
vikiui u r ctnain ujiaPasirinkimas didiesiems
Santykiams tarp Jungtinių Amerikos 

Valstybių ir Sovietų Sąjungos vis labiau 
aštrėjant ir nei vienai, nei antrai pusei ne- 
nusileidžiant ginčytinais klausimais, į dia
logą bando įsiterpti mažesnių valstybių 
politiniai veikėjai, 'kuriems lygiai tiek pat 
rūpi savo (tautų ir žmonių ateitis.

Vienas tokių „mažesnių politinių veikė
jų“ yra Austrijos kancleris Bruno Kreis- 
įky, kuris aną dieną buvo atvažiavęs į Lon
doną ir kalbėjo Tarptautinių klausimų in
stitute. Jis pasakė, kad rusai niekad ne
galvojo apie politinį atoslūgį kitaip, kailp 
tik apie kovos formą. Ta proga B. Kreiis- 
kis pacitavo Brežnevo pareiškimą, kad 
„ideologinė kova tarp abiejų santvarkų 
tampa vis aštresnė". Jis perspėjo klausy
tojus, kad nesitikėtų, jog galima įtikinti 
komunistus atsisakyti kai kurių jų (politi
nės santvarkos pagrindinių elementų.

Bruno -Kreiskio nuomone, Vakarai turi 
teisę kovoti dėl žmogaus teisių, ir ta 'kova 
nesudaro pavojaus atoslūgiui. Jis yra įsi
tikinęs kad atoslūgis priklauso nuo kari
nės pusiausvyros dr tos pusiausvyros išlai
kymo. „Atoslūgis neleidžia jokio vienaša
liško nusiginklavimo“. Bet tas jo posakis 
nereiškia, kad jis norėtų karo. Atvirkščiai, 
jis pasisako už bendradarbiavimą su Rytų 
Europos valstybėmis, nes, jo nuomone, 
bendradarbiavimas ekonominėje srityje 
gali greičiau vesti į liberalizaciją tuose 
kraštuose, negu šaltasis karas.

„The Times“, komentuodamas Austrijos 
kanclerio pareiškimą, įsako, kad visiška 
konfrontacija ne tik sukeltų pavojų taikai, 
bet taip pat leistų Sov. Sąjungai nesiskai
tyti su Vakarų viešąja opinija. Tačiau pa
staruoju laiku vis laibiau pradeda aiškėti, 
kiek Sov. Sąjunga skaitosi su ta opinija. 
Tai galima matyti ilš nuosprendžių, ku
riuos paskelbė sovietų teismai disidentų 
bylose.

Bruno Kreiskis, kalbėdamas 1975 m. 
Helsinkio konferencijoje, tikėjosi, kad 
atoslūgio metu vyks „pasaulinė konferen- 
sij-a įtaikiomis priemonėmis“, t. y. džentel
meniškos varžybos, kuriose komunizmas 
iir kapitalizmas (jeigu tie žodžiai turi ko
kią nors, kad ir'ribotą, prasmę) nori įti
kinti nematomą teisėją dėl savo santvar
kų pranašumo. Bet gyvenime taip nėra.

Ideologinėje kovoje Sov. Sąjunga nelei
džia Vakarams įtaigoti žmonių jų pusėje, 
tuo tarpu naudojasi visomis laisvėmis Va
karų pusėje. Sov. Sąjunga neleidžia savo 
gyventojams politiškai apsispręsti, ibet ne
varžomai kursto tokį apsisprendimą kitur. 
Sov. Sąjungos „ideologinė kova“ taip pat 
nesiriboja taikiomis priemonėmis. Afriko
je ir kitur ji naudoja kairines pajėgas sa
vo tikslams siekti. Jeigu Vakarai pradėtų 
naudotis panašiomis „ideologinės kovos“ 
taisyklėmis, jie turėtų pradėti remti Rytų 
Europos tautų išsilaisvinimo kovą. Bet tai 
gailėtų reikšti pasaulinį karą su visomis 
jo pasekmėmis.

Naujas Italijos prezidentas
Po 10 dienų trukusių tarppartinių var

žybų italų parlamento ir senato jungtinė 
sesija liepos 8 d. išrinko socialistą Sandro 
Pertinį naujuoju respublikos prezidentu.

81 metų prezidentas pažįsta visus Itali
jos (parlamentarus ir su kiekvienu susiti
kęs pasikalba. Neaplenkia jis ir durininkų 
bei parlamento valgyklos virėjų ar „self- 
service“ padavėjų. Rytą eidamas į parla
mentą, jis pirmiausiai pasikalba su kioski
ninku, kur kasdien perka tabako savo pyp
kei. Kai partijų atstovai negalėjo susitar
ti dėl visiems priimtino kandidato į prezi
dentus, visų partijų atstovai, žurnalistai ir 
rūmų tarnautojai, sutikę Pertinį korido
riuje, spontaniškai šaukė „Viva ii Presi- 
dente“.

Sandro Pertini jau virš 60 metų yra so
cialistų partijos narys. Per tą laiką aštuo
nerius metus sėdėjo kalėjime, aštuonerius 
metus praleido tremtyje, šešius kartus 
teistas ir vieną kartą nacių nuteistas mir
ties bausme. Fašizmo laikotarpyje gyveno 
egzilėje, Prancūzijoje. 1928 m. pakeitęs 
pavardę į Jean Gauvin, dirbo Nicoje. Tuo 
laiku buvo 32 metų amžiaus, bet fotogra
fijoje buvo visai panašus į dabartinį 81 
metų prezidentą. Buvo liesas, išblyškęs ir 
beveik plikas.

Iš profesijos Sandro Pertini yra advoka
tas, bet Nicoje naktimis plovė automobi
lius, ar dirbo kartais prie statybų mūrinin
ku, dažytoju.

Prieš daugelį metų, kai buvo kalbama 
apie Italijos skurdą, apie tūkstančius be
darbių, žmones be pastogės ir senatvėje be 
duonos, Pertini galėjo pasakyti: „Aš ži
nau, kas yra skurdas. Nicoje kartais per 
dieną išgerdavau tik puoduką kavos. Bet, 
kai d-r uždirbdavau’, visuomet turėjau būti 
atsargus: jei nusipirkdavau marškinius, 
tai turėjau keletą dienų atsisakyti vaka
rienės ar nepirkti (pusbačių, net jeigu jie 
buvo labai reikalingi. Ir leas taip gyvena, 
ar gali būti patenkintas, girdėdamas kal
bant apie laisvę, ar apie statistinius davi-

Spaudos pranešimais, pirmadienį, liepos 
10 d., Sovietų teismai Maskvoje, Kalugoje 
ir Vilniuje pradėjo svarstyti disidentų by
las. Maskvoje kaltinamųjų suole — Anato
lijus Ščananskis, Kalugoje — Aleksandras 
Ginsburgais ,o Vilniuje — Viktoras Petkus. 
Visi trys jie priklausė Helsinkio susitari
mų vykdymui sekti grupėms, pirmieji — 
Rusijoje, o V. Petkus — Lietuvoje.

Visos tos grupės atliko didelį darbą. To
dėl JAV kongreso Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisija prieš kurį lai
ką rekomendavo 43 narius, priklausančius

toms grupėms, Nobelio taikos premijai. Iš 
lietuvių grupės buvo išvardyti: Eitanas 
FinlkelSteinas, Karolis Garuckas, Viktoras 
Petkus, Tomas Venclova ir Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė.

V. Petkaus gyvenimo kelias

Viktoras Petkus 'iš visų penkių liet, gru
pės narių yra kilęs iš vargingiausios šei
mos. Jis yra gimęs 1929 m. Raseinių -aps., 
mažažemio ūkininko šeimoje. Už veiklą 
lateitinliinkuose vokiečių okupacijos metu 
1947 m. buvo suimtas ir nuteistas 10 me
tų. Už bandymą pabėgti iš stovyklos gavo 
dar 10 metų. Bet, 'kaip nepilnametis, 1953 
m. Stalinui mirus, buvo paleistas. Grįžęs į 
Lietuvą, baigė vidurinę mokyklą ir įstojo 
į Vilniaus universitetą, 'kur studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Bet per Kalėdas 
1957 m. jis buvo vėl suimtas ir nuteistas 
„vienuolikos inteligentų“ byloje 'šešeriems 
metams. Paleistais 1963 m. dirbo pradžioje 
zakristijonu, o vėliau — ligoninėje.

Kad ir atlikęs bausmę, Viktoras Petkus 

niius, kurie rodo, kad per pastaruosius me
tus Italijos krašto ūkis padarė didelę pa
žangą?“

Italijos dienraštis „La Štampą“, charak
terizuodamas naujai išrinktą respublikos 
prezidentą, sako, kad Sandro Pertini de
mokratinė santvarka yra tik tada vertinga, 
kai ji nuolat rūpinasi panaikinti gyvento
jų skurdą.

Sandro Pertini yra optimistas dėl Itali
jos ateities. Jis sako, kad italai per pasta
ruosius metus tapo labiau demokratiški' ir 
politiškai subrendę. Pertiniui demokratinė 
santvarka ir socializmas yra neperskiria
mi tokiu pat būdu, kaip teisingumo ir lais
vės idealai. Jeigu iš tų dviejų elementų 
vieną panaikinsi, tai žus ir antras. Jis sa
ko, kad tai taisyklei patvirtinti yra pa
kankamai pavyzdžių.

Vienas žymus filosofas yra pasakęs, kad 
(krikščionybė gali gyvuoti ir be kunigų. To
kiu pat būdu, sako Pertini, neatsižvelgiant 
į partijų vadus, socializmas yra gyvas ita
lų širdyse. Todėl, tur būt, Italija jau ant
rą kartą pokariniame laikotarpyje turi so
cialistą respublikos prezidentu.

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS

Brooklyne, N. Y., JAV, buvo sukviestas 
ketvirtasis Tautos Fondo suvažiavimas, 
kuriame pranešta, kad pernai buvo pra
vesti du lėšų rinkimo vajai ir kad visą lai
ką lėšas telkia 37 pastovūs įgaliotiniai.

Ypač kruopšti aukų rinkėja yra TF Ka
nados atstovybė. Toronte ir jo apylinkėse 
dirbąs A. Firavičius nuo 1972 m. yra su
rinkęs 107.655 dolerius. Net ir šiais me
tais. pasunkėjusiomis sąlygomis, jam pa
vyko surinkti 16.785 dofl.

Tautos Fondo tarybon išrinkti J. Valai
tis, J. L. Giedraitis, J. Vaičeliūnas, R. Šid- 
lauškienė. dr. J. Stukas, A. Vedeckas, A. 
Firavičius, K. Jankūnas ir I. Banaitienė. 

neturėjo ramybės. KGB agentai jį nuolat 
sekė, 1977 m. kovo d. jis ruošėsi važiuo
ti į Maskvą pasveikinti Sergejaus Kovalio
vo gimtadienio proga. Vilniaus geležinke
lio stotyje jį sulaikė du KGB agentai ir iš
važiuoti neleido. Gal dėl to, kad jis tada 
jau priklausė „Helsinkio susitarimų vyk
dymui remti Lietuvos visuomeninei gru
pei“, įsteigtai 1976 m. lapkričio 25 d. Hel
sinkio susitarimus vykdyti įsipareigojo 
Sovietų vyriausybė. Lietuvos visuomeninė 
grupė, kurią sudarė 5 žmonės, buvo pasi
ruošusi tik remti vyriausybės pastangas. 
Deja, geri jos norai nebuvo suprasti.

Helsinkio grupės persekiojimas
Valdžios organai pradėjo persekioti gru

pės narius. Pagrindą tam persekiojimui 
gal sudarė Lietuvos grupės 1977. VII. 17 
pareiškimas „dėl dabartinės padėties Lie
tuvoje“, adresuotas 35 valstybių Belgrado 
konferencijai. Tame pareiškime buvo ap
rašyta Lietuvos (prijungimo prie Sov. Są
jungos aplinkybės, lietuvių trėmimai į Si
birą, rusinimas, Bažnyčios persekiojimas, 
cenzūra ir spaudos iš užsienio draudimas 
ir kiti prasilenkimai su įsipareigojimais, 
padarytais 1975 m. Helsinkyje.

Kratos ir suėmimai
1977 m. rugpiūčio 20 d. buvo paskelbtas 

Pabaltijo Nacionalinio Sąjūdžio komiteto 
nutarimas, kuriuo buvo siekiama suderin
ti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinio 
judėjimu komitetų darbą. Po trijų dienų, 
t. y. rugpiūčio 23 d., Vilniaus autobusų sto
tyje Viktoras Petkus buvo suimtas ir pri
statytais į jo palties 'butą Komjaunimo g. 
35-8. Bute buvo padaryta krata, kurios 
tikslas, pasak kratos protokolą, „surasti 
ir paimti dokumentus antitarybinio turi
nio ir daiktus, turinčius reikšmę byloje 
(B. Gajausko byla Nr. 38).

Knaitos metu rasta ir paimta mašinėle 
rašyti tekstai „Helsinkio susitarimų vyk
dymui remti visuomeninė grupė“, Nilklaus 
Manto pareiškimas rusų kalba, Grupės pa
reiškimas Belgrado konferencijai, rank
raštis latvių kalba su V. Kalninšo parašu 
ir kt. dokumentai, be to, dvi raš. mašinė
lės.

Tą pat dieną, kai Vilniuje buvo suimtas 
V. Petkus, KGB agentai padarė kratą Ry
goje latvio Caličio bute. Pas jį rado „Esti- 
jos-Latvijos-Lietuvos tautinio judėjimo 
vyriausiojo komiteto (sudarymo aktą“ lat
vių kalba, rašytą V. Kalninšo ranka. Tą 
dokumentą pastarasis buvo išvertęs iš ru
sų kalbos.

Viktoras Kalninšas tą pat dieną buvo 
sulaikytas Rygos geležinkelio stotyje. Es
tijoje, taip pat geležinkelio stotyje, tuo pat 
laiku buvo sulaikytas Nikiusa-s Mantais, 
bet po kelių valandų' jis buvo vėl paleis
tas. Visose kratose pagrindu buvo nurodo
ma B. Gajausko byla.

Po kratos pas A. Terlecką į Vilniaus 
KGB būstinę buvo iškviesta jo žmona, 
duktė ir uošvė. Jas klausinėjo, kas lanko
si jų (bute, ir apie A. Terlecko santykius 
su V. Petkum. Be to, klausė, kas dalyvavo 
susitikime su „Financial Times“ korespon
dentu ir įsu JAV pasiuntinybės Maskvoje 
sekretorium, ką jos gali pasakyti apie kra
tos metu rastą medžiagą, o ypač apie ras
tas rašomąsias mašinėles.

Onos iLukauskaitės-įPoškienės protestas
Sužinojusi apie Viktoro Petkaus suėmi

mą, Šiauliuose gyvenanti Ona Lukauskai- 
tį-Poškienė, Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeninės grupės 
narė, išsiuntė Lietuvos TSR prokurorui 
protesto (laišką. Laiške buvo pasakyta, kad 
V. Petkaus veikla lietė tik žmogaus teisių 
gynimą Helsinkio 'susitarimų ribose, ką 
aiškiai rodo pas jį arešto metu rasti doku
mentai. Todėl jo suėmimas prieštarauja 
Helsinkio susitarimams. Taip pat visa tai 
prieštarauja Visuotinės Žmogaus teisių de 
(klaracijos punktams, užtikrinantiems 
kiekvienam teisę į minties, 'sąžinės ir įsi
tikinimų laisvę. Be to, jo suėmimas pažei
džia ir Sov. Sąjungos konstituciją bei ki
tus sovietų vyriausybės įsipareigojimus 
tarptautiniuose susitarimuose.

Tuo pasiremdama, Ona Lukausklaitė- 
Poškienė pareiškė protestą prieš V. Pet
kaus suėmimą ir prašė prokurorą duoti 
atitinkamiems organams nurodome tuoj jį 
paleisti. Prie to protesto prisidėjo apie 
'šimtas kitų lietuvių.

Neatsižvelgiant į visus protestus, Vikto
ras Petkus buvo laikomas kalėjime iki pat 
teismo dienos.

Vilniaus teisme V. Petkus buvo kaltina
mas antisovietine propaganda- ir antisovie- 
tinės veiklos organizavimu.

Liepos 13 d. Sovietų teismas Vilniuje 
paskelbė nuosprendį Viktoro Petkaus by
loje. Jis nuteistas 3 metams kalėjimo, 7 
metams sunkiųjų darbų stovyklos ir 5 me
tams tremties.

— JTO gen. sekretorius K. Waldheim 
gavo skundų, kad naujai paskirtas Žene
vos įstaigon asmeninės dalies vedėjo pa
reigoms G. Dnieprovski yra KGB agentes. 
Reikalas tiriamas.

PASAULYJE
GINSBURGUI 8 METAI STOVYKLOS
Sovietų disidentas Aleksandras Ginz

burgas, kurio byla buvo svarstoma Kalu
gos teisme, buvo nuteistas 8 metams diarbo 
stovyklos su sumažintu maisto daviniu.

Ginzburgo byla tęsėsi 4 dienas. Teismo 
pirmininkas pasakė, kad j am grėsė 10 -me
tų stovyklos, bet, atsižvelgiant į jo maža
mečius vaikus ir kad jis buvo .paslaugus 
pareigūnams, kurie rinko kaltinamąją me
džiagą prieš jo draugą A. ščaranskį“, jo 
nuosprendis buvo sušvelnintas. Paskuti
niajame žodyje A. Ginzburgais pasakė teis
mui ,kad jis neskaito save kaltu ir todėl 
neprašo malonės. Jo motina, vienintelė i'š 
giminių, kuri buvo įleista į teismo salę, pa
sakė, kad jos sūnus perdavė sveikinimus 
Ščairanškiui ir sakė suprantąs, kaip -jis 
jaučiasi, kai gresia mirties nuosprendis.

NUOSPRENDIS A. ŠCARANSKIO 
BYLOJE

Piotrais Soloninas, prokuroras A. Šča- 
ranskio byloje, kuri ‘buvo svarstoma Mas
kvos teisme, reikalavo nubausti kaitina
mąjį 15 metų kalėjimo, nors už valstybės 
išdavimą teismas galėjo nuteisti jį mirties 
bausme.

Anatolijus Ščaranskis, 30 m. amžiaus 
kompiuterių inžinierius, — kaip aiškino 
prokuroras, — savo veiklą pradėjo Sov. 
Sąjungos šmeižimu. Tai vėliau privedė 
prie valstybės išdavimo ir šnipinėjimo už
sienio žvalgybų naudai. Už šiuos tariamus 
nusikaltimus Maskvos teismas nuteisė 
Anatolijų Ščaranskį 3 metams kalėjimo ir 
10 metų darbo stovyklos.

SALT DERYBOS
Liepos 13 d. pasibaigė SALT derybos 

Ženevoje tarp JAV Va-lst. sekr. Cyrus Van
ce ir Sovietų užs. reik. man. Gromykos. 
Derybos pirmoje eilėje lietė naują sutartį 
dėl strateginių branduolinių ginklų apri
bojimo. Kaip sako oficialus komunikatas 
susitikimas buvo naudingas ir sudarė pro
gą suartinti abiejų pusių pažiūras. Pasi
kalbėjime buvo paliestas Afrikos klausi
mas, ir Cyrus Vance perdavė prez. Carte- 
rio laišką prez. Brežnevui dėl disidentų 
-persekiojimo Sov. Sąjungoje.

7 dienos
— Turtingas didelių žemių savininkas 

Brazilijoje, Amazonės srityje, pasamdė žu
dikus, kad iššaudytų 42 žemdirbius, nes 
jis norėjo perimti jų ūkius (policija su
ėmė 20 žudikų).

— Amerikietė dainininkė Joan Baez, nu
važiavusi į Maskvą, keletą valandų pralei
do su Sacharovais (nuvežė jiems iš JAV 
laiškų, paėmė iš jų įkalbėtus pranešimus 
ir padainavo jiems dvi dainas).

— Aukščiausios tarybos įsaku nuo bir
želio 28 d. R. Sakalauskas atleistas iš Lie
tuvos statybos ministro pareigų. Naujuoju 
ministru paskirtas B. šešplauki-s. Įsake 
nenurodyta, už ką R. Sakalauskas atleis
tas.

— Indijos gyventojų prieauglis šiuo me
tu yra 13 milijonų per metus.

— Vario kasyklų mieste Kolvezi, Zaire 
valstybėje, po žudynių š. m. gegužės mėn. 
rasta 855 lavonai, iš kurių 136 europiečių.

Pusantro milijono gyventojų Afrikos 
valstybėje, Mauritanijoje, kariuomenė nu
vertė prezidento Moktor Daddaho vyriau
sybę .Perversmui vadovavo gen. štabo vir
šininkas pulk. Mustafa Salėk.

— Centrinėje Londono gatvėje jaunas 
arabas mirtinai sužeidė buv. Irako min. 
pirmininką gen. Abdul Razzak al-Naif. Po
licija suėmė du Irako piliečius.

— Kinija sustabdė ekonominę paramą 
savo buvusiam sąjungininkui Albanijai. 
Sulaikė eksportą į Albaniją ir išsiuntė at
gal studentus, kurie buvo atvykę studijuo
ti Kinijoje.

— Per riaušes Ispanijos provincijoje, 
Baskuose, puolant policijos būstinę San 
Sebastiano mieste buvo nušautas 19 m. 
j aunuollis.

— Ankaros priemiestyje, Turkijoje, bu
vo nušautas pasižymėjęs meno istorikas ir 
kritikas prof. Comert. Teroristai, važiavę 
automobiliu .pabėgo. Studentai suruošė 
protesto demonstraciją prieš vyriausybę, 
kuri nesugeba kovoti prieš terorizmą.

— Milane Raudonosios brigados teroris
tai šovė į policininką, .kuris bandė sustab
dyti jų automobilį. Terorizmas tęsiasi ir 
kituose Italijos miestuose.

— Rusų disidentas Vladimiras Bukovs- 
kis, dabar gyvenąs D. Britanijoje, pasakė, 
kad geriausias būdas kovoti prieš disiden
tų bylas Sovietų teismuose yra atsisaky
mas dalyvauti pasaulinėje olimpiadoje, 
kuri ruošiama 1980 m. Maskvoje.

— Tarp 6.000 demonstrantų, kurie lie
pos 11 d. žygiavo Paryžiaus gatvėmis, pro
testuodami prieš „stalinines“ teismo bylas 
Sov. Sąjungoje, -buvo daug Prancūzijos ko
munistų.

— John Rockefeller, 72 m. amžiaus vie-

XXXII metai

NUTEISĖ SUŠAUDYTI

TASS liepos 14 d. -pranešė, kad karo 
teismas Maskvoje nuteisė A. Filatovą, šni- 
pinėjusį Vakarų valstybės naudai, mirties 
bausme. Vakari; spaudos korespondentai 
Maskvoje galvoja, kad Filatovas tai „žmo
gus, kurio niekad nebuvo“.

NELAIMĖS ISPANIJOS VASARVIETĖJE

Liepos 12 d. San Carlos de la Rapita va
sarvietėje Ispanijos Viduržemio pajūryje, 
sprogus pravažiuojančiam tankeriui (au
to vežimis-ci sterna )su 30 tonų skysto pro- 
pyleno, kilo gaisras, kurio metu žuvo -apie 
170 vasarotojų. Keli šimtai nuvežti į ligo
nines, iš jų apie 130 -sužeistų nėra vilties 
pagydyti. Dauguma nukentėjusiųjų yra 
vokiečiai ir -prancūzai, atvykę vasaroti au
tomobiliais ir apsistoję palapinėse. Cister
nos -dalys, įvykus sprogimui, nukrito pla
čioje apylinkėje, šoferio lavono nerasta, ir 
daugelio užmuštųjų asmenybės nenustąį- 
-tytos. Kai kuriuos lavonus sprogimas nu
bloškė į jūrą.

Taragonos gubernatorius uždraudė tan- 
keri-ams, kurie transportuoja sprogstamas 
dujas, naudotis keliais apgyvendintuose 
rajonuose. Tokie autovežimiai turės važi
nėti 'autostradomis.

Panašioms nelaimėms išvengti, D. Bri
tanijoje -taip pat -ruošiamas įstatymais.

SIEKIA STABILIZUOTI VALIUTĄ

Devynių Europos valstybių vyriausybių 
galvos sutarė liepos 6-7 d. d. Bremene 
įsteigti Europos Ekonominės Bendruome
nės valiutos fondą. Tas nutarimas paruošė 
kelią į EEB-nės krašto ūkio ir valiutos są
jungą. Devynių valstybių finansų ministe
rial turės paruošti detales, kurios bus ap
svarstytos gruodžio mėn. Briuselyje.

Valiutos fondas turės 50.000 milijonų 
dolerių kapitalą. Europoje numatoma -ben
dra valiuta, -kurios vienetas vadinsis ECU.

D. Britanija negalėjo tuoj pat įsiparei
goti tuo klausimu, nes metų laikotarpyje 
čia bus nauji parlamento rinkimai.

niais turtingiausių amerikonų, žuvo auto
mobilio katastrofoje prie New Yorko.

— Gaisro metu Rio-de-Janeiro muzieju
je žuvo 950 -brangių -modernaus meno pa
veikslų.

— Švenčiant 150 metų L. Tolstojaus gi
mimo sukaktį, 1979 m. Sov. Sąjungoje bus 
išleista garsaus rašytojo raštų nauja lai
da. 22 tomų rinkinio bus atspausdinta vie
nas milijonas knygų.

— Ryšium su teismų nuosprendžiais di
sidentų bylose, Britų užs. reikalų ministe
ris dr. D. Owen patarė atidėti neribotam 
laikui Sovietų kasyklų miniislterio B. Brait- 
čenko vizitą į Angliją, kur jis -buvo pa- 
kviestas Anglijos kasyklų direktoriaus -sir 
D. Ezros.

—Etiopijos karinės pajėgos pradėjo di
delę ofenzyvą prieš Eritrėją. Puolimas 
vyksta keturiomis kryptimis, 'bet Etiopijos 
pajėgos siekia pirmoje eilėje užimti Ma- 
savą, Raudonosios jūros uostą ir provinci
jos sostinę Asmarą.

— Salzburgo vasarvietėje, Austrijoje, 
Izraelio krašto (apsaugos ministeris E. 
Weizman susitiko su Egipto prez. Sadatu 
ir tarėsi dėl Vid. Rytų taikos perspektyvų. 
Pasikalbėjime dalyvavo ir Egipto krašto 
apsaugos ministeris.

Netrukus numatoma Izraelio, Egipto 'ir 
JAV užs. reik, ministerių konferencija 
Londone tam pačiam klausimui svarstyti'.

— Prancūzijos Valstybės saugumo teis
mais nuteisė 8 metams kalėjimo buv. pul
kininką G. Beautifuls (65 m. amžiaus) ir 
komunistų partijos narį už šnipinėjimą 
Sov. Sąjungos naudai.

— Palestiniečių partizanai Libane pa
grobė 40 J. T. O. kareivių, kurių uždavinys 
saugoti taiką tarp Libano ir Izraelio.
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Prof. dr. Alfredas Sennas
(1899-1978)

Rašo Juozas Eretas (Bazelyje)

Šių metų pavasario angoje (1978. III. 9) 
Amerikoje mirė žymusis filologas, nusipel
nęs baltistas prof. Sennas. Kadangi jis ir 
lituanistikoje neišdildomai yra įrašęs savo 
vardą, verta jam ir viešai padėkoti už vi
są triūsą lietuvių kalbai bent kuklaus ne
krologo pavidalu.

Alfredas Sermas yra gimęs 1899. III. 19 
netoli Bazelio miesto, bet Alsazijos žemė
je, kur jo tėvas turėjo malūną. Šeimai per
sikėlus į Rytų Šveicariją, Alfredas lankė 
St Galleno gimnaziją, 'kurios brandos 
atestatą įsigijo 1918 metais. Tų pačių me
tų rudenį jis šveicarų Friburgo universite
te pradėjo studijuoti indogermanistiką, 
kurioje jis neišvengiamai užtiko ir lietu
vių tautą su jos archaiška kalba, kuri jį 
tuojau pagavo. Sužinojęs, kad Friburge 
yra ir į „Lithuania" susispietusių studentų 
lietuvių, jis bematant su jais susidrauga
vo, idant išgirstų, kaip skamba toji seno
viška kalba.

1921 metais apvainikavęs savo indoeu
ropietiškas stadijas daktaro laipsniu, jis 
norėjo vykti į nūnai nepriklausomą Lietu
vą, kad pačiame lietuvybės židinyje galė
tų pasidarbuoti kalbotyros srityje, ypač 
baltistikoje. Bet kaip jam ten vykti? šiuo 
reikalu aš galėjau jam padėti, nes Fribur
ge naudu buvova tos pačios korporacijos, 
„Fryburgijos“, nariai ir dėl to buvova ir 
artimi bičiuliai. Nuo 1919 m. rudens gyve
nau Lietuvoje, kur vadovavau Užsienių 
reikalų ministerijos informacijos skyriui 
ir vėliau „Eltai“. Kadangi man reikėjo 
bendradarbio, sugebančio žinias iŠ lietu
vių kalbos išversti į Vakarų kalbas, jį tam 
darbui pakviečiau į savo įstaigą. Kadangi 
jis vien iš to nebūtų galėjęs gyventi, jam 
dar parūpinau „Pavasario“ sąjungos išlai
komos gimnazijos suaugusiems direkto
riaus vietą.

Susidomėjo Sennu ir 1922 m. įkurtasis 
Lietuvos Universitetas, kuriame jis iš pra
džios Filosofijos Skyriuje ir toliau Huma
nitarinių mokslų fakultete dėstė graikų 
bei lotynų kalbas. Mirus K. Būgai, jis 
1924 m. buvo 'išrinktas lyginamojo kalbų 
mokslo katedros vedėju, kas jam davė pro
gos plačiau rūpintis baltistika, nes gavo 
dėstyti ne tik lietuvių kalbos istoriją bei 
dialektologiją, o ir senprūsių kalbą. Ka
dangi jis visą tą darbą dirbo įsu meile ir 
kaip tikras žinovas, buvo tik laiko klausi
mas, kada jam bus suteiktas pilno profe
soriaus titulas. Bet, deja, tai neįvyko, nes 
jauni nacionalistai, negalėdami pakęsti, 
kad užsienietis dėsto lietuvių kalbą, su
trukdė. Laikydamas žemiau savo garbės 
rungtis su tokiais 'siaurapročiais, Sermas, 
kiurio vardas jau buvo žinomas ir ameri
kiečiams, 1930 m. priėmė Yale universite
to pasiūlytą jam stipendiją.

Tąja pairam® jis naudojosi taip vaisin
gai, kai po metų Wiscounsino valstybinis 
universitetas jį pakvietė kaip ordinarinį 
.profesorių į Madisoną. Tie septyneri ten 
praleisti metai mokslo atžvilgiu buvo to
kie našūs ir praėjo taip harmoningai, kad 
Sermas prieš mirtį brangią savo biblioteką 

padovanojo tam universitetui, kuriame 
šiandieną jo sūnus dėsto naujųjų laikų is
toriją.

1938 m. Sennas jau tiek buvo išgarsėjęs 
amerikiečių mokslo pasaulyje, kad jį kvie
tė Pennsylvanijos universitetas Philadel- 
phiją. Ten jis pirmoje eilėje galėjo pra
plėsti baltistikos bei slavistikos sakais, ku
rios po Antrojo pasaulinio karo Vašingto- 
nui turėjo ir praktinę reikšmę. Pasinaudo
damas ta aplinkybe, Sennas į pagalbą sau 
pasikvietė senus savo kolegas iš Kauno

laikų — V. Krėvę ir A. Salį, kurie jam vi
sados buvo lojalūs, o dabar vargo išeivijos 
lageriuose. Kartu su jais jis išaugino nau
ją lituanistų kartą, kuri, Sennui 1969 m. 
išėjus į pensiją, nūnai tęsia šios reikšmin
gos. deja, jau mirusios, trijulės darbą.

Labai norėtųsi čia iškelti nors tuziną tų 
dviejų šimtų darbų, kuriais šis tiek darbš
tusis, kiek kompetetingasis kalbininkas 
yra praturtinęs indogermanistiką. Bet pa
sitenkinsime keliais lituanistiką liečian
čiais veikalais, kurių praktikinė nauda yra 
tokia pat reikšminga, kaip ir jų mokslinė 
reikšmė.

Visų darbų priekin reikia statyti penkių 
tomų žodyną „Woerterbuch der litauischen 
Schriftsprache“, kuris, Heidelberge išleis
tas, tapo tikru paminklu Senno atsidavimo 
lituanistikai. Apie tokį užsimojimą dar bu
vo galvojęs Būga, kuriam 'ankstyva mirtis 
neleido įgyvendinti šio plano. Tuomet tą 
sumanymą iš naujo iškėlė Bazelio ir Neu- 
chatelio universitetų profesorius M. Nie- 
dermannas, kuris į tą neeilinį darbą įtrau
kė ir Senną kartu su bazeliečiu Fr. Bren- 
deriu, Kaune dėsčiusiu graikų bei lotynų 
kalbas. Visas darbas būtų ėjęs sklandžiai, 
jei nei Niedermanno ir Brenderio mirtys, 
kuo visa atsakomybė buvo užkrauta Sen
nui. Laimė, kad jam Amerikoje į pagalbą 
atėjo kolega Salys. Tokiu būdu Sennui pa
vyko sename pasaulyje pradėtąjį darbą po 
42 metų užbaigti naujame. Tikras laimikis 

ne vien lituanistikai, bet ir visad kalboty
rai

Kitu pagrindiniu veikalu reikia laikyti 
jo „Handbuch der litauischen Sprache“, 
kuris dviejuose, 1957 ir 1966 metais išėju
siuose, tomuose apima gramatiką, parink
tus skaitymus ir žodyną. Negana to — jis 
dar 1945 m. buvo išspausdinęs „Lithuanian 
Dialektology“, siekdamas tuo filologus — 
ir pačius lietuvius — supažindinti su svar
biausiais šios kalbos dialektais. Norėda
mas ir kitataučiams duoti galimybę pasi
gėrėti tokia filologine brangenybe, Sennas 
dar anksti, būtent 1929 m., buvo išleidęs 
„Kleine litauische Sprachlehre“.

Skyrium minėtina dar studija „The Li
thuanian Language. A. charakterization“. 
kuri iš spaudos išėjo 1942 m. Tą Sermas 
dedikavo savo žmonai Marijai Vedlugaitei, 
kurią dar Lietuvoje buvo vedęs ir kuriai 
nūnai norėjo padėkoti už jos paramą, nes 
ji padėdavo savo vyrui ne tik žvaliu susi
domėjimu jo darbais, bet ir savo mokėji
mu rytų kalbų.

Visuose savo tyrinėjimuose Sermas 
griežtai paisė objektyvumo ir vengdavo 
tuščių ginčų. Tik būtinam reikalui esant 
kiek garsiau pasisakydavo. O tai jam atro
dė reikalinga bent tais atvejais, kai išovi- 
nistiški slavistai mėgindavo lietuvių kalbą 
įterpti į savo rėmus.

Už savo beveik per 60 metų trukusią 
darbuotę Sennas susilaukė daug pagerbi
mų, kurių tarpe netrūko nei ordinų, nei 
garbės doktorato. Bet ypač jis džiaugėsi, 
kai Lietuvių Katalikų mokslo akademija, 
'kuriai jis priklausė nuo pat jos įkūrimo 
1922 m. Kaune, jį 1964 m. savo Amerikoje 
įvykusiame suvažiavime pakėlė į niarius- 
akademdikus, ir tenykštis Lituanistikos in
stitutas jį 1975 m. išsirinko savo garbės 
nariu.

Bet į šią džiaugsmo taurę krito ir ne vie
nas kartus lašas, nes jam -skaudu buvo pa
stebėti, kaip lengvai daugelis lietuvių iš
sižada savo kalbos. Juk tai ne kelias į gy
vąjį gyvenimą, o į muziejų, kuriame lietu
viškasis žodis tebus eksponatas.

SIŪLO SUSIVAŽIUOTI 
PANEVĖŽIEČIAMS 1928 M. 

ABITURIENTAMS
Trys 1928 m. baigusieji Panevėžio gim

naziją (H. Didžiulytė-Mošinskienė, gyve
nanti Brazilijoje, A. Darnusis iš Detroito 
ir J. B. Laučka iš Vašingtono) sudarė ini
ciatorių grupę, kuri ryžtasi paminėti 50 
metų sukaktį, 'kai gavo atestatus.

Kol kas jie siūlo tų metų abiturientams 
suvažiuoti į Pasaulio lietuvių seimą To
ronte, o tada gal sutarsią kaip nors pla
čiau paminėti tą sukaktį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Karys, Nr. 3, 1978 m. kovais. Pasaulio 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Leidžia L. V. S. Ramovė, N. Y. Sky
rius, Brooklyn, USA.

Aidai, Nr. 4, 1978 m. balandis. Mėnesi
nis kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pran
ciškonai, Brooklyn, redaguoja dr. Juozas 
Girnius.

Tėvynės Sargas. Nr. 1, 1978 m. Politikos 
ilr socialinių mokslų žurnalas, leidžia Lie
tuvių krikščionių demokratų s-ga. Čikaga.

Juozui Rajeckui mirus
Nepriklausomos Lietuvos diplomatinė 

tarnyba nustojo dar vieno pasižymėjusio 
nario. Liepos 2 d. Vašingtone mirė ilgai 
sirgęs Lietuvos Atstovas Juozas Kajeckas.

Gimęs 1897. VII. 17 d. Amerikoje, dvyli
kos metų berniukas buvo parvežtas į Lie
tuvą, kur jis pradėjo lankyti mokyklą ir 
įstojo į Seinų kunigų seminariją. Po viene- 
rių metų Juozas Kajeckas perėjo į Rygiš
kių Jono gimnaziją Marijampolėje, kurią 
baigė 1923 m. 1924-25 m. studijavo L. U. 
teologijos-filosofijos fakultete, 1925-28 m. 
Montpellier'o universitete, kur 1927 m. ga
vo finansų ir administracinių mokslų dip
lomą ir 1928 m. — teisių licenciato laips
nį. 1927-29 m. studijavo Politinių mokslų 
mokykloje Paryžiuje, kur gavo diplomati
nių mokslų diplomą. Be to, 1928-29 m. Pa
ryžiaus universitete išklausė teisės pa
skaitas .

1929. XII. 11 d. Juozas Kajeckas pradė
jo dirbti referentu Lietuvos užs. reik, mi
nisterijoje, būdamas vienas iš nedaugelio 
diplomatų pagal išsimokslinimą. Nuo 1930.
l. 1 d. iki 1935. V. 1 d. dirbo Lietuvos pa
siuntinybės sekretoriumi Londone. Nuo 
1935. VI. 1 d. grįžo į Kauną ir dirbo užs. 
reikalų ministerijoje, pradžioje Amerikos, 
Vakarų ir Vidurinės Europos skyriaus, o 
vėliau — Vokietijos ir Klaipėdos skyriaus 
vedėju. Be to, tuo pat laiku buvo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus gen. sekretoriumi. 
Lietuvos valstybės kritiškais metais, nuo 
1939. n. 1 iki 1940. IX jis buvo Lietuvos 
pasiuntinybės Berlyne patarėju. Nuo 1940. 
X. 1 d. buvo paskirtas Lietuvos pasiunti
nybės Vašingtone patarėju.

Nepriklausomybės laikotarpyje dalyva
vo. kaip Lietuvos delegatas, įvairiose tarp
tautinėse konferencijose: 1933 m. pasauli
nėje ekonominėje konferencijoje I undo
ne, 1934 m. — pramonės nuosavybės ap
saugai Londone ir t. t.

Mirus Lietuvos pasiuntiniui Žadeikiui, 
Juozas Kajeckas nuo 1957. V. 11 d. per
ėmė Lietuvos atstovo Vašingtone pareigas, 
Charge d‘ Affaires a. i. titulu, o nuo 1968
m. buvo pripažintas Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone Charged' Affaires. Tas pa
reigas jis ėjo, kol jam leido sveikata.

J. Kajeckas nemažai yra nuveikęs žur
nalistikoje. nuo 1941 m. redaguodamas 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone leistą 
biuletenį „Current News on the Lithua
nian Situation“ ir „The Lithuanian Situa
tion". Nuo 1946 m. rašė Pabaltijo aneksi
jos klausimais „Social Science“ ir „Baltic 
Review" žurnaluose ir leidinyje „Annexa
tion of the Baltic States“.

Teisininkui ir diplomatui Juozui Rajec
kui mirus, Lietuvos atstovo Vašingtone pa
reigas, Charge d‘ Affaires titulu, eina dr. 
S. A. Bačkis.

MIRĖ VYTAUTAS MALĖLA

Argentinoje, sulaukęs 90 m. .amžiaus, 
mirė Vytautais Malėla, vienas iš steigėjų 
nepriklausomoje Lietuvoje išgarsėjusios 
vaistų gamyklos bendrovės .Germapo“, 
(bendrovės pavadinimą 'sudarė visų trijų 
dalininkų pavardžių pirmieji Skiemenys).

Su lietuviais 
pasaulyje

ELENOS BRADŪNAITĖS PASTANGOMIS

E. Bradūnaatės iniciatyva ir jai vado
vaujant Amerikos tautotyros centras, ku
ris yra prie kongreso bibliotekos, Čikagoje 
surinko tautosakinę medžiagą ir išleido 
561 psl. studiją. Studijoje apimtos 14 tau
tybių.

Šioje knygoje paskelbtas ir E. Bradūnai- 
tės 38 psl. straipsnis, kuriame apžvelgiami 
tautosakinės srities tyrinėjimų rezultatai. 
Straipsnyje suminėta daug lietuvių visuo
menininkų, menininkų, organizacijų, laik
raščių.

DR. JONO ŽMUIDZINO SUKAKTIS

Birželio 10 d. 80 m. amžiaus sulaukė ge
neralinis Lietuvos konsulas Kanadai dr. 
Jonas Žmuidzinas. Toronte jam buvo su
ruoštas priėmimas, o jis svečiams padali
jo po egzempliorių prancūzų kalba para
šyto savo veikalo „Lenkijos-Lietuvos ko- 
monveltas arba Liublino unija“.

Ta proga prisimintina, kad dr. J. Žmui
dzinas yra dirbęs užsienio reikalų ministe
rijos žinyboje ir atstovavęs Lietuvai už
sienyje, bet žinomas ir kaip rašytojas. Lie
tuvoje yra išėjusios jo knygos „Ryto krau
jas“ (1928) ir „Pajūrio himnas", o Nidos 
Knygų Klubas išleido jo „Runcė ir Dan- 
dierinas“ (1969).

FILMAS APIE OLEGĄ TRUCHANĄ

Vykdydamas tyrinėjimų ekspediciją, 
1972 m. sraunioje Australijos Gondono 
upėje žuvo lietuvis Olegas Truchanas 
(apie jį anuomet „Europos Lietuvyje“ ra
šė Algirdas Gustaitis). Jis daugiau kaip 
20 metų tyrinėjo Tasmanijos pietinę va
karų sritį, 'kurioje žmonės ligi tol neįženg
davo, ir buvo prifotografavęs puikių gam
tos vaizdų.

Dabar Australijos ABC televizija, kaip 
rašo „Tėviškės Aidai“, pagamino apie jį 
spalvotą pusės valandos filmą, kuris buvo 
per visas ABC stotis parodytas birželio 5 
d. Filmas pavadintas „Spirit of Olegas“.

Be to, O. Truchano leidinių komitetas 
esąs išleidęs puikų jo darytų nuotraukų 
albumą, -kuris kainuojąs 25,50 australiškų 
dolerių. Albumo jau išėjęs dabar trečias 
leidimas, ir tai rodytų jo patrauklumą. 
Anglų kalba įžangą tam albumui yra pa
rašęs leidėjas Norman La'ird. Bet šalia 
angliško atspausdintas ir lietuviškais ver
timas (vertė Aleksandras Kantrimas, gy
venąs Hobarie).

ABU JAUNAVEDŽIAI — IV PASAULIO 
JAUNIMO KONGRESO 

ORGANIZATORIAI
Bonnoje, Vokietijos sostinėje, liepos 15 

d. susituokė Andrius Šmitas ir Marytė 
Dambriūnaitė, abu dirbantieji IV Pasaulio 
Jaunimo Kongreso organizaciniame komi
tete.

M. Dambriūnaitė iš Vašingtono, JAV, 
yra atsikėlusi dirbti į Vasario 16 gimnazi
ją Vokietijoje.

PREMIJOS DVIEMS DAILININKAMS

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Nustojus Lietuvių tautai savo valstybinės 
būties ir nemaža paskui po svetima valdžia 
prisikentus, radosi pagaliau atėjęs tas ne vie
nos kartos lauktasis laikas, kada lietuviai tiki
si, įtempę visas savo pajėgas, atstatyti tauti
niais pamatais iš nauja Lietuvos valstybę.

Mes tikimės vokiečių valdžios paspirtimi, 
kad dar karo metu galėtume kartu su ja, Vo
kietijos valstybei padedant, lengvinti kenčian
čių dėl karo gyventojų vargą bei padėjimą ir 
dirbti, atstatant mūsų kraštą ir jo ūkį, steng- 
damies be to, idant visiems mūsų krašto gy
ventojams būtų suteiktos teisės, kuriomis jau 
senai naudojasi visų kultūringų šalių gyven
tojai.

Mes prašome Jūsų karališkos didenybės 
patvirtinti iš visų visuomenės sluoksnių suda
rytą krašto Tarybą ir duoti jai teisių, kad jau 
karo metu galėtų rūpintis Lietuvos atstaty
mu“. (Seka Tarybos atstovų parašai, kaip 
tuojau bus minėta.) Vilniuje, 1917 m. rugsė
jo 23 d.

Kunigaikštis Pr. J. von Isenburg-Birstein“- 
as vokiškai paskaitė ir lietuviškai Tarybos na
riams mokyklų inspektorius Kairys pakartojo 
tokį vyriausio Rytų fronto vado Bavarijos ku
nigaikščio Leopaldo atsakymą:

„Tamstų raštą, 1917 m. rugsėjo mėn. 22 d. 
rašytąjį aš tuojau įteikiau vyriausiam Rytų 
vadui, jo didenybei generolui-feldmaršalui Ba
varijos kunigaikščiui Leopoldui. Jo karališkoji 
didenybė pavedė man duoti Tamstoms šitokį 
atsakymą:

Kančios, kurias šis karas atnešė Lietuvai, 
sunkiai slegia visą šalį. Ypatingai sunkūs ran
dasi vargai, kurių taip pat suteikė anglų pa
saulinės prekybos sustabdymas. Anglai ir jų 
sąjungininkai tikėjosi laimėsią, bet apsivylė. 
Vokiečiai tvirtai įsitikinę savo laimėjimu, yra 
beveikus padėti Lietuvą atstatyti.

Vyriausias Rytų karo vadas mano atėjus 
laiką, kad savo 1917 m. birželio mėn. 7 d. pa
liepimą labiau praplėtus.

Dirbant išvieno su šalies gyventojais, bus 
atlikti prirengiamieji Lietuvos atstatymo dar
bai. Vyriausiasis Rytų karo vadas Jo karališ
koji didenybė generolas-feldmaršalas Bavari
jos kunigaikštis Leopoldas šaukia tam tikslui 
Lietuvos Tarybą, kuri karo valdžiai vadovau
jant, turės svarstyti būsimos Lietuvos valdžios 
bei ūkio pamatus. Lietuva privalo virsti kultū
ros šalimi, kurioje visiems jos gyventojams, 
apsaugojant lietuvių savitumą, yra leista liue
sai gyventi bei plėtotis.

Tos Tarybos nariais, šalies gyventojų susi
rinkimui pasiūlius, šiuomi aš paskirtu tuos as
menis :

D-rą Joną Basanavičių Vilniuje, gimnazi
jos mokytoją Kazį Bizauską Panevėžyje, Sa
liamoną Banaitį Kaune, gimnazijos direktorių 
Praną Dovydaitį Kaune, inž. Steponą Kairį 
Vilniuje, Petrą Klimą Vilniuje, Donatą Mali
nauską Vilniuje, dekaną Vladislovą Mironą 
Dauguose, dvarininką Stanislovą Narutavičių 
Brevikiuose, kun. Alfonsą Petrulį Pivašūnuo- 
se; filos. d-rą Jurgį šaulį Vilniuje, kan. prof, 
šaulį Kaune, Jokūbą šerną Vilniuje, d-rą jur. 
Antaną Smetoną Vilniuje, dvarininką Joną 
Smilgevičių Užventyje, agronomą Aleksandrą 
Stulginskį Vilniuje. Joną Vailokaitį Pilviškiuo
se ir d-rą jur. advokatą Joną Vileišį Vilniuje“.

Kunigaikštis, išdalinęs kiekvienam čia pa
minėtiems Tarybos nariams diplomus, toliau 
kalbėjo:

„Ponai Tarybos nariai!
Susitarus su Tamistomis, Taryba bus tin

kamai papildyta, priėmus ir daugiau narių, 
kurių tarpe bus lenkų, vokiečių, gudų ir žydų. 
Yra ruošiamas valsčiaus sutvarkymas ir Ta- 
mistoms bus įteiktas jo sumanymas.

Vyriausiasis Rytų karo vadas Jo karališ
koji didenybė generolas-feldmaršalas Bavari
jos kunigaikštis Leopoldas teikiasi Lietuvai ir 
čia susirinkusiems Tarybos nariams siųsti pa
sveikinimą ir linki gausios Dievo palaimos to
limesniam darbui šalies gerovei“.

Tokiu tai būdu tapo konferencijos išrink
tasis Lietuvos tarybos sąstatas vokiečių kariš
kosios valdžios patvirtintas.

Tarp kitų konferencijos rezoliucijų buvo 
nutarta kaipo pagrindinis Lietuvos apsispren
dimo pareiškimas: Lietuvių Konferencija, 
remdamasi Lietuvos reikalais ir vaduodamas! 
visuotiniu lietuvių siekimu nutarė: Liuosam 
Lietuvos plėtojimuisi reikalinga yra sudaryti 
iš jos nepriklausoma, demokratiškai sutvarky
ta valstybė etnografinėmis ribomis su būtinai 
reikalingomis ekonominiam gyvenimui korek
tyvomis. Lietuvos tautinėms mažumoms turi 
būti patikrintos tinkamos jųjų kultūros reika
lams sąlygos. Galutinai nustatyti nepriklau
somos Lietuvos pamatams ir jos santykiams 
su kaimynėmis valstybėmis turi būti sušauk
tas steigiamasis Lietuvos seimas Vilniuje, de
mokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Prieš išsiskirstant, konferencijos dar buvo 
priimtos popiežiui tam tikros komisijos sura
šytasis adresas, į kurį gauta d-ro Basanavi
čiaus vardu iš kardinolo Gaspari'o popiežiaus 
padėkos atsakas; taipogi buvo išrištas ir pa
tvirtintas Tarybos sumanytas ir konferencijos 
visumon įneštas Lietuvos ženklo ir tautiškų 
spalvų klausimas.

Veik visi konferencijoje svarstomieji klau
simai buvo nutarta nepaprasta vienybe, beveik 
visados vienam balsan. Konferencija buvo už
daryta labai pakilusiu, džiaugsmingu ūpu.

(bus daugiau)

JAV Liet. Bendruomenės Kultūros tary
ba 1977 m. premiją paskyrė dail. K. Var
neliui.

Komisija ta proga pareiškė pageddavi
mą, kad 1978 m. tokia premija būtų pa
skirta dail. Adomui Varnui, kuriam 1979 
m. sausio 1 d. sueis 100 m. amžiaus. Visi 
tai minčiai pritarė, ir JAV Lietuvių Fon
das paskyrė 1.000 dol„ ir ta suma bus 
įteikta veteranui dailininkui.

NAUJAS DR. J. BALIO DARBAS
Tautosakos tyrinėtojas dr. J. Balys yra 

paruošęs spaudai naują veikalą — „Ka
lendorinės lietuvių šventės — papročiai ir 
tikėjimas“ (rašoma apie Kūčias, Kalėdas, 
N. Metus, Užgavėnes, Didžiąją savaitę, Ve
lykas, Jurgines, Sekmines, Visų šventųjų 
ir Vėlines).

Veikalas greičiausiai bus išleistas diar 
šiemet.

SUSIGRŪDIMAS PASIŽIŪRĖTI 
„PASIVAIKŠČIOJIMO MĖNESIENOJE"

Jonas Jurašais birželio 1 d. Niujorko vie
name teatre pastatė iš Lietuvos gautą ano
niminio autoriaus pjesę „Pasivaikščioji
mais mėnesienoje“ ir susilaukė didžiulio 
pasisekimo — žiūrovų buvo pilnas teatras 
(paskutinį kartą spektaklis suvaidintas 
birželio 18 d.).

Į anglų kalbą tą veikalą yra išvertęs Al
girdas Landsbergis (jis su žmona Londo
ne ‘susirinkusiems lietuviams yna suvaidi
nęs to veikalo ištrauką). Lietuvių kalba 
veikalas kol kas negalės pasirodyti, kad 
KGB neiššifruotų autoriaus pagal stilių.

Veikale vaizduojami senelių namai, ku
riuose leidžia dienas susenę totalitarinės 
visuomenės veikėjai, sugebantieji patetiš
kai pakalbėti išdavikai. Ateičiai atstovau
ja trys jaunuoliai, sergantieji maištingo
mis idealistinėmis idėjomis ir laikomi stik
linėse dėžėse.

Vaidino 9 amerikiečiai aktoriai.

KAPINIŲ SUKAKTIS
Čikagoje buvo iškilmingai paminėta Šv. 

Kazimiero kapinių 75 m. sukaktis.
I iškilmes buvo pakviestas ir dalyvavo 

Vatikane dirbąs lietuvis vysk. P. Martin- 
I kus.
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Pasaulio Lietuviu Dienos 
t Gajauskas Gulago salyne

Pirmosios Pasaulio Lietuvių Dienos įvy- S 
ko Toronte, Kanadoje 1978 m. birželio 27- k 
liepos 4 dienomis. Tomis dienomis buvo Z 
laibai daug įvairiausių didesnio ar mažės- p 
nio masto įvykių. Kas juose bent dalinai p 
dalyvavo, dvasiškai sustiprėjo, bet fiziškai 
nuvargo. Tielk daug visa ko vyko, kad vie
nas asmuo negalėjo visur dalyvauti. Todėl 
ir Sis pranešimas negali būti pilnas.

P 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės c

40 metų po pirmųjų tokių žaidynių pa- r 
šaulio lietuviai sportininkai vėl suvažiavo } 
vienon vieton pasivaržyti. Rungtynės vyko r 
įvairiuose Toronto stadionuose, ir buvo j 
žaidžiama krepšinis, stalo tenisas, lauko t 
tenisas, lengvoji atletika, tinklinis, 'šach- A 
matai, šaudymas, plaukimas, golfas ir fut- s 
bolas. Dalyvavo daug sportininkų iš Ka
nados bei JAV-bių ir didelė komanda iš ; 
Australijos. Pasinaudodami proga. Šiaurės j 
Amerikos ir. Australijos lietuviai sporti- 1( 
ninkai nusprendė sukurti Pasaulio Lietu- į 
vių Sporto Sąjungą (PLSS), kuri padavė 
prašymą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) Seimui, kad naujoji organizacija 1 
statuitiškai būtų įjungta j PLB-nę.

1 
Mokytojų Savaitė į

Lygiagrečiai su fizinėmis žaidynėmis : 
Royal York viešbutyje vyko protinis ] 
mankštinimasis Pasaulio Lietuvių Moky- ; 
tojų studijų savaitėje. Buvo paskaitos ir ( 
diskusijos takiomis temomis: „Išeivijos ■ 
mokytojų, kultūrininkų ir bendruomeni- 
ninkų paruošimas lietuvybės išlaikymui 
ateityje“, „Skaidrių ir filmų naudojimas ; 
lit. mokykloje“, „Lietuviškai nekalbančių 
mokymas lit. mokykloje“. „Tautinės mu
zikos ir dainos vienetų organizavimas lit. 
mokykloje“, „Efektingas liet, kalbos mo
kymas dabartinėje lit. mokykloje“, „Da
bartinės okupuotos Lietuvos geografijos ir 
istorijos mokymas lit. mokykloje“, „Tėvų 
komitetų reikšmė lit. mokykloje“, „Savoji 
identifikacija kitataučiams“, „Lituanisti
nių mokyklų ir švietimo vadovų darbų de
rinimas PLB apimtyje“.
PL Jaunimo Sąjungos posėdžiai

I PLB Seimą buvo pakviesti delegatai iš 
visų kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjungų. 
Pasinaudodama šia proga, PLIS valdyba 
surengė jaunimo posėdžius busimajam I 
Jaunimo Kongresui aptarti ir apskritai 
pasiinformuoti apie Jaunimo Sąjungų 
veiklą. Posėdžiuose dalyvavo PLJS CV 
nariai iir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei 
atstovai iš Argentinos, Australijos, Brazi
lijos, JAV-bių, Kanados, Kolumbijos. 
Prancūzijos 'ir Vokietijos. Taip pat į pasi
tarimą atvyko IV PLJ Kongreso Ruošos 
Komiteto atstovai iš D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos. Buvo pristatyti ir iš
aiškinti sekančio, ketvirtojo, Jaunimo 
■Kongreso planai bei sąmatos. Išdiskutuo
tos stovyklos ir stud, dienų programos. Su
žinota, kaip kiekvienas kraštas ruošiasi 
Kongresui ir kiek tikisi susilaukti talkos 
iš vyresniųjų. Nutarta prašyti finansinės 
paramos iš naujosios PLB valdybos, nes 
nei Jaunimo Sąjungos, nei VLB, nei DBLS 
su DBLB neturi pakankamai lėšų finansiš
kai įsipareigoti tokioms sumomis, kokios 
bus reikalingos Kongresui pravesti. (Vė
liau PLB Seimas šį prašymą priėmė ir 
įpareigojo PLB Valdybą rūpintis IV Kon
greso finansais).

PLJS (posėdžiuose iš Europos dalyvavo

Skaitytoju iauyfiai
TOLERANCIJA — VIENYBĖS 

PAGRINDAS
Dažnai kalbama ir spaudoj rašoma apie 

vienybės stoką. Bet tų vienybės ieškotojų 
'kaltinimo pirštas kažkaip visuomet nu
kreiptas į priešingąją pusę, o niekad į sa
ve. Atrodo, jeigu jo artimas būtų toks pat, 
kaip ir jis pats, tai ir būtų vienybė. Kitaip 
sakant, aš trokštu vienybės, bet įtik mano 
sąlygomis.

Bet taip jau gyvenime nėra. Kiekvienas 
žmogus savaip galvoja, turi savo pomė
gius ir grožiui bei gėriui turi savo skonį ir 
savo matą.

Yra dalykų, kurie mūsų išeivijos gyve
nime yra visiems šventi, ir dėl jų negali 
būti kompromisų. Taigi dėl jų visi turime 
būti vieningi. Bet ne apie tuos didžiuosius 
dalykus noriu čia kalbėti. Yra jų ir mažes
nių, daugiausia vietinio pobūdžio, kartais 
vadinamų trynimusi arba rietenomis. Jos 
kartais kyla dėl mažo nuomonių skirtumo 
arba savęs pervertinimo, o dažniausiai dėl 
nesuvaldomo liežuvio. Kartais nekalta 
šypsena arba neatsargus gestas suardo 
draugystę ilgam laikui.

Lietuvoje buvo prigijęs posakis — dry
žuotų kelnių politika. Jei ano kelnės ne 
taip dryžuotos, kaip šito, tai jo ir nuomo
nė netikusi. Jei kieno plaukai kiek ilgesni 
ar barzda ne taip pakirpta, tai jau su juo 
nepakeliui.

Taigi, sakoma, trūksta tolerancijos. O 
šiais laikais, kai visose gyvenimo srityse 
taip viskas 'Sparčiai keičiasi, be toleranci
jos gyventi neįmanoma.

Kartą, sutikęs savo pažįstamą, klausiu, 
kaip gyvenimas eina jūsų kolonijoje? O jis 
man atsako, kaip paprastai: pilsto papla- 
vėles vieni iant kitų, o kai paplavėlės išsi
semia', tai daro kokią nors pramogėlę, kad 
tų paplavėlių padarius.

Kad ir tas vienas pasakymas apibūdina
gyvenimą kolonijoje.

S. Kondrotaitė (PrLJS), VLJS Pirminin
kas ir R. Žaliukas (VLJS), K. Ivinskis ir 
A. Vilčinskas (IV PLJK RK). Posėdžiams 
pirmininkavo PLIS pirm. Gabija Juoza
pavičiūtė.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

Penktajame PLB Seime Toronte dalyva
vo 106 atstovai iš 14 kraštų. Seimui buvo 
pristatyti ir Seimo patvirtinti valdomųjų 
organų pranešimai, išrinkti nauji valdo
mieji organai (Centro Valdyba, Kontrolės 
Komisija ir Garbės Teismas). Simpoziu
muose išdiskutuotus tolimesnės veiklos 
planus, apipavidalintus rezoliucijose, Sei
mas vėliau patvirtino. Iš Europos dalyva
vo 10 atstovų: D. Britanija 3, Prancūzija 1, 
Šveicarija 1 ir Vokietija 5.

Naujon PLB Centro valdybon išrinkti: 
inž. Vyt. Kalmantas (pirm.), Vaclovais 
Kleiza, Daina Kojelytė, Saulius Kuprys, 
dr. Algis Paulius, inž. Romas Saikadolskis, 
kun. Antanas Saulaitiis, inž. Mečys Šilkai- 
tis ir Antanas Juodvalkis.
Penktoji Dainų šventė

Dalyvių skaičiumi didžiausio masto 
PLD įvykis buvo Penktoji lietuvių Dainų 
Šventė liepos 2 dieną Maple Leaf Gardens 
auditorijoje. Dalyvavo chorai ir ansamb
liai iš Australijos (Melbourne Lietuvių 
Dainos Sambūris), Kanados ir JAV-bių, 
iš viso apie 50 vienetų su arti 1.500 daly
vių. Garbės viešnia buvo karalienės Elž
bietos atstovė — Ontario provincijos gu
bernatorė Pauline McGibbon. Taip pat da
lyvavo Kanados parlamento atstovai ir 
Lietuvos bei Estijos garbės konsulai (Lat
vijos garbės konsulas negalėjo dalyvauti, 
nes tuo pat metu vyko Latvių Dainų Šven
tė Bostone, tačiau iš jo gauti sveikinimai).

Estų dūdų orkestrui grojant, Penktoji 
Dainų šventė pradėta vėliavų įnešimu ir 
choristų bei sportininkų eitynėmis. Sugro
jus Kanados ir Lietuvos himnus ir sugie
dojus maldą, šventę atidarė KLB ir PLD 
Kom. pirm. J. R. Simanavičius. Baigus I 
sveikinimus, pradėtas koncertas.

Pirmoje koncerto dalyje dainavo jung
tinis mišrus choras ir jungtinis vyrų cho
ras, akompanuojami fortepijonu. Po per
traukos pasirodė Lietuvių Liaudies Muzi- 

| kos Instrumentų Orkestrais, kuris atliko 
A. Mikulskio rapsodiją „Ant Nemuno 
kranto“, diriguojant pačiam ikompozito- 

. riui. Po to Dainų šventės Orkestras akom
panavo jungtiniam jaunimo chorui, kurį 
sudarė 350 dainininkų. Jam baigus, daina
vo jungtinis moterų choras. Didžiausią par 
sisekimą turėjo Br. Budriūno sukurtoji ir 
diriguotoji „Mano protėvių žemė“, kurią 
atliko moterų choras ir solistė Gina Čap- 
kauskienė. Koncertas baigtas St. Šimkaus 
„Lietuviais esame mes gimę“. Dainų Šven
tės ir PLD uždarymo žodį tarė PLB pirm. 
Br. Nainys.

Dainų šventės dirigentai: Alice Step
hens, St. Gailevičius, A. Jurgutis, A. Mi- 

’ kulskis, J. Govedas, F. Strolia, V. Verikai- 
' tis ir Br. Budriūnas.
I Pasaulio Lietuvių Dienos aplamai

Be suminėtųjų įvykių, PLB buvo dar 
i daug kitų, ypač socialinių, pobūvių. Visuo-
■ se įvykiuose apskritai dalyvavo apie 12.000 
• lietuvių. Reikia sveikinti visus rengėjus ir
■ talkininkus, kurių turėjo būti gana daug, 

su taip gerai pavykusiam Dienom.
> aVč

Gyvenant tautų mišinyje ir naudojantis 
demokratinėmis laisvėmis, tolerancija yra 
būtina. Tolerancija ir nuosaikumas yra ge
riausia priemonė draugų įsigyti ir vieny
bę išlaikyti.

Kazys Leonas

DĖL SVEIKINIMŲ

„Europos Lietuvio“ Nr. 28 koresponden
cijoje iš Manchesterio norėčiau atitaisyti
vieną klaidą. Mano 
miaičiui buvo Šv. 
draugijos vardu.

Škotijos Lietuvių 
J. Gutauskas.

sveikinimas kun. Ka- 
Kazimiero parapijos

vardu 'Sveikino prel.

J. Sarafinaitė

Į PASAULINĮ JAUNIMO FESTIVALĮ SU 
SAVO ŠAUKŠTAIS, PEILIAIS IR 

ŠAKUTĖMIS

Šį liepos mėnesį Havanoje, Kubos sosti
nėje, bus pasaulinis jaunimo festivalis, į 
kurį suvažiuos apie 21.000 organizacijų at
stovų ir svečių iš 142 kraštų. Festivalis 
užtruks dvi savaites.

Festivalio dalyviai bus nemokamai važi
nėjanti — tam reikalui paskirta 500 auto
busų. Bus susirgusiems speciali ligoninė. 
Išlepusiems europiečiams parūpinta net 
minkštų čiužinių. O ko nebus valgyklose, 
tai šaukštų, peilių ir šakučių. Jeigu nori
te, itai atsi.vežkite savo, o jeigu ne, tai teks 
grabaliotis po lėkštę su pirščiukais. Kuba 
tokių daiktų pakankamai neturi, dėl to 
jaunimą siunčiančios įvairių kraštų orga
nizacijos buvo paprašytos atvažiuoti apsi
rūpinusios tokiais įrankiais.

Iš anksto prašoma, kad išvažiuodami 
namo visi paliktų Kuboje šaukštus ir kd-
tus valgymo įrankius.

Nelaimės draugo prisiminimai 
iš Mordovijos lagerio

Balio Gajausko vietą lagerio barake vi
suomet būdavo lengva surasti. Spintelė ir 
po įgultais išradingai pritvirtinta lentynai 
— apkrautos knygomis. Kokių ten nerasi: 
geografijos, istorijos, karinių memuarų, 
matematikos, botanikos, užsienio kalbų 
vadovėlių. Todėl daug rūpesčio sukeldavo 
etapas — kol viską surinksi, supakuosi. Ir 
kaip sunku nešti! O keltis iŠ vietos į vietą 
‘Didžiosios tėvynės' lageriuose Baliui teko 
dažniau negu kitiems. Už tai, kad turėda
vo perdaug draugų arba viršininkai įtar
davo ruošiant suokalbį, kuris egzistavo tik 
informatorių galvose. 67-tų pavasarį iš

Balys Gajauskas

vienuolikto Mordovijos lagerio Gajauską 
staiga siuntė kažkur vieną. Skubėjo prie 
vartų pilnu 'knygų maišu nešinas. Dar bu
vo likę šešeri metai. Mėgdavo Balys lage
riuose paplitusį posakį, jog „valdžia nega
linti įtiek duoti, kiek mes galime atlaikyti“. 
Ir jis atlaikė. Visus dvidešimt penkerius 
metus .Nepalaužė Gajausko nežmoniškos 
sąlygos, nesuviliojo valdžios siūlomos 
lengvatos mainais už atsižadėjimą bei pa
smerkimą savų įsitikinimų. Flegmatiško 
būdo, jis sutikdavo gyvenimo negandus ir 
netikrus pažadus su vos pastebima 'šypse
na veide.

Balys Gaj'auskas — ryškus pavyzdys 
tikro partizano. Jis išėjęs kovoti prieš ne
teisybę nebūdamas nei buožės sūnumi, nei 
aplinkybių verčiamas, o vien įsitikinimo ir 
pareigos šaukiamas.

Grįžo nepalūžęs, nepraradęs savęs. Grį
žo pilnas pasitikėjimo žmonėmis, nors dėl 
to ir lageriuose dažnai buvo mėtomas iš 
vietos į vietą- Nepilnus ketverius metus 
Balys Gajauskas praleido ‘Didžiojoje zono
je1, atseit laisvėje. Nepilnateisiu, be įsire- 
gistravimo, nuolat sekamas. Dirbo, kad 
pragyventų su senute paliegusią motina. 
‘Didžiosios zonos' vilionės nepatraukė jo, 
nenukreipė į šalį nuo to, kuo visada tikė
jo, kas 'atrodė svarbu. Pagal išgales sten
gėsi įprasminti savo gyvenimą. Jei ne dau
giau, tiai bent surinkti istorinius duomenis 
ir pagelbėti kitiems. Gal būt, ketvirtis 
šimtmečio, praleistas ypatingose sąlygose 
ir per didelis pasitikėjimas žmonėmis, ne
turinčiais nė dalelės tos jėgos, padėjusios 
nepalūžti 25-rius metus, priartino šį naują 
išbandymą.

Balys Gajauskas grįžta pažįstamais ke
liais atgal į Gulago salas dar dešimčiai me
tų. Po to penkeriems į tremtį, vėl toli nuo 
tėvynės. Tai pakelti reikia neįsivaizduoja
mų jėgų. Mes, pažinojusieji Balį, negalime 
nejausti 'širdgėlos dėl jo likimo. Bet kartu 
mes neturim abejonių, kad šį išbandymą 
jis atlaikys tvirtai ir garbingai, kaip iki 
šiol. Deja, yra gyvenime kelių, kurie nu
sodinti vien erškėčiais...

Vėl lieka laukti senutė motina Kaune, 
Spynų gatvės 3-jo namo pusrūsyje. Ar be
sulauks vienintelio sūnaus šį kartą?

K. Jokubynas („Draugas“, 1978. 4. 28)

LIUDMILOS ALEKSIEJEVOS 
PAREIŠKIMAS

Balandžio 14 d. Vilniuje nuteistas Bailys 
Gajauskas. O lietuvių Helsinkio grupės 
narys Viktoras Petkus tebelaikomas pa
rengtiniame tardyme: artėja ir jo teismas. 
Ryšium su tuo Maskvos Helsinkio grupės 
atstovė užsienyje Liudmila Alleksliejeva 
padarė tokio pobūdžio pareiškimą.

„Viktoras Petkus ir Balys Gajauskas 
priklauso tai kartai lietuvių, kurių gyveni
mą apibūdina tragiška statistika: 50 tūks
tančių žuvusių partizaninėse kovose, tiek 
pat žuvusių kalėjimuose ir tremtyje, 350 
tūkstančių išvežtų į Sibirą. Kiekvienas 
šeštas lietuvis perėjo per tą siaubą. Vikto
ras ir Balys — taip pat Abu praleido jau
nystę lageriuose: Viktoras — 14 metų, Ba
lys — 25 metus (visą ketvirtį šimtmečio!). 
Abu liko vienišais žmonėmis, bet nepalūžo 
ir išlaikė savo šviesų tikslą — pasiekti 
laisvą gyvenimą Lietuvai.

Ir Viktoras Petkus, ir Balys Gajauskas

priklauso tai daliai lietuvių (o jų 'atsiran
da vis daugiau), kurie supranta, kad mei
lė savajai 'tautai nereiškia neapykantos ki
toms tautoms, jų tarpe rusų tautai.

Gal būt jie tai suvokė lageryje. Politka
linių tarpe daug lietuvių, bet ir kitų tau
tybių pakankamai: ir estų, ir latvių, ir uk
rainiečių, ir rusų. Bendri kentėjimai ir 
pastangos išvien laikytis prieš lagerio ad
ministraciją, karšti ginčai ir atviriausi po
kalbiai per ilgus lagerinius metus įtikina: 
rusai —tai ne tik Brežnevas ir jo valdi
ninkai, bet tai ir rusų žmonės, kurie taip 
pat kenčia nuo beteisiškumo ir gyvai už
jaučia visus engiamus ir persekiojamus 
kitataučius.

Ši patirtis atvedė Petkų į lietuvių Hel
sinkio grupę, 'kurt kartu su Maskvos, uk
rainiečių, gruzinų ir armėnų grupėmis sie
kia, kad sovietinė valdžia laikytųsi tarp
tautinių įsipareigojimų žmogaus teisių sri
tyje: teisės į laisvą nuomonę ir laisvą in
formaciją, teisės į garbingą tautinį gyve
nimą ir tikėjimo laisvę.

Dabar ir Viktorais Petkus, ir Balys Ga
jauskas vėl už grotų. Šitaip į taikią teisių 
gynimo veiklą atsako valstybė, kuri rekla
muoja save ir skelbiasi esanti pati demo
kratiškiausia ir humaniškiausia pasauly.

Viktoras Petkus ir Balys Gajauskas — 
du iš 19 helsinkinių grupių narių ir ben
dradarbių, neteikusių laisvės, šeši iš jų jau 
nuteisti. Pagal pateiktus kaltinimus visais 
atvejais paskelbti maksimalūs nuospren
džiai. Balys nuteistas 10 metų ypatingo 
režimo lagerių ir 5 tremties. Sprendžiant iš 
jau įvykusių teismų, galima numatyti, kas 
laukia ir Viktoro.

Aš noriu užtikrinti jų draugus lietuvius, 
kad Maskvos Helsinkio grupės nariai — 
beje, iš kurių 4 irgi suimti — nesusitaikys 
su šitų neteisėtų persekiojimų žiaurumu. 
Mes kovosim už kalinamus teisių gynimo 
sąjūdžio bendražygius — ukrainiečius, lie
tuvius, gruzinus, armėnus, žydus ir kitus 
— tol, IkOl galėsim juos apkabinti laisvėj.“

Maskvos Helsinkio grupės narė ir atsto
vė užsienyje

Liudmila Aleksiejeva
(„Darbininkas“, 1978. 5. 12)

Skautijos 20 m. sukaktis
1938 m. savo veiklos 20 m. sukaktį mi

nėjo ir Lietuvos skautija. Skautų sąjun
ga, kaip ir mūsų nepriklausomybė, gimė 
tais pačiais 1918 m. mūsų sostinėje Vilniu
je.

Šilai sukakčiai paminėti Lietuvos skau
tija liepos 8-21 dienomis suruošė jubilie
jines stovyklas mergaitėms ir berniukams. 
Mergaitės įsirengė Pažaislyje, ir jų sto
vyklos globėju buvo skautijos šefas res
publikos prezidentas A. Smetona. Stovyk
los viršininke paskirta S. Čiurlionienė, pa
vaduotoja — A. Fledžinskienė, komendan
te — E. BarščiauSk'aitė, adjutante — M. 
Barn iškaitė. Visa stovykla buvo suskirsty
ta rajonais, kurie savo originalumu suda
rė tarytum atskirus miestus. Suvalkietės 
atvaizdavo būdingą suvalkiečio sodybą, 
Kudirkos varpą, Basanavičių, kryžius ir 
kt. Dainava —• Mindaugo sostinę, pilį, sek
lyčią, dzūkų ežerus ir turėjo įsirengusios 
dzūkų muziejėlį. Pajūris — Rambyno au
kurą, žvejų valteles, pajūrio paukščius. 
Aukštaičiai — miniatiūrinę prezidento tė
viškę, jo biustą, rūpintojėlius. Kaunas 
įruošė Nepriklausomybės ir Vienybės aikš
tės, atvaizdavo „amžiną 'studentą“ ir kt. 
Rajonai buvo atskirti gatvėmis, kiekvie
nas turėjo savo virtuvę, aikšteles, vėlia
vas. Stovykloje veikė paštas, telefonas, už
kandinė. Turėta įdomi paroda, kuri buvo 
suruošta vadovaujantis šūkiais Dievui, tė
vynei ir artimui, žavėtinai įrengta estra
da, vartai ir laužavietės. Meninę programą 
atlikdavo inisceniizuodamos lietuviškus pa
pročius ir paįvairindavo senoviškais šo
kiais. Leido laikraštį „Stovyklos aitvaras“. 
Stovyklavo apie 2.000 skaučių. Dalyvavo 
ir iš kitų valstybių atvykusios viešnios 
skautės.

Skautai stovyklavo dr. J. Basanavičiaus 
vardo šile, kurį juosia Nemuno vingis. Tai 
gerai žinomi A. Panemunės kurortiniai ši
lai — kauniečių mėgstamiausia poilsio vie
ta. Skautai taip pat buvo pasiskirstę rajo
nais, bet jų įrengimai turėjo daugiau mo
demiškų ir techniškų įdomybių. Kartu su 
jūrų ir vandens skautais stovyklavo apie 
2.000 skautų. Ruošė tėviškės ir viešnagės 
'sekmadienius, Baltijos, Vilniaus ir Nemu
no dienas. Turėjo būdingus laužus, karna
valus, lėktuvų modelių ir aitvarų laidy
mus. Leido laikraštį „Stovyklaujame“ ir 
suruošė įdomią skautiškos spaudos paro
dą. Turėjo svečių skautų iš užsienio ir su
silaukė gausių lankytojų.

Šiai stovyklai įamžinti dalis olimpinių 
pašto ženklų buvo perspausdinti skautiš
komis emblemomis ir įrašu „Tautinė škaiu- 
tų-skaučių stovykla“. Perspausdinimo pro
jektą paruošė dail. J. Burba.

V. Vytenietis

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Patikrinus bilietus, buvo rasti du zui
kiai. (Iš kontrolierių ataskaitos)

Peršasi mintis, ar meistras Nr. 45 iš vi
so sėdi savo kėdėje ir kur žiūri administ
racija. (Iš pageidavimų knygos)

LIETUVOJE
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APIE JAUNUOSIUS LIETUVOS 
RAŠYTOJUS

Jaunieji, pradedantieji rašytojai Lietu
voje globojami pagal Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto nutarimą, 
kuris įpareigoja „labiau domėtis profesi
niu ir idėjiniu kūrybinio jaunimo auklėji
mu, nukreipiant jaunų talentų vystymąsi 
kūrybiškai perspektyviu keliu“, kaip ra
šoma „Pergalės“ žurnale. Lietuvoje tam 
reikalui yra komisija, kuriai pirmininkau
ja rašytojų sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas V. Bubnys.

Rašytojų sąjungos valdybos plenume 
kaip tik ir buvo aptariami tie jaunųjų rei
kalai balandžio 4 d. V. Bubnys savo prane
šime, be kita ko, pabėrė gerų žodžių jų ad
resu:

„Savo kūryba jaunieji įrodo, kad neuž
tenka vien kalbėti apie žmogų, ginti ir ap
mąstyti žmogiškumo pagrindus, poetizuo
ti lozungus :atėjo laikas atspindėti tikrąją 
žmogaus jausmų padėtį, būti realių užmo
jų įkvėpėju, išreikšti naujo žmogaus veik
los ir dvasinio gyvenimo pilnatvę, Skverb
tis į intymų jo pasaulį, 'išaukštinti šių die
nų gyvenimo kovą, ugdyti asmenybės 
bruožus, politinius ir socialinius aspektus, 
kuriančius naują asmenybę. Humanisti
niai komunizmo idealai — jaunųjų rašyto
jų idėjinis pagrindas ir įkvėpimo šaltinis“.

Tik ar visi laikosi tų reikalavimų? Pa
sitarimo apraišyme toliau dar ir taip pasa
kyta:

„Pranešėjas nerimastavo dėl kai kurių 
jaunųjų poezijoje nepageidautinų apraiš
kų: tai izoliavimasis nuo realaus pasaulio, 
kameriškumas, mada pabrėžti kančią ir 
vienišumą, nesibaigiantys apmąstymai 
vardan apmąstymų, o kiartais ir pernelyg 
didelis žavėjimasis formaliniais ieškoji
mais“.

AK, TIE JONIŠKIO VAIKAI!.. 
DĖL SALDAINIO...

Neseniai teko dalyvauti vestuvėse Jo
niškyje. Salė, kur jaunavedžiai sumainė 
žiedelius, — išpuošta, muzika smagi .ves
tuvininkų nuotaika puiki.

Tačiau vos išėjus iš salės, nuotaiką ge
rokai apgadino Joniškio miesto vaikai. 
Tiesiog už rankų ir drabužių tverdami 
jaunuosius, piršlį bei kitus vestuvininkus, 
vaikai reikalavo saldainių. Tas pat vaiz
das ir prie fotoateljė, — kabinasi ant ma
šinų durų, langų. Suaugusieji (galbūt jų 
tarpe buvo ir tėvų), susirinkę 'apžiūrėti 
svitos, vaikų nesudraudžia. Nepanašu, kad 
toks jaunavedžių .jsutikimiais“ rūpėtų . ir 
metrikacijos skyriaus darbuotojams.

Beje, prieš metus buvau vestuvėse Pa
kruojyje. čia prie metrikacijos biuro taip 
pat susirenka nemažai suaugusiųjų ir vai
kų. Tačiau niekais nepuolė prie vestuvinin
kų su atkištom rankom, niekas prispyręs 
nereikalavo saldumynų.

Neteisinga manyti, kad vestuvėse — vis
kas galima. Dar netei'singiau tokį požiūrį 
diegti vaikams. Tiesiog nemalonu žiūrėti, 
kai dėl saldainio paminamas elementarus 
mandagumas ir taktas. Nemanau, kad dėl 
šito kalti tik vaikai.

V. Miltenis („Valstiečių laikraštis“)

MOKSLEIVIŲ VASARA
Moksleivių darbo ir poilsio stovyklų šta

bo viršininkas J. Ivaška „Tiesos“ bendra
darbiui papasakojo, kad šiemet Lietuvos 
kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose dirba 
beveik 37 tūkstančiai moksleivių, berniu
kų ir mergaičių. Jie ravi, padeda Šienauti, 
renka iš dirvų akmenis. Iš viso numatyta 
per vasarą atlikti darbų už 4 mil. rublių.

šeštadieninėje talkoje tų vadinamųjų 
stovyklautojų uždirbtieji pinigai bus per
vesti į pasaulinio jaunimo festivalio fon
dą.

Laisvalaikiu moksleiviai, sako, 'aplanko 
„kovų ir darbo veteranus, prižiūri gamtos 
paminklus, koncertuoja žemdirbiams“.

DIDŽIULIS SKĖRIŲ PAVOJUS AFRIKAI

Apie 16 metų Jungtinių Tautų pastan
gomis pasisekė sukontroliuoti skėrius, kad 
jie nepridarytų didelių nuostolių. Dabar 
jau rašoma, kad jų nežmoniškai daug pri
siveisė, ir abejojama, ar galima bus juos 
sulaikyti. Saudžio Arabijoje prieš pusme
tį buvo užėję dideli lietūs, ten jų ir prisi
perėjo, o vėjas nunešė juos į Etiopiją ir 
Somaliją. Dabar Etiopijoje jų yna 43 di
džiuliai spiečiai, o Somalijoje 17, kiekvie
nas spiečius yra apgulęs apie 40 kvadrati
nių mylių (kvadratinėje mylioje skėriai 
gali nuėsti 14 tonų grūdų ir žalumynų per 
dieną).

Tų abiejų 'kraštų pasėliai jau buvo 
smarkiai nuniokoti juose vykstančio karo, 
o prisidėjęs skėrių antplūdis reiškia tikrą 
badą.

Saudžio Arabijoje ir Jemene ties jų tel
kiniais purškiami nuodai, bet vistiek ne
pasisekė sulaikyti, kad nenuskristų kitur. 
O skristi jie gali apie 17 valandų nenusi
leidę. Kai neapsistoja perėtis, tai gali nu
skristi 3.000 mylių. Perisi jie kas trys mė
nesiai, ir kiekviena patelė padeda apie 400 
kiaušinių.

Jeigu pasitaikytų geri vėjai, tie didieji 
jų telkiniai gali iš Etiopijos ir Somalijos 
nuskristi į Maroką ir šiaurės vakarus, o 
rytuose pasiekti Indiją.
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AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
St. Nedzelskis — 2.00 sv., J. Liobė — 

1.00 sv„ A. H. Petrikai — 50 DM.
L. Matthews — 3.50 sv.

Ačiū.

Firmas poatostoginis „E. L.“ numeris 
išeis rugpiūčio 8 d.

KVIETIMAS I SKAUTŲ LAUŽĄ

Lietuviai skautai ir jaunimas kviečia 
mielus tautiečius atsilankyti į jų vasaros 
stovyklos IŠKILMINGĄ SUEIGĄ ir PAS
KUTINĮ LAUŽĄ jų stovykloje, Lietuvių 
Sodyboje, Headley Park, šeštadienį, rug
piūčio 5 d. pradžia 14.00 vai.

VIEŠNIOS IŠ KANADOS

Aplankyti D. Britanijos jaunimą iš Ka
nados atvyko PLJS-gos atstovė Dainora 
Juozapavičiūtė ir jos draugė. Jos aplankys 
provincijos jaunimo vienetus ir dalyvaus 
skautų stovykloje.

„EUROPOS LIETUVIUI“ REIKALINGAS 
REDAKTORIUS

Dabar kol kas tik laikinai komisijos 
tvarkomam „Europos Lietuviui“ reikalin
gas nuolatinis redaktorius.

Suinteresuotieji prašomi rašyti D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdy
bai, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, Great Britain.

RUDENS SĄSKRYDIS

Rugsėjo 2 d., šeštadieni, Civic Hali salė
je, North Street, Wolverhamptone bus są
skrydis. Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė daininin
kė Violeta Rakauskaitė, solistas Justas 
Cemis, Wolverhamptono ir Londono tau
tinių šokių grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant 
Dragūno orkestrui, Iki Ival. nakties.

Į sąskrydį kviečiami visi iš Anglijos, 
Škotijos ir Valijos.

EKSKURSIJA IŠ LONDONO
Londoniškiai kviečiami užsirašyti į eks

kursiją autobusu, kuri vyks į sąskrydį 
Wolverhamptone. Užsirašyti galima Liet. 
Namuose pas A. Žukauską — tel. 727-2470, 
pas S. Kasparą — tel. 980-8159 ir pas B. 
Butrimą —tel. 368-4400.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems už pareikštą 
užuojautą privačiai ir spaudoje, mirus ma
no mylimai motinai Elzbietai Sakevičienei.

Kun. Jonas Sakevičius, MIC

LONDONAS

LONDONO FESTIVALIS

Liepos 21, 22, 23 dienomis Londone, 
Covenit Garden Piazza įvyks jungtinis 
įvairių (tautybių, gyvenančių Londone, 
tautinių šokių, muzikos, dramos ir dainų

FESTIVALIS.
Oficialus atidarymas bus liepos 21 d., 

12.30 vai. p. p. prie St. Paul's katedros, kur 
dalyvaus daug garbingų svečių. St. Paul's 
katedros Dekanas Rev. Alan Webster pa
sakys 'atidarymo kalbą. Lietuviams atsto
vaus mūsų tautinių šokių grupės mažieji, 
apsirengę tautiniais rūbais.

Liepos 22 ir 23 d. programa prasidės 3 
vai. p. p. ir tęsis iki 9 vai. vakaro.

Tautiniai šokiai vyks Jubilee Hali, Co- 
vent Garden. Artimiausia požeminė stotis 
— Leicester Sq. Abi dienas Londono Lie
tuvių tautinių šokių grupė „Lietuva“ šoks 
6 vai. vakaro (šeštadienį ir sekmadienį). 
Lietuviai taip pat tuo laiku turės ir savo 
prekystaiį — „stall", kur bus parodoma 
įvairūs mūsų tautiniai išdirbiniai, rūbai ir 
kita. Bus pardavinėjamas ir lietuviškas 
maistas. Prekystaliu rūpinasi tautinių šo
kių grupė „Lietuva“, jų tėvai ir rėmėjai.

PENKTASIS TURGELIS

Vasara eina į pabaigą. Baigiasi atostogų 
laikas. Po trumpo poilsio ir dainavietės 
ruošiasi vykdyti savo numatytus rudens 
ir žiemos darbus. Svarbiausieji ir daugiau
sia pelno duodantieji yra rengiamieji tur
geliai ir kalėdiniai bazarai.

Penktasis turgelis bus rugsėjo 16 d. Tai
gi laiko nedaug. Visus, kas tik gali, prašo
me paremti tą mūsų darbą, prisiunčiant 
nereikalingus drabužius, indaują, papuo
šalus, knygas ir kita. Viskas tinka, viską 
galima parduoti. Taip pat jau laikas pa
dėti ir kalėdiniam bazarui, kuris numa
tomas lapkričio 24-25 dienomis'. Čia reika
lingi rankdarbiai, visokie meno dirbiniai. 
Be to, labai prašome aukoti ir fantus ka
lėdinio bazaro loterijai.

Remdami „Dainavą“, padėsite ligoniams, 
seneliams :ir kitiems vargan patekusiems 
tautiečiams. Dalis metinio pelno skiriama 
jaunimo ir lietuviškų organizacijų para
mai.

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą.

Daiktus siųsti iki rugsėjo 10 d.: „Daina
va“, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Dainavietės

GLOUCESTERIS
PAVYKĘS VARDINIŲ VAKARAS

Birželio 24 d. ukrainiečių klubo patal
pose buvo liet, jaunimo suruoštas vardinių 
vakaras, kurį pradėjo M. Karmelavičiūtė, 
tardama susirinkusiems keletą žodžių. Po 
to J. Biliūnaitė pasveikino Antanus, Jo
nus, Petrus, Povilus iir kitus. C. Pritchett 
padėkojo visiems atsilankiusiems ir prisi- 
dėj tįsiems prie jaunimo veiklos skatinimo.

J. Kukštui grojant akoreonu, jaunimas 
pašoko keletą tautinių šokių, o visi kartu 
— tradicinius šokius.

Šeimininkės M. Galvenauskienė, L. Va
lentą, A. Vilimienė, L. Gravienė paruošė 
stalą su skaniais užkandžiais. Buvo taip 
pat turtinga loterija.

J. Vilimas perskaitė gautą iš DBLS Val
dybos laišką apie ateinančiais metais ruo
šiamą Pasaulio Jaunimo kongresą, kurio 
atidarymas įvyks Londone. Deja, Glouces
ter's ir Stroudas negalės niekuo prisidėti, 
nes čia nėra nei vieno jaunuolio, mokan
čio lietuvių įkalbą. Bet vietoje esantis jau
nimas galėtų kai ką nuveikti. Jaunimo ra
telis dėkoja aukotojams už loterijiai suneš
tas dovanas.

Vardinių vakaras praėjo labai puikioje 
nuotaikoje. Laukiame jaunimo ratelio pa
sirodant vėl su nauja ir gražia programa.

J. Vilimas

BRADFORDAS

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 30 d., sekmadienį, 3.30 vai. p. p. 
„Vyčio“ klubo salėje yra šaukiamas klubo 
narių pusmetinis susirinkimas. Kviečiar 
me visus dalyvauti. Bus svarstomas klubo 
įstatų pakeitimo klausimas.

„Vyčio“ klubo valdyba 

VOKIETIJA
JAUNIMO POSĖDIS

IV PLJ Kongreso ruošos komitetas po
sėdžiavo birželio 10 ir 11 d. d. Romuvoje. 
Šalia komiteto narių šiame posėdyje da
lyvavo ir PLJS pirmininkė Gabija Juoza
pavičiūtė jis Kanados.

Lėšų telkimu Vokietijoje rūpinasi Vo
kietijos LB Valdyba. Ji žada dar šią vasa
rą išsiuntinėti aukų lapus Vokietijos lie
tuvių visuomenei ir rašyti .asmeniškus 
laiškus, prašant aukų. Rugpiūčio 19 d. Ro
muvoje įvyks „sodo šventė“, kurią ruošia 
Vokietijos LB Valdyba ir jaunimas. Val
dyba siūlo apylinkėms suruošti bent po 
vieną renginį, kurio pelnas būtų Skiriamas 
kongreso ruošos darbams. Prie šių paren
gimų turi prisidėti ir jaunimas.

Technikinė komisija painformavo, kad 
patalpos studijų dienoms jau užsakytos 
Altenberge, netoli Koelno. Patalpos kon
greso uždarymui visom' trim dienom taip 
pat užsakytos Koenigsteine. Patalpomis 
stovyklai Anglijoje rūpinasi A. Vilčinskas. 
Šiuo metu komisija planuoja ekskursijas, 
kurios įvyks kongreso metu.

Kultūrinė komisija nustatė, kad jaunų
jų kūrėjų vakaras įvyks 1919 m. liepos 27 
d. Galvojama turėti po vieną pasirodymą 
iš kiekvieno krašto. „Grandinėlei“ teks pa
sirodyt! Anglijoje ir Vokietijoje.

Kongreso stovyklos programa rūpinasi 
kun. A. Samiaitis ir E. Bradūnaitė, abu iš 
JAV-bių. Jie siūlo programą iš dviejų da
lių: 1) Okupuotos Lietuvos padėtis ir gy-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — liepos 23 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

GLOUCESTERYJE — liepos 28 d., 18.30 
vai., St. Peter's.

STROUDE — liepos 29 d., 11 vai., Beeches 
Green.

NOTTINGHAME — liepos 30 dl, 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 6 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — rugpiūčio 6 d., 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 13 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

PETERBOROUGH — rugpiūčio 13 d., 
14.30 vai., (vieta bus pranešta atski
rai). Po pamaldų a. a. Kazimiero And
riuškevičiaus kryžiaus šventinimas.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žoli
nėje, 18 va!., Liet. Židinyje.
KEIGHLEY — liepos 30 d., 1 vai. p. p., St. 

Anne's bažn.
BRADFORDE — rugpiūčio 6 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — rugpiūčio 13 d., 1 vai. p. p., 

St. Columba's bažn.

venimas: menas, muzika, žmogaus teisės, 
gamta, ir 2) Lietuviškasis lobynas: Joni
nės, Kūčios, Velykos, vestuvės, mįslės ir 
t. t.

Studijinė komisija jau yra suredagavu
si IV PLJK tikslą — Naujai pagrįsti ir 
įprasminti jaunimo dalyvavimą išeivijos 
veikloje. Buvo svarstyta studijų dienų ei
ga ir dabar svarstomos jaunimo veiklos 
gairių metmenys.

Atstovai į IV PLJ Kongresą visuose 
kraštuose turi būti išrinkti ligi š. m. spalio 
1 d. Visas jaunimas (atstovai ir dalyviai) 
tarp 16 ir 35 metų, norintieji dalyvauti IV 
PLJ Kongrese, turi registruotis per savo 
'krašto jaunimo sąjungos pirmininkus iki 
1979 m. vasario 16 d. Registracijos mokes
tis — 100 dolerių kiekvienam dalyviui. Li
kusią sumą, apie 300 dolerių, reikia sumo
kėti iki 1979 m. birželio 1 d.

Patvirtintos IV PLJ Kongreso datos. 
Kongresas įvyks nuo 1979 m. liepos 11 iki 
liepos 29 dienos Europoje šia tvarka:

Liepos 11-19 d. d. kongresinė stovykla 
Anglijoje. Stovykloje galės dalyvauti visas 
lietuvių jaunimas.

Liepos 14 d. — koncertas r šokiai.
Liepos 19-26 d. d. — studijų dienos Vo

kietijoj je (Altenberge, netoli Koelno). Ga
lės dalyvauti tik rinkti atstovai iš visų 
kraštų.

Liepos 19-26 d. d. visas jaunimas, išsky
rus atstovus, turės progos pakeliauti po 
Europos kraštus. Kelionės bus organizuo
tos.

Liepos 27-29 d. d. kongreso uždarymas 
Koenigsteine, netoli Frankfurto. Tą sa
vaitgalį įvyks jaunųjų kūrėjų vakaras, 
oficialioji uždarymo dalis, šokiai ir iškil
mingos pamaldos. Galės dalyvauti visas 
lietuvių jaunimas, Vokietijos lietuvių vi
suomenė ir svečiai iš kitur.

ĮDAINUOTŲ DIDŽIULĘ PLOKŠTELĘ 
LIETUVIŠKŲ DAINŲ, BET...

Vokietijoj leidžiamasis magazinas „Bri
gitte" Nr. 14 paskyrė net du puslapius iš
garsėjusiai šlagerių dlainininkei Lena Va
laitis. Atsispausdino ir dvi jos fotografi
jas, vieną viso puslapio aukščio, o kitą be
sišypsančią virtuvėje prie puodo, kuriame 
verda kažkoks lietuviškas valgis. Taiip, ta 
pati Lena Valaitis, apie kurią prieš kaž

kiek metų būdavo dažniau rašoma — ta
da, kai ji pradėjo garsėti.

Iš Benno Kroll lengva ranka parašyto 
apie ją straipsnioko sužinome, kad garsio
ji Lena gimė Klaipėdoje 1943 m. rugsėjo 7 
d., pokario metais pabėgėlių stovyklose 
vokiečių būdavo pravardžiuojama lenke, 
mokėsi Hessen o lietuvių gimnazijoje, bet 
nebaigė jos, o kilti pradėjo, kai buvo de
vyniolikametė (dabar ji jau 34 m. am
žiaus) ir talentų varžybose padainavo 
„Summertime" ir „Maskvos naktys“. Pa
mažu atėjo garsas — plokštelės, koncertai.

O tam korespondentui ji pasisakė, kad 
laibai norėtų ilgo grojimo plokštelėn įdai
nuoti lietuviškų liaudies dainų, įtik kol kas 
neturi teisės: 1975 m. yra pasirašiusi še- 
Išeriemis metams sutartį, kad dainuos tik 
tai, kas jai bus pasakyta — šlagerius. Kai 
atidiainuos, bus jau 36 m. amžiaus ir tada 
gal susigundys atiduoti duoklę lietuviškai 
dainai.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS

Bostone buvo suvažiavę Amerikos Lie
tuvių inžinierių čir architektų sąjungos na
riai, išklausė net kelių paskaitų (dr. J. S. 
Žmuidzino, dr. J. Gimbuto, inž. J. Danio ir 
dr. P. Zundės) ir valdybos narių praneši
mų (J. Kerelio, J. Lintako, J. Sakalo).

Naujon valdįybon išrinkti: pirm. V. Iz- 
bickas, vicepirm. R. Bričkus, J. Dačys, K. 
Devenis, V. Banaitis, B. Galinis, J. Štuo- 
pis ir V. žiauigra.

VENECUELOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ IŠSIRINKO NAUJĄ 

VALDYBĄ

Venecuelos lietuviai trejiems metams iš
sirinko tokią bendruomenės valdybą: pirm. 
J. Kukanauza, vicepirm. inž. L. Mažeika, 
ižd. P. Kriščiūnas, sekr.A. žalnieriūnaitė, 
švietimo ir kultūros reikalams dr. V. Gu
tauskas, ryšiams su latviais ir estais J. 
Statkutė-Roseles, kapelionu kun. A. Per
kamais, korespondente A. Vaisiūnienė ir 
Jaunimo sąjungos pirm. A. Mažeika.

Pasaulio Lietuviu Dienos
i

VLIKO PIRMININKO DR. K. VALIŪNO 
KALBA

Lietuvių Bendruomenė, kaip žinia, jun
gia pasaulyje pasklidusius lietuvius su vi
sais jos atsišakojimais: tautybė, kalba, Sei
mą, tautinė kultūra, sava nepriklausoma 
valstybė ,mokykla, tautos istorija. Vienas 
tų atsišakojimų, būtent — sava nepriklau
soma Lietuvos valstybė — yra bendrais ir 
Lietuvių Bendruomenei ir VLIKui, kurio 
vardu čia kalbu. Be to. toji lietuviška ver
tybė —- sava valstybė — yra pati svarbiau
sia sąlyga visoms kitoms tautos gailioms 
išsilaikyti, tarpti ir plėtotis.

Svetimiesiems sutrypus Lietuvos vals
tybės funkcionavimą, 1943 metų pradžioje 
lietuvių tauta per savo politines partijas 
ir kovos sąjūdžius pašaukė i gyvenimą 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą ir suteikė jam galią, kai ir kur reikia, 
atstovauti lietuvių tautai, kalbėti jos var
du, ginti Lietuvos valstybės reikalus. 
VLIKas, vykdydamas savo mandatą, vado
vauja Lietuvos laisvės kovai laisvajame 
pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas 1949 metų birželio 14 dieną (prieš 
dvidešimt devynerius metus) lietuvių tau
tos amžinųjų siekių vardan paskelbė LIE
TUVIŲ CHARTĄ, aprėpiančią visą lietu- 
viją ir nustatančią veiklos pagrindus jos 
amžina! gyvasčiai išlaikyti. Tokiu būdu 
Lietuvių Charta, be visos eilės kitų daly
kų, įsipareigoja kiekvieną lietuvį, taigi ir 
visą Lietuvių Bendruomenę, atstatyti, ap
gint! ir išlaikyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kuri yra aukščiausioji tautinės 
bendruomenės organizacija ir pagrindinė 
tautinės kultūras išlikimo, ugdymo ir plė
totės sąlyga. Be to, dabartinis gyvenama
sis momentas uždeda ant lietuvių ben-

Lenkijos skrajojantis universitetas
Svetur atsidūrę lietuviai disidentai daž

nai prasitaria, kad Lenkija lietuviams iš 
dalies yna lyg ir koks langas į Vakarus. 
Ten daug laisviau, ten galimi ir tokie daly
kai, apie kokius Lietuvoje gal kartais įma
noma tik pasvajoti ir tai tylom.

Tačiau tos laisvės toli gražu ne visos yna 
kokia nors režimo malonė, žinoma, daug 
reiškia, kad Lenkija nėra kuri nors kelio
liktoji Sov. Sąjungos respublika, tačiau už 
laisves reikia grumtis. Lenkijos gyvento
jai ne kartą jau yra vienaip ar kitaip su- 
bruzdę ir nebūtinai kaskart išeidami į gat
vę kruviniems susirėmimams. Persekioja
mi, suiminėjami, kišami į kalėjimus, jie 
suranda būdų, kaip išlaikyti savo tapaty
bę ir tautinę kultūrą.

Lenkijoje, kaip ir kituose sovietiniuose 
kraštuose, propaganda skelbia tik tai, kas 
valdžiai naudinga, dėl to iškraipoma ne 
tik praeitis, bet ir dabarties įvykiai. Isto
rija patvarkoma pagal tokį kurpalį, kad 
jos menkumas padėtų Iškelti dabarties di
dybę. Kaip Lenkija kovojo už savo nepri
klausomybę, kaip ji kratėsi rusų (bandymų 
dominuoti, apie tokius dalykus nepaskai- 
tysi vadovėliuose, neišgirsi jokio universi
teto paskaitose. Kas gi per inteligenitijia iš
augs, jei dabartiniai studentai semsis iš
mintį tik iš tų šaltinių, kurie oficialiai pa
teikiami? Reikia, kad bent norintieji ga
lėtų susipažinti su savo Lenkija, kokia ji 
buvo ir ko siekė.

Tai pernai rudenį studentų solidarumo 
komitetas iškėlė mintį, kad šitų dalykų 
reikia patiems mokytis. Susilaukta akade
minių sluoksnių pritarimo: šių metų sau
sio mėn. sudaryta Akademinių kursų drau
gija, į kurią tuoj pat įstojo 58 profesoriai 
ir rašytojai. Dabar draugija jau turi 70 
narių. Tarp jų yra bent šeši mokslų aka
demijos nariai, ir du jų, biologas Kiela- 
nowskis ir ekonomistas Lipinskis, tarptau
tinio masto figūros. Tos draugijos nariai 
sutiko skaityti neoficialias paskaitas, ku
rioms, aišku, niekas neduoda pasinaudoti 
universiteto patalpomis.

Kol kas norinčių pasiklausyti neoficia
laus mokslo studentų buvo apie 700. Ka
dangi universitetas krašte yra ne vienas, 
tai lektoriams tenka važinėti iš miesto į 
miestą, dažnai net sekiojamiems policijos 
ir liškraustomiems iš traukinių. Labiausiai 
tokio persekiojimo yra susilaukęs Lenki
jos savigynos komiteto jaunasis vadas 
Adamas Mičnikas. Jis jau buvo daugiau 
kaip 20 kartų areštuotas. „Skrajojančiame 
universitete“, be kita ko, jis dėsto opų da
lyką -— Lenkijos politinę istoriją. Valdžiai 
jis gal pavojingas ir dėl to, kad turi ryšius 
su darbininkų judėjimu. Paskutinį kartą 
jis buvo ištrauktas iš traukinio birželio 
mėn. pabaigoje ir 48 vai. išlaikytas [polici
joje, kad nenuvažiuotų paskaitai. Vasario 
mėn. Krokuvoje policija užpuolė tą butą, 
kuriame buvo susigrūdę apie 100 studen
tų klausytis Mičniko paskaitos, dujomis ir 
lazdomis bevaikydami nemaža jų sužeidė.

Panašių užpuolimų yra buvę ir daugiau. 
Stengiamasi paveikti studentus, kad1 jie 
neitų į tokias paskaitas. Pabaudas turi 
mokėti, kas leidžia savo bute susirinkti 
studentams. Vienas tų dėstytojų, prof. Ja
nas KielanowSkis, sako, kad valdžia tiesiog 
nežino, ką daryti. Jeigu ji ryžtųsi, tai ne
sunkiai galėtų visą judėjimą sustabdyti. 
Bet tas skrajojantis universitetas yra ne
politinis ,ir jo statute štai kas pabrėžtinai 
pasakyta: „Piliečio pareigos jausmas nega
li būti sukurtas — jis nebus pilnutinis pi
lietis, jei neieškos tiesos apie pasaulį ir sa
ve“. Tokio universiteto šaknys esančios

ruomenės pečių diar ir ypatingą uždavinį 
— ji savo jėgomis yra įsijungusi ir į Lie
tuvos vadavimo veiklą, vadovaujamą Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto.

Lietuvių Bendruomenės indėlis į Lietu
vos laisvinimo darbą yra svarbus. Kviečiu 
dar paveikiau dėtis į Lietuvos vadavimą, 
ypač Europos ir Lotynų Amerikos kraš
tuose, kur sėkmingesniam laisvinimo dar
bui reikalinga daugiau jėgų. Mūsų jėgos 
kaupiasi daugiausia Šiaurės Amerikoje 
(Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje). Čia reiktų siekti dar didesnės 
darbo damos Jkad pavergtoje Lietuvoje 
lietuvių tautos laisvės pasiryžėlių darbas, 
drauge su mūsų pastangomis, veikiau pri
artintų Lietuvos laisvės rytą. Pavergtųjų 
lietuvių ryžtas Lietuvos laisvei, kaip žinia, 
yra sąlygojamas jų pačių laisve ir gyvybe.

Šios Pasaulio Lietuvių Dienų iškilmės 
sutampa su pagrindinėmis istorinėmis Lie
tuvos valstybingumo apraiškų sukaktimis, 
šiemet sukanka 725 metai nuo Mindaugo 
Lietuvos valstybės įsteigimo, 60 metų — 
nuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, 35 
metai nuo Vyriausio Lietuvo Išlaisvinimo 
Komiteto įsteigimo. Senas Lietuvos val
stybingumas, istorijos sąvartoje pažadinęs 
lietuvių tautą atsikelti ir prisikelti, yra to
ji pagrindinė gajoji jėga, kuri ją įgalins 
išsivaduoti ir iš dabartinės svetimųjų prie
spaudos.

Tikiu, mano keliamos mintys, liečian
čios Lietuvos vadavimą, atsispindės ne tik 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės svarsty- 
bose ir nutarimuose, bet atkreips ir nau
josios vadovybės palankų dėmesį.

Susiklausymas ir Lietuvos vadavimo 
darbo dama mūs žingsnius telydi! Tad 
spieskimės vis petys petin dar glaudžiau į 
darbą!

(ELTA)

Lenkijos istorijoje, kaip sakė vienas len
kas žurnalistas. Jau du kartus lenkų stu
dentai auiklėjosi pogrindyje — carinės Ru
sijos ir nacių okupacijos metais. O prof. 
KielanowSkis neabejoja, kad tie, kurie ši
taip mokėsi devynioliktame amžiuje, su
vaidino reikšmingą vaidmenį šiame am
žiuje, ir tie, 'kurie dabar mokosi, ateityje 
suvaidins.

Teroras, Kielanowskio nuomone, susi
laukia priešingų rezultatų, negu valdžia 
siekia. Praeitas metais teroru bandyta su
tvarkyti disidentinį darbininkų judėjimą, 
bet dėl to jis dar stipresnis pasidarė. Taigi 
ir žiaurus susidorojimas su Mičniko pa
skaitos įklausiusiais studentais Krokuvoje 
išliksiąs lenkų kultūroje amžinai.

Lenkai esą skolingi Vakarams dabar la
biau, negu bet kada istorijoje. Kai krašte 
opozicija smaugiama, tokie veiksmai nepo
puliaraus atbalsio susilaukia JAV, ypač 
prez. Carierio akyse. Dabar jau ir Švedija, 
ir Anglija, ir Vakarų Vokietija pradedan
čios rodyti ,kaip jos žiūri į persekiojimus 
Lenkijoje.

PADĖKITE IŠLIKTI LIETUVIAIS!
Šitaip „Tėviškės Žiburiuose“ Skundžiasi 

Aleksandra Vaisiūnienė iš Venecuelos.
„Normaliai, jei gauname spaudu, siųstą 

paprastu paštu, mus pasiekia per 6-7 mėn. 
Šiandieną mane pasiekė laikraštis“, rašo 
ji, „išsiųstas lygiai prieš metus“.

„Bet tai dar ne viskas“, rašo ji toliau, 
„— yna atvejų, kuriuos turime kaltinti. 
Kai kurių lietuvių laikraščių administra
cijos, gal ir visai be blogos valios, daro 
mums, skaitytojams, didelę žalą. Jos, pvz., 
'savaitinį laikraštį atsiunčia viename ryšu
lėlyje 6 numerius, t. y. 6 savaičių laikraš
čius. Pirmas laikraščio numeris, išėjęs į 
viešumą, mums nėra tuojau pasiunčiamas, 
bet laukiama administracijoje, kol susi
rinks 6 savaičių numeriai ir tik tada mums 
išsiunčia. Jei pašte jie išbūna 6-7 mėn., 
gaunamte laikraštį jau beveik 8 mėnesių 
senumo. Kitas savaitinis laikraštis daro tą 
patį, tik įdeda dviejų savaičių numerius“. 
Be kita ko, ji sako, kad P. Amerikoje gy
venantieji nepajėgia užsisakyti spaudos 
oro paštu, o 'senoji karta noriai skaito lie
tuvišką spaudą.

Ryšium su tuo baisiai ilgu spaudos ke
liavimu ji skundžiasi dar ir štai kodėl:

„Pavyzdžiui, mes niekuomet nežinome, 
kada ir kokie yra 'skelbiami konkursai; su
žinome tik tada, kai po 6-7 mėn. buvo 
įteikta tam ar kitam spaudos mylėtojui 
spaudos premija. Atrodo, Pietų Ameriko
je neatsiranda nė vieno spaudos darbuoto
jo, (kuris parašytų novelę ar gautų kitokią 
premiją .Visos premijos atitenka tik JAV 
ar Kanados tautiečiams. Mes, žinoma, 
džiaugiamės jų laimėjimais, bet gal ir pas 
■mus atsirastų mėgėjų dalyvauti konkur
suose“.

Kai laikraščiai taip vėlai pasiekia, tai ji 
siūlo, kad Pasaulio Liet. Bendruomenė 
laiškiais informuotų tų kraštų centro val
dybas 'apie svarbesnius įvykius. „Neleiski
te imurnls visai išnykti iš lietuviško gyveni
mo horizonto“, Šaukiasi A. Vaisiūnienė. 
„Padėkite mums! Mūsų gyvenimas čia ir 
taip daug liūdnesnis, nuobodesnis. Mums 
pramoga retas įvykis, mes graibstomės už 
visko ir stengiamės išnaudoti kiekvieną 
progą. Mūsų tarpe dar yra veikėjų, kurie 
veža lietuvybės vežimą ir dar nori vežti. 
Neatimkime jiems noro dirbti mūsų nau
dai. Padėkite mums išlikti lietuviais, nes 
savo krašto meilę tebejaučiame savo šir
dyje“.
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