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VLIKO SEIMO
Vyriausiojo (Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetą suradančių grupių atstovai, 
susirinkę metiniame (Seime, (Los .Angeles 
mieste, 1982 įm. lapkričio 6-7 dienomis, 

priėmė sekančias

REZOLIUCIJAS:

Seimas solidarizuoja su pavergtųjų Lie
tuvos brolių ir seserų vedama nenuilstama 
ir ryžtinga kova dėl Lietuvos nepriklauso- 

.mybės atstatymo, tikėjimo ir sąžinės lais
vės ir kitų pagrindinių žmogaus laisvės 
ir teisių, pripažintų tarptautiniais aktais 
ir sutartimis. Ir su gilia pagarba ir liūde
siu mini kovotojus, kurie yra žuvę, ar ken
čia kalėjimuose, priverčiamojo darbo sto
vyklose, psichiatrinėse ligoninėse ar trem 
■tyje.

Seimas, išklausęs pranešimą apie Euro
pos Parlamento iniciatyvą, liečiančią Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dabartinę būklę, 
ir imdamas dėmesin VLIKO Valdybos, dilp 
tematinių atstovų ir atskirų politinių or
ganizacijų tuo reikalu atliktus žygius, ra
gina VLIKO Valdybą, bendradarbiaujant 
su Lietuvos diplomatine tarnyba ir kito
mis politinėmis organizacijomis, sekti Eu
ropos Parlamento darbus ir imtis reikalin 
gų žygių, kad pasiūlyta Europos Parlamen 
•to Politinės Komisijos rezoliucija būtų 
priimta Europos Parlamento pilnaties se
sijoje.

Seimas apgailestauja, kad JAV teismiuo 
sę kaikurie lietuviai yra kaltinami remian 
tis Sovietų Sąjungos įstaigų pateiktais su
klastotais daviniais, t

Seimas pritaria ALTO Valdybos inicia
tyvai suorganizuoti specialų komitetą to
kiems lietuviams ginti, ir

Kviečia VLIKO Valdybą per savo įga
liotinius įsijungti į tokio komiteto veiklą 
ir reikiamos teisinės ir finansinės para
mos sudarymą.

Seimas rei'škia pasitenkinimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos glaudžiu bendradarbia
vimu su VLIKU.

Seimas laiko Lietuvos laisvinimo pastan 
gų derinimą vienu iš VLIKO uždavinių. 
Pastebėdamas, kad Lietuvos laisvinimo 
pastangose lietuviškų organizacijų tarpe 
kartais trūksta darnos, o iš kitos pusės at 
kreipdamas dėmesį į tai, kad Los Angeles 
mieste kur vyksta šis Seimas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės skyrius savo veiklą derina, 
Seimas sveikintų iniciatyvą panašų bend
radarbiavimą išplėsti ir į kitas JAV-ių 
vietoves.

Mielus IDBLS {narius 
Živilę ir (Edvardą [Matukus, 

staiga mirus jų sūnui Edvardui, 
nuoširdžiai užjaučia

DBLS CENTRO Valdyba ir 
LNB direktoriai

Buvusį „Nidos“ bendradarbį 
Edvardą .Matuką, 

jo žmoną Živilę ir šeimą, 
staiga mirus jų sūnui ir broliui 

Edvardui, (giliai užjaučia 
„Nidos“ spaustuvės personalas

Mūsų pnielą dainavietę 
Živilę Matukienę ir jos šeimą, 

staiga mirus jos brangiam 
sūnui Edvardui, 

giliai (užjaučia ir kartu liūdi 
Londono Moterų (Sambūris „Dainava"

Mielus bičiulius
{Edvardą ir Živilę Matukus, 

jų (sūnui (Edvardui (netikėtai (mirus, 
skausmo valandose (nuoširdžiai 

užjaučiame
O. J. Benderiai

Mielus Edvardą ir Živilę Matukus, 
mirus jų brangiam sūnui Edvardui 

nuoširdžiai užjaučia
K. Makūnas

REZOLIUCIJOS
Seimas pageidauja, kad Vyriausiojo Lie 

tuvos Išlaisvinimo Komiteto Valdyba, su
sitarusi su Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, imtųsi iniciatyvos sušaukti 
Lietuvos laisvinimo veiksnių konferenciją.

Seimas, išklausęs JAV Prezidento Ro
nald Reagano sveikinimą, adresuotą VILI 
KO pirmininkui dr. K. Bobeliui Seimo su
šaukimo proga, dėkoja Prezidentui ir Po
niai Nancy Reagan už jų sveikinimus ir 
pakartotiną JAV nusistatymą nepripažin
ti Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir 
jų padrąsinančius ir viltį keliančius žo
džius atgauti Lietuvai laisvę.

Seimas dėkoja taip pat visiems kitiems 
sveikinusiems VLIKO Seimą už jų pa
reikštus linkėjimus ir paramą.

Seimas užgiria VLIKO vadovybės atlik
tus daibus ir rei'škia padėką Valdybai ir 
jos pirmininkui dr. K. Bobeliui, skatinda
mas ir toliau vesti nenuilstamą kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir 
ypač plėsti ir stiprinti veiklą Europoje.

Seimas dėkoja Tautos Fondo Tarybai ir 
jos pirmininkui A. Vakseliui, Tautos Fon
de Valdybai ir jos pirmininkui J. Giedrai
čiui, taip pat Kanados Tautos Fondo At
stovybės pirmininkui A. Firavičiui ir kitų 
kraštų Atstovybėms, visiems darbuoto
jams už jų sėkmingą aukų telkimą,,o taip 
pat visiems aukotojams už jų gausias au
kas ir kviečia visus ir toliau dosniai remti 
Tautos Fondą.

Seimas pakartotinai kreipia lietuvių vi
suomenės dėmesį į tai, kad testamentais 
nesutvarkytas turtas atitenka vietos val
džiai ar kartais komunistinio režimo pati
kėtiniams.

Seimas skatina visus lietuvius pasinau
doti Tautos Fondo teisinių patarėjų pa
galba, ruošiant testamentinio palikimo 
dokumentus, kad jų turtas nepatektų į 
Lietuvos okupanto rankas.

Seimas dėkoja Los Angeles Seimo Ren
gimo Komitetui ir jo pirmininkui inž. An
tanui Mažeikai už gražiai suorganizuotą 
Seimą, banketo programos dalyviams už 
jų puikų programos atlikimą ir visiems 
prieidėjusiems prie sėkmingo Seimo pasi
sekimo. Didelė padėka priklauso taip pat 
vietos klebonui, prelatui J. Kučingiui už 
maldas Seimą atidarant ir ypač už iškil
mingas pamaldas Šv. Kazimiero bažnyčio
je.

Mielus Živilę ir (Edvardą (Matukus, 
mirus jų brangiam sūnui Edvardui, 

nuoširdžiai užjaučia

Veronika ir Tautvydas Lekavičiai 
Anna (ir Frank

Brangiam pūnui staiga ir netikėtai 
mirus, jo tėvams •— 

Živilei ir Edvardui Matukams 
reiškiame širdingą užuojautą

Petras ir Melita Varkalai

Edo jr Živilės Matukų šeimai, 
jų sūnui Edukui staiga mirus, 

reiškiame gilią (užuojautą
VI. ir N. Dargiai

[
Mielus bičiulius E. ir ž. Matukus, 

staiga (mirus <jų brangiam 
sūnui Edvardui, 

nuoširdžiai užjaučia
P. ir S. Nenortai

. .
Giliai užjaučiame mielus 

Živilę |ir Edvardą Matukus 
jų skausmo valandoje, 

mirus jų sūnui Edvardui
Pranas ir Stasė Ruseckai

LIETUVOJE
AR LIETUVA LAIMĖJO IS 
NERAMUMŲ LENKIJOJE?

Londono dienraštis the GUARDIAN 
(XI.27) atspausdino savo 'korespondento 
Mark Wood pranešimą iš Kauno (pirmą 
kartą tiesiai iš Sovietų okupuoto Kauno!), 
kuriame sakoma, kad neramumai Lenki
joje buvo naudingi katalikų Bažnyčiai 
kaimyninėjej „Sovietų Lietuvoje“, kur dau 
guma gyventojų, manoma, yra tikintieji.

Po daugelio sunkių metų, per pastaruo
sius du metu „mažoje Baltijos respubliko
je sąlygos dvasininkams ir' tikintiesiems 
palengvėjo, nes valdžia atleido varžtus re
liginei veiklai“.

Katalikų seminarijos Kaune rektorius 
Viktoras Butkus pasakęs korespondentui: 
„Įvykiai Lenkijoje ištikrųjų turėjo įtakos 
į tai, kas vyksta čia“.

Lietuva nuo seno yra žinoma, kaip vie
na iš tvirčiausių katalikų šalių Europoje, 
ir net po keturių dešimtmečių sovietų val
džios bažnyčios sekmadieniais vis yra pri
pildytos.

Kaip ir Lenkijoje, Bažnyčia čia yra skai 
tomą lyg ir tautinės kultūros simboliu ir 
gyventojų, kurie supranta savo nepilklau- 
somą savitumą, pasididžiavimu.

Kai Lenkijoje kilo riaušės ir neramu
mai, Bažnyčiai 'įvykiuose suvaidinus Pa
grindinį ■ vaidmenį, Vakarų pasaulio ka
talikai nuogąstavo, kad Sovietų valdžia 
labiau prispaus Lietuvos Bažnyčią, kad 
apsisaugojus nuo nepasitenkinimo persi- 
pilant per sieną.

Bet atrodo, kad Maskva apsisprendė, jog 
būtų saugiau padarius truputį nuolaidų, 
kad išsklaidžius pyktį ir nusivylimą, — 
mano tikintieji.

Laibiausiai pastebimas pasikeitimas bu
vo anksčiau šiais metais padarytas oficia
lus sutikimas, kad būtų paskirti du nau
ji vyskupai, ko Vatikanas siekė jau daug 
metų.

Klerikų skaičius rektoriaus Butkaus se
minarijoje taip pat leista padidinti, prii
mant šiais metais 22 naujus studentus. 
Kovo mėnesį buvo pašventinta nauja baž
nyčia prie seminarijos, tai pirmieji mal
dos namai, kurie buvo valdžios leisti res
publikoje nuo antrojo pasaulinio karo.

Kunigams vienas iš svarbiųjų pakeiti
mų buvo padarytas, sušvelninti griežtą 
draudimą mokyti vaikus religijos. Tas 
draudimas buvo įvestas pagal Sovietų įsta 
tymą, kuris draudžia Bažnyčiai plėsti sa
vo mokslą tarp jaunuolių iki 18 m. am
žiaus.

Rektorius Butkus sako, kad dabar yra 
laikomos pamaldos jaunimui ir yra kate
kizmo pamokos, ir pirmą kartą per tris 
dešimtmečius tikinčiam jaunimui yra lei
džiama patarnauti prie altoriaus.

Dvasiškija aplamai vengia kritikuoti vai 
džią ir kunigai privačiai sako, jog jie nu
stotų tų laimėjimų, kuriuos,, pasiekė, jei
gu imtų kritikuoti valdžią.

Tokiu būdu jie tuoj pat paneigia, bet ko 
kius palyginimus su Lenkijos Bažnyčia. 
„Nacionalizmas ir politika nėra kunigų 
reikalas. Lenkijoje jie kalba perdaug apie 
Lenkiją ir mažai apie Dievą“, — pasakęs 
kun. Antanas Dilys, Vilniaus parapijos 
klebonas.

Red. pastaba:
Pats faktas, kad užsienio žurnalistui bu 

vo leista nuvažiuoti į Kauną, kuris yra 
uždarytas net paprastiems turistams, ke
lia įtarimą, kad ši informacija yra iškepta 
pagal Sovietų valdžios receptą.

Lenkija
L. WALĘSA CENSTACHAVON

Lapkričio 30 d. Lenkijojs Solidarumo 
lyderis L. Walęsa išvyko iš savo namų 
Gdanske į Čenstachovos vienuolyną, kur 
yra Lenkijos švenčiausias paveikslas — 
1200 metų senumo Juodoji Madona.

Manoma, kad L. Walęsa ten susitiks su 
katalikų Bažnyčios valdžia ir viešai ten 
pasirodys gruodžio 16 d., jeigu ligi to lai
ko bus panaikintas karo stovis.

SOLIDARUMAS (ATŠAUKIA •- 
GRUODŽIO STREIKĄ

Lenkų pogrindžio Solidarumo vadovybe 
išplatino atsišaukimą, kuriame raginama 
susilaikyti nuo streiko gruodžio 13 d., nes 
tikimasi, kad tą dieną Lenkijojs Seimas 
svarstys karo stovio Sustabdymo įstatymą.

Pogrindžio Solidarumas yra pasiruošęs 
derėtis su gen. Jaruzelskiu ir paskelbė 
•bendradarbiavimo sąlygas: reikalaujama 
paleisti politinius' kalinius, priimti į dar
bą atleistuosius dėl protestavimo, panaikin 
ti karinę cenzūrą ir įvesti darbininkų sa
vivaldą įmonėse.

D. Britanija
DAR VIENA ŠNIPINĖJIMO (BYLA
Britanijos aukščiausias teismas pradėjo 

svarstyti Lavalio universiteto, Quebec, pro 
fesorlaus Hugh Hamibletono, kaltinamo 
šnipinėjimu Sov. Sąjungos naudai bylą.

Prokuroras kaltinimo kalboje pasakė, 
kad 60 metų amžiaus ekonomikos profeso
rius prisipažino šnlpinėjęs Sov. Sąjungai 
per 30 metų. Per tą laiką jis nufotografa
vęs apie 300 NATO dokumentų ir perda
vęs rusams, susitikdamas su KGB agen
tais Paryžiuje ir Vienoje. Vieną kartą jis 
buvo pakviestas į Maskvą, kur buvo susi
tikęs su J. Andropovu, tuometiniu KGB 
viršininku, kuris dabar yra Sov. Sąjungos 
kom. partijos gen. sekretorius. Per vaišes 
jis kalbėjęs su Andropovu, kuris gerai mo 
kąs anglų kalbą.

Pagal „Guardian“ korespondento prane
šimą, prof. Hambleton prisipažino, kad 
1956-61 metais jo suteiktos sovietams slap 
tos NATO žinios galėjo tarp kitko padaryti 
žalos NATO kontaktams Lietuvoje. Po to 
jis nusprendė pasitraukti iš to darbo, bet 
rusų agentai vertė jį dirbti toliau.

Po prokuroro kalbos teismo posėdis vy
ko prie uždarų durų.

Teismas tęsis nemažiau savaitės.

SPROGSTAMIEJI (LAIŠKAI 
BRITANIJOJE

Lapkričio 30 d. laiškai su sprogstamu 
užtaisu buvo pristatyti Britanijos mtn. pir 
mininkei M. Thatcher, trims opozicijos 
partijų lyderiams: darbo partijos — M. 
Footui, liberalų partijos — D. Steelui ir 
socialdemokratų — Jenkinsui, ir vidaus 
reikalų viceministrui Raisonui.

Tik vienas iš šių laiškų buvo bandyta 
atidaryti min. pirmininko būstinėje, Nr. 
10 Downing Street. Laiškui sprogus, bu
vo lengvai sužeistas raštinės vedėjas P. 
Taylor.

Teroristų grupė, siuntusi tuos laiškus, 
pasivadinusi „Gyvulių globos milicija“, 
lig'šiol nebuvo žinoma.

M. IMUGGERIDGE TAPO KATALIKU
Žibamas ahglų rašytojas ir filosofas 

Malcolm'Muggėridge, kuris visą savo gy
venimą buvo agnostiku, kartu su savo 
žmona Kitty priėmė katalikų tikėjimą.

Lapkričio 27 d. Robertsbrige kaimo kop 
lyčioje jie abu, dabar jiem 79 ir78 m. am
žiaus, buvo iškilmingai pakrikštyti, šven
tinimą atliko Arundelio vyskupas Cormac 
Murphy O'Connor.

ITALIJOJE (SUIMTAS 
SĄMOKSLININKAS PRIEŠ POPIEŽIŲ

Romos prokuroras Ilario Martella pa
prašė tarptautinės policijos biurą Interpol 
suimti du turkus, kurie yra įtariami daly
vavę sąmoksle prieš popiežiaus gyvybę 
praeitų metų gegužės mėn. Jų pavardės 
yra Orai Celik ir Bechir Selenlk, abu pri
klausę „pilko vilko“ teroristinei organiza
cijai.

Lapkričio 25 d. Romoje buvo suimtas 
Bulgarijos oro linijos pareigūnas Ivanov 
Antanov, kuris taip pat dalyvavęs sąmoks 
le, nors jis pats tą paneigė.

Italų dienraštis IL MESSAGGERO pra
nešė, kad nuteistasis už nusikaltimą Meh
met Alt Agca gavo pusę milijono svarų 
sterlingų už popiežiaus nužudymą. Bet jis 
visuomet tvirtino, jog jis veikė pats vie
nas. Jis buvo atvežtas į Romą, kur per sa 
vaitgalį buvo tardomas akystatoje su bul
garu.

Italijos anti-teroristinė policija turi ži
nių, kad Antanovas buvo užsakęs Agcai 
viešbutį prieš atentatą. Jis taip pat sutvar 
kė Agcai vietą pasislėpti kol jis būtų pa
bėgęs iš Italijos. Policija nori išaiškinti, 
ar Antanovas parūpino revolverį žudikui.

Bulgarija pareiškė Italijai protestą dėl 
Antanovo suėmimo,

SOV. RUSIJOJE
ATLEISTAS (SOVIETŲ MINISTRAS
Sovietų lyderiui J. Andropovui aštriai 

pasisakius apie geležinkelių transportą, 
Aukščiausios Tarybos prezidiumas atleido 
iš darbo geležinkelių ministrą 'Pavlovskį, 
ir į jo vietą paskyrė, buvusį jo pavaduo
toją Nikalojų Konarevą.

KREMLIUS KALBINA ALBANIJĄ
Lapkričio 29 d. PftAVDA paskelbė ilgą 

straipsnį apie Albaniją, kuri nuo 1960 m. 
yra nutraukusi diplomatinius santykius su 
Maskva. Straipsnis rodo, kad Sov. Sąjun
ga norėtų vėl 'Užmegzti santykius su šia 
maža komunistine valstybe.

PABĖGO SOVIETŲ .SMUIKININKĖ
Vakarų Berlyne koncertavusi sovietų 

smuikininkė Neli Žolkinova lapkričio 26 
d. negrįžo į Rytų Berlyną. Po koncerto so
vietų konsulato automobilis buvo atvykęs 
nuvežti ją atgal į Sovietų zoną, bet smui
kininkė dingo.

— Kopenhagoj turintis savo (būstinę 
Tarptautinis Sacharovo Komitetas ir 
Frankfurto Žmogaus Teisių Draugija pra
vedė apklausinėjimą liudininkų, kurie pa
tvirtino, kad sovietai Sibiro dujotiekio tie 
simo darbams panaudoja politinius kali
nius.

Nepriklausomos V. Vokietijos Žmogaus 
Teisių organizacijos pirmininkas R. 
Gnaudk pareiškė, jog nežiūrint to, kad 
amerikiečiai atšaukė savo sankcijas, o tai 
padaryta grynai politiniais sumetimais, 
yra būtina įrodyti pasaulio bankams, kom 
panijoms ir vyriausybėms, kad jie prisi
deda prie priverstinai dirbančių žmonių 
ir politinių kalinių išnaudojimo.

— Praėjusią savaitę amerikiečių Per- 
shing-2 raketos bandymas nebuvo visiš
kai sėkmingas — nepataikė į norimą tai
kinį. Tom raketom 1983 m. pabaigoje nu
matoma apginkluoti V. Vokietijoj NATO 
kariuomenę.

— Neseniai vokiečių policija suėmė gat
vės partizaną ir teroristų Baader-Meinhof 
gaujos lyderį Klarą. Dabar Wiesbadene 
rasta 15 dėžių ginklų, o anksčiau, spalio 
27 d., Frankfurto apylinkių miškuose gry
bautojai užtiko tos gaujos slaptą ginklų 
sandėlį.

— Buvęs Bolivijos prezidentas Meza ir 
jo vidaus reikalų ministeris pasipraišė 
prieglobsčio Argentinoje.

— Naujasis V. Vokietijos Transporto 
ministeris nutarė panaikinti buvusiojo mi 
nisterio paruoštąjį nutarimą bausti 20 
markių bauda tuos automobilistus, kurie 
nenaudos saugos diržų.

— V. Vokietijos kancleris Kohl gruodžio 
7 d. Paryžiuje susitiks su prez. Mitterran- 
du. Nuo spalio 1 d. tai bus ketvirtas jų 
susitikimas.

— Baskų pogrindžio organizacija Ispa
nijoje šiais metais iš viso nužudė 37 žmo
nes.

— Maltos parlamentas pravedė įstaty
mą, kuriuo be Darbo direktoriaus leidimo 
darbdaviai neturi teisės atleisti iš darbo 
darbininkų. Sumažėjus turizmui ir ekspor 
tui, saloj prasidėjo bedarbė. Iš viso dabar 
yra 9.009 bedarbių — 7.8 proc. visos darbo 
jėgos.

— Izraelio radijas vėl uždraudė savo 
programose R. Štrauso muziką. Kompozi
torius buvęs nacių simpatikas, Prieš kele
tą savaičių tas draudimas buvo atšauktas.

— Japonai pagamino naują foto apara
tą, kuris žodžiu duoda nurodymus, kaip 
atitinkamos sąlygose j'į nustatyti. Kaina 
tik 25 svarai.

— Italas V. Romano, kuris bandė iš Tai 
lando išvežti 23 svarus heroino, Bangkoko 
teisme nubaustas 50 metų kalėjimo baus
me.

— Teniso žvaigždė Martina Navratilova, 
kuri 1975 metais pabėgo iš Čekoslovaki
jos, o dabar jau yra JAV palietė, pasipra
šė čekoslovakų vizos aplankyti giminių.

— Vartego kaime, D. Britanijoje, vagys 
pavogė 100 metų senumo, kelias tonas sve 
riančią, istorinę išvietę.

— Britai pradeda vis daugiau gerti vy
ną. Vidutiniškai vienam britui' per metus 
tenka 8 litrai. Alaus vartojime britai skai
tomi dešimtoje vietoje pasaulyje. Viduti
niška per metus britas išgeria 100 litrų 
alaus.

— Prieš 50 metų (1933 m.) Oksfordo uni 
versiteto debatai buvo sukėlę krašte dide
lį triukšmą, kai 275 prieš 153 balsus pa
sisakė, kad jie nekariautų už savo kraštą. 
Tie studentai spaudoje buvo pavadinti iš
davikais ir komunistais. Kitas metais va
sario mėnesį, tos sukakties proga, vėl bus 
pravestos ta pačia tema diskusijos, kurio
se dalyvaus keli buvusiųjų debatų vetera
nai.

— Prancūzija įvedė naujus patvarky
mus bedaibio pašalpai ir pensijai gauti. 
Tik išdirbę mažiausiai 6 mėnesius, turės 
teisę gauti bedarbio pašalpą. Profsąjungos 
kelia triukšmą ir teigia, kad dabar apie 
200.000 jaunų žmonių bedarbių negaus jo
kios pašalpos.

—■ Vengrų Aukščiausias teismas mirties 
bausme nubaudė lytinį iškrypėlį, kuris 
sausio mėnesi Budapešte nužudė berniu
ką, 32 metų T. Bencsik, padavė pasigailė
jimo prašymą..

—- Jugoslavų kariuomenėn bus priimtos 
moterys savanorės, tačiau jos nebus ski
riamos į šarvuočių dalinius: Per 6 mėne
sius galės pasiekti puskarininkio laipsnį.

— Kuala Lumpure, Malaizijoj, už nar
kotikų prekybą pakarti trys kiniečiai. Jų 
malonės prašymai buvo atmesti.

— Prezidentas Mitterrandas, lankyda
masis Kaire, pareiškė, kad palestiniečiai' 
patys turi nuspręsti savo ateitį ir jiems 
turi būti leista įkurti savo nepriklausomą 
valstybę.

— Izraelio ir JAV karintai ekspertai su
tarė drauge pravesti studiją apie buvusį 
Libano karą ir įvertinti sovietų ir ameri
kiečių ginklus, panaudotus tame konflikte.
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GARSUSIS DIEVDIRBYS
Prie pat Varnių miestelio, gražiame eže

ro krante, buvo nedidelis Graužų kaime
lis. Seniausias to kaimo gyventojas Alek
sandras Poška papasakojo apie to kampe
lio senovę.

— Pagonybės laikais, — sako Poška, 
Medininkuose buvusi didelė žemaičių 
šventvietė. Tenai Pabiržuly, ties Serpalčių 
kaimu, stovėjęs didelis dievaičio Šerpyčio 
stabas. O šerpytis buvo laikomas audrų 
ir vėjų dievaičiu. Ir žemaičiams apslkriik'š 
tijus Šerpyčio stabas dar ilgai paežerėj te 
bestovėjęs. Vėliau Žemaičių vyskupui pra
šant, Vytauto kareiviai Šerpyčio stabą 
Biržulio ežere paskandinę.

Vyskupo M. Valančiaus laikais, tenai 
Paluk'štėj, mažame Vožtakų kaimely, sto
vėjo atsiskyrėlė lūšnelė, kurioje gyveno 
du broliai Vaišnoriai. Vienas jų buvo gar
siausias Valančiaus laikų Varnių dlevdir- 
bys. Nors šiokių tokių dievdirbių anuomet 
buvo apylinkėje ir daugiau, bet tokio praš 
matnaus, kaip Vaišnoris, niekur nebuvo 
girdėti. Brol, kad padarys būdavo tokius 
šaunius dievaičius, kad, sergėk Pondieu, 
kokie gražūs! Būdavo visi veizi j jo dar
bus ir atsiveizėti negali. Jis visą savo am
žių nesiliovė dirbęs visokius staibelius, ko
kių tik kam reikėjo, o už vis dailiau iš
drožinėdavo rūpintojėlius, Plerijonus, Dzi- 
dorėlius ir patį Pondievą nuskaptuodavo 
kaip nulietą. Jo geri nagai padarydavo vi
sus dievaičius, kokie tik anuomet buvo 
Varnių ir Luokės bažnyčiose. Padarydavo 
dailiausiai ir tokius, kurių nė Visų Šven
tųjų litanijoj nerasi. Vaišnoris dirbdavo 
dievaičius ne tik kaimo kryžiams ir kop
lytėlėms, jis dirbo ir dideles bažnyčių sta
tulas sulig žmogaus didumu. Sako, Varnių 
mūrinės bažnyčios bobinčfuje dievaitis, ku 
ris stovi prie švęsto vandens, esąs irgi jo 
darbo dar Valančiaus laikais padarytas. 
Ogi Luokės miestelio aikštėj jis anuomet 
buvo padaręs prašmatniausią Plerijoną, 
1r tokį gražų, kad sergėk Pondieu. Šven
tadieniais būdavo visi apstoję veizėdavo 
ir atsiveizėti negalėdavo. O tas Plerijonas 
atrodė baisiai piktas Žalnierius. Su raudo
na prijuoste ir pilnu kubilaičiu vandens 
gesina degančią bažnytėlę.

Dievdarbys Vaišnoris buvo garsiausias 
visoj Varnių ir Luokės apylinkėj. Jo dar
bai ir kunigų būdavo aprobuoti kaipo tin
kami. Ogi anuomet ne betkokius kelmelius 
kunigai šventindavo, jei tik kuris dievai
tis kunigui kuo nepatiko, ir sako: „Et, koks 
čia darbas, bet kokio klumpdirbio apta
šytas, prie tokio jokia šventenybė nekim- 
ba, neškit tuos balvonėlius ir špitolės pe
čių jais pakūrenki!“, žmonės girdavo Vaiš 
norio darbus ir dažnai girdėdavos sakyda
vo: .^Brangiai sumokėjau, kad Vaišnoriaus 
darbo, o ne bet kokio klumpdirbio tašy
tas“. Anuomet kurio dievdirbio kunigai ne 
pripažindavo, tas ir negalėjo būti dtevdir- 
blu. Kunigų aprobatu dievdirbiai labai di
džiuodavosi, pas tokius eidavo ir kiti pasi
mokyti amato.

Dievdirfoyste Vaišnoris vertėsi nuo pat 
savo pirmosios jaunystės ir iki gilios se
natvės. Ištisas dienas išbūdavo prisilen
kęs prie skaptuojamo dievaičio, žmonės 
sakydavo, jog už kruopštų šventųjų skap
tavimą dievdirbiui geriausia vieta būsian

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Nuspirtas akmuo nuriedėjo žemyn. Pakeliui už
kliudė medžio kamieną ir pliumterėjo į vandenį.

Garėnas sukando dantis, prisiplojo prie že
mės. Riedančio akmens dundėjimas plėšė jo galvą. 
Garėnas vis gulėjo nejudėdamas, nors akmens gar
sas seniai jau buvo išsisklaidęs ir nieko nebuvo įvy
kę. Įkyriai skaudėjo sumuštą kelį, maudė pečius, 
rankas

Ties galva tyliai suposi medžių viršūnės, tar
pais praskleisdamos dangaus tarpą kuriame spin
dėjo žvaigždė.

Labai toli — lojo šuo
Dabar jau nuovargis laikė Garėną, prirakinęs 

prie žemės.
Galvoj tebedundėjo riedantis akmuo.
Trys dienos ir keturios naktys žygio vogčio

mis. Vis į vakarus. Be maisto. Tik vieną naktį, už
sidūręs ant vielų tvoros, jis gavo išsirauti pora mor
kų iš daržo. Nespėjo daugiau. Sutrugdė šuo, nirtu
lingai lodamas.

Rūpestingai išžvalgęs apylinkę, kartą jis bu
vo išdrįsęs nuženkti į atokiai nuo kelio, pamiškėj 
aptiktą ūkį. Negavo nieko. Aukštas, sudžiūvęs vo
kietis ilgai žiūrėjo įkandin, kol jis išnyko tarp ka
mienų. Nevaišingi atrodė Menlenburgo žmonės. 
Gal ir bijojo. Kas jį žino? Valkata, gal dezertyras.

Garėnas atvirto aukštielninkas, prisitraukė ko
ją, ėmė braukyti sutinusį kelį. Ne kažikas. Įsiėjus 
ne tiek skauda. Tik iš vietos pajudėti sunku.

Iššokęs iš sausakimšai žmonių prigrūsto sunk
vežimio, jis buvo parkritęs. Tada nejuto nieko. Puo
lė per griovį į krūmokšnius.

Ne tuoj pasipylė šūviai. Sargybiniai nesitikėjo 
tokio akiplėšiškumo. Saulėtą dieną. Be to, ir jie bu
vo suvaržyti, prie šovinių sunkvežimio lentų pri
spausti.

ti paskirta danguje tarp šventųjų. Jis ir 
žemėje geriau gyveno negu kiti to meto 
žmonellai. Anuomet visi žemaičiai net baž 
nyčion eidavo klumpėti medinėmis klum
pėmis, tik vienas Vaišnoris turėjo ilgus iki 
kelių odinius čeibatus, kaip ponas. Nors se 
niau ir daugiau buvo visokių dievdirbių, 
betgi anuomet jie ir darbo netrūkdavo, 
nes žmonėms daugiau buvo reikalingi 
kryžiai ir dievukai, negu dabar. Anuomet 
veik visi pakelių medžiai 'buvo visokių 
dievaičių pririoglinti, pilna kryžių ir šrven 
tųjų koplytėlių pristatinėta, o, be to, daug 
jų laikydavo žmonės savo namuose, pasi
statę ant langų ir visuose kampuose. O 
labiausiai žemaičiai mylėjo rūpintojėlius, 
kurių kiekvienas namas turėjo po kelis.

Vaišnoris buvęs labai kruopštus diev- 
dirbys. Jis per dieną nuskaptuodavęs bent 
po kelis dievaičius ir ne bet kaip nutašy- 
tinai, o puikiausiai nuduodavo, kaip iš dan 
gaus iškritę atrodė. Ne bet kaip jis būdavo 
ir priprašomas, kad padirbtų kryžiui kokį 
rūpintojėlį. Kas norėdavo pas Vaišnorį dir 
bintis koklį dievaitį, tas turėdavo dievdir
biui duoti magaryčių, nes kitaip jis nie
kam nieko nedirba. Užsakytojas ateida
mas atsineša buteliuką kokio skysčio ir 
vaišina, nes Vaišnoris nevaišintas negalįs 
dirbti. Taip apdūmoja ir aptaria, kaip ką 
dirbti kartu su užsakytoju besivaišinda- 
mi. Išsipagiriojęs dirba dieną ir naktį.

Patogią rinką savo dievukams dievdir
bys turėjo čia pat Varniuose, nes gyveno 
prie pat miestelio, o Valančiaus laikais 
Varniai buvo gan žymus miestas, savo Iš
dirbinius jis retai kada gabendavo kur 
nors toliau, nors žymesniuose atlaiduose 
aplankydavo ir artimesnius šios apylinkės 
miestelius. Vailšnorlo vieta buvo prie Var
nių bažnyčios. Čia jis kiekvieną šventadie 
nį ir turgadienį ištisas dienas sėdėdavo 
prie bažnyčios tarp savo dievaičių. Visas 
bažnyčios pamūrys būdavo apstatytas įvai 
riausiais dievukais. Veizėk ir rinkis kokių 
tik panorėsi. O žmonių didžiausi būriai 
būdavo stovi aplink apstoję, veizi, renka
si, derasi ir pirkinėją, kokių kam reikia.

Pagaliau Vaišnorį ištiko skaudi nelaimė 
— sudegė jo gyvenamoji lūšnelė, kartu su 
pleškėjo nemaža ir jo dievaičių. Liko ap
degę tik nedegantieji jo dievdirbystės įran 
kiai, įvairūs kalteliai, skaptukai, grąžtai 
ir kiti dievdirbystės įstrakaliai. Nuo to 
laiko vargšas dievdirbys su savo broliu 
ūkininku apsigyveno jaujoje. Vienoje pe
ludėje gyveno dievdirbys ir ten vargingai 
dirbo dievaičius iki savo amžiaus pabai
gos. Kitoje peludėje gyveno jo brolis ūki
ninkas kaip padegėlis. Abu daugiausia 
maitinosi žuvimi, kurios pasigaudavo ten 
pat Lukšto ežere.

Varnių apylinkės senieji žemaičiai įti
kinėja, jog Vaišnorio darbo dievaičiai 
vaikščioja patys vieni, kaip gyvi sutvėri
mai. Jeigu kuriam dievukui nepatinka 
kryžius, kuriame jis įstatytas, ar nepatin
kama žemė, kurioje tas kryžius stovi įbęs- 
tas, tai joks Šventasis čia neištvers nė ge
ležinėmis vinimis prikaltas, tokius ir šer
mukšninės vinys neatlaikydavo, nė šven
tintos virvės neužturėdavo, vis tiek die
vaičiai pabėga nuo kryžiaus, šventieji ne
matant pereina kiton jiems patinkames-

Vežė juos tada iš stovyklos į geležinkelio sto
tį. Iš ten namo. Taip sakė rusai.

Garėnas pakilo, keturpėsčias užkopė kranto 
briauną, klausėsi.

Tolumoje tebeiojo šuo.
Sušlapusios, bebrendant per gilų upokšnį, kel

nės su kiekvienu žingsniu čežėjo. Dirgino ir taip 
įtemptus nervus.

Jis žinojo, gal suvokė, kad čia netoliese turi 
būti skiriamoji riba. Dar dienos metu, traukdamas 
mišku, buvo užėjęs plentų kryžkelę: „Liubeck — 
15 km.“ — juodos raidės vienoje rodyklių.

Liubekas — britų zonoje. Per naktį jis buvo 
sukoręs nemažiau septynių kilometrų. Vadinasi, 
kažkur netoli.

Leidosi iš lėto toliau, prasivogdamas nuo vie
no kamieno prie kito.

Pamiškė. Reti krūmokšniai — girios pamuša
las — toliau tamsus laukas. Įsitaisęs tarpkrūmiuos, 
Garėnas bandė snausti.

Priešaušriu jis pamatė, kad guli netoli plento. 
Visas sustiręs, rasos sudrėkintas, kalendamas dan
timis, laukė — žiūrėjo. Saulei aukštokai pakilus, 
plentu pramovė vienas automobilis. Juodas limuzi
nas, be ypatingų ženklų. Nepasakė jam nieko. Po 
geros valandos pasirodė virtinė sunkvežimių 
Aukšti, žalsvu brezentu dengti, šonuose baltos 
žvaigždės. Anglai! širdis džiaugsmingai siūbtelėjo.

Tačiau tik gerokai jau popiečiu Garėnui pa
vyko surasti karinį vienetą.

Apklausinėjimas truko neilgai.
Plačiapetis, kresnas kapitonas, vokiškai kal

bančio vertėjo klausė:
— Kas jūs per vienas?
— Lietuvis. Pabėgau iš rusų zonos.
— Iš rusų zonos? Ko norit?

Garėnas sumišo. Jis nesitikėjo tokio klausimo. 
Tikėjosi visiškai kitokių. Kaip čia išaiškinsi troški
mą, kuris jį vedė per tas dienas ir naktis, kaip išdės
tys!? Kaip atskleisi tam abejingam, lyg nuobodu

PflEMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 

savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių 

premija skiriama lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, organizaci
niu veiklumu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, jaunimo cho 
rui, sporto būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki kiekviene- 
rių metų gruodžio '31 d. (pašto antspau
das);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas; Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4 Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
PREMIJOS KOMISIJAI
12500 Pawnee Rd.,
Pales Park,
Illinois, 60464,
USA.

VEIKIA LIET. PAŠTININKAI
Rugsėjo 22 d. Čikagoje buvo susirinku

si Liet, paštininkų sąjungos valdyba ap
svarstyti artimiausiam laikui veiklą. Ta 
veikla susideda daugiausiais iš gegužinių 
ir pobūvio rengimo. Spalio 24 d. paštinin
kai buvo susirinkę „maloniam pabendra
vimui", gruodžio 12 d. numatytos „tradi
cinės paštininkų kūčios“.

nėn vieton ir ten apsigyvena. Kada jie pe
reina kiton vieton, to niekas nėra matęs 
ir nežino. Sako, yra tokių užkeiktų vietų, 
kuriose ne tik dievukai nenori gyventi, bet 
ir pastatyti pašventintieji mediniai kry
žiai nestovi, o labiausiai ant piliakalnių, 
prie šaltinėlių, pabaliuose ir krūmeliuose, 
kur daugiausia bastosi laumės ir kiti ne- 
labo'šiai.

Iki šių dienų Vaišnorio darbo dievukų 
maža kur beliko. Nors šiaip visur Varnių 
apylinkės dailesnio darbo senus dievukus 
žmonės dažniausia laiko Vaišnorio darbu, 
todėl sunkoka nustatyti, kurie darbai jo, 
o kurie kitų dievdirbių. Neliko ir dievdir
bio jokio paveikslo, savo, jis dažnai savo 
veidą iišdrožinėdavęs šventųjų statulėlėse.

B. Buračas

Su lietuviais 
įįasaulyįe

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS PARODA
Spalio 19-30 d.d. Čikagos lietuviškosios 

„Galerijos“ salėse buvo suruošta dail. 
Anastazijos Tamošaitienės gobelenų ir li
tografijų paroda, kurią garsino lietuvių ir 
amerikiečių spauda. Lankytojų buvo daug. 
Jie matė 32 didesnius ir mažesnius gobe
lenus ir 10 spalvotų litografijų.

Dail. Tamošaitienės gobelenai yra su
kurti lietuviškomis temomis: Eglė su Žil
vinu, Eglė ir Drebulė, Kastytis ir Jūratė 
ir t.t. Spalio 24 d. dail. A. Tamošaitienė, 
Lietuvių Tautodailės Instituto kviečiama, 
Čikagoje skaitė paskaitą „Kilimų istorija 
ir jų dailė“. Jaunimo Centro kavinėje taip 
pat buvo rodomas filmas „Lietuviškų au
dinių dailė“.

ROMANTIKOS (PLOKŠTELĖ
Rimo Kaspučio orkestras „Romantika“, 

daug metų grojantis Detroito liet, paren
gimuose, išleido pirmą plokštelę „Ta'np 
tostų ir dainų“. Joje yra įgrota 10 dainų 
ir ji yra skirta lietuviškos estradinės mu
zikos mėgėjams.

ATSTATYTAS PAMINKLAS
Spalio 24 d. Clevelande, JAV, buvo pa

šventintas Lietuvos laisvės paminklas, at 
statytas prie Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos bažnyčios, kur jis pastatytas 
1973 metais.

Paminklą buvo suprojakltavęs arch. E. 
Kersnauskas ir jis buvo pirmą kartą pa
šventintas, kai Clevelando lietuviai minė
jo lietuvių įsikūrimo tame mieste šimtme
tį. Bet 1981 m. kovo mėn. automobiliu va
žiavę girti jaunuoliai paminklą sunaikino. 
Paminklo atstatymas kainavo 62,460 dol.

MIRĖ (GEN. 1ST. (RAŠTIKIO BROLIS
Rugsėjo 27 d. Melrose Parke, JAV, mi

rė Henrikas Raštikis, sulaukęs 82 m. am
žiaus. Prieš karą velionis gyveno Utenoje, 
kur dirbo viešosios bibliotekos ir skaityk
los vedėju. Buvo kanklių muzikos mėgė
jas.

MIRĖ AGR. P. VAITEKŪNAS
Spalio 9 d. Floridoje, JAV, mirė agrono

mas Povilas Vaitekūnas, kilęs iš Likalau- 
kių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps.

P. Vaitekūnas 1927 m. baigė Panevėžio 
gimnaziją ir 1937 m. Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademiją. Po to mokytojavo Bal
bieriškio žemės ūkio mokykloje, o nuo 
1940 iki 1944 m. administravo Bubių, Šiau 
lių aps., dvarą. Po karo dirbo General Mo 
tors fabrike, Detroite, o 1955 m. nusipirko 
ūkį Kanadoje, kur augino tabaką, šių me
tų pradžioje buvo persikėlęs gyventi į 
Floridą, kur ir mirė. Tautos Fondui paliko 
2000 dol.

PARAŠĖ 30 (FELJETONŲ
„Margučio“ paskelbtas feljetono kon

kursas susilaukė netikėtai didelio pasise
kimo. Konkursui savo kūrinius pristatė 
29 autoriai, parašę 30 rankraščių. Lauksi
me, ką pasakys vertinimo komisija.

lio graužiamam vyrui paprastą ir drauge sudėtin
gą, daugiagalvį jausmą, kuris vertė jį tiek sykių 
kaktomušom susidurti su mirtimi.

Pasvarstęs atsakė:
— Noriu gyventi vakarų okupacinėje zonoje. 

Noriu susirasti savo tautiečius.
— Dokumentai?
— Neturiu jokių. Visus atėmė rusai.
Karininkas parodė šešėlį susidomėjimo:
— Dezertyras?
Garėnas šyptelėjo:
— Ne.
— Kaip patekote į rusų zoną?
— Rusams užeinant, nespėjau pasitraukti į va- 

karus.Sirgau tuo metu, šiltine.
— Kodėl dabar pabėgot?
Ir vėl tas klausimas, į kurį atsakyti, rodos, taip 

lengva ir drauge sunku.
■— Rusai buvo mane suėmę ir norėjo išvežti.
— Kur?
— Nežinau. Sakė — į Lietuvą.
— Nenorit grįžti į savo kraštą? Kodėl?
Garėnas patyrė beviltiškumą. Fizinis nuovar

gis staiga atgrįžo, užgulė visą kūną. Susikaupęs vi
duje, atsakė:

— Mano kraštas okupuotas priešo — rusų. 
Ten patekti man reiškia mirtį.

— Rusai mūsų sąjungininkai. Jie šauniai ka
riavo, — pastebėjo kapitonas, pažvelgė Garėnui tie
siai į veidą. — Bendradarbiavote su naciais? — 
paklausė.

— Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje dir
bau pogrindyje.

Karininkas gūštelėjo pečiais, dar kartą tiria
mai apžvelgė Garėną ir įsakė vertėjui:

— Nugabenki! jį į D.P. stovyklą. Jeigu lietu
vių komitetas pripažins jį lietuvį esant, palikit jį 
ten.

Mostelėjo ranka.
(Bus daugiau)

AUGA LIETUVIŲ FONDAS
Po vasaros atostogų, rugsėjo mėn. 15 

d. buvo susirinkusi Lietuvių Fondo Valdy
ba ir peržiūrėjo bėgamuosius reikalus, pa 
siruoūdama Tarybos posėdžiui. Iš apys
kaitos paaiškėjo, kad 1982 m. spalio 1 die
nai Lietuvių Fondas turėjo 5143 narius, 
kurie sudėjo pagrindinio kapitalo 2,318.000 
dol.

Lietuvybės išlaikymo reikalams Fondas 
paskirstė 981,500 dol.

VĖLINIŲ NUOTAIKŲ .SUSIMĄSTYME
Halina Mošins'kienė MŪSŲ LIETUVOJE 

(XI. 11; rašo apie kapinių lankymą Vėli
nių dieną Sao Paulo mieste, Brazilijoije:

„...susiradau neseniai mus palikusios a. 
a Aleksandros Bačedienės kapą... Nėra nei 
vardo, nei gėlės... — Apsiverkiau...

Pagal kapų numerį susiradau ir a.a. Dr. 
Eliziejaus Draugelio kapą. Ant cemento 
lentos — 1224. Nei gėlės, nei pavardės 
Ateitininkų patriarcho antkapy. Greta il
si Editė (jo žmona), šiurkšti žolė užžėlusi 
ant abiejų kapelių, kaip kokių benamių 
klajoklių. Gal gi jie čia ir tebuvo tokie?

Ir graudu matyti ir dar graudžiau jaus 
H, kad lietuvių „kolonija“ Brazilijoje ne
bemoka ir nebesusipranta, kaip pagerbti 
savo didžiuosius vadus, bent tą Vėlinių 
dieną prisimenant savo Lietuvių Bendruo 
menės Steigėją, o Katalikų Bendrija — 
savo patriarchą, Ateitininkų Sąjūdžio stei
gėją. Kur tie „Sendraugiai“?

Toliau H. Mo'šinskienė rašo: „Iš visų 
pasakojimų ir laiškų sužinome, kad dabar 
tinėje Lietuvoje, kur visos krikščioniškos 
apeigos yra varžomos, visi susirenka Vė
linių vakarą kapinėse, to niūraus ir lie
tingo rudens ūkanose. Sužiba tūktančiai 
žvakelių, giedamas Lietuvos Himnas, visi 
nusilenkia Amžinam Atilsiui. Kodėl mu
myse to vengiama? Kodėl vieną kartą me 
tuose negalime... viešai pagerbti savo ar
timuosius, geradarius, veikėjus...“

Atsiųsta paminėti
Į laisvę, Nr. 85, 1982 m. rugsėjis. Politi

kos žurnalas Leidžia Lietuvių Fronto Bi
čiulių taryba. Red. Vacys Ročiūnas. Admi
nistratorius J. Prakapas, 14 Thelma Dr., 
Bakersfield. CA 9'3305, USA. Atskiro nu
merio kaina 3 dol.

Skautų aidas, Nr. 7, 1982 m. rugsėjis. 
Lietuvi į Skautų S-gos organas. Redakto
rius v.s. Antanas Saulaitis, S.J. Chicago, 
IL., USA.

Technikos žodis, .Nr. 3, 1982 m. liepa- 
rugsėjis. Leidžia ALJAS Čikagos skyrius. 
Išeina kas trys mėnesiai. Red. V. Jautu
kas. Administratorius A. Brazdžiūnas, 
7980 W. 127 St., Palos Park, IL 60464, 
USA. Prenumerata 6 dol. metams.

šaltinis, Nr. 5, 1982 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Išeina ‘kas antras 
mėnuo. Leidžia Marijonai ir šv. Kazimie
ro Sąjunga, redaguoja kun. dr. S. Matulis, 
MIC. 16 Hound Rd., West Bridgford. Not- 
tinham NG2 6AH, Anglija.

šaltinio kalendorius 1983 m. Gražiai 
iliustruotas sieninis mėnesinis kalendo
rius. Kaina 1.50 sv. Išleido „Šaltinis“. Ad
resas toks pat, kaip ir žurnalo.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 86

Du motoriniai keltai tuo pat laiku pra
deda plaukti per upę iš priešingų pusių. 
Jų greičiai nėra vienodi. Kai jie prasilen
kia, tai nuotolis iki artimesnio kranto 
yra 720 metrų.

Atplaukę 'į prieplauką, po 10 minučių 
abu grįžta atgal, šį kartą jie susitinka 
400 metrų atstume nuo kito kranto.

Kokio platumo yra upė?

Atsakymas Nr. 85
2 mergaitės, 1 berniukas, jų tėvai ir tė

vo tėvai.

Gyveno du broliai: vienas Amerikoje, o 
kitas Sovietų Rusijoje.

Netekęs darbo, amerikietis eina prie 
Baltųjų Rūmų, išsiima gniūžtelę šieno ir 
valgo.

Išeina prezidentas Reaganas ir sako:
— Žmogau, ką tu ten valgai?
— Esu bedarbis, alkanas ir graužiu šie

ną, — atsako žmogelis.
— 'Va imk šimtą dolerių, eik ir paval

gyk! Ta pačia proga sakyk, ko dar norė
tumei? — klausia susijaudinęs preziden
tas.

— Norėčiau nuvykti į Rusiją ir pasima
tyti su savo broliu, — apsidžiaugia bedar
bis.

— Gerai. Kelionę aš apmokėsiu, — atsi
sveikina Reaganas.

Kitą savaitę laimingasis jau Maskvoje.
Susitinka brolį. Ir koks sutapimas: ba

dauja i'r tas, nors ir turi darbą.
— Žiūrėk, broleli, pasiimk saują šieno, 

eik į Kremlių ir daryk tą patį, ką aš pa
dariau Vašingtone, — moko amerikietis.

Valdžios pasikeitimas Kremliuje sutei
kia drąsos ir, ilgai nelaukęs, sovietinis bro 
lelis atsiranda prie Kremliaus vartų, iš
sitraukė šieną ir kramto.

Neužilgo pasirodė pats Andropovas. Po 
smagių laidotuvių geram ūpe ir šypsosi:

— Ei, pilieti, matau Steną valgai!
— Taip, gerbiamas drauge, esu alka

nas... — pradeda aiškinti ruskelis.
— Jeigu esi alkanas, tai valgyk žolę, o 

šieną pasilik žiemai! — uždaro duris Juri
jus.

2



1982 m. gruodžio 3 Id. (Nr. 46 (1635) EUROPOS LIETUVIS

1982 M. VLIKO SEIMAS
Š.m. lapkričio 6-7 d.d. Vyriausias Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas po
sėdžiavo Los Angeles, Kalifornijoje. Iš 15- 
os grupių — 45-ių atstovų, turinčių teisę 
balsuoti, Seime dalyvavo 43 atstovai, ir 
keli šimtai svečių tiek posėdžiuose, tiek ki
tuose parengimuose. Seime dalyvavo šie 
VLIKO pareigūnai: Tarybos pirmininkas 
VI. Šoliūnas, Valdybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis, pirm, pavaduotojas dr. D. Krivio 
kas, vice-pirmininkai dr. K. Jurgėla ir V. 
Jokūbaitis, sekretorius dr. J. Stiklorius ir 
VLIKO/ELTOS įstaigos vedėja Margarita 
Samatienė. Tautos Fondą atstovavo: Val
dybos pirmininkas J. Giedraitis, iždinin
kas V. Kulpa ir Kanados Atstovybės pir
mininkas A. Firavičius.

Seimą pradėjo Seimui Rengti Komiteto 
pirmininkas inž. A. Mažeika ir invokaciją 
sukalbėjo Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, prelatas J. Kačingis.

Dr. K. Bobelis Seimui pirmininkauti pa 
kvietė inž. Jurgį Valaitį ir pavaduotojais 
Vaclovą Mažeiką ir Joną Jurkūną; į sek
retoriatą — Dr. J. Stikliorių ir M. Prane
vičių.

Seimas priėmęs VLIKO Valdybos pasiū
lytą darbotvarkę, sudarė dvi komisijas: 
Mandatų (pirm. A. Gustaitis) ir rezoliu
cijų (pirm. Dr. D. Krivickas).

Seimą sveikino žodžiu: Vytautas Čekaus 
kas, Lietuvos Generalinis Konsulas; Teo
doras Blinstrubas, Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininkas; Zigmas Juras, Ang 
ligos Lietuvių Sąjungos pirmininkas; dr. 
Vytautas Dargis, Reorganizuotos Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas; Algis Rau 
linaitis, Lietuvių Fronto Bičiulių pirminin 
kas; Vytautas Jokūbaitis, Lietuvių Karių 
Veteranų S-gos „Ramovė“ atstovas; A. Ju 
raitė — Anglijos Lietuvių Jaunimo S-gos 
pirmininkė; Vincė Zaunienė - Leskaitienė 
— Lietuvių Moterų Klubų Federacijos gar 
bės pirmininkė; Liucija Mažeikienė, Lie
tuvių Respublikonų Federacijos atstovė, 
ir JAV Kongreso atstovas Robert J. Dor- 
nan.

VLIKO Valdybos pirm. dr. K. Bobelis 
perskaitė JAV Prezidento Reagano sveiki
nimo telegramą.

Seimą sveikino raštu: Vyskupai Vincen
tas Brizgys ir Antanas Deksnys; Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Washingtone dr. St. Bač- 
kis, Lietuvos generaliniai konsulai: Juzė 
Daužvardienė, Anicetas Simutis, Dr. Jonas 
Žmuidzinas; Lietuvos atstovas D. Britani
joj Vincas Balickas; Kanados LB Krašto 
Valdybos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė, 
Lietuvių Fondo Valdybos pirm. dr. G. Ba- 
lukas, Europos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Tarybos pirm. inž. A. Venskus, 
BALFO pirm. Marija Rudienė, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje prezidentas Po
vilas Dargis, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirm. Vytautas Kutkus, 
Ateitininkų Federacijos vadas Juozas 
Laučka, Pasaulio Lietuvių Gydytojų S-gos 
pirm. dr. Jonas Valaitis, Šveicarijos LB 
pirmininkas Dr. Alfonsas Kušlys, Uragva- 
jaus Lietuvių Kultūros D-jos pirm. Vytau 
tas Dorelis, „Europos Lietuvio“ redakci
jos vardu J. Vilčinskas, Amerikos Balso 
Lietuvių Tarybos vardu Alfonsas Petrutis, 
LSS Skaučių Seserijos Vyriausia Skauti
ninke Danutė Eidukienė, Neo-LItuanų 
Korporacijos pirmininkas A. Juodvalkis, 
Lietuvių Katalikų Moterų Organizacijų 
Pasaulinės S-gos Valdybos pirm. dr. Al
dona Šlepetytė-Janačienė, Prancūzijos LB 
pirm. Jonas Tomkus, „News Digest Inter
national“ (Australijoje) redaktorius J. 
Kedys, Algis Taškūnas (Australija), Juo
zas Čiuvinskas (Sao Paulo, Brazilijoje), 
Tautos Fondo Floridoje Vykd. Komiteto 
pirm. Charles P. Vilnis, Lietuvos Šaulių 
S-gos Tremtyje pirm. K. Milkovaitis.

VLIKO Tarybos vardu pranešimą pada
rė pirm. Vladas Šoliūnas. Taryba studijuo 
ja ir planuoja Lietuvos Išlaisvinimo užda
vinius ir jiems vykdyti priemones, tarpe 
VLIKO Seimo sesijų vykdo Seimo funkci
jas, išskyrus Statuto keitimą, ir atlieka ki 
tus Statuto pavestus uždavinius. Tarybos 
buveinė Chicagoje. Prie Tarybos veikia 
trys komisijos: Politinė ir Teisių, Jaunimo 
Reikalams, ir Sienų Komisija. Taryba rū
pinasi ir teikia pagalbą Tautos Fondui. 
Tarybos revizijos komisija tikrina Valdy
bos finansinę atskaitomybę. Krikščionys 
demokratai ir socialdemokratai talkinin
kauja VLIKO Valdybos 'pastangoms puošė 
lėti Lietuvos klausimą Europos Parlamen
te. Nuo pereito Seimo Taryba turėjoj pen
kis posėdžius.

Pagrindinį Seimui pranešimą apie Val
dybos darbus padarė dr. K. Bobelis. Savo 
pranešime jis plačiau palietė politinės veik 
los išplėtimą ir koordinavimą. Stiprinama 
ir plečiama VLIKO ir Tautos Fondo atsto
vybių tinklas. Palaikomi tamprūs ryšiai 
su ALTA ir artimai bendradarbiaujama 
su Lietuvos diplomatinės ir konsuliarinės 
tarnybos atstovais. Plečiami ryšiai ir su 
atskirų kraštų visuomeninėmis organiza
cijomis. šįmet VLIKO pirmininkas aplan
kė Europą, Kanadą ir Australiją. Adelai
dėje, Melbourne ir Sydnėjuje padarė pra
nešimus Australijos lietuviams ir pabal- 
tiečiams, užmegzdamas ryšius su valdžios 
pareigūnais. Ta proga buvo įteiktas Aust
ralijos vyriausybei memorandumas. Algis 
Taškūnas, „Baltic News“ (Australijoje!) 
redaktorius yra įgaliotas atstovauti VLI 
KĄ pasaulinėje anti-komunistų lygos kon

I vencijoje š.m. gruodžio 6-9 d.d. Tokyo, 
Japonijoje. VLIKAS remia radijo progra
mas Romoje ir Vatikane, leidžia ELTOS 
biuletenius lietuvių, anglų, Italų, prancū
zų ir portugalų kalbomis. Biuletenių turi
nys nuolat tobulinamas ir skaitytojų skai 
čius auga. 1930 m. buvo užmegsti ryšiai 
su Europos Parlamentu per jo vicepirmi
ninką Dr. Egon Klepsch. šiuos ryšius pa
laiko ir plečia VLIKO įgaliotinis Prancū
zijoj, inž. A. Venskus. Europos Parlamen
to Politinė Komisija yra priėmusi rezoliu
ciją apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, kuri bus svarstoma Europos Parla
mento plenumo posėdžiuose. Tuo reikalu 
Pabaltiečių Santalkos (Baltic World Coun 
cil) vardu, kuriai šiais metais pirminin
kauja dr. K. Bobelis, buvo įteikta VLIKO 
paruoštas memorandumas Europos Parla
mentui, prašant paremti kovą dėl Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvės ir neprikišu 
somyfcės. Taip pat buvo įteiktas papildo
mas pareiškimas Madrido konferencijos 
dalyviams ypač pabrėžiant religinės lais
vės varžymus ir persekiojimus, su atitin
kamais priedais. Palaikomi ryšiai su Am
nesty International, World Anti-Commu- 
nist League, International Sakharov Com
mittee, Danijoj, Human Rights Hnterna- 
net, ir su JAV Kongreso komitetais.

Papildomus pranešimus padarė dr. D. 
Krivickas apie Europos Parlamentą, dr. 
K. Jurgėla apie santykius su kitų kraštų 
atstovais, ir V. Jokūbaitis apie santykius 
su lietuviškomis organizacijomis.

Tautos Fondo Tarybos pirm. A. Vakse- 
lis, negalėdamas dalyvauti Seime, atsiun
tė raštu pranešimą, kuriame tarp kitko 
taip nusakė uždavinius ateičiai: 1. Galuti
nai sukonsoliduoti TF organizaciją visame 
laisvame pasaulyje. 2. Sumoderninti au
kų rinkimo metodus. 3. Kreipti didesnes 
pastangas į testamentų ir palikimų reika
lus. Jis pasigenda tiesioginio ir konkre
taus VLIKĄ sudarančių grupių įsijungimo 
į lėšų telkimą per savo partijas, sąjūdžius, 
platesnio VLIKO darbų garsinimo ir nuo
latinio priminimo Tautos Fondo pastangų 
ii reikalo aukoti Lietuvos laisvinimo dar
bams.

Tautos Fondo Valdybos pirm. J. Giedrai 
lis pateikė apibendrinantį pranešimą apie 
Tautos Fondą, prijungdamas finansinę apy 
skaitą, paruoštą Tautos Fondo iždininko 
V. Kulpos, ir aštuonlų metų Tautos Fondo 
apžvalgą. TF pastoviai auga nariais, tur
tu ir testamentiniais palikimais. Suorgani
zuotos TF atstovybės Detroite, Kaliforni
joje, Floridoje, Chicagoje. Reikalinga at
stovybė Clevelande. 1982 metai Tautos 
Fondui buvo geri. Užsieniuose atstovybės 
veikia: Anglijoje, dvi Australijoje ir ge
riausiai veikianti Kanadoje, kuriai vado
vauja pirm. A. Firavičius. J. Giedraitis pa 
dėkojo visoms TF Atstovybėms ir ypač A. 
Firavičiui už jo nenuilstamą darbą tel
kiant aukas.

Papildomą pranešimą padarė Kanados 
TF Atstovybės pirmininkas A. Firavičius 
ir įteikė VLIKO Seimui per TF Valdybos 
pirmininką J. Giedraitį $50,000 čekį.

Diskusijose tarptautinės politikos klau
simais dr. K. Bobelis padarė bendrą tarp
tautinės padėties apžvalgą, ir dr. Domas 
Krivickas plačiau palietė dabartinę JAV 
ir Vakarų Europos santykių krizę ir So
vietų Sąjungos ekonominę kilzę, ypač juo 
dosios ir pilkosios rinkos apraiškas Sovie
tų S-'goje ir satelituose.

Vakare įvykusiame bankete, kuriame 
dalyvavo virš dviejų šimtų asmenų, ir ku 
ris praėjo su dideliu pasisekimu, koncer
tavo solistė Janina Čepkauskienė ir pia
nistė Raimonda Apei'kytė.

Sekmadienį Seimo dalyviai susirinko i 
Šv. Kazimiero bažnyčią išklausyti iškilmin 
gų pamaldų, kurias atnašavo preletas J. 
Kučingis, ir prasmingą pamokslą pasakė 
kun. Celiešius.

Seimas praėjo darbingoje ir geroje nuo
taikoje. Didelė padėka priklauso Seimo 
Rengimo Komiteto pirmininkui, inž. An
tanui Mažeikai ir Komiteto nariams: An
tanui Skiriui, Rimtautui Paškauskui, Ele 
nai Gedgaudienei, Arnoldui Kunglui, Ra
mūnui Bužėnui ir Simui Kvečiui.

Seimas priėmė rezoliucijas, kurios spaus 
dinamos atskirai.

Seimo metu suaukota Tautos Fondui 
apie $1,200.

AR SILPNA „SILPNOJI LYTIS“?
Statistikų grupė vienerius metus už raiši 

nėjo, kiek darbų atlieka namų šeimininkė, 
kuri rūpinasi vyru ir dviem valkais. Re
zultatai buvo stulbinantys.

Per metus ji perplauna 18 tūkst. peilių, 
šakučių ar šaukštų, 13 tūkst. lėkščių 6 
tūkst. puodelių ir 3 tūkst. puodų bei kep
tuvių. Ji ne tik plauna šituos įrankius bet 
ir išima juos iš spintų, deda ant stalo, vėl 
nukelia, taigi iš viso perkilnoja maždaug 
5 tūkst. t svorį.

Specialiais prietaisais buvo išmatuotas 
nuostolis, kurį per dieną nueina namų šei
mininkė. Jeigu šeima gyvena paprastame 
dviejų kambarių bute, tai namų šeiminin
kė per dieną nupėdina 10 tūkst. žingsnių; 
jeigu šeima gyvena atskirame namelyje 
su sklypeliu nužingsniuoja 17 tūkst. žings
nių. Jeigu prie to dar pridėtume vaikščio
jimą į turgų, tai per metus jai tenka nu
eiti beveik 2 tūkst. km kelią.

Iš Aušros Nr. 31
(tęsinys)

BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS 
APYLINKĖSE

Pasirengimas kruvinam užmojui
1944 m. lapkritį Merkinėn iš Alytaus at 

vyko nedidelis kariuomenės dalinys. Jo 
vadas valsčiuje užsipuolė pirmininką, ko
dėl Šis neparuošė patalpų, nes, esą, apie 
dalinio atvykimą buvę pranešta iš anksto. 
Valsčiaus pirmininkas Radzvilavičius bu
vo nerinktas, o paskirtas net neatsiklau
sus sutikimo. Jis aiškinosi, kad jam buvo 
apie tai nežinoma. Dalinio vadas apsiputo
jęs keikėsi lietuvio ausiai dar negirdėtais 
šykščtausiais žodžiais. Pirmininkas liepė 
įspėti Janulynienę ir Platulevičių, kad jų 
namuose apsigyvena kariškiai. Greit jie 
ten ir apsigyveno. Iš čia karinis dalinys 
pradėjo vykdyt savo slaptą uždavinį.

Pradėta nuo Merkinės. Netrukus dingo 
Stambrauskų, Kvaraciejų, Jovarauskų, 
Strumskių ir kitos šeimos. Nušautas prie 
Nemuno tilto gyvenęs Balionas. Toliau da 
linys pradėjo lankyti aplinkinius kaimus. 
Išvykę anksti rytą, nakvoti grįždavo Mer
kinėn. Kaimuose kratas, tardydavo žmo
nes, kažką užsirašinėdavo savo sąsiuvi
niuose. Maitinosi tuo, ką rasdavo pas žmo 
nes. O imdavo tiesiog neatsiklausę — ma
tant šeimininkui arba vogčiomis. Per to
kius žygius Janonyse buvo nušautas vie
nas ar du žmonės. Česų kaime kareiviai 
suvarė vyrus Janavičiaus naman. Tinka
mus kariuomenei ir darbams areštavo. 
Tarp suimtųjų buvo Juozas Kvaraciejus, 
ketvirto kurso klierikas. Jis turėjo semi
narijos dokumentus. Klieriką vadas išjuo
kė, užgauliojo. Pagaliau pasakė: „Nenori 
su vokiečiais kariauti, tai eik pas mofką“. 
Kareiviui liepė išvesti laukan ir paleisti. 
Kareivis, klieriką pavedėjęs per kiemą, iš 
užpakalio nušovė. Vyresnysis kurį vadino 
Semionov, šūviui nuaidėjus, net nekruste
lėjo. Areštuotieji visa tai matė. Jie supra
to,. kad vadas žinojo, kaip kareivis su klie
riku pasielgs.

Palšilinigės kaime buvo nušautas Kava
liauskas su žmona ir dukterimi. Kai kas 
tvirtina, kad čia buvę nušauta daugiau 
žmonių. Nušautų buvo Norulių, Rodukos, 
Palankių ir Maksimų kaimuose. Masališ- 
kėse nušauta Ivanauskienė. Kiek vėliau 
buvo sunaikinta visa jos sodyba su ketu
riais broliais: Vincu, Jonu, Antanu ir Pra
nu. Penktasis brolis žuvo Sibire.

1944 m. gruodžio 16 d. buvo tikrinamas 
dešinysis Merkio krantas iki plento Mer
kinė - Varėna. Vėl žudynės. Bingelių kai
me nušautas Juozas Bingelis ir pas ji 
nakvojęs Teodoras Revuckas, atrodo, gi
męs 1926 m. Nemaniūnuose, IV kurso stu
dentas miškininkas, dirbęs Marcinkonyse 
girininku. Jis iš Marcinkonių vyko į Aly
tų, o iš ten norėjo siekti Kaunan tęsti stu
dijų. Su savimi turėjo apie 26.000 rublių 
valdiškų pinigų ir dokumentų Alytaus urė 
dijai. Kadangi iš Marcinkonių gana toli, 
o tuo laiku susisiekimo priemonių gauti 
buvo sunku, tai Ravuckas buvo priverstas 
nakvoti Bingelių kaime, kurio gyventojas 
Izidorius Bilinskas iŠ mažens nevaldė de
šinės rankos. Kareiviai, surišę jo abi ran
kas, nuvarė į Alytų. Tuomet Puvočių kai
me buvo nušauti: Tamulevičius, Kudaraus 
kas, Bulonas, Glavickas, Jovatšis ir dar 
keli vyrai. Buvo nušautų Mardasavo kai
me. Lankininkų kaime areštuotas Pranas 
Kuliešius, kuris, uždarytas vieno sudegu
sio namo rūsyse su kitais areštuotas, nuo 
kančių mirė. Vėliau du jo sūnūs buvo nu
šauti, sodyba sunaikinta. Kareiviai, grįž
dami 'į Merkinę, Bingeliuose sustojo prie 
J. Bingelio ir girininko Revucko lavonų, 
nusisegė jų laikrodžius, numovė žiedą, pa
ėmė dokumentus ir pas girininką rastus 
pinigus. Kitą dieną vaikai, už kaimo radę 
išmėtytus girininko dokumentus, sutvarkė, 
suplėšytus suklijavo ir perdavė Bingelių 
girininkijai, o ši Alytaus urėdijai.

Žygiuodami Merkinės keliu, žmogžu
džiai sutiko Purplių kaimo gyventoją Juo
zą Navicką. Jį sumušė ir, pririšę prie ve
žimo, vilko žeme, kol šis mirė. Vietos fel
čeris Platulevičius, apžiūrėjęs lavoną, ra
do 25 peilio ar durtuvo dūrius.

Šio dalinio kareiviai, kartą įsiveržė į 
Degsnių (Dabučkos) kaimo namą, kur už 
stalo buvo susėdę ką tik iš bažnyčios grį
žę vestuvininkai (TalaČkos ir Bingelytės 
sutuoktuvės), be jokio įspėjimo paleido į 
sėdinčius automato serijją. Nuo šūvių žu
vo keli žmonės, tarp kurių vienas motinos 
krūtimi maitinamas kūdikis. Kūdikio mo
tina sužeista. Iš nušautų vestuvėse žino
mas vienas — Juknevičius.

Gudakiemio kaime žuvo Gudelionis, Ba
rysas ir kt. Samūniškių kaime gyveno vie
nišas Teodoras Čaplikas. Jį visi laikė ne 
tiek keistu, kiek silpnapročiu, žmogus bu
vo nekalbus, užsidaręs, su niekuo nebend
ravo, niekam neužkliuvo, žiema vasarą 
nešiojo vilna į viršų kailinius. Jis buvo 
gimęs Rusijoj, mokėjo rusiškai. Nors jis 
niekam neįkyrėjo, tačiau Ir savo vartų 
niekam neatkėlė. O štai vieną dieną pama 
tęs besiartinančius prie jo sodybos rusus, 
išėjo atkelti vartų. Deja, nuo šių svečių'* 
kulkos čia pa!t prie vartų ir krito negyvas. 
„Svečiai“ puolė kratyti trobesius, tik nieko 
gero nerado. Nuėję pas kaimyną S. Lepeš- 
ką, teiravosi apie Čapliką. Lepeška papasa 
kojo apie keistą viengungį. Išklausęs va
das pasakęs: „Durackaja asiolka...“ Le- 
peškai liepęs lavoną palaidoti. Tuomet Sa- 
mūni'škėse dar nušauti du Čaplikai (vie

nas iš jų Vaclovas) ir dar trys vyrai.
Savilionių kaime gyveno du broliai Ve- 

: raniai. Vienas invalidas, su medine koja. 
Į Kareiviai, šį palikę, nušovė sveikąjį, jau
nesnį jo brolį.

Valoni'škėse nušauti Petro Jakavonio du 
sūnūs. Jis pats — sumuštas, suluošintas 
(iš klubo išnarinta koja), Be medicininės 
pagalbos Jakavonis namie mirė.

į tolimesnius Merkinės valsčiaus kaimus 
šio dalinio kareiviai išvykdavo kelioms 
dienomis. Paprastai apsistodavo pas kokį 
nors ūkininką, aišku, kur būdavo didesnis 
ir gražesnis namas. Iš čia rytais vykdavo 
į aplinkinius vienkiemius daryti kratų, 
patikrinimų, areštų. 1944 m. gruodžio 17 
d. būreis iš penkių eilinių ir dviejų kari
ninkų, atvykęs į Ryliškes, apsistojo V.B. 
namuose. Šeimininkams su vaikais liepė 
naudoti tik vasarine virtuvėle, esančia kie 
mo nuošalėj. Tada buvo šaltos dienos. Sep 
tynenetas rusų su kapitonu priekyje, užra
kinę V.B. namą, išėjo į kaimo vienkiemius. 
Kituose kaimuose kariškių taip pat netrū
ko. Iki sutemų buvo krečiamos sodybos, 
smulkiai apžiūrimi trobesiai, aplink Žmo
nės, dar vasarą artėjant frontui, buvo pa
slėpę savo rūbus, maistą, javus, žibalą ir 
kt. Dar daugelis tų daiktų iš slėptuvių bu 
vo nepasiėmę. Per šias kratas rusai beveik 
viską atradę, sugrobdavo. Karininkai sa
vo sąsiuviniuose kiekvienoje sodyboje 
kažką žymėjosi.

Šitaip keletą dienų septynetas rusų iš
eidavo rytais iš N.B. namų ir tik vakare 
grįždavo. Šeimininkai Kalėdų šventėms 
buvo paskerdę bekoną, išsikepę daugiau 
geresnės duonos. Visa tai rusai matė, kai 
tik atvyko pas V.B. ir padarė kratą. Vie
na dieną šeimininkas, pats išviręs puodą 
mėsos, atnešė rusams, šito rusai nebuvo 
tikėjęsi. Labai nustebino lieftivio ūkinin
ko geraširdiškumas. Po poros dienų rusai 
ruošėsi grįžti Merkinėn. Kapitonas per ki
tą karininką šeimininkui maždaug taip 
pasakęs: „Načaln'ik skazal, vy budete žit“. 
Šeimininkas rusiškai nemokėjo. Šį virši
ninko pasakymą suprato kaip dzūkišką „Ii 
kit sveiki!“ Tikrąją prasmę suprato tik 
po Kūčių dienos įvykių. Jam tapo aišku, 
kar rusai buvo nutarę ir jo sodybą sude
ginti.

Kalėdų plokštelė
KALĖDINIŲ (GIESMIŲ (PLOKŠTELĖS 

ATŽYMĖJIMAS
Spalio 25-ji Montrealyje. Nuostabiai ma

lonus vėlyvo rudens vakaras. Park Ave
nue and Prince Arthur gatvių sankryžoje 
puikuojasi naujas komercinis — reziden
cinis kompleksas. Piramidžių stiliaus dau- 
giaauščiai pastatai siekia aukštyn į žvaigž 
dėtą dangų. Giedrioje padangėj šypsosi 
balzganas mėnulis. Čia, šioje vietovėje 
randasi jaukus diskotekas, vardu „Kath
ryn 333“. Jau nuo 6 v.v. rinkosi čia mūsų 
Montrealio Lietuvių Choro junginio, su
daryto iš mergaičių „Pavasario“ choro ir 
Aušros choro veteranų, nariai ir narės. 
Rinkosi jie čionai, kad oficialiai atšvęstų 
jau visai plačiajai visuomenei gerai žino
mo savo kūrinio, kalėdinių giesmių plokš
telės, išleidimą.

šalia daugumos choristų, prisirinko čia 
ir geras būrys kviestinių svečių iš Mont
realio lietuvių bei kanadiečių spaudos, 
radio ir televizijos veikėjų, muzikos plokš
telių leidėjų ir kitų įžymybių. Jaukioj at
mosferoj, spalvotų šviesų žaisme šneku
čiavosi, juokavo čia choristai ir svečiai, 
stoviniuodami būreliais ar sėdėdami mink 
■štuose foteliuose prie žemų stalelių. Kiti 
įsitaisė šone terasomis kylančiose sėdynė
se. Šauniausios „Pavasario“ mergaitės dė
vėjo diskoteko šokiams pritaikytą apran
gą. Kitos vilkėjo puikias vakarines suk
nias. Vyresniosios choristės (ir keleteas 
jaunesniųjų) nešiojo savo puikiausius tau
tinius drabužius su gintaro karoliais. Jų 
galvas puošė lietuviškosios karūnėlės. Vy
rai taipgi šauniai pasirodė, atitinkamai ap 
slrengdami. Ne vienas nešiojo po kaklu 
tautinę juostelę. Visa tai svečiams kana
diečiams sudarė, be abejo, tikrai teigiamą 
įspūdį.

Tarnybinis personalas vikriai nešiojo, 
siūlydamos svečiams taures šampano ir 
lėkštes užkandžių. Aukštos kokybės stereo 
sistema perdavė modemiškosios muzikos 
garsus, paįvairintus ir mūsų plokštelės kū 
rimais. Ypač išsiskyrė mūsų jaunojo kom
pozitoriaus Aleksandro Stankevičiaus kū
riniai: „Linksmų Kalėdų“, „Sveikiname“ 
ir „Angelų Balsai“.

Iš žymesniųjų minėtini buvo šie sve
čiai: Isabelle Lajeunesse — pasižymėjusi 
televizijos artistė Iš CBF TV — 2, Chris
topher Reed — „Intermed Music“ leidyk
los savininkas. Tom Hansen — „CBS Re
cords of Canada“ vedėjas, dirbantis su 
CFTV — 12 (Cable-11), Mare Chatelle — 
„Echo Vedette“ žurnalo reporteris, Claude 
Planchard — „Journal de Montreal“ re
porteris, Claude Gignac — CKLM radio 
stoties programuotojas, ir CKVL radio 
stoties muzikos direktorius.

Iš lietuviškųjų įžymybių buvo: Gina 
Čapkauskienė — operos solistė; mūsų jau 
nojo maestro Aleksandro tėvelis — spau
dos, meno ir televizijos asmenybė bei kny
gų leidėjas — Aloyzas Stankevičius-Stan- 
kė su dukromis; lietuviškojo radio pusva
landžio, stotis CFMB — 1410, vedėjas — 
(Aleksandro dėdė) — Liudas Stankevičius 
su dukromis ir nemažai kitokios Montre
alio lietuviškosios inteligentijos.

Tai buvo trumpas, poros valandų sltbu-

NAMAI NETURI SAVO VEIDO
Alytaus eksperimentinis namų statybos 

kombinatas jau sumontavo 5000 namų 
(kasmet po tūkstantį). Surenkamus na
mus kaimui gamina ir kiti fabrikai Lietu
voje — Vievyje ir Palemone.

Bet, kaip rašo Bronius Barzdžiukas (L 
Ir M), 1982. XI. 20) surenkamų namų, pa
gamintų industriniu būdu ir pastatytų 
įvairiose vietose Lietuvos kaime, „vienodu 
mas glumina net mandagius svečius, susi
pažįstančius su mūsų kaimo statybomis...“

Industrinė statyba visai atskyrė gyven
toją nuo paties statybos proceso... Tokių 
namų grupė parodo „bedvasę, žmogų įžei
džiančią beveidžių vienodų pastatų — dė
žučių eilę".

Straipsnio autorius siūlo visą eilę pato
bulinimų kaimo statybai, tarp kurių, siū
lo atsisakyti plokščių stogų. „Šlaitinis sto
gas ne tik puošia namą, bet ir teikia gyven 
tojams patogumų: aukšta pastogė leidžia 
išplėsti butą“, — sako Br. Barzdžiukas.

RESTAURUOJA VYTAUTO (BAŽNYČIĄ
Rugsėjo 15 d. Lietuvos architektų sąjun 

gos Kauno organizacijos nariai apžiūrėjo 
Vytauto bažnyčios restauravimą. Prane
šimą apie bažnyčios istoriją, jos restaura
vimo eigą, bokšto paaukištinimą padarė 
Kauno kultūros paminklą apsaugos ins
pekcijos viršininkas V. KugevičiUs, iliust
ruodamas brėžiniais bei nuotraukomis.

VILNIAUS LANKYTINOS VIETOS
Pastaruoju laiku Vilniuje atsirado dar 

viena lankytina vieta, žmonės traukia i 
Karoliniškes pasižiūrėti naujojo televizijos 
bokšto. Čia liftu galima pasikelti į 165 
metrų aukštį ir iš to aukščio pažvelgti į 
sostinę ir jos apylinkes.

Bokšte yra „Paukščių tako“ baras, ku
riame galima valandėlę pasėdėti. Nusilei
dus žemyn galima užeiti į netoliese esan
čią „Merkurijaus" kavinukę, pasidalinti 
įspūdžiais...

Bet čia, kaip sako „Literatūros ir Me
no“ korespondentas, visos teigiamos emo
cijos ir baigiasi. Visa kita, ką pamato kel 
liauninkas, patraukęs arčiau televizijos 
bokšto, džiaugsmo nekelia. Tai milžiniški 
piktžolių laukai, dar niekad neregėję dal
gio. Tai mazuto ar kitoko skysto kuro cis
ternos, kurios priklauso vienai iš daugelio 
organizacijų, stačiusių šį centrą. Tai vie
nur kitur pabarstyti statybinių medžiagų 
likučiai ir atliekos. Tai kažkokie apšepę, 
laikini sandėliukai. Tai pagaliau didžiulis 
kitados suvežtų žemių (ir ne vien tik jų) 
sąvartynas, kurį lygindamas ne valandą 
ir ne dvi turėltų padirbėti buldozeris,

„Gera pasižvalgyti į Vilnių iš paukščio 
skrydžio! Bet kaip būtų malonu, jeigu 
žmogus, eidamas aplink mūsų garsųjį 
bokštą, nesukluptų ant Šiukšlių krūvos", 
— sako laikraščio korespondentas,

PAMINĖTAS KAROLIS VAIRAS
Vilniaus spaudoje buvo paminėtas ra

šytojo Ir literato Karolio Vairo-Račkausko 
100 metų gimimo sukaktis. Be literatūri
nio darbo K. Vairas-Račkauskas dirbo ir 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. šešeris 
metus išbuvo Lietuvos pasiuntinybėje Lon 
done. Mirė 1970 m., eidamas 88 metus.

FUTBOLO ČEMPIONATAS
Lapkričio 16 d. Simferopolyje įvyko tre
čiasis susitikimas tarp Vilniaus „Žalgirio“ 
ir Kišiniovo „Nistru“ komandų, čia pa
aiškėjo Sov. Sąjungos futbolo pirmosios 
lygos čempionato nugalėtojai. Apie tai1 
Vilniaus laikraščiai pranešė nežymioje vie 
toje ir mažiausiomis raidėmis, matomai, 
kad vėl nepasikartotų demonstracijos. 
Mat, rungtynes vėl laimėjo „Žalgiris“, re
zultatai 1:0.

DĖSTYTOJŲ UŽDAVINIAI
Lapkričio 19 d. Kaune įvyko respublikos 

aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyk
lų visuomenės mokslų dėstytojų suvažia
vimas. Ministras H. Zabulis padarė prane
šimą apie uždavinius toliau tobulinti dės
tomąjį dalyką. Komunistų partijos CK. 
propagandos ir agitacijos skyriaus vedė
jas J. Kuolelis iškėlė ideologinio fronto 
darbuotojų uždavinius „paaštrėjusios ide
ologijos kovos sąlygomis“.

KAUNO LAIVŲ ĮMONĖS DARBAI
Kauno laivų remonto įmonėje pastaty

ta pirmoji 1000 tonų talpos barža. Tas lai
vas ateinantį pavasarį vežios krovinius 
tarp Jurbarko ir Klaipėdos.

Naujoji barža pritaikyta plaukioti ir ne
giliuose vandenyse. Joje yra mechanizmai 
krovimo darbams.

Toje pat įmonėje statomi vilkikai, kurie 
tinka ir talpioms baržoms vilkti upėje.

vimas. Kad ir per tokį trumpą pokylį, mes 
visdėlto spėjome patys kultūringai pasi
linksminti, suteikdami aukštiesiems sve
čiams reikiamą įspūdį, kas, be abejo, tei
giamai atsilieps šios mūsų kalėdinės plokš 
teles platinime bei tolimesnėje mūsų jau 
taip puikiai pasirodžiusio choro veikloje.

D. N. Boltrukonis
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tuvių židinyje" Nottinghame.

Pradžia 12.30 vai.
XH.4-5. Lietuvių Kultūros linstituto meti
nis suvažiavimas Romuvoje, Vak. Vokie
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TAUTINĖS (PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Vieton Kalėdinių sveikinimų aukojo: J. 
Vilčinskas, N. Butkus ir O. J. Benderiai 
po 10.00 sv. viso 30.00 sv.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko 
ja.

TPF Valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Ramaitis — 5.00 sv.
DBLS Binminghamo skyrius — 5.00sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Kasčiukaitis — 10.60 sv.
A. Mažeika — 6.50 sv.
(B. VIeraitis — 5.00 sv.
J. Damskis — 4.71 sv.
B. Kijauskas — 4.00 sv.
V. Chadakauskas — 2.00 sv.
B. Rudzevičius ir P. Ramaitis — po 1.50 

sv.
Ačiū

DBLS Tarybos 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas Saukiamas gruodžio 4 d., 
šeštadieni, „Lietuvių Židinyje", 16 Hound 
Rd., West Bridgtford, Nottingham.

Pradžia 12.30 vai.

SUVAŽIAVIMAS
DBLS atstovų Ir LjN. Bendrovės akci

ninkų metinis suvažiavimas įvyks 1983 m. 
kovo 19-20 dienomis.

Londonas
MIRĖ E. (MATUKAS

Sekmadieni, lapkričio 28 d. gauta žinia, 
kad staiga mirė londonietis Edvardas Ma
tukas, dirbęs provincijoje BBC vaidybos 
grupėje dailininku. Jis buvo 24 metų am
žiaus, išėjęs meno mokyklą ir pasireiškė 
savo gabumais darbe.

Dėl netikėtos mirties liūdi tėvai, dvi se
serys ir brolis.

ĮSPŪDINGAI PRISIMINTI LIETUVOS 
KARIAI

Labai kuklus pranešimas „E.L.“, kad 
„liet, choras kviečia Londono ir apylinkės 
tautiečius į mūsų Lietuvos karių paminė
jimą“, neatrodė patrauklus ir gal dėlto 
nesutraukė daugiau dalyvių. Ir aš pats 
kelis kartus suabejojau, ar man verta leis 
tis i tolimą kelionę iš pietų Londono. Kaip 
džiaugi uosiu, kad dalyvavau.

Kaip ir pats pranešimas, minėjijmas bu
vo kuklus, bet kitoks negu iki Šiol. Jau Į 
pačioje pradžioje Jaras Alkis neskaitė Ue 
suvos kariuomenės istorijos, ką kiekvie
nais metais girdime, bet pasidalino minti
mis iš tolimos Lietuvos praeities.

Choras buvo tikrai puikus. Džiugu bu
vo klausytis darniai išpildytų ir man dar 
negirdėti) lietuviškų dainų, kurias paįvai
rino V. Šalčiūnas deklamacija. Gi dirigen
tas Vincentas O'Brien atrodo seka prof. 
Ereto pėdomis. Būtų sunku atspėti, kas 
jam arčiau prie širdies: Airija ar Lietuva.

Minėjimas vyko Lietuvių Sporto ir So
cialinio Klubo salėje (Victoria Park RdJ, 
lapkričio 21 d. Iš ryto bažnyčioje kun. Sa- 
keviČius atlaikė iškilmingas mišias ir pa
sakė tai progai pritaikintą pamokslą. 
Prieš koncertą klubo bare buvo galima pa
sivaišinti dešra ir kopūstais.

Jau seniai prhnašavotne mūsų chorų ir 
šokių grupių išnykimą emigracijoje. Ir 
štai, kariuomenės šventės minėjimą suren
gė choras ir pasirodė geriau, negu mūsų 
dauguma tikėjosi. Mes tik galime pasaky
ti bravo ir sėkmės ateičiai. M.B.

DIDŽIOJO LIETUVOS ATGIMIMO 
DAINIAUS — MAIRONIO METŲ 

UŽBAIGIMO MINĖJIMAS
Minėjimas įvyks Londono Sporto ir Soc. 

klube (345A Victoria Park Rd., E.9) sek
madieni, gruodžio 5 d. Pradžia 5 vai, p.p.

įėjimas veltui, kviečiami visi.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0v 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

JUNGTINIS BALTIEČIŲ MOTERŲ 
BAZARAS

Tradiciniame Kalėdų bazare, kurį kas
met ruošia baltietės moterys Londone, 
šiais metais, kaip ir ankstyvesniais, lietu
vių stendą paruošė Moterų Sambūrio „Dai 
nava“ darbčios bičiulės.

Bazaras įvyko Latvių Namuose. Lap
kričio 27 dieną jį atidarė didelė baltiečių 
draugė Lady Barbara Bossom, kuri pasakė 
nuoširdžią kalbą ir palinkėjo rengėjoms 
sėkmės. Bazaras tęsėsi ir sekančią dieną.

Lietuvių stendas, kuriuo ypač rūpinosi 
sambūrio pirm. Janina Kerienė, buvo be
ne turtingiausias ir labai skoningai išdės
tytas. Lankytojai galėjo matyti daugybę 
gražių liet, tautinių juostų, rankdarbių ir 
mezginių. Ant stalo buvo išdėstyti ginta
ro dirbtiniai ir Įvairūs suvenyrai. Atski
rai buvo išdėstyti loterijos fantai, kurie 
suviliojo daugelį svečių išbandyti savo 
laimę. Prie stendo ir prie bufeto pirmą 
dieną darbavosi dainavietė pasidabinusios 
tautiniais kostiumais ir puikiais gintari
niais karoliais.

Darbo dainavietės įdėjo begales. Iš to 
triūso bus, beaibejo, šiek tiek pelno, kurį 
DAINAVA panaudos Įvairiems labdaros 
darbams, kurių šis darbštus, bet mažas 
Sambūrys atlieka labai daug.

Gaila, kad Londono lietuviai, spren
džiant iš jų apsilankymo šių mėtų bazare, 
mažai įvertina mūsų darbščių moterų dar
bą. Latvių ir estų visuomenė žymiai geriau 
supranta labdaros darbo svarbą. J.V.

Birmingham^
BIRMINGHAM© SK. AUKOS

Per susirinkimą DBLS Birminghamo 
Skyriaus nariai aukojo; Vasario šešiolik
tos Gimnazijai 21.00 sv. Tš skyriaus iždo 
paskirta 5.00sv. Gimnazijai ir 5.00 sv. Tau 
tos Fondui.

DBLS Skyriaus Valdyba

Manchesteris
MIRĖ J. NAUJOKAS

Staiga mirė Juozas Naujokas. Laidotu
vės įvyks šeštadieni, gruodžio 4 d. iš St. 
Chads bažnyčios Cheetam Hill Rd. Pamal 
dų pradžia 10 vai.

Liet. Sodyba
KŪČIOS (SODYBOJE

Dar yra laisvų kambarių, rezervuotų 
lietuviams, kurie norėtų praleisti Kalėdų 
savaitgalį Sodyboje.

Taip pat yra kviečiami visi, kurie pa
geidautų dalyvauti Kūčių vakarienėje, ku
ri ruošiama gruodžio 24 d., 8 vai. vak. už
sirašyti.

Vokietija
PROF. DR. VYTENIO M. VASYLIŪNO 
VARGONŲ KONCERTAS LUEBECKE
Lapkričio 21 d. Šiaurės Vokietijoje bu

vo mirusiųjų „Totensonntag“ sekmadienis. 
Šią dieną evangelikai - liuteronys pagerbė 
savo mirusiuosius, o katalikai jau prisimi
nė mirusius fr žuvusius per Visus Šventus 
ir Vėlines. Sekmadienis tikrai pasitaikė 
liūdnas, apsiniaukęs ir tamsus, baigia nu
kristi nuo medžių lapai. Ir štai, mūsų 
mielas ir visų gerbiamas prof. dr. Vytenis 
M. Vasyliūnas, atvykęs į Luebecką, nu
džiugina ir praskaidrina prislėgtą nuotai
ką duotu savo vargonų koncertu.

Koncertas 'įvyko Heilig-Geist bažnyčio
je, kuri buvo naujai pastatyta po karo, tu 
rinti gerą akustiką ir puikius vargonus. 
Bažnyčioje buvo uždegtos visos altoriaus 
žvakės ir lempos, kaip tikrai labai Iškil
mingam aktui. Prieš prasidedant koncer
tui, vokiečių klebonas Visus susirinkusius 
Šiltais žodžiais pasveikino ir pristatė kon
certo atlikėja publikai. Mūsų mielas pro
fesorius, kaip ir anksčiau (Luebecke kon
certuoja jau 6 kartą) su didele meile ir 
vargonų technika atliko šiuos muzikos kū
ninius: Johann Sebastian Bach Praeludium 
und Fuge G-Dur BWV 541, Felix Mendel- 
6. Jeronimo Kačinsko Improvizaciją (vo
kiškai pirmu kart), Olivier Messiaen Le 
Banquet Celeste ir Joseph Rheinberger 
Senate Gis-Moll Nr. 15 PO 175.

Prof. dr. Vytenis M. Vasyliūnas yra di
delis vargonų muzikos virtuozas ir genijus, j 
Tačiau vargonų klavišai, netiesioginė mū
sų' mielo profesoriaus profesija. Profeso

rius yra mokslininkas ir dirba Max-Planck 
-Institute Vakarų Vokietijoje, o tik atlieka 
mu nuo tarnybos laiku, gali pradžiuginti 
plačią ir gausią vargonų muzikos audito
riją savo menu.

šį kartą per keturis šimtus vietų turin
ti bažnyčia buvo pusiau pripildyta. Taip
gi šį kartą koncerte skaitlingai dalyvavo 
ir lietuviai. Po koncerto VLB Luebecko 
apylinkės valdybos pinm. Pr. Kotkis mie
lą profesorių pasveikino Luebecko lietuvių 
vardu, o viceplrm. p. Wanda Simon, įteikė 
profesoriui gražių gėlių puokštę. Gaila, 
profesoriui laiko sąlygos neleido su Lue
becko lietuviais kiek ilgėliau pasižmonėti, 
kadangi profesorius turėjo prisitaikinti 
prie traukinių tvarkaraščio.

Už ŠĮ puikiai pavykusį vargonų koncer
tą Luebecke tenka pareikšti nuoširdžiausią 
padėką mūsų niekados nenuilstančiam ir 
nepavargstančiam kun. Vaclovui šarkai, 
kurio dėka ir nuopelnais, tokius koncertus 
galima išgirsti. Didi ir karšta padėka pa
reiškiama ir mūsų mielam prof. dr. Vyte
niui M. Vasyliūnui, kad jis skiria tiek 
daug brangaus savo laiko, bevažinėdamas 
po plačiąją Vokietiją, džiugindamas ir at
gaivindamas klausytojjų sielas jaudinan
čiais vargonų muzikos garsais. Labai Ačiū 
gambingam mūsų Profesoriui.

J. (Pyragas

PAŠA UJL YJE
— Romoje policija suėmė Bulgarijos oro 

linijos darbininką, kuris įtariamas palai
kęs ryšius su turkų teroristu Agca, kuris 
praėjusiais metais bandė nužudyti Popie
žių. Agca nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
ir laikomas kalėjime Italijoj.

— Afganistano sostinės Kabulo centri
nėj gatvėj partizanai susprogdino bombą. 
Kabulo radijo žiniomis, 5 žmonės žuvo ir 
32 sužeisti.

AFGANISTANO (PILOTAI PASIRENKA 
LAISVĘ

Afganistano keleivinis lėktuvas lapkri
čio 28 d. negalėjo išskirti iš Frankfurto 'į 
Kabulą, nes pilotas, jo padėjėjas ir navi
gatorius, visi afganistaniečiai, paprašė po 
iltinio prieglobsčio Vak. Vokietijoje. Lėk
tuve buvo 152 keleivi ai.

SOVIETAI TURI PASITRAUKTI Iš 
AFGANISTANO

Po trijų dienų debatų Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, kur buvo svarstomas Sovleų 
invazijos Afganistane klausimas, didele 
dauguma priimta rezoliucija, kuri reika
lauja neatidėliojančiai atitraukti iš Afga
nistano visas svetimų valstybių karines 
pajėgas.

Sov Sąjungai nepavyko įtikinti trečiojo 
pasaulio tautas, kad ji pasiuntė ‘į Afganis
taną savo kariuomenę, to krašto vyriau
sybei prašant.

Už rezoliuciją balsavo 114 kraštų, prieš 
— 21, ir 13 kraštų susilaikė. Praeitais me
tais J.T. Asamblėja priėmė panašią rezoliu 
ciją su panašiu balsavimo rezultatu.

SOVIETAI NAUDOJA CHEMINIUS 
GINKLUS

JAV Valstybės sekretorius G. Shultz 
paskelbė raportą, kuriame sakoma, kad 
Sov. Sąjunga naudoja cheminius ginklus 
kovose Laos, Kampučijoje ir Afganistane. 
Raportas yra pasiųstas JAV kongresui ir 
JT Organizacijai.

Jame sakoma per 1982 metus tose trijo
se valstybėse cheminiais ginklais buvo 
nunuodyta 252 žmonės. G. Shultz pasakė, 
kad Sov. Sąjunga visą laiką neigia nau
dojusi cheminius ginklus, bet tam įrodyti 
esama pakankamai duomenų.

BRANDUOLINĖS RAKETOS (BUS 
EUROPOJE DISLOKUOTOS

NATo gynybos ministrų konferencija, 
posėdžiavusi gruodžio 1 d. Bruselyje, nu
tarė laikytis savo „dvigubo kelio“ politi
kos. Tas reiškia, kad Europoje bus dislo
kuojamos Amerikos 108 Pershing II ir 464 
Cruise raketos, ir tuo pat laiku bus veda
mos derybos su Sov. Sąjunga, siekiant 
eliminuoti branduolines raketas iš abiejų 
pusių.

Visos Pershing Ilraketos bus dislokuo
tos Vak. Vokietijoje. Kitos raketos bus iš
dėstytos Britanijoje, Italijoje, Belgijoje 
ir Olandijoje.

lietuviškos pamaldos
Rochdelėje — gruodžio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — gruodžio 12 d., 12.15 vai.
Bradforde — gruodžio 19 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.'30 vai. 
Northamptone — Maldos Žygis už Lietu

vą privačiai LK Bendrijai ir visiems 
gruodžio 4 d

Nottinghame — gruodžio 5 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Leiccsteryje — gruodžio 5 d., 14 vai., švč. 
Širdyje.

Nottinghame — gruodžio 8 d.. Nekaltame
Marijos Prasidėjime, 18 vai.. Liet. Ži
dinyje.

Nottinghame —gruodžio 12 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Leamington Spa — gruodžio 12 d., 13.45 
vai., šv. Petre, Dormer PI.

Coventry —- gruodžio 12 d., 16 vai., šv. Elz
bietoje.

Nottinghame — gruodžio 19 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Derby — gruodžio 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Skautiškuoju keliu
| LSS Anglijos Skautų Vadijos 

Suvažiavimas (Nottinghame
Vidurinėje Anglijoje — Nottinghamas 

yra lyg jūros švyturys, šviečiantis ir ro
dantis laivui kelią ir kryptį į uostą. O čia 
židinys šviečia kelią lietuvių darbams.

Lapkričio 13 d. Židinio patalpas užėmė 
skautų ir skaučių vadovai ir kviestieji or
ganizacijų ir tėvų atstovai, susirinkę pa
nagrinėti Europos rajono veiklą ir nusta
tyti planus ateičiai, įžengiant į L.S.S. 65- 
us sukaktuvinius metus.

Posėdyje dalyvavo Europos rajono Va
das St. Br. Vaitkevičius, kun. dr. S. Ma
tulis, MIC. seserijos vadeivė J. Tra'škienė, 
brolijos vadeiva J. Maslauskas, v-jos vieti 
■ninkas A. Gerdžiūnas, Br. Zinkus, E. Šo
va, I. Gerdžiūnienė, V. Gasperienė, K. 
Bivainis, H. Gasperis, A. Jakimavičius, J. 
Damoševičius, M. Gerdžiūnas, J. Važgaus- 
kas, J. Dubickas ir posėdžio šeimininkės: 
I' Damoševlčienė ir Vaigauskienė.

LSS Europos rajono Vadas St. Br. Vait
kevičius, posėdį atidaręs ir dalyvius pa
sveikinęs, pakvietė vieneto dvasios vadovą 
kun. dr. S. Matulį, MIC, sukalbėti maldą. 
Posėdžiui pirmininkavo rajono Vadas, 
sekretoriavo E. Šova.

Perduoda raštiškus sveikinimus: LSS 
Tarybos Pirmininko S. Miknaičio, Vyriau 
šių Skautininkų: D. Eidukienės, Vyt. Vi
dugirio, kun. A. Saulaičio, SJ, V. Varno, 
J. Alkio, J. Lemklenės, J. Levinsko, P. 
Molio, C. Kiliulio, O. Gesvento ir M. K. 
Barėnų.

Posėdžio darbotvarkė plati; ji su maža 
pataisa priimta. Pranešimus pateikia rajo 
no Vadas St. Br. Vaitkevičius, kuris tarp 
•kitko dėkoja plačiajai visuomenei už gau
sias aukas stovyklai, ir skautų vadovams 
už pasišventimą skautiškam darbui. Euro
pos rajono Seserijos Vadeivė J. Traškienė 
praneša, kad rajone yra 46 skautės ir, kad 
LS Seserijos naujoji Vyriausia Skautinin
ke tvirtino ją Europos rajono Seserijos 
Vadeivės pareigose. Brolijos Vadeiva J. 
Maslauskas pasakė, kad turi platų susirasi 
nėjimą su Vyriausia skautų vadove, tamp 
rius ryšius palaiko su Vasario 16 Gimna
zijos skaučių-tų vadove ir, kad gimnazijo
je yra 35 skautai-ės, ir skautiškas darbas 
tęsiamas su pramatyta programa. V-jos 
Vietininkas A. Gerdžiūnas sako, kad pla
čiai rajone išsiskleidžiusių skautų yra 48, 
ir metų laike bevelk visi susirenka į va
saros stovyklą bei savaitgalines stovyklė
les. E. Šova, Budėkime redaktorius, žodžiu 
apibūdino redagavimo ir leidimo padėtį J. 
Levinsko Budėkime administratoriaus, pra 
nešimą skaito J. Maslauskas. Tęsėsi pra
nešimai iš įvairių vietovių.

Pranešimai buvo vienų ilgesni, kitų — 
trumpesni, ir didelių ovacijų nesukėlė. Ta 
čiau, buvo Ilgiau sustota ir nagrinėta kai 
kurie punktai. Tenka pastebėti, kad kolo
nijose ir Škotijoje yra jaunimo, kuris tik
rai susidomėtų skautiška veikla ir įsijung 
tų į skautiškas gretas. Naujų vienetų stei
gimo galimybės yra įvairiose vietovėse. 
Tačiau esant trūkumui skautų vadovų, 
sunku visas kolonijas aplankyti, ypač, jei 
kolonijojje buvę skautų vadovai-vės, tė
vai. ar skyrių valdybos neatkreipia į tai 
dėmesio. Jie turėtų jaunimą suorganizuoti 
ir pranešti skautų vadovams, kad jie ap
lankytų kolonijas ir pasitartų su jaunimu, 
tėvais ir skyrių valdybomis.

E. šova Budėkime redaktorius, nusiskun 
džia, kad tenka žvalgytis arba beveik vie
nam jo puslapius užpildyti. Talkos sunkiai 
sulaukiama iš vadovų ir jaunimo, o „Bu
dėkime“ yra mūsų visų. Tokiu būdu, ar

NETRUKUS PASIRODYS...

KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, 
ĮDAINUOTA MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORO, KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ KONKURSO ČEMPIONO...
NE,... TAI NE EILINĖ PLOKŠTELĖ!!!

VILNIUS RECORDS

Vilniaus Records of Canada 
672 Victoria Ave., 
VVestmount, Quebec
Canada H3Y 2R9

Plokštelių skaičius.......  ...........................

Vardas ir pavardė: .....................................
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Adresas: .......................................

Kalėdinių giesmių (plokštelė, įdainuota 
Montrealio Lietuviųchoro Kvebeko >— Ka
nados chorų varžybų čempiono

Plokštelė yra aukščiausios kokybės, vė
liausia technika ir vertė ši plokštelė nu
stebins ne tik jus, bet ir jūsų draugus, 
kaimynus ir gimines...

Gauti šią plokštelę — siųskite $10. — 
plus $2. — persiuntimui, užpildant atkar
pą žemiau: 

verta jį toliau leisti ir, ar atsiekia jis sa
vo tikslą? O, raižyti yra kviečiami visi ir 
apie viską.

J. Levinsko, Budėkime administrato
riaus, pranešimas skambėjo sekančiai: vi
si platintojai daug padeda ir leidinėllį ener 
glngai platina, todėl šia proga visiems pla
tintojams išreiškiama nuoširdi padėka. Bu 
dėkime siunčiamas Į visus pasaulio žemy
nus: Ameriką, Australiją, Vokietiją, Ar
gentiną, Brazilją ir kitur. Prenumeratorių 
atsilyginimas už leidinėlį yra labai įvai
rus. Dauguma atsilygina labai sąžiningai. 
Tačiau yra ir tokių užkietėjusių, kurie per 
paskutinius 9-10 metų, nėra, parašę laiš
kučio ir leidinėlio leidimą neparėmė nei' 
penu.

Dauguma aukų sudaro beveik išimtinai 
iš nuolatinių aukotojų, ir dėka brolių E, 
R. Šovų pastangų, darbo, lėšų ir šeimos 
pastangų. Visi posėdžio 'dalyviai E. R. Šo- 
vam.s pareiškė padėką. Taip pat ir J. Le- 
vinskui, sąžiningam Budėkime administra
toriui.

Lietuvių Skautų Sąjungos 65-ius sukak
tuvinius metus atžymėti, 1983 metais nu
tarta vasaros skautų tradicine 34-ja sto
vykla, vėl Lietuvių Sodyboje liepos 23-30 
d.d. Mokestis stovyklautojui-jai už maistą 
18 s v. Stovyklos ūkvedžiais pakviesti A. I. 
Gerdžiūnai. Stovyklą praves LSS Europos 
rajono Vadas su patyrusiais instrukto
riais ir talkininkais. Pramatyta organizuo
ti šv. Kazimiero proga kovo mėn. skautų- 
čių savaitgalio stovyklą Mančesteryje, o at 
velykyje — Nottinghame. Jaunimui stovyk 
los yra vienintelė vieta ir priemonė susi
rinkti iš įvairių vietovių. Tai yra vienas 
iš populiariausių skautiškų parengimų.

Skautų ideologija formuoja jauną žmo
gų ateities gyvenimui — tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Tarnaudami Dievui, 
jie palaiko savo tėvų krikščioniškąjį tikė
jimą; tarnaudami Tėvynei, persiima jos 
meile, kultūra ir papročius; tarnaudami 
Artimui, yra pasiruošę būti vienas kito 
broliu Ir kiekvienam, žmogui draugu.

Po pasisakymų ir diskusijų įvairiomis 
skautavimo temomis, visų prieita išvada, 
kad būtų naudinga šaukti daugiau suva
žiavimų — posėdžių, kviečiant organiza
cijų atstovus, tėvus ir jaunimą dalyvauti. 
Skautiškoji šeima, nors ir maža, bet vei
kia. O mūsų geradariai nuoširdžiai skau
tišką judėjimą remia.

Tikimasi, kad mūsų visuomenė ir vėl 
mūsų organizuojamas stovyklas nuošir
džiai parems, kaip ištvermingai rėmė Ir 
praeityje. Už ką visoms ir visiems išreiš
kiamas skautiškas ačiū.

Rajono Vadas padėkojo suvažiavimo da
lyviams ir kun. dr. S. Matuliui, MIC, už 
globą, maldas ir pastogę. Visi dalyviai su
stoję ir susiėmę rankomis, tylos minute pa 
gerbė seses, brolius ir rėmėjus, kurie iške
liavo amžinybėn. Posėdis užbaigtas gies
me: Lietuva brangi... ,

Po skanios vakarienės posėdžio dalyviai 
skautiškai padėkojo šeimininkėms: F. Da- 
moševičienei, Važgauskienei, J. Damoševi- 
čiui ir dvasios vadovui.

v.s. J. Maslauskas

PAŠALINTAS SOVIETŲ DIPLOMATAS
Spauda (XII.3) pranešė, kad Britanijos 

valdžia pašalino iš Londono Sovietų karo 
atache kap. A. P. Zofovą, sąryšy su šnipi
nėjimu

REAGANAS LANKO P. AMERIKĄ
JAV prez. Reaganas gruodžio 1 d. išvy

ko kelioms dienoms 'į pietų Ameriką, pir
moje eilėj Braziliją, kur JA'V siekia at
statyti santykius, kurie buvo sugadinti 
Falklando karo metu.

Siunčiu $.....................
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