, rašinėjo į „Europos Lietuvį“, „Dir
vą“, „Laisvąją Lietuvą“, „Naujienas“.

Velionis dalyvavo ir organizacinėj žur
nalistų veikloj: jis suorganizavo „Lietu, 
vos žurnalistų sąjungos“ Vokietijos 'sky
rių ir buvo išrinktas to Skyriaus pirmi
ninku.

Dar 'tebesimokydamas Rokiškyje, Vy. 
kintas jau buvo įsijungęs į kultūrinę ir 
visuomeninę moksleivių veiklą. Jis čia 
buvo 'įsteigęs oratorių būrelį, dalyvavo 
literatūriniuose būreliuose, laikė moks
leiviams ir kaimo jaunimui prakalbas ir 
paskaitas. „Aušros“ 'gimnazijoje kartu su 
draugais įsteigė „Meno kuopą“, kuriai 
kurį laiką pirmininkavo. Kuopa įruošė li- 
teraltūros vakarus, diskusijas ir paskaita8 
mleno klausimais, čia nekartą paskaitas 
laikė K. Binlkfiis ir kiti žymūs rašytojai. 
Nepriklausomybės metu ir išeivijoje ve. 
lionis laikė daug paskaitų, radijo prane
šimų, vedė maidijlo litenaitūrlos jvaiiatrudėlę, 
dalyvavo literatūros vakaruose su A. 
Miškiniu, L. Dovydėnu, K. Inčiūra ir ki 
tais daugelyje provincijos miestų.

Dar Rokiškio gimnazijoje įsijungęs į 

vė į galvą“) bet neretai laikomasi ir tam 
tikrų dėsnių.

1. Paprasčiausias slapyvardžio darybos 
būdas, kai imamas vardais vietoje pavar
dės (prenonimai), pvz.: Ansas (Ansas 
Bruožis), Gabriela (Gabrielė Petkevi
čaitė), Jadvyga (Jadvyga Juškytė), Ka
zys (Kazys Binkis), Motiejus (Motiejus 
Gustaitis), Stasys (Stasys Matulaitis), 
Vincas (Vincas Kudirka).

2. Prie vardo vietoje pavardės siejama 
kilimo vietos nuoroda ('gimtasis kaimas, 
apylinkė, sritis), pvz.: Antanas iš Būgnų 
— Antanas Krikščiukaitis, Jonas iš Oš. 
kabalių — Jonas Basanavičius, Juoza
pas iš Popšutės — Juozas Tumas, Justi
nas iš Turčinų — Justinas Zubridkis; 
Bitėnų Merčius —- Martynas Jankus, 
Čiuderiškių Mikalojus — Mikalojus Ake
laitis, Gulbiniškių Antanas — Antanas 
Vilku'taitis, Liepalotų Kastantas — Kos. 
tas Stiklius, Paežerių Vincas — Vincas 
Kudirka; J. Niūronis — J. Biliūnas (iš 
Niūronių km.), Ig. šeinius — Ig. Jurkū
nas (iš Šeiniūnų km.).

3. 'Pavardės vertimas, pvz.: P. Leonas 
pasirašinėjo „Varpe“ P. Liūtas, Gaibr. 
Landsbergis-Žemkalnis — Terreinont, J. 
Jablonskis — K. Obelaitis, A. Žmuidzi
navičius — A. Žemaitis.

4. Pagal apylinkės pavadinimą: Anykš. 
tėnas — Jonas Biliūnas, Kupiškėnas — 
Antanas Vireliūnas, Try skiete —■ Sofija 
Pšibiliauskienė, Dusetietis •— K. Būga... 
Tačiau taip susidaryti slapyvardžiai ne 
visada rodo realią padėtį: pavyzdžiui, V. 
Kapsukas, caro žandarų gainiojamas 
daug (kur spėjęs pabūti, pasirašinėjo ne 
kokiu Keleivių, 'bet Joniškiečiu (ūk. 
1901), Naujamicstiškiu (Ūk. 1903), Pa
nevėžiečiu (Ūk. 1902).

5. Pirmosios vardo ir pavardės raidės 
aūba viena iš jų, arba jų derinys (krip- 
tonimai, arba slapyriaiidės), pvz.: S. D. — 
Simonas Daukantas, G. P., Gp. —Gabrie
lė Petkevičaitė, A. — Aleksandras Damb
rauskas, Adomas Jakštas, B. — Jonas IEH- 
liūnias... Pastarasis .pasirašymo būdas — 
viena raide — nieko neišskiria, vien tik 
šifruoja. Kadangi nemaža pavardžių pra.

visuomeninę veikią, velionis nebesiskyrė 
su ja (per visą savo gyvenimą. Nuo 1925 
m. jis „Neo- Lituania“ korporantas, vė
liau filisteris, nuo 1927 m. „Moksleivių 
Jaunosios Lietuvos“ vyr. valdybos pirmi
ninkas ir Studentų humanitarų pirmi
ninkas, 1927-28 Alytaus apskrities Tauti. 
ninku sąjungos ir Šaulių sąjungos valdy
bos narys, 1928.40 voldemairininkų po
grindžio organizacijos narys. 1940-44 ain- 
tibolševikinio ir antinadinio pogrindžio 
veikėjas. Nuo 1945 m, rudens pusę metų 
jis atstovavo Lietuvių Nacionalistų Par. 
tijafi Vlike ligi jos pašalinimo iš Vliko, 
1946 m. Vokietijoje įsteigė Lietuvių De
mokratų partiją, 1948 m. pasivadinusią 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžiu, šios niauju 
vardu partijos valdybos pirmininku jis 
buvo išrinktas dviem kadencijom.

Nuo 1950 m. velionis dalyvauja Vokie
tijos 'Krašto bendruomenės veikloje. 1950 
jis Memmingeino apylinkės valdybos pir. 
miimiinkas, 1951 m. Krašto Valdybos įga
liotinis amerikiečių zonai ir Tarybos na
rys, 1952.54 Garbės Teismo pirmininkas, 
nuo 1954 m. daugkartinis Krašto Valdy
bos ir Tarybos narys. 1967 m. PLB Tary
bos rinktasis Tautos Fondo atstovybės 
Vakarų Vokietijoje narys.

Iš Vykinto eitųjų tarnybinių pareigų 
dvi vis dėlto turėjo gan artimą ryšį su jo 
visuomenine.'k'u’ltūirline veikla. 11926-27 
m. jam teko dirbti žemės Ūkto Ministeri
joje tiesioginėje ministro J. Aleksos ži
nioje instruktorium' inspėkitoriium ir or. 
ganizuolti „Ūkininkų Vienybės“ suvažia
vimus. 1941. IX — 1943. III jis buvo 
Švietimo Valdybos meno departamento di
rektorium. Iš šių pareigų pasitraukė ty. 
liai protestuodiaimiais, kai, areštavus dr. 
Pr. Germantą-Meškaiuiską, Vadybą per
ėmė nacių Skirtasis vokietis įgaliotinis.

Bene mažiausia bendro su jo 'širdžiai 
artima visuomenine veikla velioniui tu. 
rėjo pedagoginiią darbais, įdirbtais Lietu
voje ir išeivijoje. 1925 m. jis trumpai 
dirbo šakių „Žiburio“ 'gimnazijoje ir 
1927-28 m. buvo ipaškirtias Alytaus vate, 
tybinės gimnazijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoju, tačiau netrukus buvo 
pakviestas į Kauną redaguoti „Jaunosios 
Lietuvos“ ir „Jaunosios Kartos“ ir sun. 
'kilai susirgo tbc. Ilgiau velionis dirbo jau 
Vokietijoje Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijoje (1957-1970).

Kaip ilr daugelio lietuvių inteligentų, 
ypač ankstesni!i|jų, velionio veikla buvo 
šakota: (ji:) visuomenininkas, Ikiulrtūriinin. 
kals, mokytojas, Žemės Ūkio Ministerijos 
vald'iiniinka'š-orig'ainlizatorius, švietimo Va
dybos meno reikalų direktorius, rezisten. 
tas, 'politinių sąjūdžių ir laikraščių stei. 
gėjas ir leidėjas, laikraščių skyrių re
daktorius, Ibe to, ir laikraštininkais, ne. 
maža rašęs literatūrinėmis ir politinėmis 
temomis ir estų, latvių, švedų, lenkų, 
ukrainiečių, vokiečių spaudoje.

Vykintas buvo stiprus žurnalistas, ra
šęs gyvai, žodinga, vaizdžia, taisyklinga 
lietuvių kalba. Jo plunksnos darbas niesi- 
rilbojo vien, žurnalistika. Jis paruošė ir 
suredaglaivo leidinį apie Lietuvą trimis 
kalbomis: „Litauens Werden und Schaf. 
fen“ 1'938, „La culture iLithuianienine“ 

sideda ta pačia raidė, periodikoje susida
ro daug sutampančių kriptonimų (po ke
liolika ar net keliasdešimt), kurie dėl to 
ne ką skiriasi nuo anonimo.

6. Vardo ir pavardės, slapyvardžio ar. 
ba pavardės su slapyvardžiu, pirmųjų rai
džių (ar kai kurių skiemenų) transfor
macija, pvz.: Vincas Kudirka — Q. D. ir 
K., Antenas Kriščiukaitis — Antanas iš 
Būgnų — pirma sutraukta į A iš B, o 
■paskui pagal tarimą pasidarė Aišbė; Liu
das Gira — Elgė, M. Biržiška — Emka, 
M. šikšnys — Emša, Imša, Jonas Kriau
čiūnas — Joka, V. Mykolaitis-Putinais — 
M. P. — Em. P., Kostas Stiklius — Kas. 
tas, Jonas Ilgūnas — Il-Gūnas, S. Maiti- 
jbšaiitis — Esmaitis, Vaitkus Mykolas — 
Vamy, M. Ašmys — Symša (atbulai skai. 
tomą pavardė).

7. Kitos pavardės arba jų imitacija, 
pvz.: A. Kurietis — A. Alekna, Pr. Jo
naitis — Pr. lAiugustaitis, Gintautas, J. 
Sidaras — J. lElagdonas, K. Masionis — 
K. Būga, L. Gerulis — L. Gira, A. Geru
laitis, J. Pipiras, P. šipaila, Petras Kriau. 
šaitis — J. Jablonskis.

8. Kitos lyties vardai, pavardės ar pa
vadinimai, pvz.: J. Mačiulis poemą „Z nad 
Biruly“ pasirašė Halina z Polągi; Liudas 
Gira „Lietuvos virėją“ (1907) išleido 
Aldonės V. vardu. Šiuo atveju moterims 
savas vardas buvo artimesnis ir patiki, 
mėsinis, o literatui tikruoju vardu (buvo 
ir nepatogu debiutuoti prie kulinarijos 
išmonių... Draudžiamųjų laikraščių pub
licistas P. Avižonis pasirašinėjo šlapy. 
vairdžialis Koste, Baltaplaukė Koste. Mo
terų vardus ypač mėgo labai judrus de. 
mokratų ir socialdemokratų spaudos iben- 
dradiaibis A. Janulaitis, pasirašinėjęs 
slapyvardžiais: Našlė, Davatka, Lenkė, 
Ona Lunauskaitė, P. Kazlauskyčia, Ona 
Paraugyčia. Poetas S. Santvaras „židi
nyje“ pagerbė savo gerą draugę, vieną ei. 
lėraštį išspausdindamas jos pavarde įsu- 
italinta vardo forma — Franceška Ge
rulytė. Tik ši literatūrinė mistifikacija 
buvo greitai iššifruota: „Kas gi tau alsi, 
tiko, Santvarai, kad savo eilėraščius pra
dėjai (pasirašinėti moteriškom pavar
dėm?“ — 'klausė .poetą, ką tik išėjus žur
nalo numeriui, jo redaktorius V. Myko
laitis.

1939, ,Lithuanian Culture“ 1939. Tam 
leidiniui jis parašė lietuvių literatūros 
apžvalgas. Su kitais jis atrinko „Antano 
Smetonos Didžiąsias mintis“ (I-II, 1935- 
37). Išvertė iš prancūzų kalbos rašytojo 
Romain Rollando „Mahatma > Gainidbi“, 
1931 m., su P. Amlbrozevičium — Mauri, 
cejūjedėlio kelionių aprašymus po Turki
ją „Zulfu". 1934 m.

Jau iStislį metai, kiai Stepas Vykintas 
paliko savo mylimą giliai liūdinčią žmo
ną Vandą, dukterį Žibutę ir sūnų Teisu, 
tį, savo mielus bičiulius ir draugus. Ge
dinčiųjų skausmą nebent švelnina tik tai. 
kad velionis drauge su žymiuoju senovės 
romėnų poetu Horacijum pagrįstai galė
tų pasakyti: „non ominis moriar“ (ne vi
sas mirsiu). Ir iš tikrųjų: velionis Stepas 
paliko gan reikšmingą įnašą kultūrai lie
tuvių itaiultos, Ikurią jis taip mylėjo ir ku
rios šviesia ateitimi jis taip šventai tilkė. 
jo.

Antanas Rukša

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DELEGACIJA VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE
JAV valstybės departamente lankėsi 

Amerikos Lietuvių bendruomenės delega
cija — krašto valdybos pirm. A. Gečys, 
visuomeninių reikalų tarybos pirm. Auš
ra Zerr ir Lietuvos vyčių atstovai advoka
tai E. Raškauskas ir J. Simanis.

Delegacija buvo priimta JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo Rytų Europos 
reikalams R. L. Barry, Rytų skyriaus di
rektoriaus C. Smidt, Pabaltijo valstybių 
skyriaus viršininko T. Longo dir kitų pa
reigūnų, Delegacijos įteiktame memoran
dume paliestas diplomatinis Lietuvos tar
nybos tęstinumas, siūlyta pripažinti nau
jus diplomatus ir užsienio pagalbos for
ma parūpinti Amerikos finansinę paramą 
Lietuvos atstovybėms. Valstybės pareigū
nai atsakė, kad tokią formulę surasti bū
tų suriku, nes jeigu vieną kartą taip būtų 
padaryta, tai ir ateityje jau reikėtų taip 
el'gitis kitais atvejais.

Memorandume buvo iškeltas ir nevieno
das Lietuvos žymėjimas JAV žemėlapiuo
se ir nelietuviškas Lietuvos vietovardžių 
rašymas, taip pat supažindinta su Petkaus 
ir Gajausko bylomis ir kalbėtasi dėl Sov, 
Sąjungos naujo pilietybės įstatymo, ku
riuo primetama JAV piliečiams ir jų jau 
Amerikoje ginusiems vaikams sovietinė 
pilietybė.

Valstybės pareigūnai pareiškė, kad tas 
įstatymas esąs studijuojamas. Bet neaiš
ku, ar dėl jo JAV protestuos.

NEMAŽA KRŪVA BUSIMŲJŲ LEIDINIŲ
Neperseniai JAV įsteigtoji leidykla 

Amerikos Lietuvių biblioteka, dailiai lei
džianti rimtas knygas, šiuo metu spausdi
na A. Skrupskelienės „Lietuvių rašytojai 
ir jų kūryba“ (anglų kalba), kun. J. Pruns 
kio „Lietuviai Sibire“, Br. Kviklio „Tel 
šių vyskupija“ ir V. Vengrio „Lietuviškie
ji ekslibrisai“ (lietuvių ir anglų kalbo
mis).

Ji yra numačiusi vėliau išleisti J. Žile
vičiaus knygą apie lietuvių muziką JAV, 
D. Fainhauzo apie Pensilvanijos lietuvius 
(anglų kalba), K. Almeno „Dvylika įdo
mių epizodų iš Lietuvos istorijos“, A. Var
no „Lietuvos kryžius“, V. Pesecko „Lietu
vos aviaciją“, dr. J, Puzino veikalą apie 
prof. P. Aivižonį, taip pat A. Rannito pa
rašytą M. K. Čiurlionio monografiją (ang
lų kalba).

ŠAULIŲ SĄJUNGA SVETUR
Šaulių Sąjunga laisvajame pasaulyje 

turi 35 kuopas su apie 3.000 narių.
Jos centras vra Čikagoje, JAV.

V. Mykolaitis-Putinas

RUGPIŪTIS

Jau nužvangėjo paskutiniai dalgiai, 
Ir pasišiaušė dirvoje ražienos.
Laukuos erdvu, —
Ir taip man gera, 
Kad esu čia vienas.

Aš tyčia išėjau šį vakarą vėlai,
Kai prieblandos žara už tų kalvų 

išblėso, —
Ir įkvepiu giliai —
Lig pat širdies —
Gaivinančią rugpiūčio vėsą.

Man ši naktis — seniai lauktoji šventė. 
Žvelgiu aukštyn į dangų, juodą, gilų, — 
Ten pirmąsyk taip skaidriai šviečia 

žvaigždės, —
O jau širdy seniai dienos aidai nutilo.

Rugpiūčio naktį žvaigždės didelės ir 
skaidrios.

Rugpiūčio naktį žvaigždės žemėn krinta. 
Jau!.. Suplieskė viena!..
Per visą dangų takas
Lig pat manęs auksinėm žiežirbom 

sušvinta.

Vidurnaktis.
Lyg kažkoks garsas toly nuaidėjo...
Jau metas grįžt iš tos nakties. 
Vėsios, tylios.
O žvaigždės dar ryškiau padangėj 

suspindėjo.
Gal dar viena nukris?
Ir aš nenoriu grįžti atgalios.

Su lietuviais 
pasaulyje

O VILNIAUS NEUŽMIRŠK, LIETUVI

„Tėviškės Žiburiuose“ (1979. VII. 26) 
Vilniaus Lietuvių sąjumgos įpirm. Stepas 
Varamlk'a rašo, ikad Ontario, Paryžiaus 
mieste, Kanadoje, įvyko tradicinis Vil
niaus lietuvių sąskrydis.

Sąskrydį jis ir atidarė ir, be kita iko, 
savo kalboje pareiškė;

„Vilnius buvo visos Lietuvos brangiau
sias ir paslaptingiausias miestas. Prisi. 
kėlusios iš vergijos jaunoji Lietuvos kar
ta atplėštą iš Lietuvos seną Gedimino 
Vitoiaus sostinę taip karštai pamilo, kad 
kiekvienas vaikais ir jaunuolis kartojo: 
,Sunkioj kovoj už būvį, o Vilniaus neuž. 

mirlšlk, lietuvi“. Vilniaus romantika vei
kė visą Lietuvą. Tai mūsų protėvių didy. 
bė“.

Sąskrydis susilaukė daugybės sveikini
mų. Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žirni i džinas sveikinime pasakęs:

„Šia proga norisi pažymėti, jog aš di. 
dižiai vertinu tai, kad Jūs, vilniečiai, esa
te susibūrę į savo sąjungą, rūpinatės 
lenkų .Skriaudžiamaisiais trikampiečiais 
ir savo 'patriotine veikla prisidedate prie 
to, kad būtų užtikrinta pastovi Vilniaus 
priklausomybė laisvai Lietuvai. Jūsų Ikė. 
limas aikštėn mūsų 'kaimynų (lenkų) pa
sireiškiančių ar ateityje galimų (kėslų į 
Vilnių yra. įmano nuovoka, ne fik poliltilš. 
kai sveikas, bet ir būtinas; juk vilniečiai, 
kaip tokie, yra įžvalgiausieji tų kėslų 
stebėtojai“.

Dr. J, Žmuiidzino sveikinime minimieji 
trikaimlpiečiai reiškia Suvalkų įtrikamįpio 
lietuvius.

Vytautais Pečiulis savo paskaitoje sa
kė, kad vilniečiai augo ir brendo 'Lenki, 
jos okupacijoje ir buvo lenkų persekio
jami ir skriaudžiami, o Suvalkų trikam. 
pio lietuviai to 'politinio persekiojimo 
ten nejaučia. Jiems leista turėti 'mokyk
las ir gimnazijas, vykti į universitetus ir 
kitas! aukštąsias mokyklas, žinoma, pri. 
sitaikaint prie dabartinių Lenkijos politi- 
nių sąlygų. Didžiausia skriauda jaučia, 
ma iš aukštų Lenkijos dvasiškių ir Seinų 
bazilikos klebono. Tai priklauso nuo 
Lomžos vyskupo Sa'sinowskio.

Dr. A. Budreckis suvažiavimui atsiųs
tame laiške kreipiasi į spaudą, salkyda. 
mals, kiald mūsų išeivijos spauda ir net 
LiKįEd Kronika bei „Aušra“, rašydamos 
apie lietuvių religinę bei politinę padėtį 
,jBaMarusijlo(jei*‘, Šveničlonių, Ašmįenols, 
Lydos, Gardino ir Valažino sritis priski
ria Gudijai. Teisiškai žiūrint, esąs nusi. 
kaitimas laikyti tas sritis Gudijos dali
mis. Reikia spaudoje pabrėžti ir visą lie. 
tuvišką visuomenę įsąmoninti, kad lietu
viai yra 'persekiojami „'gudų adminis. 
truojamose“ Lietuvos srityse, o ne pačio
je Gudijoje.

Suvažiavimo įmetu paaiškėjo, kad idtr. 
Algirdas Budreckis su kolektyvu baigiąs 
ruošti knygą „Rytų Lietuva“. Veikalas 
bus išleistas anglų kalba, o vėliau ir lie. 
tuvių. Stasys Misiulis iš Albertos, Ed- 
monrtono, paskyrė 1.000 dol. asmeniui, ku. 
ris parašytų knygą apie lenkų sadizmą ir 
jų elgesį su Vilniaus krašto lietuviais. 
Jis patsai nesąs vilnietis, bet, atgavus 
Vilnių, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje 
Vilniaus krašte ir iš lietuvių gyventojų 
sužinojęs apie jų 'kančias lenkų okupaci
jos metais.

MIRŠTA NE TIK ŽMONĖS, 
BET IR LAIKRAŠČIAI

73 metų senumo Bostono (JAV) „Ke
leivis“, 1979 m. gegužės 15 d. išleidęs pa
skutinį numerį, dėl ekonominių sunkumų 
turėjo sustoti,

„Argentinos Lietuvių Balsas“ šiam 
skaudžiam mūsų lietuviško gyvenimo įvy
kiui paskyrė net vedamąjį, kuris baigia
mas tokiomis mintimis:

„Šis pranešimas nuliūdins nevieną ir 
Argentinoje gyvenantį lietuvį. Daugelis 
mūsų Lietuvoje gyvendami skaitėme „Ke
leivį“, geriau pasakius, Maikio pasikalbė
jimą su tėvu. Ir Argentinoje lietuviai la- 
blausiai pageidavo ^Keleivio“. Jeigu to
kiame turtingame krašte kaip JAV lietu
vių spauda susiduria su sunkumais, tai 
kokia padėtis yra mažesnėse kolonijose ir 
kraštuose, kur gyvenimo lygis yra daug 
mažesnis?

Gaila, bet gyvenimas yra toks, kad mirš
ta ne 'tik žmonės, bet ir laikraščiai.“

SIMO KAŠELIONIO DOLERIAI
NOVELĖS KONKURSAMS

„Dirvos“ savaitraštis kasmet skelbia 
novelės konkursą. Per 17 metų premijoms 
jau išleista 7.000 dolerių (iš pradžių lai- 
mėjusis gaudavo 250 dol., palaipsniui pre
mija buvo vis didinama, ir dabar jos dy
dis yra 600 dol.).

Nuo pat pradžių pinigų toms premijoms 
duoda vis Simas Kašelionis. Jis buvo pa
klaustas, kiek dar ilgai galės tęsti tokį 
įsipareigojimą. Pasirodo, jis banke „už
šaldė“ tam reikalui 20.000 dolerių, vadi
nas, laikraštis ilgai bus pajėgus skelbti 
novelės konkursus ir laimėjusiems mokėti 
premijas.

Lig šiol tie konkursai buvo vadinami 
„Dirvos“ novelės konkursais. Dabar tai 
jau bus Simo Kašelionio novelės konkur
sai — jie bus vaidinami mecenato vardu.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Daugiausia, ko dalbai' reikia tikėtis, yra 
tai, kad J. A. Valstybių prezidentas J. 
Carter, įsigijęs daugiau politinio patyri
mo, sugebės atkreipti į save palankesnį 
tautos dėmesį ir too sužadins jos norą 
sekti jo vadovavimą. Jeigu taip įvyktų, 
Amerika pradėtų naują pasaulį jaudi. 
nantį laikotarpį. Bet jeigu ne... tai mes 
galime įžengti į nežinios ir pavojingų 
staigmenų šimtmetį.“ Taip baigia savo 
straipsnį vienas žymesnių politinių žur
nalistų, apžvelgęs paskutiniuosius, daug 
kam sunkiai suprantamus J. A. Valstybių 
įvykius. Visų pirma čia turimi galvoje 
niekieno nelaukti dideli J. Carterio pa
darytieji pakeitimai Baltuosiuose Rū
muose ministerių ir šiaip aukštų parei
gūnų tarpe.

**♦

Tuo taupu visad nesvarbu, kas buvo tie 
pasmerktieji ir įkas yra tie naujai išrink
tieji. Labai svarbus yra tik pats faktas, 
k®d Sis nelauktas, staigus vadovaujančių 
žmonių perpaišymas tikrai įvyko. Lygiai 
svarbus būtų taip pat atsakymas į Iklau. 
s-imą: kodėl taip įvyko?

Vienias (atsakymas yna labai -trumlpasl. 
Naujai išrinktųjų viršūnėje atsinaido vėl 
■tie, kurie .savo laiku buvo daugiausia pa
sitarnavę J. Danteliui išrinkti į įpreziidien. 
to vieltą. Atseit, šiuo metu J. Carteriui 
ne tiek rūpi J. A. Valstybių ar pasaulio 
reikalai, kiek sava tolesne karjera. Tai 
yra laibai žfrnonilšlka, s|uipira|nltaimla(: tniūlsų 
atmenamu laikotarpiu, rodos, kiekvie
nas prezidentas norėjo būti antru įkartu 
išrenkamais. Todėl ir J. Carterio nereikė, 
tų už tai per smarkiai barti.

Tik čia leistina ir būtina viena svarbi 
pastaba: vieni prezidentai pasitikėdavo 
vien savais pirmos kadencijos nuopelnais 
ir vien jų vardu buvo renkami į antrąją; 
kiti gi, tekiais nuopelnais nepasitikėję ar 
jų visai neturėję, griebėsi net tokių sikan- 
da-lingų aferų kaip ,,Watergate“. J. Car. 
iteris, neabejotinai laibai aukštos doros 
žmogus, nenuslydo taip toli. Jis tik apsi- 
slprenidė Amerikos valstybinius reikaDUs, 
■kiek tai bus įmanoma, tuo tarpu nuistum. 
ti į šalį ir daugiau rūpintis savo perrin
kimu į prezidentus, sutelkiant arti savęs 
šiam tikslui žinomai gabius žmones.

Iš to seka, kad J. Carteris, pasišalinęs 
nuo triukšmingo Vašingtono dviem savai, 
tems į ramų Camp David ir čia, nė kieno 
netrukdomas ramiai apmąstęs savo ket
vertų metų prezidentavimo nuopelnus, 
priėjo išvados, kad jų nebuvo arba kad 
jie buvo tokie maži, jog jo perrinkimas 
labai netikras.

Kodėl J. Carterio nuopelnai tokie ma. 
ži, kaip jis gal ir pats pamatė, pasikalbė
jęs su savim vienišoje Camp David rezi. 
dlencijoje?

Tik prisiminkime, kiek nuoširdžių J. 
Carterio pastangų buvo dėta Afrikoje, 
Izraelyje, arabų kraštuose taikai įgyven
dinti, žmogaus teisėms pasaulyje išpro. 
paiguoti, o savame krašte kiek daug pla
nų ir įstatymų projektų buvo paruosta — 
ir socialinio pagerinimo, ir dolerio su. 
stiprinimo, ir vartotojų apsaugojimo, ir 
energijos reikalais ir t. t., ir kiek mažai 
iš to viso įgyvendinta. Dauguma šių gal 
net puikių sumanymų tebetūno įjstaitiim- 
davystės lentynose toliau apdulkėti.

Juk tai negali būti vien prezidento J. 
Carterio kaltė. Kieno gi?

Klausimas labai geras, -nes atsakymas 
mūsų europietišfcam galvojimui neišpa. 
sakytai svetimas, net gerokai... dvokian
tis.

Tai buvo maždaug -pr-teš 30 metų, Tru.

mano prezidentavimo laikais. Anuo laiku 
du įstatymai gulėjo ant Kongreso lenty
nų be eigos, nes ir vienam ir kitam trū. 
ko dviejų balsų reikiamai daugumai.

Vienas jų buvo dėl negrų teisių pra
plėtimo, o kitais... dėl margarino dažymo 
geltonai. (Sviesto gamintojai bijojo, kad 
margarinas, šiek tieik geltonai padažytas, 
sudarys rimtą konkurenciją sviestui). 
Margarino gamintojai, kiek ir kaip išma
nydami, įtaigojo negrus, kad jie balsuo
tų už margarino dažymą, įsavo ruožtu, sa. 
vaime aišku, jie žadėjo palaikyti negrus 
jų kovoje už laisvę. Žinoma, tuo pačiu 
metu „sviestininkai“ irgi nesnaudė. Tuo 
būdu ilgainiui suisidarė trys gania stiprios 
„įtakotojų“ grupės, kurios sugebėjo iš
vystyti savo veiklą net pačiuose įBaltuo. 
siuose Rūmuose ir Kongreso atstovų tar
pe. Kova buvo ilga ir -atkakli. Abu įstaity. 
mų projektai būtų buvę beveik pakeliui į 
užmarštį, jeigu vieną saulėtą dieną ne
būtų ilšryškėjusios balsų daugumos, ku
rios davė negrams ne įtik daugiau laisvės, 
bet ir dažytą margariną!..

Iš šio įvykio įgalima Ibū-tų buvę pasi
juokti ir padaryti iš to linksmą anekdo
tą ir pamiršti. Iltet ne. Šis įvykis paliko, 
dėjia, gilius pėdczftos; jis įtakojo ir įta
koja ir įtakos J. A. Valstybių demokrati. 
jos vystymąsi ir kurs jos istoriją.

»*»

Nuo šio įvykio tik daugiau kaip 30-ties 
metų būvyje\ Kongreso „įtakoj imas“ iš
augo į gavo rūšies pramonę, o „įtakoito- 
jiais“ tapo šio savaimingo amato ar pro. 
fesijois nialriu, kaip gydytojas, inžinierius 
ar advokatas.

šiandien Kongreso įtakotojų vien Va
šingtone priskaičiuojama iki 15.000. 
Jų įstaigos užima didžiausius ir puoš, 
niausius rūmus; ir vis dar statomi nauji 
ir, žinoma, vis puošnesni. Manoma, kad 
ši naujai atsiradusi „įtakotojų“ profesija 
Vien Vašingtone išleidžia 1.000 milijonų 
dolerių metams, o dar kitas 1.000 milijo
nų dolerių skiriama visuomenei įtakoti 
kituose gyvybiniuose krašto centruose.

Vangu ar yra bent viena didesnė firma 
Amerikoje, kuri neturėtų savo „įtakoto, 
jų“ Vašingtone. Pavyzdžiui, Fordo b-vė 
turi jų daugiau kaip 40, kai kurios lėktų, 
vų b-vės daugiau kaip 70 „įtakotojų“; iš 
viso apie 30% įvairių Amerikos b.vių bei 
profesinių sąjungų tuiri savo ,,įtakotojų“ 
įstaigas. Dažnai net, palyginti, mažos 
įmonės išlaiko savo „įtalkotojuis“ vien 
prestižo sumetimais.

Savaime aišku, vienos bendrovės ar są
jungos yra geriau suorganizavusios saivo 
„įtakojimą“, kitos blogiau. Šiuo metu, 
manoma, geriausiai organizuotą „įtakoj i- 
mą“ turi U. S. C. C. (United State Cham
ber of Commerce). Šios organizacijos tik 
keturi „įtakotojai“ veikia paties Kongre. 
so atstovų tarpe. Jie akylai stebi kiekvie
no įstatymo projekto svarstymo eigą. Tuo 
pačiu lakimirksniu, kai vienas .įtakoto, 
jų“ pastebi, ikad kurio nors įtakingesnio 
Kongreso atstovo įnešama kokia nors 
nepageidaujama pataisa, jis tuojau tele
fonu ar telegrama praneša centrui — 
„action“ (veiksmas). Tuomet' užsukamas 
ir paleidžiamas veikti visas organizacijos 
mechanizmas. Tik valandų bėgyje už. 
aliarmuojami septyni ■milijonai šios or
ganizacijos narių. Jeigu jie, pavyzdžiui, 
instruktuojami rašyti laiškus ar siųsti te
legramas, tai tik vienos dienos ar dviejų 
tereikės, ir nurodytas Kongreso atstovas

arba net pats prezidentas bus užverstas 
šimtais ar tūkstančiais laiškų 'bei tele
gramų. U. S. C. C. organizacija prisipa. 
žįsta, kad 63% tokių „įtakojimų“ buvo 
visiškai pasisekę. Tarp kita ko, tokiu bū
du buvo sustabdytas ir prezidento J. 
Carterio įstatymo projektas dėl vartoto, 
jų apsaugos.

■Šioje „ijtakojj'imo“ pramonėje, žinoma, 
panaudojamos ir gražios, patrauklios mo. 
terys, ibet pastaruoju laiku, palyginti, re
tai. Įsitikinta, kad kapitalas yna patilki, 
mesnis.

♦ **

Š>t>ai, va, kaip veikia J. A. Valstybių 
demokratija. Semtas, Kongresas ir pats 
prezidentas tai dar toli gražu ne vidkas. 
Dar yna kitais, viešai labai retiai minimas, 
bet labai galingas veiksnys, nė kieno ne
renkamas, beit visuomet esantis. Ar tai 
yra blogai, ar gerai, dėl to nuomonės 
Kongreso atstovų taupė skiriasi, šio laiš. 
ko ribose rimtai svarstyti šį klausimą ne
įmanoma. Tenka gal pasitenkinti tik ben. 
dira pastaba: šis mažai žinomas galingas 
veiksnys turi kažkokį nemalonų „parfu- 
mų“ priekvapį. Juk tokių „parfumų“ 
šlakstytąja1! įgali būti (o gal jau ir yra?!) 
ir Maulša iš Vilkaviškio, jeigu jis tik pa
kankamai turtingas ir -gali puošniai 
įrengti savų „įtakotojų“ įstaigą arti Kon
greso Rūmų. Kongrese yra daug atstovų, 
kurie mano, kad be Vilkaviškio Maušelio 
J. A. Valstybių demokratijos gyvenimas 
būtų sunikus, o igal met neįmanomas.

Tačiau tikrai sunku įsivaizduoti, kad 
„įtakotojų“ besivystanti „pramonė“ pa. 
lengvina prezidento gyvenimą. Preziden
tui nepakanka savo autoritetu dominuoti 
tautos išrinktąjį Kongresą, jo autorite
tas turi būti lygiai (o gal ir daugiau?!) 
sveriantis' ir niekieno nerinktame, tik 
stambaus kapitalo sutelktame „įtakoto
jų“ širšyne.

Lyg ir numanydamas „įtakotojų“ Išir. 
šyno galios pavojų, J. Camteris nenuils
damas diauig kartų kartojo, kad jis nori 
turėti tiesioginius santykius su tauta, ku
ri jį išrinko. Kaip tik dar kartą ir šian
dien, girdžiu per radiją, jis šaukia: „aš 
ir toliau lieku jums, kurie mane išrinko, 
te, tiesiogiai prieinamais, noriu be tarpi
ninkų išklausyti jūsų pageidavimus ir su 
mian duotąja galia juos įvykdyti.“ Tai ne. 
paprastai kilnus ir geras noras, bet, kaip 
mies jau ką tik 'įsitikinome, toli prasilen
kiantis su realybe.

Grįšiu prie minties, iškeltos šio laiško 
pradžioje. Visa tai rodo, kad artimiau, 
šioje ateityje netenka laukti Amerikos, 
■kuri pradėtų pasaulį jaudinantį laikotar
pį; veikiau laukime staigių pavojų šimt. 
mečio — bent nebus vietos staigiems nu
sivylimams.

Ilki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

OI, GRYBAI, GRYBAI...

Lietuvoje išleista knyga „Lietuvos -gry. 
bai“, kurią paruošė žymūs lietuvių milko- 
logai Jonas Ma-zelaitis ir Vincentas Urbo
nas.

Knygoje jie supažindina skaitytoją su 
-Lietuvoje paplitusiomis 435 -rūšimis gry
bų: aprašo jų sandarą, gyvenimo būdą, 
dauginimąsi, -tailp pat mitybinę vertę ir 
neigiamais ypatybes.

Išvada: vis dėlto žmogui jie atneša 
daugiau naudos negu žalos.

Tarp kitko, visi žinom grybų karalių — 
baravyką, -bet ar atsimintume, kaip atro
do skalsė, (bobausis, voveruška, lepšė, šili. 
■niis -arba makavykas, lapėlaižis, kia-ulia- 
maritė, paliepė, ūmėdė, -rudmėsė, geltpie. 
nė, paberžis, kazlėkas, tauriaibuidė, balti
kė, kuk-urbezd-alis, lalksinulkas, jautakis, 
pūlkuotė, ika-rtolkšlė, kelmutis a-r -gražioji, 
bet nuodingoji musmirė?

LIETUVOJE
NUTEISTI GROBSTYTOJAI

Kaip praneša „Tiesa“ (1979. VII. 15), 
Lietuvos TSR aukščiausiojo teismo bau
džiamųjų bylų kolegija nuteisė sunkiomis 
bausmėmis keliolika vadovaujančių pa. 
reigūnų „už valstybinio ir visuomeninio 
turto grobimą iitin stambiu mastu“. Per 
dvejis su puse metų jie išvežė iš gamyk
lų bei statybinių medžiagų sandėlių vals
tybinio turto už 128 tukst. rublių ir par
davė jį kolūkiams, kurie tų statybinių 
medžiagų negalėjo gauti normaliu būdu.

Už tuos nusikaltimus 13 metų sustip. 
rinito režimo darbo stovyklos gavo Kauno 
miesto valdyboje dirbęs „Visasąjunginės 
■išradėjų ir racionalizatorių draugijos“ va 
dovas StasyS-Algimamitias Di-lijoniais. Aly
taus eksperiimentaliinio namų statybos 
kombinato vyr. inž. |E!ronius Burokas nu. 
teistas 10 metų. Kiti „grobstytojai“, pa
minėti byloje, buvo Leonas Mitkus, dir
bęs „išradėjų“ draugijoje; inž. Vladislo
vas -Vytautas Pikelis, Kėdainių rajono 
„Tiesos“ kolūkio statybos inžinierius; 
Stanislovas Kačinskis iš Kauno statybos 
monltavimo kontoros; Jeronimas Mocke
vičius, „Statybininko“ vyr. meistras; Al
binas Juozapavičius, baro viršininkas; 
Antanas Vilkau, brigadįinilnkas; Arūnjais. 
Kazimieras Smailys, darbų vykdytojas; 
Juozais Vaičekauskais, Jonavos įgėlžbeto. 
nio cecho viršininkais; Stanislava Jakš
tienė, sandėlio -vedėja, ir Jonas Tamule
vičius, darbų vykdytojas. Jie visi prisidė
jo prie santechninių įrengimų, elektros ir 
statybos medžiagų „grobstymo“ iš Joną, 
vos gelžbetonio konstrukcijų gamyklos, 
Kauno kilnojamos mechanizuotos spec, 
montavimo kontoros, Kauno „Statybinin
ko“ ir kitur.

Svarstant bylą, dalyvavo 400 liudinin
kų, sumaišyta popieriaus 41 storas tomas. 
Visų nuteistųjų turtas konfiskuotas.

NAUJOS S. KRIVICKO PAREIGOS
■Nuo 1977 m. ėjęs ryšių su išeiviais „Tė

viškės“ draugijos pirmininko pavaduoto
jo pareigas, Sigitas Krivickas išvyko į 
New Yorką (JAV) dirbti žurnalistinio 
diaribo.

Jis ten pakeitė Joną Lukoševičių, ka. 
daiise buvusį „Gimtojo krašto“ redakto
rių, kuris grįžta Lietuvon.

JONO ANICO PROPAGANDINĖ 
KNYGA

Lietuvoje išleista Jono Aničo knyga an
glų kalba „Neapykantos skleidėjai“. 
Knygoje esą rašoma, „kaip tarptautinio

Sdaitytc^u EauJiai
DĖL -BAŽNYČIOS DALYVAVIMO 

VALSTYBĖS VALDYME
Nebegaliu mandagiai sutikti su Stasiu 

Kuzminsku, kuris savo pa-Skutiniajame 
„Laiške iš Nattinigha-mo“ raišo, kad „Lie
tuvai labai nepageidautinas bažnyčios 
aktyvus dalyvavimas valstybės valdy. 
me“.

Tebūnie 'leista paklausti, kas vaidovau-s 
būsimajai nepriklausomai Lietuvai, jeigu 
lietuviai katalikai, sudarantieji lietuvių 
katalikų bažnyčią, nepageidautini Lietu
voje? Nejaugi S. Kuzminskas nori, Ikad 
Lietuvos valstybės valdyme -tedalyvautų 
etninės mažumos, -kurios daugiausia yra 
nekatalikiškos.

Stasys Kuzminskas dažnai kalba apie 
tau-tiniį pradą -a-r genijų, kuris -daugiau 

klerikalizmo ultradėšinieji sluoksniia-i ir 
užsienio lietuvių klerikalai visą pokario 
laikotarpį kursto lietuvių išeivių tarpe 
antikomunistines aistras“ prieš Sov. Są
jungą.

NAUJA GALINGA TELEVIZIJOS 
STOTIS

„Tiesa“ rašo, kad Kaune pradėjo veik
ti nauja televizijos ir radijo stotis. Kol 
kas dirba dar tik vienas siųstuvais, 'bet 
jis yra kelis kartus galingesnis už anks. 
tesnįjį.

šio siųstuvo antenos buvo specialiai 
patvarkytos taip, kad signalų srautus nu
kreiptų į pietvakarių ir šiaurės Lietuvos 
puses. Todėl, įjungus siųstuvą, tuojau 
pradėta gauti žinių, kad Marijampolės, 
Alytaus, Kalvarijos, Raseinių ir kiti ato. 
kesni rajonai puikiai mato, net naudoda
miesi vien paprastomis kambarinėmis 
antenomis.

ANTANAS GUSTAITIS 
„LITERATŪROJE IR MENE“

„Literatūros ir meno“ (1979. VII. 28) 
savaitraštis paskyrė visą puslapį mūsų 
iškiliojo, Amerikoje gyvenančio poeto 
Antano Gustaičio eilėraščiams.

Pristatydamas tuos kūrinius, Vytautas 
Kazakevičius, 'be kita ko, rašo, kad A. 
Gustaitis, be jokios abejonės, yna pats 
geriausias išeivijos satyrikas ir humoris. 
tas, kurio kūrybos ^posmuose taikliai iš
juokiamos prastai politikuojančios užjū. 
rio -tautiečių visuomenės negerovės, o ir 
šiaip žmogiškosios ydos ir bėdos“.

Spausdinamieji eilėraščiai paimti iš A. 
Gustaičio paskutiniosios, 1-973 m. išleis
tosios knygos „Saulės šermenys“.

17 KALBŲ

Lenino premijos laureato rašytojo Jono 
Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo 
metais“, kaip rašo „Tiesa“, yra išverstas 
į 17 tautų kalbų.

P-alskuitiniuoju metu jis iškeistas Ven. 
grijoje 35.000 tiražu.

Tame J. Avyžiaus romane vaizduojami 
vokiečių okupacijos -metai Lietuvoje.

Atvažiavusi į pajūrį, negaliu ramiai pa
ilsėti. Tai šen, tai ten plyšauja maignetofo- 
nlai, tranzistoriai. Jaunimas čia pat, plia
že, mėgsta žaisti kamuoliu. Reikia daug 
ieškoti, -kol surandi paplūdimyje vietą, 
-kad pro ausis neskrietų -tinklinio ikamuo. 
lys. Jaunuoliai, gaudydami kamuolį, šoki
nėja per ibesideginiančius saulėje žmones.

Suprantama, jauniam norisi čia palt, pa
jūryje, ir pasportuoti, ir mėgstamos dial, 
nos įrašo pasiklausyti, bet -tai neturi ‘truk
dyti kitų poilsio.

Z. Klimašauskienė, Kaunas.

visame savo prieštaringame anais metais spektre aki-

yr-a susijęs su humanistilšlkai ateistišku 
įsitikinimu ir be Dievo yna lygus nuliui.

Jeigu ateities Lietuva priklausys pir. 
miausdai -nuo tokių lietuvių, tai jos 
niekados ir nebus, nes jie yna visiški be. 
jėgiai ką nors -didingo ir kūrybingo at
siekti.

Būsimą -Lietuvą atkurs tie mūsų tautos 
vaikai, kurie, gyvenę nuogoje komumis. 
tinto pavergimo beprotybėje, yra išmokę 
sujungti Dievo ir tėvynės meilės dėsnius 
į vieną tašką, tarsi iš kiečiausio plieno 
supintą ir sulydytą pynę. Jiems Dievas ir 
tėvynė -tas pat. Kovodami už vieną, jie 
kovoja ir už antrą. Tautybė ir tikyba 
jiem-s tas pats laisvės ilgesys ir nelygios 
kovos jėga. Jie šaukia laisvės ir nebijo 
eiti į tremtį ir mirtį.

Jie ir pasirinks būsimos Lietuvos val
dymo form-as. Jiems priklauso Lietuvos 
ateitis.

Stasys Kasparas

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje Dr. A. Štromas 

atspindinčios krašto ateities vizijos
Justinas Marcinkevičius nenusižudė. Apkaltinti jį 

konformizmo stoka būtų neteisinga. Tačiau įdomu pažiū
rėti į tai, kokia buvo jo kūrybos evoliucija. Nuo anksty
vų komjaunuoliškų eilėraščių ir 1961 m. pagal Valsty
bės Saugumo Komiteto (KGB) pavedimą parašyto ro
mano „Pušis, -kuri juokėsi“ jis per nors ir spekuliatyvi
nį, -bet jau vis dėlto lietuviškai -nacianališkai spekulia
tyvinį „Mindaugą“ išaugo -iki to, kad parašė „Katedrą“, 
kurią nors ir galima pavadinti konformizmo manifestu, 
tačiau manifestu, pagrįstu jau toli gražu nebe bolševiki
ne, bet grynai nacionaline politine sąmone.

Prie Grybo ir Marcinkevičiaus evoliucijos kelių 
mes dar grįšime. Šiuo metu norėčiau tik pabrėžti, kad 
ir Grybas, ir Marcinkevičius, dr daugelis tūkstančių pa
našių į juos Lietuvos jaunuolių (ir nevisada tik jaunuo
lių) tarybų valdžios krašte įsitvirtinimo laikotarpiu 
visiškai nuoširdžiai perėjo į jos pusęs ir sąmoningai ta
po ofiiciozinės politinės sąmonės nešėjais.

Žinoma, didžiulės Lietuvos visuomenės daugumos 
kaip vyresniųjų, taip ir jaunesniųjų jos narių daugumos 
— politinė sąmonė, kaip buvo, taip ir tarybinėse sąly
gose liko nacionališkai nepriklausomybinė. Pilietinis ka
ras, kuris vyko Lietuvoje ištisus 8 metus (1944-1952), 
buvo ne kas kita, kaip tik atviras šių dviejų politinės 

sąmonės formų susikirtimas. Todėl aš ir vadinu jį pilie
tiniu karu, o ne paprastu tautos pasipriešinimu okupan
tui, vadinu -taip todėl, kad pačioje tautoje vis dėlto at
sirado jėgų, iš idėjinių sumetimų perėjusių į Okupanto 
pusę ir kariavusią už jo -atneštąją naują tvaiką (vadi
namieji „strybai“, o ne tik poetai). žinema, iš abiejų 
pusių buvo gana daug žmonių, kuriems rūpėjo ne tiek 
Lietuva, ‘kiek jų nuosavas kailis.

Net partizanų gretose buvo tokių, kurie kovojo su 
ginklu rankose ne tiek už Lietuvą, kiek už savo asmeni
nį saugumą, nes žinojo, kad su (jais tarybų valdžia dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių tikrai Susidoros. Žinoma, 
tokių konfor-mistiškai savanaudiškų elementų buvo kul
kas daugiau okupacinės valdžios pusėje; partizaniniame 
judėjime vis dėlto dominavo idealistai, savo teisybe įsi
tikinę kovotojai. Bet, kartoju, tokių įsitikinusių, idea
listiškai nusiteikusių žmonių buvo iš abiejų pusių, kaip 
iš abiejų pusių buvo ir konformistų.

Šiaip ar taip, mums svarbu čia pabrėžti, kad parti
zaninis judėjimas, kol jis dar egzistavo, -buvo nacionali
nės, nepriklausomybės Lietuvos politinės sąmonės savo
tiška jungiamąja grandimi; per jį, lygiai kaip ir per 
konfrontaciją su juo, Lietuvos gyvoji, politinė sąmonė 

vaizdžiai reiškėsi mūsų visuomenės gyvenime, galėjo 
būti stebima, registruojama ir atitinkamai vertinama. 
Tuo istoriniu laikotarpiu Lietuv-a buvo, nors -j-au ir pa
sikeitusi (daug vis dėlto jau atsirado tarybinės santvar
kos rėmėjų), bet iš pagrindų vis ta pati Lietuva, kurią 
po karo palikę kraštą išeiviai gerai -pažinojo.

Padėtis šia prasme iš pagrindų pasikeitė pilieti
niam karui pasibaigus. Aktyvios rezistencinės jėgos iki 
1952 metų visos karinės bei politinės TSRS galybės pa
stangų dėka buvo likviduotos (nors paskutinis Lietuvos 
partizanas Kraujelis sugebėjo išsilaikyti net iki 1965 m. 
ir tik tada buvo saugumiečių .surastais -ir vietoje nušau
tas-. Tai, kad joms pakeisti neatsirado naujų aktyvių 
rezistencinių jėgų, anaiptol nereiškia, jog Lietuva pasi
davė -tarybų valdžiai ir organiškai priėmė ją su visomis 
jos vertybėmis -bei ofici-ozine politine sąmone. Jokiu bū
du ne. Tiesiog ilgų ir kruvinų 8 metų bėgyje buvo prak
tiškai įrodyta,, kad tarptautinio taikaus sambūvio sąly
gose tiesioginis pasipriešinimas okupacijai yra ne tiktai 
beperspekltyviniis, -bot ir pragaištingas reikalas, nes jis 
stato į tiesioginį pavojų fizinę tautos egzistenciją. Nu
traukdama aktyvų pasipriešinimą okupantui, tauta va
dovavosi grynai savo politinio relizmo jausimu, kuris jai 
diktavo, kad būtina kažkaip prisitaikyti prie Okupacijos 
sąlygų, idant tauta sugebėtų iki geresnių laikų išlikti 
gyvu nacionaliniu organizmu, -tuo laibiau, jog ir tie ge
resni laikai vienos mūsų tautos pastangomis negali būti 
sukurti.

(Bus daugiau)

DAR KARTĄ RYTPRŪSIŲ KLAUSIMU
Stasys Kuzminskas „Europos Lietuvio“ 

Nr. 27 pradeda ‘šneką, kad su savo tėvais 
gyvenęs Rusijoje, Pyragą pamokydamas, 
kaip teisingai kas rašoma lietuviškai (ir 
lietuvių kalba turi žodį romantika, o ne 
vien tik svajonė, ir albu žodžiai turi savo 
prasmę), kalba -apie Rytprūsius nuo a. a. 
Martyno Jankaus ir užkulisinės -diploma
tijos, labai užsipuola Pyragą, kai gąsdinu 
vokiečių „-galybe“, bet iį mano pagrindi
nius klausimus taip nieko ir neatsako, 
būtent: kas -gi Lietuvai tas „tuščias“ Ryt. 
prūsių žemes padovanos? Taip-gi nieko 
nekalba apie tai, kad lietuviai ieškotume 
nuoširdžios draugystės su savo vakarų 
kaimynu —■ Vokietija, o negilinitume ne
susipratimų.

Savo oponentui St. Kuzminlskui dar 
I kartą galiu pasakyti, kad apie „sienų 
praplėtimą“ negali būti rimtos kalbos. Po 
naujų įvykių bus labai gerai, jeigu išlai
kysime Klaipėdą. Deja, ir či'a, jeigu kada 
Vokietija vėl būtų vieninga ir galinga, 
būtų maža vilčių. Lygiai kaip lenkai ne. 
nori Vilniaus atsižadėti.

Tuo pačiu atsakau ir P. .Severs. Kadan
gi birželio 19 d. „Europos Lietuvio“ -Nr. 
25 savo laiške nesu paminėjęs nė vienos 
pavardės, tai visiškai be reikalo jis mane 
apkaltina netaktiškumu, kad aš St. Kuz
minską vadinąs „rašeiva“.

-Luebeck, Vokietija.
J. Pyragas
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Kronika
MIRĖ VIKTORAS IGNAITIS

Liūdna žinia, kad Bradforde mirė V. 
Ignaitis.

IRKLININKAS CESIUNAS PASILIKO 
VOKIETIJOJE

Žymusis sovietinis irkliniinkas lietuvis 
Česliūnas, 1972 m. ofliimipiiadoje laimėjęs 
aukso medalį, pasirinko laisvę Vokietijo
je, kaip raišo Londone leidžiamasis lerikų 
dienraštis „Dziennik Polska“.

D. Britanija
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TFA D. lEIritainijoje

AUKOS SPAUDAI
Spaudos reikalams aukojo: 6 sv. P. Gir. 

nis, po 3 sv. E. Tamašauskienė ir P. Ven- 
oaitiis, 2.50 sv. F. Paulikas.

Londonas
RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos 
draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks 
spalio 20 d., šeštadieni, 345A Victoria 
Park Rd., Landon E9.

Balius prasidės 8 vai. ir tęsis iki 12 
vaQ. Įėjimais 1 svaras.

A. Kraučiūnienė

Bradiordas
EKSKURSIJA Į PAJŪRI

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, rengiama 
ekskursija

į pajūrį (Blackpool ar Bridlington).
Klubo nariams, rėmėjams ir jų šei. 

moms kelionė nemokama.
Išvykimo laikas. 9.30 vai. ryto.
Užsirašyti klube iki rugsėjo 9 dienos.

Vyčio klubo valdyba

JONUI JUŠKAI 60 m.
Australijos „Mūsų Pastogė“ (1979. VIII. 

6) išsamiu straipsniu paminėjo Jono Juš
kos 60 metų sukaktį.

J. Juška 1947 m. buvo apsigyvenęs 
Bradforde ir čia gražiai veikė kaip muzi
kas, mokytojas, visuomenininkas. 1960 m. 
su šeima išvyko į Australiją ir tenai tęsė 
veiklą: organizavo chorus, buvo įsteigęs 
pramoginę kapelą, steigė ir vadovavo ma
žesniems dainininkų vienetams, o šiuo 
metu yra jaunimo nemato vedėjas.

J. Juška taip pat reiškiasi ir spaudoje. 
Visa Juškų šeima (trys dukterys ir sū
nus) baigė aukštuosius mokslus ir akty
viai dalyvauja lietuviškame gyvenime.,

Gloucesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Regsėjo 8 d. šeštadienį, DBLS Glou- 
cesterio.Stroudo skyrius rengia Tautos 
šventės minėjimą, kuris įvyks ukrainie
čių klubo patalpose (37 Midland Rd.).

Programoje .pasirodys vietinis jauni
mas „Baltija“, veiks loterija, baras, bus 
užkandžių, šokiai, gros vietiniai muzi. 
kantai. Pradžia 6.30 vai., pabaiga 11.30 
vai.

Prašom iš toli ir arti atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Vokietija
MIRUSIEJI

Neustadite/Holsteine liepos 24 d. mirė 
Antanas Išganantis (gimęs buvo 1912. 
XII. 16 Šiaudinėje, Šakių aps.).

Hamburge/Farmsene liepos 29 d. mirė 
Vanda Gramšaitė-šternienė (gimusi 1901. 
II. 12 Vilniuje).

Geesthaichte/Elbėje liepos 30 d. mirė 
Ona Hermaniaiitė-Kleimienė (gimusi 1899. 
IV. 15 Jurbarke).

Belgija
PASAULIO LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS IR V. EUROPOS 
KRAŠTŲ LIET. BENDRUOMENIŲ 

PIRMININKŲ PASITARIMAS
26-tosios Lietuviškųjų (Studijų Savaitės, 

įvykusios šiemet Belgijoje, Louvain-la- 
Neuve universitetinėje vietovėje, proga

Vienoj skilty įdėto 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.

ten pat susitiko Pasaulio Lietuvių Ben. 
druomenės ir laisvųjų Valkairų Europos 
kraštų Lietuvių lElenidiruomenių pirminin
kai. Pasitarimai vyko visą liepos 21 dieną. 
Be kitų reikalų, aptartas Vakarų Europos 
Lietuvių Bendruomenių veiklos derini
mas, kad būtų surasta tinkamiausių prie, 
monių veiksmingai kelti viešumon lietu
vių 'tautais laisvės bylai.

Vakarų Europos Lietuvių Bendruome
nių vadovybėms suteiktas įgaliojimas piri. 
reiklus kalbėti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vardu. Tuo pačiu išreikštas 
visų laisvųjų lietuvių nesuardomias vie
ningumas, siekiant laisvės lietuvių tau. 
tai.

Pasitarimo dalyviai nutarė pareikšti 
savo nuoširdų dėkingumą visiems taiuitie- 
čiaims Tėvynėje, kurie, nepaisydami prie
spaudos ir persekiojimų, atkakliai prieši. 
naši okupanto užmačioms. Jie linki tau
tiečiams ištverti, kol mūsų brangiajai 
Lietuvai vėl Įšalus laisvės aušra.

Pasitarimams vadovavo inž. V. Ka
mantais, Pasaulio Lietuvių (Elendinuiomenės 
valdybos pirmininkais, ir R. Sakadolskis, 
PLB vlalidylbiosi vieepirlmiiniinįkasl, ,paisau, 
lio Lietuvio“ redaktorius. Pasitarime da
lyvavo, ibe Vakarų Europos lietuvių ben
druomenių ir Anglijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininkų, Kanados Lietuvių Bendruo. 
menės vaidybos pirmininkas J. Simiainla- 
vičius ir dr. A. Gerutis, Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos narys.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
Uždarius paskutines duris

Louvaliin-la-Neuve miestelio gatvėse nu. 
tilo lietuvių kalba. Tačiau apie aštuonias
dešimt žmonių ntpralenda nepastebimi. 
Tik niekais nesistebi, nesuprasdamas pra. 
eivių kalbos, nes 'šitame universiteto 
mieste, kuris yra krašto naujagimis, su
sikryžiuoja visokios rasės, visokie dialek
tai.

Važiuodamas namo, be paliovos minty
se vaikiau visokias detales, susijusias su 
praleistąja savaite, šalia aiuditoriumų, 
turtingos ir įdomios programos vyko dar 
kas (kita, ką galėjo pajusti kiekvienas dla. 
lyvis, —tai susirinkusiųjų nuoširdi bičiu
lystė, sofl.idiaruim.as, tai galimybė ir išsi
kalbėti ir prisiklausyti, pasidalijimas ži
niomis ir diskutavimais įvairių 'klausimų. 
O tai turi nepialprastos reikšmės mums, 
išsklaidytiems po margą svietą. Po tokių 
susibūrimų visitiėk žmogus išeina sustip
rintas noro išlikti tuo, kuo jis yra gimęs.

Pirmą kartą Studijų .Savaitė įvyko Bel
gijoje, bet, be organizatorių, nedaug vie
tinių lietuvių buvo įkėlę koją į tą keistą 
Louviain.lauNeuve. Gal dėl to, kai ši sa
vaitė iki Šiol buvo laikoma maždaug už
daru lietuvių ‘susirinkimu, į kurį kvieti
mus gaudavo įtik vienas įkiltas. Nenuosta
bu, kad dėmesys šiam suvažiavimui nepa. 
kilo iškart.

Prisiklausiusi pastabų, stebėjusi dau
gelio reakciją, drįstu manyti, kad S pa. 
žinitis su Belgijos lietuvių „istorija“ su
domino dalyvius. Net ir šis mažas kraštas, 
prisiglaudęs prie didžiųjų kaimynų, Ikur, 
anot pasisakymų, išgirstų ekslkursijos 
metu, turėjo atsiduoti juodu angliakasių 
prialkiaitu !i!r bedarbio neturtingumu, nuste
bino eksifaursalintus savo fasadų grožiu, 
savo turtais bažnyčiose, tūkstantmečiais 
grindiniais ir sena civilizacija. (Aš visa
da įsakiau, kad Belgija yra graži, tik (bel
gai, pripratę prie to grožio, jau nebemato 
jo...).

Mano tikslas čia — tai padėkoti.
Padėka Vytautui Kamantai, Pasaulio 

Lietuvių lElendlruomenės pirmininkui, už 
apsilankymą mūsų mažajame kampe, už 
dėmesį, atneštą Amerikos lietuvių vardu, 
Jonui Simanavičiui, Kanados Lietuvių 
pirmininkui, Janui Alkiui, Did. Britani
jos Lietuvių Bendruomenės vadovui, rai. 
džių žmonėms — Romui Sakadofl-Skiui, Ri
mantui Šovai, viešėjusiems Studijų Sa
vaitėje.

Gili padėka J. E. Vyskupui Antanui 
Dėksniui, atvykusiam palaiminti mūsų 
veiksmų.

Padėka etnografiniam ansambliui „So- 
dauto“ iš Bostono, už lietuvišką dainą 
imponuojančioje „Grand Place d'e Bru
xelles“ aikštėje, Vyteniui Vasyliūnui už 
koncertą St. Michel katedroje.

Su didžiai nuoširdžia padėka noriu čia 
suminėti (Belgijos lietuvius, kiurių (dos
nios aukos padėjo mums suvesti Studijų 
Savaitės išlaidų siūlo galus. Štai tie ma
lonūs aukotojai: J. Petrušaitis, P. Bružas,

Liepos 20-21 dienomis Louvain-la-Neu- 
ve universitetiniame miestelyje, Belgijoje, 
Lietuviškosios Studijų Savaitės prie
globstyje, įvyko Europos Lietuvių Ben
druomenių pirmininkų ir valdybų narių 
suvažiavimas. Dalyvavo Pasaulio L. B. 
pirm. V.Kamantas, vicepirm. ir „Pasaulio 
Lietuvio“ redaktorius R. Sakadolskis, Bel
gijos L.B. pirm, St. Baltus Kanados 
L.B. pirm. J. Simanavičius, Prancūzijos 
L.B. pirm. kun. J, Petrošius, Šveicarijos 
L.B. pirm. dr. A. Kušlys, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjas Šveicarijoje dr. A. 
Gerutis, Vokietijos L.B. vald. ižd. J, Lu
košius, Didžiosios Britanijos L.S-gos pirm. 
J. Alkis ir R. Šova.

PLB Valdybos pranešime, pateiktame 
jos pirmininko V. Kamanto, buvo išdėsty
ti valdybos atliktieji ir planuojamieji dar
bai Bendruomenės 'švietimo, jaunimo, kul
tūrinės ir politinės veiklos baruose. Pa
siskirtieji uždaviniai rodė naujos Valdy
bos pasiiiryžimą stiprinti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organizacinį pajėgumą 
ir plėsti veiklos ribas.

R. Sakadolskis, kalbėdamas apie „Pa
saulio Lietuvio“ leidimą, suminėjo, kad 
ateityje numatoma jį leisti kas mėnesį. 
Suvažiavimo dalyviai pažadėjo jo leidi
mą remti korespondencijomis ir surasti 
daugiau prenumeratorių.

Skautiškuoju keliu
30-SIOS STOVYKLOS APYSKAITA

Pajamos
Aukos: 
įprielš stovyklą 106.50
stovyklos metu 102.80
stovyklautojų mokestis 543.00
Iš viso

Išlaidos
752.30

maitinimais 385.26
transportas 137.00
palapinių taisymas 41.50
kitos išlaidos 24.32
Iš viso 588.08
Likutis £164.22

Stovyklavo 42. Nuo mokesčio buvo at-
leisti 5 asmenys. Visiems, prilsiidėjusiems
prie stovyklos paruošimo ir pravedimo,
tariu nuoširdų skautišką tačiū!

v. s. Jaras Alkis Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI IR RAJONO 
VEIKLAI

P. Rusedkiais — 20 sv., P. Česnauskas — 
10 sv., A. Tamašauskienė — 2 sv., K. Bi. 
vatais — 10 sv., J. šukaitis — 10 sv., E. 
Šova — 5 sv., R. šova — 5 sv., B. Miasi- 
liūnienė — 4 sv., R. Kalibatas-Keris — 
22 sv., X i’š Mansfieldo — 5 sv., J. (Maltu, 
lis — 5 sv., kun. J. Sakevičlus — 10 sv., 
P. Bugailišlkis — 5 sv., J. LiviniSkais — 1 
sv., P. lEluirkevičius — 1 sv., A. Valenti
nas — 1 sv., V. Valentinas — 1 sv., A. 
Kulikauskas — 1.80 sv., P. Adomaitis — 
15 sv., N. Pilcher — 10 sv., kun. S. Mlaitu- 
lis — 12 sv.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja, 
me už aukas ir atsilankymą stovykloje!

Rajono Vadovybė

KUR GAUNAMI „JONIŠKĖLIO 
APSKRITIES PARTIZANAI“?

Vokietijoje Petro Gudelio knyga „Joniš
kėlio apskrities partizanai“ II dalis Lietu
vių Bendruomenės 'knygų kioske (Litau- 
sche Volksgemeinschaft, Romuva, 6840 
Lampertsheim - Huettenfeld, W, Germa
ny) arba iš autoriaus (Huettelbrett 14, 
6786 Lemberg, W. Germany).

Knygos kaina 20 vokiškų markių. Pini
gus siųsti laiškais arba įmokėti į autoriaus 
Postschedkkonto 377 54-675 Lghfn.

E. J. Cinzai, B. Spies, O. GrėbliauSkienė, 
A. Kvietlkauslkas, I. Slavinskaitė, M. Smi
tas, S. Žmuidzinas, B. Valys, P. Daugin. 
tis, J. Vaičiūnas, A. Slavinskienė, O. Kur- 
Išius, J. Landkoronskis, L. Vaičiūnienė, J. 
Damauskas, K. Gudjurgis, V. Jonaitis, B. 
Jucevičiūtė, Z. Kempė, L. Žemaitis, P. 
Anmiinias, S. Kirdeikis, C. lEJallitramonai- 
tis, ‘St. Pelanis, J. Gaidys, A. Povilavi- 
čius, J. Kraujelis, P. Luša's, Van Wiaen. 
berge, P. Galkus, Scezerina, G. Mulerči- 
fcaitė, V. Bertalšius, A. Diską, A. Rimkus 
(du parašai neįskaitomi) ir lElalitus Hu
bert.

Ilki kito susitikimo!
Stasė Baltus

Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖS IR KUN.

A. GERYBOS SUKAKTIES MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas ir kun. A. 
Gerybos 25 metų 'kunigystės pagerbimas 
rengdamas rugsėjo 8 d., šeštadienį, 6.30 
val.vakaro.

Bus M. lElajorino paskaita ir disko šo
kiai.

Praišome visus Skyriaus narius ir sve
čius dalyvauti (šioje šventėje.

Skyriaus Valdyba

Iš kraštų valdybų atstovų pranešimų 
susipažinta su Europos kraštų bendruo
menių padėtimi ir jų veikla.

Diskusijose ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į Europos kraštų bendruome
nių kultūrinio ir politinio bendradarbiavi
mo reikalus. Atitinkamas dėmesys buvo 
atkreiptas į „Europos Lietuvio“ reikšmę 
ryžiams palaikyti tarp plačiai išsisiklaid- 
žjusių lietuvių Europoje. Dalyviai pažadė
jo „E.L.“ leidimą taip pat paremti, suran
dant naujų prenumeratorių ir korespon
dentų.

Sustiprinti politinės veiklos reprezen- 
tavimui buvo priimtas dr. A. Geručio 
pasiūlymas, kad kraštų bendruomenių 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai prireikus 
būtų autoritetingi savo kraštuose repre
zentuoti ne vien tik savo krašto, bet ir 
visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Autoritetas atstovauti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei D. Britanijoje su
teiktas J. Alkiui, kaip D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos pirmininkui. Taip pat su
tarta Europos kraštų bendruomenių 
pirmininkų ir valdybų pasitarimus įkvies
ti .kas metai, jeigu galimybės leistų, laiką 
ir vietą suderinus su Lietuviškųjų Studi
jų Savaitėmis.

rš.

GRIEŽTOS BAUSMĖS TIEMS, 
KURIE SIŲS Į UŽSIENĮ RAŠTUS

Rytų Vokietija paskelbė naują įstatymą, 
pagal kurį daug griežčiau bus baudžiami į 
užsienį savo kritiškus straipsnius ar kūri
nius siunčiantieji autoriai.

Jeigu kas siųs tegu ir ne slaptą infor
maciją, 'bet valstybę žeminančias žinias, 
galės būti baudžiamas iki 12 metų kalėti. 
Už organizavimą politinių sąjūdžių baus
mė padidinta iki 8 metų (buvo 5 m.).

Spausdinantiems savo darbus Vakaruo
se be leidimo bausmės padidintos dešim
teriopai. Dabar bus baudžiama iki 100.000 
markių (25.000 svarų). Norintieji rašan
tiesiems pasitarnauti ir rankraščius iš
gabenti svetimšaliai taip pat galės būti 
nuteisti kalėti.

LENKIJA LEIS NAUDOTIS NACIŲ 
ARCHYVAIS

Lenkijos vyriausybė nutarė leisti ir už- 
sieniečiaims naudotis nacių iarchyvais, ku
rie išliko iš vofldečių okupacijos laikų.

Žydai jau daugiau kaip 20 metų reika
lauja, kad būtų leista prieiti prie tų ar
chyvų. Jie buvo labiausiai suinteresuoti, 
nes naciai Lenkijoje išžudė apie 3 mil. 
žydų.

SUSIAURĖJO BIZNIS KASPIJOS 
PAJŪRYJE

Šacho valdomais, Iranas buvo pradėjęs 
smarkiai modernėti. Vasarą Kaspijos jū
ros pakraščių kurortuose būdavo pilna 
atostogautojų, dėl to džiaugdavosi viešbu
čių savininkai, valgyklos, parduotuvės.

Dabar, kas iš turistų pragyvendavo, 
skundžiasi, kad biznis labai skurdus. Tur
tingieji išbėgo iš krašto. Be to,' bizniui pa
kenkė ir naujai įvestieji varžymai. Pa
plūdimiai padalyti virvėmis, kurių vieno
je pusėje turi teisę būti moterys ir vaikai, 
o kitoje vyrai. Uždraustas alkoholis, už
daryti lošimo klubai ir diskotekai, ir res
toranuose uždrausta duoti vyną dr kaviarą.

SOVIETINIO AUKSO GALIMAS 
VAIDMUO

Dabar aukso kaina jau pakilo iki 306 
dolerių už unciją, ir Vakarų specialistai 
spėja, kad tuo gal pasinaudos Sov. Sąjun
ga ir užvers rinką savo 'auksu, kurio ji 
turinti ypiač didelius kiekius.

Parduodama didesnius aukso kiekius, 
ji, saiko, galėtų padėti krizės apimtai eko
nomijai, sumažinti įsiskolinimą užsienyje 
ir diar susidaryti kredito pirkti grūdams, 
kurių jai raug reikės dėl šiemetinio pras
to derliaus.

SUKILUSI BRIGADA ŽYGIUOJA Į 
KABULĄ

Sukilusi Afganistano kariuomenės šar
vuočių brigada nuo Pakistano pasienio 
žygiuojanti į krašto sostinę Kabulą nu. 
versti prosovietinės vyriausybės. Brigada 
(1.200 karių) turinti 8 tankus, 6 priešlėk
tuvinės artilerijos pabūklus, raketų, au
tomatų ir gerus maisto išteklius.

Apie Kabulą slaptavietėse atžygiuojan
čios brigados laukią daugiau kaip 15.000 
muizulmonų sukilėlių. Mūšiai galį prasi
dėti įprieš žiemą.

VISI SKUBA APSIRŪPINTI URANIJUM

Australijai trūksta kapitalo jos urani- 
jauis kasykloms Ranger vietovėje. Vy. 
riausybė pasiūlė turintiems kapitalo įsi
jungti — įbuis parduota pusė akcijų.

Norinčių akcijas pirkti atsiliepė dau
gybė — Japonija, JAV, Europos kraštai.

Susidėvėjo motociklo „Java 350“ cilind
rai. Kas galėtų suremontuoti?

V. Daugintis
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NET IR KIAULĖS PADEDA (UŽDIRBTI 
SUKTUS MILIJONUS

Europos Ekonominė Bendruomenė vis 
susiduria su šiokiais ir kitokiais sunku
mais. Tie sunkumai yra daugiausia ne 
dvasiniai, o finansiniai, kurių nemaža yra 
susiję su visokiomis apgavystėmis.

Štai sakoma, kad kiekvieną savaitę 
apie 7.000 kiaulių pravaroma per Airijos 
sieną ir dėl to jų savininkai gerais metais 
iš primokėjimų įsideda į kišenę apie 2 
mil. svarų. Mat, jeigu respublikoje gyve
nąs airis pervaro kiaulę į Britanijai pri
klausančių šiaurės Airiją, tai už šitaip 
atsikratytą gyvulį Europos Ekonominė 
Bendruomenė jam primoka 7 svarus. O 
jeigu šiaurinės Airijos pilietis pervarys 
savo bekoną į Airijos respubliką, jis ne
gaus primokėjimo. Tokia yra EEB priim
ta tvarka, ir ji leidžia vieniems gražiai 
pasinaudoti, o kitiems kramtyti nagus, 
kad negalima uždirbti.

Kadangi tokie gudruoliai yra gerai pa
tyrę, tai jie tuos pačius bekonus po kele
tą karių per dieną pervaro per sieną. 
Šiaurės Airijoje dirbantieji bendrininkai 
grąžina pervarytuosius atgal, taigi gali 
vėl varyti ir dar uždirbti. Vienas toks 
specialistas prisipažino, kad' jis už vieną 
bekoną šitaip varinėdamas gali per dieną 
uždirbti 21 svarą. t

Ne tik kiaulių augintojai sugeba pasi
naudoti tais primokėjimais. Tarp Italijos 
ir Šveicarijos štai vyksta gražus biznis 
sviestu, kuris EEB biudžetui jau kainavo 
6 mil. svarų. Iš Šveicarijos didžiu
liai sviesto kiekiai atgabenami į Olandiją 
ir pro Italiją vėl grąžinami atgal, bet 
siuntėjai pasinaudoja primokėjimais.

Kai kurie primokėjimai komiškai atro
do. EEB kasmet išmoka apie 20 mil. svarų 
priemokų už alyvmedžius, kurių nėra. 
Rudenį Italijoje ir Prancūzijoje iš lėktu
vų skaičiuojami alyvmedžiai ir fotogra
fuojami. Kainuoja lėktuvai, kainuoja fo
tografijos, nes pagal taisykles medžiai tu
ri būti suskaičiuoto, kad savininkai galė
tų pasinaudoti primokėjimais.

Baltijos jūroje plaukioja vokiečių lai
vas, pakrautas sviestu ir kitokiais maisto 
gaminiais. Tai už pusę kainos parduoda
ma pirkėjams, (kurie yra išbuvę jūroje ne 
mažiau (kaip astuonias valandas. Viskas 
teisėta, viskas atliekama įstatymų nusta
tyta tvarka, tik bėda yra ta, kad laivo sa
vininkai primokėjimais iš EEB gauna ki
tą pusę kainos, šitaip gražiai uždirba ir 
tie, kurie iš Amerikos atgabena į Brita
niją ryžių, čia iškrauna, kelias valandas 
palaiko, o paskui išsiunčia į Vakarų Vo
kietiją.

Žinote, kiek visi tie sukti bizniai kai
nuoja Europos Ekonominei Bendruome
nei? Apie milijardą svarų kas metai!

MASINIS „LEMIAMOJO FRONTO“ 
VAIZDAS

Sovietų ir amerikiečių filmininkai jung
tinėmis jėgomis pagamino 20 dalių doku
mentinį filmą, kuris jau buvo parodytas 
JAV, Sov. Sąjungoje ir Rytų Vokietijoje. 
Padedami būrio amerikiečių specialistų, 
daugiau kaip 500 sovietinių tyrinėtojų iš
vertė Sov. Sąjungos, Vokietijos, D. Brita
nijos, JAV ir Japonijos archyvus, kur tok 
užtiko dokumentinių filmų iš karo metų. 
Lipdydami tą savo naująjį kūrinį, jie per
žiūrėjo apie dešimt milijonų pėdų tų se
nų filmų.

„Lemiamasis frontais“, tas naujasis ro- 
kumentinis filmas, pradedamas Sov. Są
jungos - Vokietijos karo pradžia ir bai
giamas sovietinių armijų įžygiaivimu į 
Berlyną. Rodomas ne tik frontas, bet ir 
kasdieninis žmonių gyvenimas ir darbas 
karo metu. Be kita ko, senieji veteranai 
sovietiniai generolai, sako, atvirai pasipa
sakojo, kad jų kraštas nebuvo pasiruošęs 
tokiam užpuolimui. Nenuslepiamas ir 
1939 m. Hitlerio - Stalino paktas ir po to 
sekęs Lenkijos pasidalijimas.

Reuiterio agentūros pranešimu, Rytų 
Vokietijos spauda, televizija ir radijas iš 
peties reklamavo tą filmą — norėta su
kelti didelį susidomėjimą rusų 'kančiomis 
ir heroizmu. Rytiniams vokiečiams didelį 
įspūdį padaręs „Holocoust“, žinoma, 
tiems, kurie jį pajėgė pamatyti, kai jis 
buvo rodomas Vakarų Vokietijoje. Apie 
tai buvę plačiai kalbama. Norėta tokį 
įspūdį padaryti ir „Lemiamuoju frontu“. 
Bet apie naująjį gaminį žmonės nekalba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
PASAULIO LIETUVIS, 1979 m., Nr. 5. 

Leidžia Pasaulio Lietuvių 'Bendruomenė: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, H. 60629, 
USA. Prenumerata 6 dol. metamis, atskiro 
numerio kaina 75 cent. 48 psl.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAIME — rugsėjo 2 d., 11.15 
vai., Liet Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — rugsėjo 2 d., 14 
vai., iSt. Peter's.

COVENTRYJE — rugsėjo 2 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

BRADFORDE — rugsėjo 2 d., 12.30 v., at
simenant a.a. Praną Brazdeikį.

BRADFORDE — rugsėjo 8 d., 12.15 v., 
minint Jono ir Marijos Žalių vedybų 
sukaktį.

LEEDSE — rugsėjo 9 d., 3 vai. p.p. Ros- 
ary bazn.

BRADFORDE — rugsėjo 16 d., 12.30 vai,. J
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