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Visos tautos idealas Laužomi Helsinkio sutarimai MOTINOS DIENA
Į LIETUVOS IK PASAULIO LIETUVIŠ
KĄJĮ JAUNIMĄ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 63-ŲJŲ 

METŲ PROGA
Mes, Vilniaus lietuvių patriotiškasis 

jaunimas, minėdami 63-ąsias Nepriklauso
mybės akto pasirašymo metines, skelbia
me —

Mūsų Tėvynės Lietuvos valstybinė Ne
priklausomybė gyva mūsų širdyse! Lietu
vos laisvės Idėja dega mūsų protai! Mes, 
besibaigiančio XX-ojo — kosmoso ir ato
mo amžiaus vaikai — gimėme vergijoje. 
Tačiau savo šeimose, draugų būreliuose, 
kartu su Lietuvos, Laisvojo pasaulio lie
tuviais, jaunimu, GULAG'O tremtiniais, 
kartojame didingiausi© tautos istorijos 
dokumento žodžius:

„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasa
rio 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreip
tis: į Rusijos Vokietijos ir kitų šalių vy
riausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 dienomis 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis...“.

Minėdami šią didžią datą, lenkiame gal 
vas tiems, kurie padėjo pagrindus Nepri
klausomybei, žuvo už Tėvynės laisvę.

Rusiškieji okupantai sutrypė valstybės 
suverenumą, bet nepajėgs išrauti iš mūsų 
sielos laisvės jausmo, nepriklausomos Lie 
tuvos atkūrimo troškimo.

Mūsų idealas yra visos lietuvių tautos 
idealas.

Mums artimi didžiojo rusų tautos ko
votojo už žmogaus teises V. Bukovsklo žo
džiai, kupini skausmo, atspindintys mūsų 
brutalios epochos dvasią — „jeigu norite 
paversti savo šalį kapinynu, pradėkite 
kurti socializmą“. Socializmas praktikoje 
— tai šiurpi Kampučijos tragedija, Afga
nistanas, kurio istorija tarytum pakarto
ja įvykius Pabaltijyje prieš 40 metų. Mes 
visa širdimi su Afganistano tautomis, su
kilėliais ir partizanais. Savo darbu, tikė
jimo, kova privalome 'įrodyti ir įrodysi
me, kad antikomunistas nė kiek ne blo
gesnis žodis už antifašistą“ (Taip yra pa
sakęs dabartinis vokiečių literatūros kla
sikas, artimas A. Solženicyno draugas). 
Komunizmas, fašizmas, genocidas — mū
sų tautai sinonimai.

Mūsų pusėje Tiesa, moralinis, dvasinis 
pranašumas. Žavėjo, teikė didžiulę para
mą prezidento Dž. Karterio tvirta vyriau
sybės politika žmogaus teisių gynimo 
klausimu, Maskvos olimpiados boikotas. 
Mes ne vieni! Didžiuojamės šios laisvos, 
demokratiškiausios, galingiausios pasau
lio valstybės laimėjimais. Žinome, kad ne
mažą indėlį į jos klestėjimą įneša mūsų 
tautiečiai, jos ateitį kuria Ir lietuvių jau
nimas, gėrimės jo tautine veikla, jaučia
me paramą.

Mums artimi ir brangūs naujojo JAV 
prezidento Ronaldo Reagano inauguraci
nėje kalboje pacituoti Pirmajame pasau
liniame kare žuvusio Amerikos kario žo
lėdžiai: „aš turiu gyventi, kovoti, dirbti 
taip, tarytum nuo manęs vienintelio pri
klausytų Tėvynės likimas“. Jie privalo 
tapti ir mūsų credo.

Mes turime kuo sekti. Tai mūsų dienų 
didvyriai: B. Gajauskas, N. Sadūnaitė, P. 
Paulaitis, V. Petkus, P. Pliumpa, doc. V. 
Skuodis, S. Kovaliovas, A. Terleckas, G. 
Iešmantas, V. Lapienis, P. Pečeliūnas, A. 
Statkevičius, J. Sasnauskas, A. Janulis, P. 
Buzas, G. Navickaitė, O. Vitkauskaitė, J. 
G. Stanelytė.

,,Stebėt, mąstyt ir viską atsiminti“, bū
ti laisvės kovų metraštininkais — mūsų 
pirmutinė pareiga. Klausykime, ką pasa
koja tėvai, seneliai, užrašykime jų pasa
kojimus — kaltinamąją medžiagą okupan
tams. Burkimės į savišvietos ratelius, stu
dijuokime Lietuvos istoriją, filosofijos 
klausimus, tobulai kalbėkime lietuviškai, 
visapusiškai ruoškimės būti tikri valsty
bės piliečiai! Stenkimės kurti gausias, 
gražias, blaivias lietuviškas šeimas — 
Lietuvos jaunystę!

Didysis mūsų sąjungininkas — Tikėji
mas, Bažnyčia. Lankykime ją, klausyki
mės pamokslų, juose išgirsime daug ne
paprastai naudingo, jie padės mums ne- 
sugniužti.

Iš mūsų Tėvynės Lietuvos širdies — Vil
niaus sveikiname viso pasaulio lietuvius!

Tebūna mums Vasario 16-oji vėliava, 
po kuria vieningai stojame į naują žygį 
už laisvę, už Lietuvos Nepriklausomybę!

Viilnius, 1981.11.16
Vilniaus lietuviškasis jaunimas

(Aušra Nr. 26)
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TSKP CK GENERALINIAM SEKRETO
RIUI L. BREŽNEVUI
TSRS GENERALINIAM PROKURORUI 
LTSR KP CK PIRMAJAM SEKRETORIUI 
LTSR PROKURORUI

Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
Lietuvos visuomeninės grupės

DOKUMENTAS NR. 28
Helsinkio Baigiamajame akte, kurį pa

sirašė 35 valstybių vadovai, tame tarpe Ir 
Tarybų Sąjunga, kalbama, kad pasitari
me dalyvaujančių valstybių visiems pilie
čiams garantuojamos pagrindinės teisės 
ir laisvės: minties, sąžinės, religijos įsi
tikinimų; pabrėžiama, kad taikos, teisin
gumo ir gerbūvio sąlyga yra žmogaus tei
sių gerbimas.

Akte sakoma, kad „žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių srityje dalyvaujančios 
valstybės veiks pagal SNO įstatų tikslus 
bei principus ir pagal Visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją. Jos taip pat vykdys sa
vo pareigas ,kaip jos nustatytos tarptau
tinėse deklaracijose ir susitarimuose šlo- 
je srityje, įskaitant ir Tarptautinius pak
tus dėl žmogaus teisių, jeigu jie jas riša. 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija skel
bia, kad ,,Kiekvienas žmogus turi įsitiki
nimų ir jų laisvo išreiškimo laisvę; ši tel- 
sė duoda laisvę be kliūčių laikytis savo 
įsitikinimų ir laisvę Ieškoti, gauti ir pla
tinti informaciją ir idėjas visomis priemo
nėmis ir nepriklausomai nuo valstybių 
sienų“ (19 str.).

TSKP CK Politbiuras, TSRS AT Prezi
diumas, TSRS Ministrų Taryba pareiškė, 
kad jie šituo vadovausis, kad pasitarime 
dalyvaujančios šalys įgyvendins susitari
mo principus ir kad Tarybų Sąjunga elg
sis, būtent, tik taip („Tiesa“ 1975.VIII.7).

Tačiau faktai rodo, kad nežiūrint ‘į visus 
iškilmingai prisiimtus įsipareigojimus, 
Tarybų Sąjungos piliečiams neleidžiamą 
naudotis pagrindinėmis teisėmis, o kas 
jomis bando pasinaudoti, būna griežtai 
baudžiami.

1980 m. gruodžio 15-22 d.d. Lietuvos 
TSR Aukščiausiasis Teismas Vilniuje nu
teisė tris Vilniuje gyvenančius žmogaus 
teisių gynėjus (Byla Nr. 58).

1. Vytautas SKUODIS, g. 1929 m., geo
logas, docentas, Helsinkio susitarimų vyk
dymui remti Lietuvos visuomeninės gru
pės narys, apkaltintas, kad dalyvavo ne
legalių žurnalų „Alma Mater“ ir „Per
spektyvos“ leidime ir kad parašė knygą

A. SACHAROVUI 60 (METŲ
Gegužės 21 dieną Rusijos žmogaus tei

sių kovotojui dr. Andrejui Sacharovui, ku
ris šiuo metu gyvena policijos priežiūro
je Gorkio mieste, sukako 60 metų. Ta pro
ga Britų televizijoje buvo rodomas filmas 
iš pasižymėjusio mokslininko gyvenimo, 
o „The Times“ atspausdino žymiųjų bri
tų mokslo ir politinų veikėjų pasirašytą 
laišką, kuriame reikalaujamą A. Sacharo
vą išleisti iš tremties ii- grąžinti jam pilie
tines teises.

NAUJAS PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS
Gegužės 21 d. naujai išrinktas Prancū

zijos respublikos prezidentas Francois 
Mitterrand perėmė pareigas iš buv. prez. 
Giscard d‘Estaing.

Naujuoju min. pirmininku paskirtas 
nuosaikus socialistas Pierre Mauroy.

SOVIETAI ŠMEIŽIA „SOLIDARUMĄ“
Lenkijos profsąjungų „Solidarumas“ Ja

roslavo skyrius pareiškė protestą Sovietų 
ambasadai Varšuvoje dėl Sovietų ir Ry
tų Vokietijos spaudos tendencingų prane
šimų apie padėtį Lenkijoje. Sovietų laik
raščiai rašė, kad „Solidarumas“ siekia 
nusikratyti Lenkijos komunistų partijos 
ir „likviduoti socializmą“.

POPIEŽIUS SVEIKSTA
Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikatos 

stovis nuolat gerėja. Ligoninėje jis yra 
perkeltas į kitą palatą, iš kurios per lan
gą jis gali matyti Šv. Petro baziliką. Jis 
gauna lengvos dietos maistą.

Turkų teroristas M. A. Agca, bandęs 
nužudyti popiežių, perkeltas iš policijos 
daboklės Romos kalėjimą.

ITALAI UŽ ABORTUS
Referendume, kuriame Italijos gyven

tojai turėjo pasisakyti ar panaikinti esa
mą įstatymą, kuris leidžia daryti abortus, 
dauguma italų pasisakė prieš katalikų 
Bažnyčios nusistatymą. Nors 97,5% Itali
jos gyventojų yra katalikai, 67,9% balsa
vusių pasisakė už įstatymą, kuris tam tik
rais atvejais leidžia daryti abortus.

STUTTGARTE

Antrą gegužės mėnesio sekmadienį 
Stuttgarto Moterų Klubo surengtas tradi
cinis Motinos Dienos minėjimas Kolpingo 
namuose. Dienelė buvo šilta, saulėta, ir ji 
gai kai kuriuos iš mūsų viliojo pasidžiaug 
tl gamta; bet, nepaisant tokio gražaus oro, 
koplyčioje ir valgyklos salėje susirinko 
apie 40 lietuvių. Matėsi daug naujų veidų, 
bet ir trūko nemaža įprastų dalyvių.

Mišias atlaikė katalikų kunigas Kazi
mieras Senkus, o pamokslą, specialiai pri
taikintą Motinos Dienos progai, pasakė 
evangelikų kunigas Fricas Skėrys. Po Mi
šių visi susirinko salėje. Stalai buvo pa
puošti seselės Mauros parūpintomis gėlė
mis. Seselė yra vokietė, bet lietuvę moti
ną irgi gerbianti ir mylinti. Dalyviai pa
sivaišino tortais, o kavą teko Iš automatų 
pirkti, nes kavinės bufetas neveikė. Ne
paisant to, nuotaika buvo šeimyniška ir 
linksima.

Po kavutės sekė trumpa programa. Prog 
ramą pradėjo kun. K. Senkus, perskaity- 
damas Alinos Grinienės parašytą ir atsiųs 
tą rašinėlį apie motioą. Po to pasirodė vai
kai. Mėta Landytė padeklamavo eilėraštį 
mamytės garbei. Ir jos jaunesnis broliu
kas Nerius Landys neatsiliko: padcklama 
vo taip pat eilėraštį apie mamytę. O tre
čią eilėraštį padeklamavo neseniai iš Lie
tuvos atvykusi Ilona Klausaitė. Eilėraš
tis irgi iš Lietuvos — J. Lapašinsko „La
bos nakties“. Po eilėraščių sekė muzikinė 
dalis. Pirma, Nerius ir Mėta Landžiai ar
monika ir fleita pagrojo duetu dvi dai
neles. Po jų sekė suaugusių programa. 
Kun. K. Senkus, Milda ir Šarūnas Lan
džiai padainavo F. Strollos „Tau, mamu
te“ ir J. Strolios „Parvesk!, Viešpatie“. 
Muzikinę dalį užbaigė Aldona Beckerienė, 
jautriai padainavo „Motinai“. Užbaigia
mą žodį tarė Moterų Klubo atstovė Zina 
Glemžienė.

Prieš išvažiuodama atgal į Ameriką, no
rėčiau dar vieną dalyką šioje korespon
dencijoje paminėti. Taip, kaip Muenche- 
no lietuviai be Alinos Grinienės negyvuo
tų, manau, nors kai kas gal ir nenorės 
sutikti, Stuttgarto lietuvių visuomenės 
veikla be kun. K. Senkaus apmirtų. Taip, 
gal Stuttgartas ir turi lietuvių, kurie gali 
atstovauti mus tarp kitataučių, turi lietu
vių, kurie įsijungia į nelengvą organiza
cinį darbą, bet jeigu nebūtų, kas juos ra
gintų, jei nebūtų, kas taip pat programas 
rūpintųsi, manau, kad Stuttgarto lietuvių 
veikla daug ko nustotų. Milda Landienė

IIUETENFELDE
Huetenfeldietės lietuvės yra laiminges

nės nei kitos, nes čia per savo šventės pa
maldas gauna kiekviena po rožę, net ir bū
simos mamos neaplenkiamos, tik joms 
primenama reikamai pasiruošti lietuviš
kos mamos dorybėmis, laukiant garbingos 
dienos. Ne tik po rožę, ne, bet ir ryšulėlį 
maldų, linkėjimų Iš savo vyrų, vaikų, pa
rapijos! Nenuostabu, kad mielos motinos 
iš savo pusės palieka pamaldose ar minė
jime savo tyriausių puo’menų — ašarų.

šiemet Huentenfeldo katalikai (ir evan
gelikai) pagerbė ir vertino motinas bažny 
čioje gegužės 10 d. Visas pagerbimas pra
vestas tarsi liturginės pamaldos: lietuviš
ki religiški eilėraščiai, gltaruotos dainos 
ir giesmės, gėlės Marijai, gegužinės pa
maldos jai, pritaikinti Motinai religiniai 
tekstai ir Dalios Grybinaitės, gimnazijos 
mokytojos, ,,pamokslas“. Jaunutė moky
toja neatsisakė garbingai šventei žodžiu 
pasirengti, nors ji, kaip sakėsi, nei iškal
bi, nei mama, nei kunigėlis, bet tik no
rinti nuoširdžiai paskleisti sentimentų 
apie labai mažai kieno šiais laikais žino
mas ir dar mažiau minimas, pagerbiamas 
motinas. Ir Dalia atvedė Ievą iš Rojaus, 
Mariją iš Nazareto apyvokos, savo mamą, 
kuri kartais netekus kantrybės „kartais 
žadėdavo „pasakyti tėvui“, bet ir žaizdą 
dukters bučiuodavo, kad gdeičiaus užgy
tų“, atvedė Dalia pabaigoje ir motiną 
Lietuvą, kuri jau daugeliui yra „nežino
moji motina“.

Joanos Vaičiulaitytės gitara, Dalios Gry 
binaitės vargonai, pamaldininkų giesmės, 
rinkliava ,,dvasiniams pašaukimams ug
dyti“ (tada buvo kartu maldų sekmadie
nis už religinius pašaukimus) ir prie du
rų saldūs dalinami grybai iš Lietuvos — 
tai ilgai prisimenami momentai iš Moti
nos dienos minėjimo. d.j.k.

,,Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Jis nu
teistas 7 metams kalėti, atliekant bausmę 
griežto režimo lageryje ir 5 m. nutrėmimo.

2. Gintautas IEŠMANTAS, g. 1930 m., 
žurnalistas, Knygų rūmų darbuotojas, ap
kaltintas, kad savo poeziją perdavė į ne
legalią spaudą ir bendradarbiavo žurnalo 
„Perspektyvos“ leidime. Nuteistas 6 m. nu
trėmimo.

3. Povilas PEČELIŪNAS, g. 1928 m., 
dėstytojas — lituanistas, apkaltintas, kad 
rašęs straipsnius į nelegalią spaudą, bend 
radarbiavo „Perspektyvų“ leidime. Nuteis 
tas 3 m. kalėti, atliekant bausmę griežto 
režimo lageryje ir 5 m. nutrėmimo.

1980 m. Vytauto SKUODŽIO, Povilo 
PEČELIŪNO, Gintauto IEŠMANTO. Al
girdo STATKEVIČIAUS, Justo GIMBU
TO, Juliaus SASNAUSKO, Antano TER
LECKO, Povilo BUŽO, Anastazo JANU
LIO, Onos VITKAUSKAITĖS, Genės NA
VICKAITĖS, Liutauro KAZAKEVIČIAUS, 
Vytauto ABRUČIO, Jadvygos STANELY- 
TĖS nuteisimas, o taip pat 1981 m. sau
sio 5 d. nuteisimas Taline dviejų Estijos 
žmogaus teisių gynėjų — Marto NIKLUS 
ir Jurijaus KIKO —■ už aukščiau pami
nėtus ar panašius „nusikaltimus“, mūsų 
nuomone, yna Helsinkio susitarimų raidės 
ir dvasios grubus laužymas.

Būtina padaryti viską, kad būtų anu
liuoti teisminiai nuosprendžiai, priešta
raujantys tarptautiniams Tarybų Sąjun
gos įsipareigojimams, o nuteistieji būtų 
paleisti į laisvę.

1981 m. vasario 11 d.
Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
Lietuvos visuomeninės grupės nariai:

Ona LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ 
Kun. Bronius LAURINAVIČIUS 
Mečislovas JUREVIČIUS 
Vytautas VAIČIŪNAS

(Aušra Nr. 26)

SUIMTI LIETUVIAI

Paryžiaus dienraščio Le Monde (1981. 
IV. 18) Maskvos korespondentas pranešė, 
'kad kovo 25 d. Kaune buvo suimti du Lie
tuvos Helsinkio grupės narįai: inž. Vytau
tas Vaičiūnas (51 m. amžiaus) ir Mečis
lovas Jurevičius (50 m. amžiaus darbinin
kas) .

Jie yra kaltinami dalyvavę LKB Kroni
kos ir kitų savilaidos leidinių redagavime 
ir „sovietų santvarkos šmeižimu“. Jiems 
gresia 3 metų darbų stovyklos ir 5 metų 
tremties bausmė.

NEMOKAMOS KNYGOS
Britų valdžios įstaigos tyrinėja nusikun- 

dimus, kad į Britanijos mokyklas sovietai 
siunčia nemokamai vadovėlius, kuriuose 
yra pilna komunistinės propagandos. Kai 
kurie mokytojai gavo laiškus iš „Novosti 
Press' agentūros, kuri siūlė mokykloms 
sovietų knygas, brošiūras ir plakatus. Tą 
reikalą tiria švietimo vice-ministras R. 
Boyson.

Panašiu būdu nemokamai propagandi
nę literatūrą siunčia ir Vilniaus ,Tėviškės' 
draugija lietuviams užsienyje.

IRANE SUIMTI ŽYDAI
Britų spauda praneša, kad Irano sau

gumo organai suėmė Teherane žydų rabi
ną Baruchą Cohen-Tzedeką, jo žmoną ir 
keletą žymesniųjų Teherano žydų bend
ruomenės narių. Esą jie padėjo žydų jau
nuoliams, kurie vengė karinės prievolės, 
pabėgti į užsienį.

ČEKAI BAUDŽIA DISIDENTUS
Čdkoslovakų valdžia baudžia disiden

tus, priklausančius Čarteris 77 sąjūdžiui: 
V. Maly pašauktas kariuomenėn, B. Pla- 
cak ateistas iš darbo (buvo naktiniu sar
gu) ir J. Sabata laikomas namų are’te.

TERORIZMAS ŠIAURĖS AIRIJOJE
šiaurės Airijos kalėjime mirė dar du 

kaliniai, badavę 61 dieną reikalaudami 
politinių kalinių teismų. Raymond Mc- 
Creesh ir Patrick O'Hara buvo nuteisti už 
terorizmą.

Bemaž tuo pat laiku šiaurės Airijos pa
sienyje žuvo 5 britų kareiviai, važiavę šar 
vuotu automobiliu, kuris buvo susprog
dintas teroristų padėtos bombos.

„SOLIDARUMO“ SKYRIUS 
SUVALKIJOJE

Suvalkų mieste veikia laisvų profsąjun
gų skyrius. Dienraštis Newsday (N.Y., ko
vo 20) pranešė, kad „Solidarumo“ skyrius 
Suvalkuose paskelbė „streiko aliarmą“ — 
50,000 darbininkų pasiruošę streikuoti dėl 
nepakankamos medicinos aptarnavimo.

ELTA

NUSIŽUDĖ BUV. LENKUOS MINISTRAI
Oficialios telegramų agentūros PAP 

pranešimu, du buvę Lenkijos ministrai, 
kurie buvo pašalinti iš komunistų parti
jos ir kaltinami kišininkavimu, gegužės 
25 d. nusižudė. Tai Jerzy Olsszewskj, pre- 
kubos ministras, ir Edward Barszcz, sta
tybos ministrai.

PAŠA lTL Y J E
— Sovietų disidento Anatolijaus Šča- 

ranskio žmona pranešė, kad jos vyras ka
linamas vienutėje ir yra arti mirties.

— Burmoj gaisras sunaikino 6.000 na
mų, ir 35.000 žmonių liko be pastogės.

— Atlantoj, JAV, 22 mėn. laikotarpy 
nežinomo žmogžudžio nužudydi 27 juodu
kų berniukai.

— Barclay bankas pradės imti patarna
vimo mokestį iš kitų bankų klięntų, ku
rie norės keisti čekius jų banko skyriuose.

— Penki nuteistieji mirti Prancūzijoje 
išvengs giljotinos, nes naujai išrinktasis 
prezidentas Mitterand yra nusistatęs prieš 
mirties bausmę.

— Europos Bendruomenės komisija pa
traukė D. Britaniją į Europinį teismą už 
nepilną vykdymą lygaus užmokesčio vi
siems įstatymo.

— JAV komerciniai bankai atsisako 
duoti Lenkijai tolimesnę 113 mil. dolerių 
paskolą reikalingą apmokėti grūdų ir ki
tokio maisto įsivežimui iš Amerikos. Pa
skoloms gauti, lenkai turi JAV valdžios 
670 mil. dol. garantiją, kuri baigiasi rug
sėjo mėn. Iki šiol, tos garantijos dėka, jie 
jau gavo 560 mil. dolerių.

— D. Britanija ir V. Vokietija susitarė 
imtis žygių pakeisti dabartinį Europos 
Bendruomenės biudžetą ir pertvarkyti 
bendrąją žemės ūkio politiką. Su naujai 
išrinktuoju prezidentu Mitterandu tikima
si lengviau susitarti.

— P. Afrikos užs. reik, mlnisteris lan
kėsi JAV ir tarėsi Su valst. sek. A. Haigu 
Namiibijos ir kitais reikalais.

-— Zimbabwes min. pirm. Mugabe lan
kėsi Kinijoje. Vizito metu iškelti bendra
darbiavimo ir sovietų ’įtakos Afrikoje 
klausimai.

— Costa Rica nutraukė diplomatinius 
ryšius su Kuba. Jungtinėse Tautose Ku
bos atstovas smarkiai puolė Costą Rlcą už 
jos JAV politikos rėmimą.

— JAV turi 31 mil. pensininkų. Dabar 
prez. Reagano administracija nori peftvar 
kyti visą socialinės apsaugos sistemą, ku
rios finansiniai sunkumai kasmet didėja.

— Briuselyje susirinkę, 14 NATO są
jungos valstybių atstovai nutarė pakelti 
gynybos biudžetą 3%.

—■ 9 Sovietų Armėnijos futbolistai su
imti Olandijoje už vagystes krautuvėse, 
remiantis „žmoniškumo principais“ paleis
ti be bausmių.

— Kinija reiškia nepasitikėjimą JAV 
politika sovietų atžvilgiu. Grūdų eksporto 
draudimo atšaukimas Ir pasižadėjimas iš 
naujo pradėti strateginių ginklų apriboji
mo pasitarimus yra svarbiausios (kinų su
sirūpinimo priežastys. Tikima, kad birže
lio mėn. valst. sek. A. Haigo vizitas Kini- 
jon sušvelnins padėtį.

— Hagos Tarpt. Teisės teismas JAV at
šaukė savo kompensacijų reikalavimus bu 
vusiems Irane įkaitams.

— Balandžio 30 d. Indija pasirašė su 
Sov. Rusija prekybos sutartlį. Indija par
duos ryžių, miežių, kukurūzų ir riešutų, o 
pirksis sovietų naftos produktų.

— Naujai paskirtas Afganistano Kan
dahar provincijos gubernatorius H. Yati- 
mi nespėjo nuvykti į savo darbovietę: ge
gužės 6 d. peršautas prie savo namų Ka
bule, geg. 9 mirė ligoninėje.

Pranešama, kad toje pietinėje Afganis
tano provincijoje vėl prasidės didesnės 
kovos.

— D. Britanijos BBC duomenimis, ba
landžio mėn. 60% televizijos mėgėjų sekė 
BBC telev. 1-2 programas, o tik 40% — 
ITV. 23.2 mil. žiūrovų turėjo Europos dai
nos konkursas.

— Irako lėktuvai puolė Irano kalėjimą, 
esantį netoli pasienio. Žuvo apie 120 ira
niečių sarbybinių ir tarnautojų.

— Britų vyriausybė atmetė pasiūlymus 
įvesti jaunuoliams vienų metų privalomo 
darbo tarnybą bendruomeniniams projek
tams vykdyti.

■— Ispanų gen. Aramendi nusišovė ge
neraliniame štabe Madride. Jis nusišovė 
tą dieną, kai parlamente buvo priimtas 
įstatymas sutrumpinti aukštesniųjį kari
ninkų tarnybos laiką 2 metams.

— Švedai sukonstravo naują naftos grę 
žirho bokštą, specialiai pritaikytą poliari
nėms sąlygoms. įdomu, kad didžioji me
džiagų dalis yra ledas, todėl ir pagamini
mo kaina yra perpus mažesnė.

— D. Britanijoje pakėlus cigarečių kai
ną, pardavimas sumažėjo 9%. Taip pat ir 
škotų viskės paklausa krito 5%.

— Padengti grūdų ir kitokio maisto 
importams, Sov. Sąjunga parduos Vaka
rams daugiau aukso.

»— Poniai Susan Howard. Nortleach, 
Anglijoje, gimė ketvertukas.

— Londone dar neišsiaiškinta, kas pa
spaudė elektros srovės Išjungimo atsargos 
mygtuką, dėl kurio balandžio 13 d. susto
jo požeminiai traukiniai.
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Lietuviu kalbos klausimai
„Yra mūsų šnekamojoje kalboje 

daug ir šiukšlių. Tos šiukšlės rei
kia mokėti atskirti nuo grudų...

J. Jablonskis

Kai nepriklausomybės saulė buvo aukš
tokai pakilusi ir kaimų bei miestų mokyk
lose bruzdėjo lietuvių mokytojų mokoma 
jaunoji karta mūsų rašomosios kalbos 
tėvas Jonas Jablonskis — Rygiškių Jonas 
1930 m. „Kalbos“ pirmajame sąsiuvinyje 
rašė: „Mūsų dienraščių ir šiaip laikraščių 
kalba eina, man rodos, vis menkyn: jų ra
šytojai ir „kalbos taisytojai“ lyg visai ne
sirūpina straipsnių kalbos dalykų Dėl to-
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^

J. Kuzmickis 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu  ̂
kio jų darbo tenka nukentėti mūsų kalbos 
žodynui ir visam jos gramatikos dalykui: 
kalba darosi vis mažiau įmanoma, vis sve 
timesnė žmonių kalbai“.

J. Jablonskis 1926 m. „Švietimo darbe“ 
piktokai subarė doc. J. Tumą-Vaižgantą, 
paskelbusį „Paskaitą“ apie kun. J. S. Do
vydaitį, „šiaulėniškio Senelio“ autorių: 
„Viską suėmus, reik pasakyti, jog doc. J. 
Tumo būta šiuo tarpu ne visai rūpestin
go... Doc. J. Tumas turėtų, man rodos, ir 
kalbos atžvilgiu geresnį pavyzdį duoti 
savo klausytojams, būsimiems kalbos ir 
literatūros mokytojams“.

Mūsų kalbos kultūra
Tiek laiko gyvendami svetimuose kraš

tuose ir kiekviename žingsnyje susidurda
mi su svetima kalba, J. Jablonskio žo
džiais betariant, savo gimtąją kalbą nu
susinome. mūsų žodynas susiaurėjo, nė 
nejausdami pavartojame vieną kitą sveti
mybę, primiršome gramatikos bei sintak
sės dėsnius.

Reikia tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje 
mūsų kalbos mokslu ir kultūra teberūpi- 
nasi visa eilė kvalifikuotų kalbininkų. 
Kiekvienais metais išleidžiama kalbos rei
kalais net po kelias knygas. 1967 m. iš
leista J. Palionio „Lietuvių literatūrinė 
kalba XVI — XVII a.“; 1976 m. Aldono 
Pupkio sudaryti „Kalbos praktikos pata
rimai"; 1976 m. J. Šukio „Taisyklingai 
vartokime linksnius“; 1977 m. J. Paulaus
ko „Lietuvių kalbos frazeologijos žody
nas“; 1978 m. A. Laigonaitės „Lietuvių 
kalbos akcentologija“; 1978 m. V. Urbu- 
čio „žodžių darybos teorija“, o praėju
siais metais Aid. Pupkio „Kalbos kultū
ros pagrindai“.

Kalbos kultūra yra mokslinė kalboty
ros šaka, kuriai rūpi bendrinės kalbos 
normų nustatymas, o taipgi kalbą ugdo
mosios priemonės. Jos tikslas — nustaty

Pranas Milašius

Lukaicio seniorina
Ploni debesys iš ryto plaukė po vieną, 

po du, apie vidurdienį sutirštėjo, o dabar 
susigrūdo viens prie kito, kaimo padangė
je nebesutilpdami ant kits kito lipa. Iš ko
pų pakyla vėjas, skrenda virš ražienų ir, 
supurtinę rugių gubas, dingsta miške. Ru
gių gubos laukuose nyksta su kiekviena 
valanda, prikrauti vežimai slenka namų 
link, žmonės mato — lietus ateina, skuba 
rugius sausus suvežti. Skuba ir Lukaitis, 
duoda pėdus į vežimą, jo sesuo krauna vi
sa suprakaitavusi plaukų pluoštas, iš- 
slinlkęs iš po skarelės, lenda jai į akis, nė
ra laiko nė plaukus apsitvarkyti. Vežimas 
bus didelis, sutarė abudu paimti į vieną 
vežimą, kas yra likę ant lauko, geriau 
negu vėl grįžti dėl keleto gubų.

Baužiai prikrovė jau paskutinį vežimą, 
kartį veržiant atėjo pas juos Dovilas, Bau- 
žienė nuvažiavo namo, Dovilas su Baužiu 
dar kiek pakalbėjo vienudu, paskui Bau
žys nuėjo namo, o Dovilas pasuko Lukai- 
ėių link, ant ribos sustojo ir sušvilpęs pa
mojo Lukaičiui.

„Reiškia, ateik čia,“ galvoja Lukaitis.“ 
„O kodėl jis negali ateiti pas mane ir pa
sakyti, kas per reikalas?“ Duoda pėdus į 
vežimą, lyg nebūtų girdėjęs švilpimo ir 
matęs pamojimo. Vėl švilpimas, garsesnis 
negu pirmasis. Lukaitis pažiūri . lauko 
gale stovintį Dovilą, pabaigia duoti į ve
žimą gubą ir įsmeigęs į žemę šakę, nu
žingsniuoja prie Dovilo. Eidamas jau žino, 
kas per reikalas bus. Nuo to laiko, kai jo 
sesuo su pajūriniu draugauti pradėjo, vi
sada jį vyrai į šalį nusiveda, kada reikia 
rimtą reikalą aptarti.

— Reikia trijų vyrų, — sako Dovilas 
tiesiai, be jokių įvadų — Eini?

— Ne šiąnakt — perdaug rizikinga.
— Jokios rizikos, viskas sutvarkyta, — 

Dovilas dešiniu kumščiu trenkia į kairę 
plaštaką, lyg antspaudą uždedamas.

— Aš ne pajūrinių bijau, bet ar tu ma
tai, koks oras? Naktį pakils audra, radi
jas taip per pietus sakė. Palaukime, kitą 
naktį oras gal bus ramesnis.

— Eik tu su tuo savo radiju, nebūk 
mažas, gyvenk pats savo protu. Atidėti 
negalima, būtinai reikia šiąnakt iškelti ir 
toliau nunešti. Susitarta keturioms valan
doms, po to nežinome, kas kur stovės. Ei
ni? 

ti kalbos normas ir jas išaiškinti, nuro
dant, kas yra taisyklinga, vartotina, o kas 
klaidinga, atmestina.

Kai praktiniame gyvenime imame sa
kytu ar rašytu žodžiu reikšti savo mintis, 
šalia norminės kalbos būtina suvokti sti
listiką, kuri padeda atrinkti kalbos prie
mones taisyklingam ir sklandžiam minčių 
išreiškimui. Prof. J. Balčikonis pabrėžė: 
kur kalba yra netaisyklinga, ten ji negy
va, o kur negyva, ten nesklandi.

Pasinaudodamas minėtomis knygomis, 
o taipgi „Lietuvių kalbos žodynu“ bei la
bai naudinga „Kalbos kultūros“ periodi
niu leidiniu, mėginsiu iškelti kai kuriuos 
lietuvių kalbos kultūros reikalus.

Barbarizmai
Gyvenant svetimame krašte ir nesekant 

gimtosios kalbos kultūros, į vartojamą 
kalbą įsivagia kitų kalbų skoliniai, vadi
nami barbarizmais (barbaros — svetimas, 
svetimos tautos). Jie yra nereikalingi, kai 
mūsų bendroje kalboje turime apsčiai to
lygių pakaitų.

Pagal pasiskolintų žodžių kilmę, barba
rizmus galima suskirstyti į slavizmus (po
lonizmus, rusicizmus, baltarusicizmusi), 
germanizmus, anglicizmus.

Daugiausia į m,ūsų kalbą dėl įvairių is
torinių įtakų įsivagia slavizmai: abelnai
— apskritai; ale — bet, tačiau; batareika
— žibintuvėlis; bliūdas — dubuo; pundas
— ryšulys; tapkės — šliurės, šlepetės ir 
t.t.

Mūsų kalbą teršia sunkiai išgyvendina
mi polonizmai: balius — puota, pokylis; 
fastriga — daigstąs; ponėką — spurga; 
tušinti — troškinti; rusicizmai: papkė — 
aplankas, luobai; rubaškė — palaidinė; 
baltarusicizmai: prūdas — tvenkinys; skū
ra — oda, kailis; germanizmai: bantas — 
kaspinas; grabe — griovys; šlipsas — kak- 
laraikštis; anglicizmai: limituoti — apribo- 
riboti; stresas — įtampa; trendas — kryp
tis, linkmė; urgentinis — būtinas, neati
dėliotinas. A. Novodroskis „Kalbos kultū
ros“ 25 nr. rašo girdėjęs tokį „lietuvišką“ 
sakinį: „Šis stresas determinuoja urgen- 
tinę intervenciją, kurią kartais limituoja 
adekvatiškų situacijų kontraversiškumas“.

Kaip su „bjaurus, spjauti“?
Pamenu, kaip buvo sunku gimnazijoje 

susivokti, kodėl reiktų rašyti biaurus, piau 
ti, spiaudi, kai tuos žodžius betariant aiš
kiai skamba j. Netgi iškilus kalbininkas 
Kaz. Būga dar 1913 m. „Rašybos mažmo
žiuose“ rašė: „Visi be išimties lietuviai 
žodžius spjauti, pjauti, bjaurus ištaria su 
j. Girdimo j vietoje rašyti i neturime nė- 
mažiausio pamato“.

1977 m. birželio 16 d. Vilniuje prie Lie
tuvos Akademijos sudaryta 15 asmenų spe

Lukaitis apžiūri padangę, prisimena per 
radiją girdėtąjį oro pranešimą ir pagal
vojęs sako:

— Ne. Neisiu ir tau patariu neiti.
—Bailys tu, neverta su tavim nė prasi

dėti, — sako Dovilas ir nueina.
— Ką Dovilas papasakojo? — klausia 

sesuo sugrįžusį prie vežimo brolį.
— Nieko ypatingo, — sako jis.
— Nieko ypatingo! — pamėgdžioja se 

šuo brolį. — Atėjęs pasakė „Labas“, „Kaip 
einasi“ „Sudiev“ ir nuėjo. A je?

Žino ji, apie juodu kalbėjo, ir be brolio 
sakymo: šiąnakt kels iš jūros olandišką 
spiritą. Truputį pikta jai. kad nuo jos 
slepia. Seniau ji būtų visiką žinojusi: ko
kiu laiku, kokioj vietoj iškels, kur neš.

Po vakarienės Lukaitis užsidėjo radijo 
ausines, pasiklausys dar naujienų, muzi
kos, iki eis gulti. Į duris pasibeldė. Negi 
Dovilas vėl atėjo jo prikalbėti? Betgi Do
vilas nesibelstų, jis atidarytų duris ir sa
kytų: „Vėl tu prie to savo prakeikto radi
jo!“ Sesuo atidarė duris, tarpduryje su
žaliavo pasieniečio uniforma. „Labas va
karas!“ Sako policininkas, žiūri Lukaitis 
į laime nušvitusį jo sesers veidą, ak, 
džiaugiasi ir jis pats, kad kas svetimas 
pas juos užeina, negali jis niekada rimtai 
pasikalbėti nei su seserim nei su motina, 
o šis atėjęs vis paklausia, kas naujo per 
radiją girdėti, kokią dabar knygą skaitai, 
pakalba juodu apie politiką, apie knygas 
ir visada rimtai, išmintingai, niekada jis 
neišjuokia radijo ir knygų, kaip jo moti
na, sesuo ir kaimynai.

Šį vakarą policininkas ilgai negali užsi
būti, jam reikia eiti į tarnybą, tik ke
lioms minutėms jis pro šalį eidamas čia 
užsuko. Pasižiūri į laikrodį ir nustemba:

— Vojergau jergau, — sako jis, pamėg
džiodamas žemaitišką kalbą, — tuojau 
turiu eiti, žinote — tarnyba yra tarnyba.

—, je, vaikeli, tarnyba yra tarnyba, — 
pritaria motina. Motinai rūpi duktė: ište
kės ji už pasienio policininko, nei žemės 
nei amato, jei kada išmestų jį iš tarnybos, 
kur tada jos duktė dingtų?

— O kaip močiutė jaučiatės, kaip svei
kata? — mandagiai kreipiasi policininkas 
į motiną.

— Smelkia kaulai, — sako motina ir 

ciaii lietuvių kalbos komisija, kurioje da
lyvavo aštuoni kalbininkai, rekomendavo:

„Po priebalsių b, p rašyti j trijų žodžių 
bjaurus, pjauti, spjauti šaknyse ir iš jų 
sudarytuose žodžiuose, pvz.: bjaurėti (s), 
bjaurybė, bjaurumas, bjurti, Bjaurabala 
(slėnys); pjaustyti, pjausnys, pjaustiklis, 
pjautynės, pjautuvas, prapjovė, pjūtis, 
rugiapjūtė, rugpjūtis, skerspjūvis, pjudy
ti, pjūklas, pjuvenos, Papjaunys (pieva); 
spjaudyti, spjūvis ir kt.

Tremtyje ligi šio laiko kai kurie rašy
tojai girdimojo j vietoje teberašo trumpą
jį i (pig. V. Volerto „Greitkelio" romane: 
„Biaurus gaivalas“; „Jei neplautų nuovar
gis“), nors Vokietijoje 1950 m. prof. dr. 
Pr. Skardžiaus, St. Barzduko ir J.M. Lau
rinaičio parengtame „Lietuvių kalbos va
dove“ buvo patiekti tų žodžių pavyzdžiai 
su j: bjaurus, bjauruma, bjurti, pjauti, 
pjovėjas, pjūtis, spjauti, spjautuvė, spjau- 
dykla>, spjaudalas ir k.

Kad mūsų rašyba būtų vienodesnė, tu
rėtume galutinai nusistatyti rašyti bjau
rus, pjauti spjauti, rugpjūtis ir pan.

Žodžių junginiai
žodžių junginiai bei samplaikos (gali 

būti, turi būti, kaip matai), nutrupėjus 
vienam jų nariui (garsui ar raidei) ir li
kus tik vienam kirčiui, tampa sudurtiniais 
žodžiais ir turėtų būti rašomi: galbūt, tur 
būt, kaipmat, kasdien, kieksyk, anapus. 
Taip juos rašyti nurodė ir jau minėtas Pr. 
Skardžiaus „Lietuvių kalbos vadovas“.

Šie sudurtiniai žodžiai nebelaikomi lįtenp 
tiniais ir kableliais neskiriami.

Kad geriau susivaikytume mūsų kalbos 
kultūros laukuose, ir ateityje grįšime prie 
kalbotyros klausimų.

AR MOKAME PASIJUOKTI
Pastaruoju laiku Čikagoje buvo pasta

tytas naujausias A. Gustaičio veikalas — 
tragikomedija „Mėnulio užtemimas“. Ta 
proga „Draugas“ buvo atspausdinęs po
kalbį su autorium. Į klausimą, ar lietuvis 
gali ir moka nuoširdžiai pasijuokti ne tik | 
išeivijoje, bet ir tėvynėje, — A. Gustaitis 
atsakė:

— Kodėl ne? Kaip ir kiekvienas kitas, 
kuris turi savus ar gerai pagamintus dirb
tinius dantis,, gali dažniau arba rečiau 
nuoširdžiai pasijuokti. Lietuvis yra tik 
daug sunkiau prajuokinamas. Iš ko ame
rikietis iki ausų išsišiepęs kvatojasi, mū
siškis dar tik skeptiškai nusišypso. Be to, 
prieš juokdamasis, jis kartais dar apsidai
ro patikrinti, ar jau ir kiti juokiasi. Ma
tyt, dėl atsargumo, kad nepasirodytų 
„nerimtas“ ir nesusikomipromituotų tau
tos akyse, ypač jeigu eina kokias „vado
vaujamas pareigas“. Ii’ net nuostabu. 
Nors tikrasis lietuviškas teatras yra gi
męs su komedija „Amerika pirtyje“, hu

braukia rankomis per šlaunis, per stai
bius, kur jos kaulai smelkia. — Ir pirštų 
nariai gelia, — sako ji, iškelia abi rankas, 
ištiesia ir sugniaužia keletą kartų pirš
tus. — Prieš audrą, prieš perkūniją vis'a- 
da taip.

— Aš užjaučiu tamstą, močiute, labai 
užjaučiu. Tikėdamas, kad audra ir perkū
nija greitai praeis ir tamstos visi negala
vimai pasibaigs. — Jis eina prie durų, 
duktė eina paskui jį, priėjus prie pat du
rų ji apsikabina jo ranką, lyg bijodama 
jo nustoti.

— Tai labanakt, — sako jis, jau spaus
damas durų klebetą.

— Labanakt, vaikeli. Labanakt! Eida
mas į tarnybą, neužmiršk pasiimti tą savo 
brezentą, bus smarki audra, kaulai smel
kia, — žiūri motina, kaip juodu išeina 
pro duris, eina per kiemą, jų rankos su
nertos, paskui pradingsta už daržinės. Je, 
geras vaikinas tas policininkas, galvoja 
motina. Nuo to laiko, kai jos duktė pradė
jo su juo draugauti, motina nėbesako „pa
jūriniai“, dabar ji visada sako „pasienio 
policija.“ Myli jį, kaip savo vaiką. Ir kaip 
nemylės, kad jis toks geras, toks manda
gus. „Močiute“ jis vis sako ir „Tamsta“, 
kai su ja kalba.

įėjusi į užpečinę, grabalioja ji ant len
tynos, — kol suranda ruonio taukus, toši
nėje dėžutėje sudėtus, trina taukais ko
jas, rankas.

Nusekė akimis brolis sesers, su pajūri
nių einančią per kiemą, žiūri jis dabar į 
daržinę, įmanytų — kiaurai per sienas 
permatytų, ten, už daržinės, jo sesuo su 
pajūriniu glamonėjasi, bučiuojasi. O ne 
taip, visai ne taip turėtų būti. Turėtų bū
ti taip, kaip knygose rašome, kaip filmuo
se rodoma, taip, kaip dainuoja per radiją:

Pavasario saulė jau leidos, 
šešėliai žaidė languos...
Jis turėtų atplaukti gondoloj, sustotų 

prie jų rūmų, suskambintų mandoliną, už
dainuotų:

Seniorita, dainuoju aš tau...
Tyliai, kaip languose žaidžiantys šešė

liai, jo sesuo išeitų ant balkono ir klausy
tų tų jo dainavimo. Griežtas, bet švelnus 
motinos balsas pasigirstų: „Zuanita, už
teks jau klausytis laikas miegoti „Si, ma
ma mia!“ atsakytų sesuo ir, pamojavusi 
gondolieriui, pranykttų nuo balkono. 
Taip turėtų būti, bet, deja, gyvenimas nei
na taip, kaip knygose parašyta, gyveni

moro ar satyros žanras mūsų „kultūrin
gų“ tautiečių galvoje vis tiek liko kažkoks 
pamestinukas, kai Vakaruose jis yra už
valdęs sales ir televiziją, o Amerikoje 
Bob Hope geria su prezidentais prie to pat 
stalo ir iš tos pačios bonkos įpilamą šam
paną...

Na, o kaip visi žinome, ir okup. Lietu
voje dar nėra uždrausta rašyti ar vaidinti 
komedijas ir juoktis. Ten šiandien yra iš
augusių net daugiau ir talentingesnių šio 
linksmojo meno kūrėjų, negu jų buvo ne
priklausomybės laikais. Yra net ir daug 
kūrybinės laisvės: laisvės juoktis iš parti
jos ir režimo priešininkų ir tų, kuriuos 
mes čia apraudaime, o šlovinti tuos, iš ku
rių mes čia juokiamės ar net juos prakei
kiame...

AKTORIUS HUMORISTAS 
VITALIS ŽUKAUSKAS

kuris birželio mėn. lankysis D. Britanijoje

Atsiųsta paminėti
Kuratorium geistige Freiheit („Samis- 

dait“), Kuratorija Dvasinei Laisvei), nr. 
14, 1981, Bern. Brošiūra, SFr. 13,50. Lei
dykla: Postfach 227, 3601 Thun, Šveicari
ja.

Ateitis, Nr. 1-2, 1981 m. sausis-vasaris. 
Ateitininkų Federacijos leidžiamas kata
likiškos — lietuviškos orientacijos mėne
sinis žurnalas, Chicago, JAV.

mas ne filmas, kur aktoriai jiems surašy- 
tina nebus pagerėjusi, turės išvirti pusry
čius, paskui eis abudu piauti miežių, vi
sai nubalę jau miežiai, skubėti reikia nu
plauti, kol pradės birti. O pajūrinis šią 
naktį eis į tarnybą, lauks iškeliant iš jū
ras kontrabandos, Dovilas su Baužiu iš
plauks į jūrą, sugrįš, nuneš blėkines to
liau nuo kranto, pajūrinis baigs savo va
landas, „Niekada niekas čia neatsitinka, 
joks kontrabandininkas čia nepasirodo“, 
sakys jis ir nueis namo. Dovilas aiškiai 
pasakė “Sutvarkyta“ ir kumčiu trenkė į 
delną, lyg antspaudą uždedamas. Taigi 
bus daroma su pajūrinių žinia, mažiau
siai su vienu pajūrinius susitarta.

Audra prižadino Lukaitį tuoj po vidur
nakčio. Staugė vėjas, brazdino į langą 
lietus. Kieme seno klevo šakos mojavo, nu- 
linkdamos pavėjui ir vėl atsitiesdamos. 
Troba, rodos, kilnojosi nuo pamatų, ste
nėjo sienos, traškėjo kazilai. Apyaušriu 
audra aprimo, ir Lukaitis išėjo į iauką 
apžiūrėti audros padarytų nuostolių. Ke
lios šakos nulaužtos, stogas poroj vietų 
tas roles vaidina. Rytoj rytą jo sesuo tu
rės anksti atsikeli, pamelžti karvę, jei mo 
sušiauštas, vienoj vietoj išplėštas, prab- 
lokš Lukaitis keletą pėdų rugių ir užlo
pys stogą, gerai, kad tik tiek, bėdos ne
bus, jis galvojo, kad daugiau nuostolių 
bus pridaryta.

Nuėjo jis karvės ir arklio perkelti, ei
na pro miežių lauką, žiūri — miežiai vėjo 
prie žemės priplakti, dirvoje miežių kaip 
pasėta, kiek čia nuostolio padaryta, ban
do jis apskaičiuoti, kiek centnerių miežių 
nustota. Arklys, atole pririštas, nusižven
gė, pamatęs šeimininką ateinant, per nak 
tį audrą iškentėjęs, lietaus ištrinktas. Bau 
žienė su kibiru ateini melžti karvės, šau
kia jam, moja, kad ateitų. Baužio miežiai 
prieš porą dienų nuplauti kupetos išvar
tytos, per visą lauką išblaškytos.

— Matai, miežius audra išblaškė, — sa
ko jis priėjęs Baužienei.

— Je, smarki audra buvo, — sako Bau- 
žienė.

— O Baužys dar negrįžo.
— Sugrįš vėliau, — ramina ją Lukaitis.
Gal toli nuo pajūrio nunešė, tai ir už

truks.
— Gal tu nueitumei į pajūrį pažiūrėti, 

ar valtis yra, — prašo Baužienė. Jos bal
sas dreba.

(Bus daugiau)

Atsišaukimas
I LIETUVIŲ VISUOMENĘ

šiais metais lietuvių tauta prisimena 
įvykius prieš keturiasdešimt metų, kuo
met 1941 m. okupantas Lietuvoje pradė
jo žiaurią trėmimų ir nuožmių represijų 
bangą. Tačiau šiandien galime džiaugtis, 
jog jaunimas Lietuvoje nėra svetimas ne 
taip jau tolimos, bet vis dėlto už jo 
prisiminimų ribos esančios praeities įvy
kiams. Tai liudija ir laisvosios, pogrindi
nės spaudos gausa, į kurios redagavimą 
ir leidimą yra įsijungusi jaunoji Lieftb 
vos karta.

Kai Lietuvoje auga karta, nepažinusi 
ano meto teroro bangos, tai išeivijoje bręs 
ta jauni lietuviai, kurių didžiuma nėra 
mačiusi Lietuvos, nepažinusi jos anuo
metinių ir dabartinių vargų, bet neilu- 
traukusi su ja dvasinių saitų.

Kaip jaunimas Lietuvoje, taip ir jo 
bendraamžiai išeivijoje turi savo darbus 
ir savo atsakomybes. Jauniems išeiviams 
šiandien rupi įvairiausiais būdais būti 
naudingiems lietuvių tautai. Tai stengia
masi daryti politine, kultūrine ir visuo
menine veikla, palaikant gyvą lietuvybę 
už Lietuvos ribų ir gyvą viltį pavergtam 
jaunimui Lietuvoje.

Savo svarba nepakeičiamas rūpestis 
yra brandinimas jaunų lietuvių moksli
ninkų, kurie pajėgtų tinkamu akademi
niu lygiu krauti į būsimos laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos kraitį savo moks
linius darbus lietuvių kalbos, literatūros, 
istorijos, politinių ir kitų mokslų srityse. 
Galima džiaugtis, jog šandien išeivijos 
lietuvių jaunimo tarpe vis dažniau atsi
randa asmenų, norinčių ir siekiančių 
tai daryti. Išeivijos lietuvių jaunimas ne
sitenkina vidurinės mokyklos lituanisti
nio žinojimo lygiu: lanko institutus, stei
gia kursus ir kitokiais būdais angažuoja
si lituanistikos sritims.

Iš kitos pusės nėra lengva įjungti li
tuanistikos dalykus į gyvenamojo krašto 
aukštojo mokslo programas, kurių tikslai 
ir reikalavimai dažnai skiriasi nuo li
tuanistikos interesų. Todėl jaunimas svei
kina Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, ku
rios Penktasis seimas 1978 m. Toronte, 
Kanadoje ryžosi sukonkretinti jau kele
rius metus vykusius privačius pokalbius 
aipie nuolatinnę pastogę lituanistikai. Ta
me seime priimtas nutarimas, raginantis 
„sudaryti sąlygas kuriame nors šiaurės 
Amerikos universitete pastoviai lituanis
tikos katedrai“, buvo seniai lauktas.

Pei- pastaruosius dvejus metus PLB 
Valdyba tyrinėjo lituanistikos katedros 
steigimo galimybės, o 1981 kovo 1 ryžosi 
ją steigti. Jaunimas entuziastiškai prita
ria šiam sumanymui ir žada visakeriopo- 
mis priemonėmis jį remti. Jaunimas skati 
na visus lietuvius, nepaisant jų amžiaus, 
gyvenamos vietovės ar ideologinės pa
kraipos, visomis jėgomis padėti įgyven
dinti lituanistikos katedros idėją.

Katedros įsteigimas padės užtikrinti 
naujas lituanistikos specialistų kartas, o 
tai bus nepamainomai reikšminga, sie
kiant lietuvybės puoselėjimo išeivijoje ir 
nuolatinės pagalbos užtikrinimo paverg
tąją! lietuvių tautai.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
Valdyba

1981 m. balandžio mėn.

Aušra Nr. 26
Vakarus pasiekė lietuvių pogrindžio lei

dinys AUŠRA Nr. 26 (66), "išleistas Lietu
voje 1981 m. vasario mėn.

Turinyje: J Lietuvos ir pasaulio lietu- 
viškąjį jaunimą, gana Lietuvą rusinti, 
„Tarptautinės Amnestijos“ organizacijai, 
Lietuvos Helsinkio grupės dokumentai 
Nr. 28 ir 29, Iš doc. V. Skuodžio ir G. Ieš
manto kalbų teisme, Tūkstantmetės geno
cido tradicijos, 1983 m. — „Aušros“ štai- 
ttasis gimtadienis. Nebūkime savo tautos 
budeliais, Mūsų partizanai, Sudeginti gy
vi, Rimtas žvilgsnis į praeitį ir Nuostabus 
auklėjimo šaltinis.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. |12

a) Ūkininkas kasdieną valgė 2 kiauši
nius, bet jis vištų nelaikė, niėkas jam ne
davė kiaušinių, niekad jis nepirko, nesko
lino ir nidko neprašė. Kaip jis tai darė?

b) Kas labiausiai panašus į sūrio pusę?
(c Kada pagal etiketą tinka servuoti 

pieną iš bllūdelio?

Atsakymas Nr. 11
9 + 9: .9 = 20.

Praėjusio karo metu, vokiečiams bom
barduojant Tobruką, vienas pagyvenęs 
anglų viršila per suirutę pametė dantų 
protezą.

Atėjo laikas trauktis, bet senasis karys 
vis dar ieškojo dantų.

Pritrūkęs kantrybės, sunkvežimio šofe
ris sušuko:

— Palik! Bombas juk meta, ne sumuš
tinius... Sėsk į mašiną! Nešam muilą.
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GIMNAZIJAI REIKIA PARAMOS
Lietuvių Vasario 16 Gininozijos finansinė padėtis

Daugeliui lietuvių neaišku, kuriomis fi
nansinėmis sąlygomis veikia vienintelė 
lietuvių gimnazija laisvame pasaulyje. 
Kaikas galvoja, kad ji valstybės išlaiko
ma, o lietuviams tereikia tik šiek tiek pri
sidėti pinigais ir žinoma mokiniais. Ta
čiau taip nėra.

Lietuvių gimnazija yra privati mokyk
la. Privačios mokyklos Vokietijoje iš švie
timo miniserijos paramos gauna tik tada, 
jeiku mokinių skaičius toks didelis, kad 
valstybė gali vieną mokyklą sutaupyti. 
Mūsų gimnazija šios sąlygos neišpildo ir 
todėl iš švietimo ministerijos nieko ne
gauna.

Tačiau atskiri Vokietijos kraštai ir taip 
pat federalinė vyriausybė remia vokiečių 
ir užstieniečių pabėgėlių kultūrinę veiklą. 
Kadangi švietimas yra kultūros pagrin
das, tai remiamas ir švietimo ištaigos. To
kiu būdu mūsų gimnazija remiama Baden- 
Wuerttembergo krašto ir Vokietijos fede
ralinės vyriausybės. Gimnaziją išlaiko spe 
daliai šiam reikalui sudaryta organizaci
ja, vadinama kuratorija, kurią šiuo metu 
sudaro: 4 Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės (VLB) tarybos atstovai (tėv. Alf. Ber
natonis, J. Valiūnas, M. Landas ir A. Šmi
tas), 1 VLB valdybos atstovas (V. Dami
jonaitis), katalikų sielovados direktorius 
tėv. K. Gulbinas, lietuvių evangelikų baž
nyčios atstovas kun. Fr. Skėrys, Balfo at
stovas dr. J. Norkaitis rėmėjų būrelių at
stovas J. Sabas, PLB valdybos atstovas 
kun. Br. Liubinas, tėvų komiteto atstovas 
R, Bytautas Ir gimnazijos direktorius J. 
Kavaliūnas. Valdybą sudaro pirmininkas 
tėvas Alf. Bernatonis, direktorius J. Ka
valiūnas ir iždininkas A. Šmitas.

Vokiečiai, remdami gimnaziją, vadovau
jasi principu, kad lietuviai patys turėtu 
bent trečdali visų gimnazijos ir bendrabu
čio išlaidų padengti. Tik tuomet ši insti
tucija yra verta valdiškos paramos, kiuri 
sudaro beveik 2-3 visų išlaidų. Jau eilę 
metų lietuviai šio trečdalio nepajėgia su
telkti. Todėl praeitais metais, kai gimna
zija atsidūrė didelėse skolose, valdžios 
įstaigos atsisakė didinti paramą, nes sko
la susidarė ne dėl sumažėjusios valdžios 
paramos, bet dėl vis mažėjančio lietuvių 
įnašo. Tik federalinė vyriausybės, įtikin
ta, kad mūsų gimnazijos mokytojai iš sa
vo algų nepajėgia išgyventi, pakėlė savo 
paramą, kuri skirta tik gimnazijos perso
nalo išlaidoms. Lietuvių gimnazijos mo
kytojo pagrindinė alga 1980 m. pradžioj 
siekė 1380, — DM, kai tuo tarpu vokiečių 
gimnazijos pradedantysis mokytojas gavo 
apie 3.000 DM į mėnesį.

Kuratorijos skolų ši padidinta parama 
nesumažino, nes ji buvo skirta vien algų 
pakėlimui. Skolą panaikino labai teigia
mas lietuvių atsiliepimas į kuratorijos vai 
dybos atsišaukimą ir evangelikų bažny
čios šalpos organizacijos „Diakonisches 
Werk“ skirta vienkartinė parama skoloms 
sumažinti.

Gimnazijos ir bendrabučio išlaidos 1980 
metais siekė 1.025.117,22 DM. Pirmą kar
tą gimnazijos istorijoje buvo peržengtas 
milijonas. Gimnazija kainavo 673.103,75 
DM, bendrabutis 352.013,47 DM.

Pajamos buvo sekančios: Federalinės 
vyriausybės parama gimnazijos algoms 
(be bendrabučio) 550.908,57 DM. Baden- 
Wuerttemibergo parama gimnazijos al
goms (be bendrabučio) 25.000DM, Baden 
Wuerttembergo parama bendrabučiui 
85.O0ODM. Katalikų vyskupų konferenci
jos parama gimnazijos išlaikymui 38.000 
DM. ,,Diakonisches Werk“ parama bendra 
bučiui 100.000DM. Tėvų įnašai (lįskaitant 
socialinę paramą) — 127.935,15DM, tar
nautojų atsilyginimas už maistą — 
15.854,25DM. Įvairios pajamos iš suvažia
vimų 10.541.90DM, lietuvių aukos 71.877, 
35DM.

Vokiečiai į gimnaziją ir bendrabutį žiū
ri kaip į dvi atskiras įstaigas. Paprastai 
Vokietijoje tik mokyklos gali gauti val
džios paramą. Bendrabutis yra grynai pri
vatus reikalas. Tačiau suprantama, kad 
mūsų gimnazija be bendrabučio negalėtų 
egzistuoti ir kad daugelis tėvų neturtingi, 
krašto vyriausybė išimtiniu atveju skiria 
paramą ir (bendrabučiui.

Gimnazijos išlaikymas 1981 metais kai
nuos 727.000DM. Ir šiais metais federalinė 
vyriausybė pakėlė paramą algoms. Tokiu 
būdu mūsų gimnazijos mokytojo pagrin
dinė alga sieks 2.000DM, tai yra maždaug 
2/3 vokiečių gimnazijos mokytojo pagrin
dinės algos. Gimnazijos algų suma bus 
625.000 (įskaitant visus privalomus drau
dimus, kurie Vokietijoje sudaro beveik 
penktadalį algų sumos). Tai yra didelė 
suma, bet gimnazija apima 9 klases ir ne
žiūrint mažo mokinių skaičiaus išeinamas 
pilnas ginazijos kursas, kaip kiekvienoj 
vokiečių gimnazijoj. Tam yra reikalingi 
14 pilnų mokytojų etatų pagal švietimo 
ministerijos reikalavimus. Į gimnazijos 
personalą įeina raštininkas, darbininkas, 
valytoja ir buhalteris, ūkvedis prižiūri ir 
gimnazijos ir bendrabučio ūkį, tačiau ap
mokamas vien iš gimnazijos kasos.

Federalinė vyriausybė algoms skirs 
600.000DM, krašto vyriausybė 25.000DM. 
Šias sumas tegalima panaudoti tik mokyk 
los (ne bendrabučio) algoms, šiam reika
lui n'esunaudotas likutis (kurio paprastai 
nebūna) metų gale turi būti grąžintas į 
valstybės iždą, kitaip sekančiais metais 

neskiriama jokia parama. Taigi prie gim
nazijos algų lietuviai nieko neprideda.

Kitos gimnazijos išlaidos, kaip administ 
racija, inventoriaus ir pastatų priežiūra, 
mokslo priemonės, kuras, šviesa, mokinių 
apdraudimas ir 1.1, sudarys 102.099DM. 
38.000DM gausime iš katalikų vyskupų 
konferencijos, o 64.000DM reikės patiems 
lietuviams surinkti.

Bendrabučio išlaikymas 1981 metais kai 
nuos 373.000DM, kurių 147.000DM reika
lingi algoms (vedėjams, virtuvės persona
lui, valytojoms!, likusieji maistui ir ki
toms išlaidoms. Baden-Wuerttembergo vy
riausybė žada vėl skirti 85.000DM. Savo 
pajamų (tėvų įnašai, mokestis už maistą 
ir kurą, įvairios pajamos iš suvažiavimų) 
tikimės sudaryti 197.000DM. Likusį 91.000 
DM reikės surinkti aukomis, nes tėvų įna
šo neįmanoma didinti, kadangi jį ką tik 
pakelėm nuo 3.000DM iki 3.600DM met- 
tams. (Pigesni vokiečių bendrabučiai ima 
maždaug trigubai tiek). Jau šią mažą su
mą kaikurie tėvai nepajėgia sumokėti, 
taip kad jau dabar reikia ieškoti jų vai
kams stipendijų.

Taigi aukomis reikės surinkti 155.000 
DM (64.000 gimnazijai, 91.000 bendrabu
čiui). Tai yra labai didelė suma, kurią 
vargiai vien iš lietuvių surinksime. Todėl 
derimės su krašto vyriausybe, kad padi
dintų paramą bendrabučiui. Atrodo, kad 
derybos pasiseks ir bent keletą tūkstančių 
gausime daugiau. Stengsimės ir gauti au
kų iš vokiečių įmonių ir šalpos organiza
cijų. Vilčių tam yra, taip kad gimnazijos 
ateitis ne juoda.

Tačiau ir lietuvių aukos turės padidėti. 
Ir tam yra vilčių, nes lietuvių visuomenė 
praeitais metais labai greitai ir teigiamai 
atsiliepė į kuratorijos valdybos atsišauki
mą ir staigiai pakilusios lietuvių aukos ir 
vokiečių pareigūnus labai teigiamai nu
teikė. Buvo pakeltos algos ir dabar jau 
kalbamasi apie paramos didinimą bend
rabučiui.

Kitas būdas sumažinti deficitui yra mo
kinių skaičiaus padidinimas. Dabar gim
naziją telanko 60 mokinių, o jų galėtų bū
ti virš šimto. Išlaidos beveik nepadidėtų, 
nes nė kuras, nė šviesa, nė personalas ne- 

,pabrangtų, jeigu klasėje sėdėtų 20 moki
nių vietoj 5 arba 10.

Gimnazijos mokslo lygis yra geras ir 
todėl nėra jokio pagrindo savo vaikų į šią 
gimnaziją nesiųsti. Tie laikai, kai gimna
zija buvusio direktoriaus kun. dr. Bašins
ko rėmėsi lietuviais senukais ir jaunais 
vokiečiais studentais, praėjo. Šiuo metu 
gimnazijoje dirba visa eilė jaunų lietuvių 
mokytojų ir nė vienas studentas. Vietoj 
studentų pasamdyti kvalifikuoti kaimy
ninių vokiečių gimnazijos mokytojai, jų 
tanpe net kaimyninės gimnazijos direkto
rius, kurie turi pas mus po keletą pamokų.

Turime modemų mokyklos pastatą su 
chemijos ir fizikos laboratorijomis, nau
ją mergaičių bendrabutį ir yra vilčių ne
trukus pradėti' berniukų bendrabučio pa
grindinį remontą — modernizavimą, dėl 
kurios derybos jau dvejus metus vyksta 
ir dabar pradeda konkretizuotis.

Tad neapleiskime šios vienintelės mūsų 
gimnazijos. Siųskime į ją savo vaikus ir 
paremkime ją aukomis. Šia proga dėkoju 
visiems aukotojams, ypatingai PLB val
dybai ir jos pirmininkui V. Kamantui, ku
ris gimnazijos rūpesčius gerai supranta 
ir stengiasi kiek galėdamas padėti, Lietu
vių Fondui už padidintą paramą, atskirų 
kraštų bendruomenėms ir ypatingai Bal
tui kuris gimnaziją remia nuo pat įsistei- 
gimo ii’ kurio pirmininkė M. Rudienė pra
eitą rudenį apsilankiusi gimnazijoj žadė
jo jos neapleisti ir aukų rinkimą sustiprin 
ti. Bendromis jėgomis mes šią gimnaziją 
dar ilgai išlaikysime.

Andrius Šmitas
Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos 

valdybos iždininkas

LIETUVĖ JUNGTINĖSE TAUTOSE
Lietuvė visuomenininke Galia Židonie

nė jau antrą kartą yra pakviesta daly
vauti milijoninės amerikiečių moterų 
organizacijos — Amerikos Moterų Klubų 
Generalinės Federacijos - valdyboje. Ga
lia Žilionienė yra paskirta amerikiečių 
moterų federacijos atstove prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos New Yorke dviejų 
metų kadencijai. Tai pirmas atvejis, kad 
ne amerikietė moteris yra skiriama šiom 
pareigom. Paskutinių 15-kos metų laiko
tarpyje tik 10 kitataučių moterų buvo pa
kviestos dalyvauti federacijos valdyboje, 
jų tanpe 1966 metais mirusi Ligi j a Bieliu- 
kienė ir Galia Žilionienė Amerikiečių 
Moterų Klubų Generalinė Federacija yra 
seniausia tarptautinė moterų organizaci
ja, įsteigta 1889 metais ir dabar turinti 
virš 10 milijonų nairų įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Lietuvių atstovės Galios Zilio- 
nienės rūpesčiu, federacija yra pastoviai 
informuojama ir apie Lietuvos problemas 
ypač apie Lietuvoje vykdomus žmogaus 
teisių bei laisvių pažeidimus, šių metų 
rudenį įvykusiame federacijos valdybos 
posėdyje Galia Žilionienė įteikė lietuvių 
politinių kalinių sąrašą, kitą dokumen
tinę medžiagą apie Lietuvą, kviesdama 
federacijos žmogaus teisių komisiją kon
krečiai iškelti tarptautinėje plotmėje ko
munistų valdomuose kraštuose vykdomus 
žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus.

SODYBA NEBUS PARDUOTA;
YPATINGAS DBLS SUVAŽIAVIMAS NOTTINGIIAME GEGUŽĖS 16 D.

Suvažiavimą atidaro ir visus pasveiki
na DBLS pirm. Z. Juras. Perskaičius kun. 
S. Matulio, MIC, linkėjimus iš Romos, žo
dį taria šeimininkas K. Bivainls, raginda
mas darniai spręsti visus reikalus. Po to, 
išrenkamas suvažiavimo prezidiumas: pir
mininku — Dr. S. Kuzminskas, sekreto
rium — P. Popik a.

Prieš pradedant, suvažiavimo pirminin
kas pareiškia norą, kad šis reikalų išsiaiš
kinimas praeitų be nereikalingų ginčų ir 
beprasmio laiko gaišinimo. Išrenkama 
mandatų komisija: P. Mašalaitis, A. Petke 
vičius ir V. Junokas. Pagal darbotvarkę se 
ka naujos Sodybos įsigijimo Vid. Anglijo
je komisijos pranešimas, kurį skaito E. 
Šova. Kruopščiai paruoštame pranešime, 
nurodomas naujojo veiklos centro reika
lingumas, pirkimo ir išlaikymo galimybės, 
parduodant esamąją Sodybą. Baigdamas, 
E. Šova nusiskundžia Centro valdybos en
tuziazmo stoka ir permažu susidomėjimu 
komisijos siūlymais ir bandymais surasti 
tinkamą vietą.

LNB-vės pirmininkas J. Alkis perskaito 
C. valdybos apskaičiavimus, iškelia klau
simą rizikos, kurios valdyba pati negali 
imtis, prašo susirinkusius atstovus gerai 
apsigalvoti ir pasisakyti. Iš principo vai
dyba norėtų tokį veiklos centrą įsigyti, ta
čiau siūlo tai padaryti be esamojo turto 
pardavimo ir didesnio įsiskolinimo: turi
nčiom lėšom pirkti mažesni objektą.

Diskucijoms įžangą padaro Dr. S. Kuz
minskas, o toliau pasisako susirinkusieji.

Manchesterio V. Kupstys griežtai atsi
sako pardavimo, o siūlo geriau tvarkyti 
esamąjį turtą — Lietuvių Namus Londo
ne. Londono J. černis pataria neparduoti, 
bet pirkt kitą, jeigu reikia, mažesnę. P. 
Mašalaitis tos pačios nuomonės. Birming- 
hamo P. Bukauskas primeta entuziazmo 
stoiką ir neryžtingumą. Jis tvirtai tiki nau 
jojo centro pasisekimu. Wolverhamptono 
A. Petkevičius iškelia Sodybos paskirtį, 
blogą geografinę vietą, mažą dabartinį 
pelningumą ir būtinumą perkelti Sodybą 
į Anglijos vidurį. Dr. S. Kuzminskas įspė
ja dėl mažėjančių kolonijų, abejoja, ar 
pajėgsime išlaikyti naująjį centrą, sau
giau pirkti mažesnį klubą. Kiti pareiškia, 
kad kalbų nereikia, — nieks ten neva
žiuos. Centro valdybos narys K. Tamošiū
nas nušviečia apie surastąją pile Derbio 
vietą, kuri nebrangiai parsidavė, bet re
montams reikėtų kelių šimtų tūkstančių 
svarų (įskaitant kanalizacijos pravedimą). 
Rochdalės D. Banaitis logiškai prieina iš
vados — neparduoti! Derbio J. Levinskas 
sako, kad be reikalo čia suvažiuoti: iš klu 
bo nieko nebus, tik gera nauja vieta So
dybai sutrauktų žmones. Dabar P. Bukaus 
kas siūlo parduot Sodybą, įdėt pinigus į 
banką, — bus daugiau naudos. Esamo
sios Sodybos įsigijimo iniciatorius M. 
Bajorinas pasisako prieš pardavimą ir 
primena pirmąsias kūrimosi dienas Head- 
ley Parke. Inž. S. Nenortas tvirtina, kad 
pardavę geresnės nenupirksim. Aukų lai
kai praėjo reikia skaičiuoti realistiškai.

Sjkaityteju lauftai
ŽYDŲ PASIPIKTINIMAS SCHMIDTU
Vokiečių kanclerio Schmidt kelionė į 

Saudi-Arabiją sukėlė Izraelio ministerio 
Pirmininko Begin, Prezidento ir kitų įžy
mių žydų tikrą audrą. Beginąs jau nebe- 
diploimatiškais žodžiais kaltina kanclerį 
nusidėjus žydų tautai, beveik jau duoda
mas suprasti, kad Schmidt lygiai tiek kal
tas dėl žydų naikinimo Hitlerio laikais, 
kaip kalti tikrieji žudytojai.

Palestinos klausimas, žinoma, yra la
bai opi žaizda. Arafato pasiūlymas suda
ryti Palestinos valstybę, kurioje abi tau
tos būtų lygiateisės ir abi-kalbos oficia
lios, yra labai išmintingas klausimo iš
sprendimas, deja pavėluotas. Tokį pasiū
lymą žydai būtų mielai priėmę tais lai
kais, kai Palestina priklausė Anglų protek 
toratui. Izraelio valstybė yra šiandien žy
dų pasididžiavimais, pavertus ją Palestina 
būtų skaudžiai įžeistas žydų tautinis jaus
mas. Tatai pagaliau suprato, atrodo, ir 
pats Aarafatas. Žydų pasiūlymas pripažin
ti palestiniečiams asmeninę autonomiją 
yra labai graži, bet gudri juridinė konst
rukcija be realinės vertės. Jei Palestinos 
arabai būtų kultūriniai pranašesni už žy
dų tautą, būt kitas reikalas, bet visi žino, 
kad Palestinos Tauta žydų civilizacijai 
nepriaugs, jie dar nepasiekę Europos ly
gio kultūrinėje prasmėje, jie dar neturi 
pakankamai inteligencijos iš kurios gali
ma būtų pasirinkti šaunius žmones. Tuo 
tarpu žydai didžiumoje europiečiai. Jie 
per tuos karus įrodė, kad jie pranašesni 
už arabus, jų rankose moderniški ginklai 
turi savo vertę. Arabai reikalaudami 
jiems pagaminti Leopardą II nesugeba su
prasti, kad tas šarvuotis būtų jų savižudy
bė. Tokį šarvuotį valdyti sunkus uždavi
nys ir geriems technikams, reikalauja 
stiprių nervų ir gero technikinio ne vien 
išsilavinimo, bet ir sumanaus susiorienta- 
vimo kritiškoje padėtyje. Jei vokiečiai 
galėtų išmokyti arabus šį šarvuotį valdy
ti, tai dar nereiškia, kad išmokytas ara
bas ir sugebės tą šarvuotį tiksliai valdyti 
kare. Man teko dažnai prisižiūrėti, kaip 
kitais atvejais žmonės tik gerai pailius
truoti kvailai elgiasi dėl technikinio ga
bumo stokos. Moterys greičiau nei vyrai 
išmoksta valdyti automobilius, bet didžiu
ma vėliau naudodamos mašiną nesugeba 
susiorientuoti. Manevravimas mašinos 
daugeliui sudaro neišsprendžiamą klausi
mą. Yra žmonių, kurie negali mieste per 
didelį judėjimą važinėti, nes jie nesugeba 
pagauti tikro momento, kas kritiškoje si
tuacijoje reikia padaryti. To išmokti ne
galima. Tokia padėtis būna taikoje atmo
sferoj. Kare nervai įtempti iki plyšimo, 
didžiuma žūva tik todėl, kad jie pavojuje 
nesugeba savo nervų valdyti, jiems kvaiš
ta galva. Tik žmonės, kurių smegenys dir
ba pavojuje kaip kulkosvydis, kurie Su
pranta ir sugeba ne tik atlikti išmoktus 
veiksmus, bet ir techniškai galvoti, suge
ba išsigelbėti iš pavojaus. Tokia orienta
cija prilygsta jau technikinei kūrybai. To
kių žmonių tenka dienos metu su žiburiu 
jiešlkoti.

Jei Schmidt vyko į Saudi-Araibiją pats, 
tai reikia manyti, ne tiek tam, kad gelbėti 
gerą progą pigiai įpirkti alyvą, kiek tam, 
kad arabus įtikintų, koks pavojus jiems 
gręsia įsigijus pabūklus, kurių vartosenai 
jie nerastų tinkamų žmonių. Vienas kari
ninkas padarė labai protingą pastabą, Le
opardas H tegalėtų arabams patarnauti 
kaip paminklas, bet ne pabūklas, kunį jie 
galėtų tiksliai panaudoti. O toki dalykai 

kelia kaimyninius apetitus.
Ar Schmidt įtikino, reikia labai suabe

joti, nes suprasti tokį reikalą, reikia pa
čiam sugebėti techniškai galvoti, ko pa
šnekovai vargiai beturėjo, žydai taip įžū
liai prikaišiodami Schimdtui kenkia patys 
sau nes rodo baimę, kas savo ruožtu Ska
tina arabus įsigyti šarvuotį.

Apišbc.
SU PROF. VIKTORU BIRŽIŠKA ANT 

ŽVĖRYNO ĮPILTO VILNIUJE
Baigdamas skaityti prof. Viktoro Bir

žiškos knygą „Gyventų dienų prisimini
mai: Raudonajame Petrapilio pragare 
1918-1820“ (Nidos leidnys), radau kad 
mes abu su profesorium trepsenom ant 
Vilniaus Žvėryno tilto.

Pirma paklydęs senojo miesto siaurose 
gatvelėse ir apšaudomas iš langų arba iš 
už kampų, kai aš bėgau nuo Vilnių uži
mančių mums pergausingų želigovskinin- 
kų. Priartėjau prie to tilto kai jau kul
kos barškėjo jo šonuose: maniau, jau ga
las, vyruti — bet, žiūriu, mūsų šarvuotis 
kitame gale prapliupo miesto link (ūpas 
pakilo!)... Prof. Biržiška rašo:

„Atsisveikinęs su broliu, kuris nuėjo 
Kaišiadorių link, apie 15 vai., kada jau 
gatvėse zvimbė kulkos, nuėjau per Žvėry
no tiltą savo brolienės Vaclovienės aplan
kyti. Anapus tilto stovėjo mūsų šarvuotis. 
„Pragaras“, o mūsų kareivis mane sulai
kė, nuvedė pas karininką, kuris man pa
tarė grįžti atgal per tiltą, nes tuoj prasi
dės šaudymas. Ir ištikrųjų, jau man einant 
tiltu, prasidėjo smarkus susišaudymas 
per tiltą tarĮp mūsiškių ir atbėgusių iš Vil
niaus miesto pusės lenkų partizanų“.

Gi aš bėgau tematydamas viena akim— 
rekošėtas, nubrėžęs nuo mūrų aštrių dul
kių mieste įbėrė į vieną akį, kur tuštuo- 
jau pradėjo tinti. Mano 9-tas pulkas gynė 
Vilnių, neatsilaikė liekanos susimaišė su 
kitais likučiais. Aš tą mūsų pasitraukimą 
esu aprašęs Kauno „Lietuvos Aido“ at
karpoje. Atsimenu, kad užmiršęs, bera
šant, pavadinau mūsų (2-ros kulkosvai
džių kuoposi) karabinus—trumpus šautu
vus — „berdankomis“, (ilgi šautuvai, šau
nantieji tik vienu šūviu). Niekaip negaliu 
rasti to ,,Lietuvos Aido“ numerio — gal 
kas nurodytų, kur ir kaip galėčiau jį gau
ti?

Profesorius suminėdamas žinomus Ru
sijos revoliucijos faktus, gana daug dre
bulio patyrė būdamas Petrapilio ginklų 
fabriko direktorium, kartkartėmis ištrauk 
tas iš čekistų nagų, darbininkų komiteto 
pastangomis, kiek apsaugomas Leonido 
Krasino, kuris pasidarė komisaru tos pra
monės, kurioj buvo buvęs dideliu akcinin
ku ir savininku prieš revoliuciją. (Lenino 
draugas — jis iškeitė beveik visas popie
rines 500 — rublines iš to garsaus valdžios 
banko transporto užpuolimo Kaukaze: 
nors penkšimtinės buvo suregistruotos ir 
numeriai paduoti į visus bankus, niekas 
netikrino, kai milijonierius Krasinas at
nešė juos bankams..j).

Prof. Biržiška grįžo su kitais įkaitais į 
Lietuvą, visi iškeisti už Lietuvoje kalėju
sius bolševikus, kurie nenorėjo vykti į Ru
siją, nes mūsų kalėjimuose jie gavo duo
nos ir valgio iki sočiai, o Sovietų Rusijo
je jų laukė badas... Nuo Maskvos įkaitus 
lydėjo čekistas komisaras lietuvis Valiu
kas, kurio būta neblogo žmogaus ir kuris 
beveik visą kelionę išbuvo įkaitų IlI-sios 
klasės vagone, su jais atsimindamas Lie
tuvą, ir net kartu giedodamas Tautos 
Himną... Arėjas Vitkauskas 

C. Valdybos pirm. Z. Juras mano, kad gal 
ir nesubankrutuotume, bet reikia labai 
gerai ir rimtai apsvarstyti. Stoke-on- 
Trent atstovas galvoja, kad reikia pirkti, 
o Škotijos lietuviai nusistatę prieš parda
vimą. Sodybos vedėjas J. Snabaitis nuro
do, kad lietuviai nebeišlaiko Headley Par
ko, bet anglai. Londono M. Barėnienė siū
lo pasisakyti jaunimui. Jų atstovas J. Pod 
voiskis taip pat nelinkęs rizikuoti ir sako, 
kad jaunimas gali visur nuvykti. Dar E. 
Šova pamini lietuvius, kurie jau pasisiū
lė paskolinti pinigų. LNB-vės pirm. J. Al
kis pritaria pačiai pirkimo idėjai, bet at
kreipia dėmesį 'į praktišką pusę, siūlo pri
eiti realios išvados, gaila, kad mažesnis 
projektas daugumai nėra priimtinas.

Mandatų komisija praneša, kad suva
žiavime dalyvauja 13 skyrių 19 atstovų 
su 548 balsais. 7 skyriai su 171 balsu at
stovų neatsiuntė. Taip pat atvykę 10 or
ganizacijų atstovai, turintieji po 1 balsą. 
C. Valdybos nariai — 6 balsai, o Tarybos 
— 5. Iš viso 569 balsai.

Balsavimo rezultatai: už esamosios So
dybos pardavimą ir naujosios įsigijimą 
pasisakė 180; už nepardavimą — 367. Su
silaikė 22.

Toliau seka DBLS ryšių palaikymo su 
kitataučių ir tanptautinėm organizacijom 
klausimas. Z. Juras primena praėiuslo su
važiavimo kai kurių Sąjungos narių iškel
tą nepasitikėjimą DBLS valdybos atsto
vų dalyvavimu Rytų ir Vidurio Europos 
federalistų organizacijoje. Priimtoji tuo 
klausimu rezoliucija, Centro Valdybos 
nuomone, buvo pravesta netvarkingai ir 
neprisilaikant S-gos įstatų bei įstatymo, 
todėl, ji skaitytina negaliojančia. Diskusi
jos nukrypo i naujuosius Sąjungos įstatus, 
kurie dar nėra išvesti į lietuvių kalbą. Pa
žadėta greičiau juos, išvesti ir pąpildyti.

Pabaigoje D. Banaitis pareiškia, kad 
„E. Lietuvis“ perdaug rašo apie lenkus ir 
skatina su jais bendradarbiavimą, ir siū
lo savaitraščio leidėjams atiduoti laikraš
ti į tinkamų redaktorių rankas. Dr. S. 
Kuzminskas nepritaria „E. Lietuvio“ ant
raštės pakeitimu, o P. Mašalaitis duoda 
keletą pastabų dėl dabartinės.

Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.
Prieš išleisdamos namo, Nottinghamo 

šeimininkės visus sočiai pavaišina.
V.K.
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SAVITARNA PAPLŪDIMYJE
Kam neteko girdėti anekdoto apie pa

plūdimyje iškabintą skelbimą: „Skęstan
čiųjų gelbėjimas — jų pačių reikalas“. At 
kirtis šiam anekdotui — didžiulės lėšos, 
kurias valstybė skiria saugumui vande
nyse užtikrinti. Antai ir Šiauliuose ties 
miesto vandens telkiniu įsteigta skęstan
čiųjų gelbėjimo stotis. Yra stotyje reika
lingas inventorius, yra nemažai darbuoto
jų ir jų viršininkas V. Bitinas, pavaldus 
miesto-komunalinio ūkio valdybai.

Visikas yra, deja. Yr.a ir spyna ant sto
ties durų. Veltui pavojaus atveju Skam
bintumėte išreklamuotu telefonu 2-66-33. 
Niekas neatsilieps. Mat Šiauliuose įvesta 
žymiai tobulesnė gelbėjimo forma: ,,skęsk 
be kančių!“ Tik įdomu, už ką valstybė mo 
ka atlyginimus keliolikai darbuotojų?

S. Vytenis
(V.L.)

VILKO KAINA
Šiuo metu Lietuvoje naikintinais plėš

rūnais laikomi vilkai, mangutai, valkatau 
j antys šunys ir katės, krankliai, šarkos ir 
varnos. Visi jie naikinami ištisus metus.

Per praėjusius metus sumedžiota 250 
mangutų, 14800 valkataujančių šunų, 
16300 valkataujančių kačių, 2800 krank
lių, 17800 šarkų, 41000 varnų,

Tačiau, suprantama, didžiausią rūpestį 
kėlė vilkai, kurių pastaraisiais metais dėl 
vairių priežasčių gerokai padaugėjo. 
1979 metais jų buvo 250, o 1980 metų žie-„ 
mos pabaigoje — jau 290. Jei 1979 metais 
vilkų buvo sunaikinta 68, tai 1979 metais 
— 199, 1980 metais — 152. Apskaičiuota, 
kad vienam vilkui sumedžioti vidutiniškai 
buvo sugaita 45,5 medžiotojo darbo die
nos. Didelė vilko kaina, daug jėgų ir lai
ko tenka paaukoti, kol pilkieji išsliūkina 
prieš šautuvo vamzdį. Tačiau medžiotojai 
rankų nenuleidžia ir stengiasikuo greičiau 
vilkų skaičių sumažinti iki nepavojingo 
dydžio — maždaug iki pusšimčio žiemos 
pabaigoje. Z. Butkevičius

(V.L.)

LAUKIAMA PASLAUGA
Rajono centro gyventojams sunku gau

ti arklį bulvių ar daržų plotui įdirbti. Tie, 
kas ir sutinka padėti, lupa nemažus pini
gus neteisėtais būdais pelnosi.

Kai kurias paslaugas gyventojams įdir
bant sklypus galėtų teikti buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombinatas. Deja, 
reikalai kol kas nejuda iš vietos, nors 
kombinatas galėtų turėti ir išnuomoti pa
dargus, kitas priemones. Būtų pravartu 
kombinatui įsigyti bent porą mažo galin
gumo traktoriukų. Tokios paslaugos la
bai laukiame.

B. Kviklys
Zarasų gyventojas

3
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vai., 
St Martin-in-the-Fieids, Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham. Pradžia 18.00 vai.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros Šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley-Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillai- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
J. Lukėnas — 10 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI

VITALIJAUS ŽUKAUSKO KONCERTAS 
— REČITALIS LONDONE

Šiais metais artistas Vitalijus Žukaus
kas iš New Yorko su kancertais lanko Di
džiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos centrus, Nottinghamą, Londo
ną, Bradfordą, Škotiją Wolverhamptoną,

Londone Vitalijaus Žukausko koncertą
— Rečitalį rengia Londono Lietuvių Para
pijos Taryba birželio mėn. 26 dieną, Penk
tadienį, 7.30 vai. vakaro, Sporto ir Socia
linio klubo salėje, 345A Victoria Park 
Road, Londone E.9.

Visi londoniečial kviečiami dalyvauti.

P. MIKLOVAS DAR LIGONINĖJE
Petras Miiklovas vis dar yra ligoninėje

— St. Charles Hospital, Churchill Ward,
— netoli Lietuvių Namų. Jį lanko drau
gai ir visi linki jam kuo greičiau pasveikti.

MIRĖ BUTRIMAS
Gegužės 11 d. Londone mirė, sulaukęs 

84 m. amžiaus, Jurgis Butrimas. Jis buvo 
dar prieš I pas. karą baigęs Panevėžio 
gimnaziją ir studijavo Rygos politechnikos 
institute. Prie Panevėžio turėjo ūkį, kur 
ūkininkavo iki 1944 m. Paliko liūdinčias 
dvi dukteris.

Bradfordas

Š.m. birželio mėn. į D. Britaniją atvyks
ta žinomas mūsų aktorius, humoristas Vi
talis Žukauskas, kuris pasirodys penkiuo
se parengimuose: Škotijoje — birželio 13- 
14 dd.( Nottinghame —- birželio 20 d., Lon
done — birželio 27 d., Bradforde — birže
lio 28 d., ir Wodverhamiptone — liepos 4 d.

Vitalis Žukauskas gimė 1919 rrf. rugsėjo 
mėn. d. Kaune. Vilniuje baigė Kultūros 
pradžios mokyklą. Mokėsi Kauno Jėzuitų 
gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijo
je, kur 1941 m. gavo brandos atestatą. 
Vėliau baigė filosofijos kursą.

1942 m. jis įstojo į Lietuvos Valstybinio 
Teatro Dramos studiją. Kauno Valstybi
niame teatre dalyvavo sekančiuose dra
mos pastatuose: žvejai, Gimtoji žemė, 
Kaimynai, Mažasis Rūmų Koncertas, Re
vizorius ir Tėvas. Konferuodavo Profesi
nių Sąjungų, sanatorijų ar ligoninių reng
tuose koncertuose.

petho ir Hartfordo teatrinėmis grupėmis.
V. P. Žukauskas teatrines studijas tęsė 

Indiana University, New Sschool for Re
search, Hunter College, Institute for Ad
vanced Studies in Theatre Arts, o 1971 m. 
baigė New York University gaudamas 
Master of Arts mokslinį laipsnį.

Priklauso American Society of Theatre 
Arts, Theatre Library Assoc., British The
atre Institute, Catholic Actors Guilde of 
Amerika, Theatre Historical Society of 
America, Lietuvių Istorijos Draugijai, Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijai ir 
Association for the Advancement of Bal
tic Studies, Inc. Dalyvavo visoj eilėj tarp
tautiniuose teatrologų suvažiavimuose su
pažindindamas svetimtaučius su lietuviš
kuoju teatru.

V. Žukauskas rašęs teatro klausimais 
perijodikoje ir ruošia Lietuvos Teatro Is-

LABDARA
DRAUGIJOS METINIS PRANEŠIMAS
•Labdaros Draugijos metinis susirinki

mas įvyko 1981 m. gegužės 10 d. Stuttgar- 
te.

Pirmininkavo Kun. K. Senkus, sėkre. 
tore Z. Glemžienė.

Valdybos pirmininkas J. Glemža savo 
pranešime nurodė, kad praėjusiais metais 
Draugijos veikla ėjo užpernai narių susi
rinkime aptartu keliu. Be rūpesčių Vo
kietijos lietuvių moksleivija, buvo plečia
mi ryšiai su Suvalkų Trikampio lietuvių 
moksleiviais ir užmegstas artimas kdSi- 
taktas su Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės valdyba, kuri įsteigė studentijos rė
mimo fondą, ir Labdaros skirtos lėšos su
darė tam fondui pagrindą.

Lenkijoje moksleivijos padėtis žymiai 
pasunkėjo dėl pasireiškusių krašte didelių 
ūkiškų negalavimų. Labdaros valdyba su
stiprino paramą rūbais ir pinigais. Praė-

1943 m. vasarą V. Žukauskas administ
ravo Valstybinio Dramos Teatro gastroles 
po Lietuvą važinėdamas su St. Pilkos ir 
J. Lauciaus grupėmis.

1944 m. kovo mėn., gavęs per švietimo 
Ministeriją Valstybinio Teatro stipendi
ją, išvyko Vienos universitetan studijuoti 
režisūros. Tų metų rudenį buvo iškviestas 
Berlynan būti menininkų grupės „Tėvy
nės garsai“ konferansje. Ši grupė bu
vo sudaryta iš profesionalų operos solis
tų baleto šokėjų bei dramos aktorių, ku
ri gastroliavo Vokietijoje atsidūrusiems 
tautiečiams.

Po karo Vitalis P. Žukauskas buvo 
Augsburgo Lietuvių Dramos Teatro Trem 
tyje aktorius ir su tuo teatru lankė DP 
stovyklas amerikiečių zonoje.

Po valiutos reformos, 1948 m„ suorga
nizavo su A. Škėma lietuviuose pirmąjį 
literatūrinį kabaretą „KLUMPĖ“ ir kartu 
su aktoriais A. Brinką, H. Kačinsku ir 
Škėma aplankė su humoristine programa 
lietuvių stovyklas amerikiečių ir anglų 
zanose.

1949 m. Atvyksta Amerikon, čia vado
vauja Brooklyno Vaidintojų Trupei Ir pa
stato 12 veikalų bei apvažiuoja su gastro
lėmis rytinio Amerikos pakraščio lietu
viškas kolonijas. Taip pat dirbo su Mas-

toriją. Jo straipsnis apie Lietuvos teatrą 
yra atspaustas Elnciclopedia dello Spetta- 
collo. Yra sukūręs apie 300 radio vaidini
mų ir humaristinių — satyrinių škecų 
„Iš dėdės Anupro skiepo“. Taip pat para
šė scenos veikalus: „Tėvynės Aidas“, „40 
metų Kelias“, ,,Popietė Dzūkijoj“ ir su 
A. Škėma „Laikas“.

Su koncertais ir Vieno Žmogaus Teatro 
pasirodymais, Vitalis P. Žukauskas, yra 
aplankęs bevelk visas Amerikos ir Kana
dos lietuvių kolonijos po kelis ar keliolika 
kartų su gastrolėmis lankėsi Pietų Ameri
koje: Kolumbijoj, Argentinoj, Urugvajuj 
ir Venecueloje. Du kartu Australijos — 
nuo Perth iki Sydney. Europoje gyvenan
tiems lietuviams davė savo programas: 
Vokietijoj, Anglijoj, Prancūzijoj ir Itali
joj. Iš viso turėjo arti 500 pasirodymų sa
vo tautiečiams.

V. P. Žukauskas yra Vieno žmogaus 
Teatro kūrėjas, režisierius ir interpreta
torius. šis jo Teatras lietuviškoje visuo
menėje yra plačiai žinomas 1r populiarus. 
Birželio mėnesį jis pasirodys D. Britani
joje.

Tad rezervuokime vakarus šiam didžiam 
įvykiui. Rečiausia proga! Labai sveika 
juoktis o čia juoko bus be galo.

DBLKB Centro Valdyba

AUKOJO
V. Leonas — 5 sv., J. Lukėnas — 5 sv. 
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Britų Raudonasis Kryžius prašo mus 

paieškoti iš Lietuvos kilusių šių asmenų:
Helena Kwiatkowska g. 1922 m. gegu

žės mėn. duktė Mikolo ir Elenos Aidukų.
Edward Lutowicz, g. 1900. 3. 8 Vilniu

je, sūnus Konstanto. į
Žinantieji apie šiuos asmenis, prašomi 

pranešti E.L. redakcijai.

KAS TURI KNYGUTĘ?
Reikalinga H. Tautvaišienės knygutė 

„Tautų kapinynas Sibiro tundroje“ anglų 
kalba.

Kas turi tą knygutę, ir kam ji nebūti
nai reikalinga, — prašomas ją atsiųsti Z. 
Jurui j Lietuvių Namus.

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia gedulin 
gas pamaldas birželio 14 d. 14.30 
vai. St Martin-in-the-Fields, Trafalgar 
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken
tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
ses tėvynėje.

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS
Lietuvių Namuose lankėsi inž. Alfas 

Adomėnas su žmona, kurie per Lietuvą 
atvyko Angliją aplankyti senų draugų. 
Iš čia per- Ameriką grįž į Sydnėjų, kur jie 
dabar gyvena.

SUSIRINKIMAS
Š.m. birželio mėn. 7 d., 3 vai. p.p. Vyties 

klubo patalpose šaukiamas Bradfordo sky
riaus metinis narių susirinkimas.

Dienotvarkė:
Valdybos pranešimai, pranešimai iš 

DBLS suvažiavimo Londone ir Ypatingo 
suvažiavimo Nottinghame.

Valdybos rinkimai, diskusijos dėl pra
nešimų, klausimai, sumanymai ir kiti ei
namieji reikalais.

Kviečiame Bradforde ir apylinkėje gy
venančius lietuvius ir visus skyriaus na
rius būtinai atsilankyti ir dalyvauti susi
rinkime. Skyriaus Valdybas

Škotija
ANTANUI ČESNAUSKUI 80 METŲ
Kai po antrojo pasaulinio karo lietuviai 

atvyko darbams į Didžiąją Britaniją, vi
si buvome jauni, stiprūs ir sveiki. Galė
jome atlikti bet kokius darbus — „vyrai, 
pajudinkime žemę.“ Gal tik vėliau, šei
mos narių tarpe atsirado viena kita mo
čiutė ar senelis. Šiandien jų mūsų tarpe 
nebėra, bet vieton jų mes patys suseno- 
me. Pasidarėme ligoti ir nedarbingi, vie
nas tokių mūsų kartos senelių yra Anta

LITERATŪROS IR DAINŲ 
VAKARONĖ

Birželio 6 d., šeštadienį, 7 
vai. vakare, Londono Lietu
vių Namuose rengiama lite
ratūros — dainų vakaronė.

Naujausių savo kūrinių paskaitys 
poetas Vladas Šlaitas. Pirmą kar
tą Londone savo kūrinius taip pat 
skaitys poetas Česlovas Obcars- 
kas. j literatūrinę vakaro dalį įsi
jungs ir K. Barėnas su romano iš
traukėle.
Sodraus balso solistas J. černis t, 
prižadėjo padainuoti. Jam akom
panuos V.O’Brien.
Įėjimas nemokamas, ir kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Išvirsime 
ir arbatėlės.

DBLS centrinio skyriaus valdyba

Vottinghamas
PAMINĖTOS MOTINOS

Po sėkmingo vasario 16 d. minėjimo 
Derbyje, vidurinės Anglijos glaudus bend 
radarbiavimas vėl buvo parodytas Notting 
hame bendromis jėgomis ruošiant Motinos 
Dienos minėjimą. Meninės pajėgos Iš Der
by, Wolverhamptono ir Nottinghamo iš
pildė kruopščiai paruoštą programą, su
keldami noro ir kitiems prisidėti prie šios 
veiklos ateityje. Toks gražus vyresniųjų 
susiklausymas yra geras pavyzdys priau
gantiems, kurių nemažas būrelis seka tė
vų pėdomis.

Susirinkusius, o ypač mamytes, papuoš
tas pavasario gėlių puokštelėmis, pasvei
kino Moterų Draugijos pirm. F. Damaše- 
vičienė, pakviesdama A. Važgauską jau
nimo vardu tarti keletą žodžių. Algis pa
brėžė lietuvės motinos svarbą ir vargą 
auklėti lietuvį jaunuolį nuo lopšelio iki 
jam išs'krendant į platųjį pasaulį. Savo 
sveikinimais prisidėjo ir sąjungos sk. 
pirm. K. Bivainls.

7 dienos
— Dvi bombos buvo įmestos į Jugosla

vijos ambasados balkoną Tiranoje, Alba
nijos sostinėje. Sprogimas padarė nema
žai nuostolių.

— Gegužės 24 d. Vokietijos kancleris 
Schmidt aplankė naująjį Prancūzijos pre- 
zidentą Mitterrandą ir pažadėjo jam pilną 
paramą, kad apsaugojus Pamcūzijos fran
ko kursą, kuris smarkiai krito socialis
tams laimėjus rinkimus. Abu lyderiai ta
rėsi taip pat dėl naujų raketų išdėstymo 
Europoje ir Bendros rinkos reikalų.

-— Gegužės 24 d. lėktuvo katastropoje 
žuvo Ekuadoro prezidentas Jaime Roldes 
ir su juo skridęs kraštos apsaugos minist
ras ir abiejų žmonos su kitais keleiviais.

— Gegužės 24 d. Ispanijos specialus ka
rinis vienetas išlaisvino šimtą įkaitų, ku
riuos laikė Barcelonos centriniame banke 
įginkluoti vyrai, reikalavę paleisti iš Mad
rido kalėjimo vasario 23 d. sukilimo vadus. 
Per išlaisvinimo operaciją, vienas teroris
tas buvo nukautas, 10 suimta ir 13 pabė
go. Vienas įkaitas buvo sužeistas.

jusiais metais tam reikalui mūsų rėmė
jai buvo dosnesni, o ypač prisidėjo su
ruošta Vokietijos lietuvių Bendruomenės 
valdybos Sodo Šventė, kuri turėjo didelį 
pasisekimą ir kurios pelnas buvo skirtas 
Labdaros veiklai sustiprinti.

Labdaros praėjusių metų piniginė apy
skaita:

Pajamų: nailo mokesčio gauta — DM 
1.559,30, Aukų šalpai ir stipendijoms — 
12.974,65, % ir 'įvairių — DM 1.211,34.

Išlaidų: šalpai ir stipendijoms — DM 
13.070,85, rūbų ir kt. persiuntimas — DM 
618,80, pašto — DM 441,90, raštinės, ban
ko, spausdinių ir kt. — DM 561,53.

Labdaros valdyba tolimesnį veikimą 
veda ta pačia kryptimi ir pariruošus jį 
plėsti, kiek leis Draugijos pajamos. Į tal
ką padėti ugdyti labai reikalingą, ypač 
Europoje lietuvių akademinę šviesuomenę 
Labdara kviečia visą mūsų išeiviją. Tai 
programai vykdyti vien Vokietijos lietu
vių galimybės labai ribotos.

Draugija širdingai dėkoja visiems rė
mėjams ir maloniai prašo remti Draugiją 
toliau.

Draugijos valdybos kadencija tęsiasi 
šiais metais, o Revizijos Komisija išrink, 
ta: pirm. Petras Gudelis, nariai — Liudvi
kas Dirsė ir Manfredas šiušelis.

Susirinkimas pareiškė Valdybai padėką 
už sėkmingą veiklą.

Sekretorė Z. Glemžienė
Adresas: Jonas Glemža, Conventrain 

33, 7260 Calw-Hirsau, W. Germany.
Banko Konto: Labdara e. V. Nr. 11851- 

68 (BLZ 60050101) Landesgirokasse Sttftt 
gart 1.

ALYTAUS GYVENTOJAI
Per penkerius metus Alytaus gyventojų 

skaičius padidėjo 10-oia tūkstančių. Dar 
bar Alytuje yra 60.000 gyventojų. Dauge
lis iš jų dirba naujose įmonėse: medvilnės 
dirbinių fabrike, eksperimentiniame na
mų statybos kombinate, ir kitur.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchcsteryje — gegužės 31 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 31 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leicesteryjc — gegužės 31 d., 14 vai., Švč.

Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — birželio 7 d., 11.15 vai., 

Skautų stovyklai ir visiems.
Boltone — birželio 7 d., 12.30, St. Pat

rick's bažn.
Eccles — birželio 14 d., 12.15 vai.

Meninę dalį pradėjo jungtinės mažes
niųjų pajėgos, vadovaujamos nenuilstan
čios ir energijos kupinos I. Venckienės iš 
Denby. Tautiniais dirbiniais papuoštoje 
scenoje, žibutėmis pasipuošęs atžalynas, 
atliko gana ilgą montažą, išpintą daino
mis, eilėraščiais ir muzika skirta mamy
tėms.

Po jų pasirodė skautai-jaunuoliai, pa
pildydami jaunimo programos dalį savo 
eilėraščiais motinų pagerbimui.

Sceną perėmė „Gintaro“ choro moterys, 
jausmingai sudainuodamos „O atsimenu 
namelį“. G. Feilienė dramatiškai padek
lamavo motinai skirtą eilėraštį. Vyrai už
traukė „Pilki keleliai dunda“. Bendras 
choras, vad. V. Gasperienės, akomponuo- 
jant N. Vainoriūtei sudainavo tris dalne- 
les-šokius, o pabaigai, publikos pageidavi
mu, moterys turėjo pakartoti savo dainą.

Šis Moterų Draugijos ruoštas vakaras 
dar labiau suartino vidurinės Anglijos ko
lonijas, dar daugiau atsirado noro bend
radarbiauti, naujų planų ateičiai.

Tikimės pamatyti šio bendradarbiavi- 
vaislų ateityje. II.G.

nas Česnauskas, kuriam š.m. gegužės mėn. 
19 d. sueina 80 metų amžiaus. Atvykęs iš 
Belgijos belaisvių stovyklos, Antanas su 
kitais 75 lietuviais pateko į Škotiją, kux- 
judino žemę ir vertė kalnus. Pamažu jo 

‘bendradarbiai išsiskirstė, kiti iš hostelio 
išėję susirado žmonas ir apsigyveno kai
me ar miestuose. Liko tik Antanas ir sau
jelė jo draugų. Išmirus Alb. Savokaičiui, 
Ant. Zarankai, Jurgiui Navickui ir ki
tiems, Antanas dabar berods tik vieninte
lis lietuvis toje stovykloje. Jo adresas: 
Antanas Česnauskas, 10, New Hostel 
Block, Kinlochleven, Argyllshire, Scot
land. Dėl pablogėjusios sveikatos jis pa
skutiniais metais nebegali niekur išvykti, 
tad su savo tautiečiais retai besusitinka 
ir jų ilgisi. A. Česnauskas, nors j jokios 
organizacijos vadovybės postus nesiveržia, 
yra giliai susipratęs lietuvis, domisi lie
tuvišku gyvenimu ir prenumeruoja lietu
višką spaudą. Kas tik pažįsta šį tiesų, ži
lagalvį telšiškį žemaitį žino kokio malo
naus būdo šis žmogus. Kol dar buvo gyva 
jo žmona (Lietuvoje) dažnai su ją susi
rašinėjo. Dabar jį laiškai rečiau beaplan- 
ko.

Negalėdamas iš užjūrio Tave asmeniš
kai aplankyti, nors mintimis jungiuos 
prie visų Tavo draugų bei pažįstamų, p. 
Antanai, sveikindamas gražų amžių su
laukus. Ilgiausių Metų! Abu su žmona 
Tau linkime dar daug malonių gyvenimo 
saulėlydžio metelių. Leonas Venckus

Michigan, USA

GRAHAMS Travel
Visais keliavimo reikalais Anglijoje ar bet kur Pasaulyje, 

su ar be mašinos, keliaujant autobusu, traukiniu, laivu ar lėk
tuvu. Mes galim jums sudaryti kelionę pagal jūsų pageidavi
mus arba paruošti jums programą jei nežinote kur važiuoti.

Sudarykite grupę žmonių ir palikite mums viską suorga
nizuoti.

GRAHAMS of WOODFORD Ltd. Valstybinėse įstaigo
se įregistruotas draudimo tarpininkas (broker).

Patarnauja visais draudimo reikalais: apdraudžiame na
mus, baldus, biurus, parduotuves ir kt. Teikiame patarimus 
laisvų profesijų žmonėms pensijų reikalais, taupymo ir drau
dimo klausimais. Patariame darbo pajamų ir palikimo mokes
čių reikalais.

Mes esame didžiųjų draudimo bendrovių, kaip LLOYDS 
ir kt., agentai. Patariame dėl automobilių draudimo, pasiren
kant bendroves, kurios daro didesnes nuolaidas, apdraudžia
me jaunuolius su sportiniais automobiliais ir padedam apsi
drausti prieinama kaina. Aprašykite mums savo problemas ir 
mes jums patarsime veltui kaip galima taupiai apsidrausti. 
Parašykite, mums, jei norite apsidrausti:

Vardas ir pavardė, gimimo vieta ir data, profesija ar už
siėmimas, nuo kurio laiko gyvena Anglijoje, kiek metų turite 
anglų vairuotojo leidimą (provizorinį, ar nuolatinį?) ar esate 
apdraustas, kurioje bendrovėje, kiek mokate, „no claim bo
nus“ nuošimtis ar kiek metų, kaip norite apsidrausti „third 
party“, „third party fire and theft“ arba „comprehensive“. 
Mašinos modelis, kiek jėgų, laida, mašinos vertė, ar automo
bilis laikomas garaže, kas vairuotų, informacijos apie vairuo
toją (ar turėjo susidūrimą, kada, keno kaltė, ar buvo nubaus
tas; jei buvo tai bausmės „code“, kada ir kokia bauda.

Šios įstaigos savininkas yra Petras Bulaitis ir sūnus. Į juos 
prašome kreiptis bet kuriuo reikalu. Norint gauti smulkesnių 
informacijų rašykite lietuviškai ar angliškai šiuo adresu:

Graliams of Woodford Limited
9/10, JOHNSTON ROAD, WOODFORD GREEN, 

ESSEX, IGB OXA.
TELEFONAS 01-504 9878/9879.
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