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SVEIKINIMAS
PREZIDENTO REAGANO 

SVEIKINIMAI VLIKO SEIMUI
Lapkričio 6-7 d.d. Los Angeles įvykusio 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to Seimo proga prezidentas Reaganas at
siuntė sekantį sveikinimą, adresuotą VL 
IKo pirm. Dr. K. Bobeliui:

„SIUNČIU NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEI
KINIMUS VISIEMS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETO SEIMO DALY
VIAMS, SUSIRENKANTIEMS ŠI SAVAlT 
GALI I METINI SEIMĄ.

„KAIP JUMS ŽINOMA, JUNGTINĖS 
AMERIKOS VYRIAUSYBĖ NIEKADA NE 
PRIPAŽINO PRIEVARTINIO PABAL
TIJO KRAŠTŲ, LIETUVOS, LATVIJOS 
IR ESTUOS, ĮJUNGIMO I SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ. TOKS PRIPAŽINIMAS ĮTEISIN
TŲ BRUTALŲ PRIESPAUDOS AKTĄ — 
GARBINGŲ IR LAISVĘ MYLINČIŲ ŠIŲ 
TAUTŲ PAVERGIMĄ.

„AMERIKOS LIETUVIAI TURI YPA
TINGO PAGRINDO DIDŽIUOTIS SAVO 
VAIDMENIU, NES JIE NELEIDO PAŠAU 
LIUI UŽMIRŠTI, KAD SOVIETŲ SĄJUN 
GA TEBĖRA PAVERGUSI JŲ TĖVYNĘ.

„NANCY IR AŠ SAVO MALDOSE PRA
ŠOME, KAD LIETUVIAI, KAIP IR VISI 
KITI PAVERGTIEJI, SUSILAUKTŲ 
LAISVĖS DIENOS“.

RONALD REAGAN

Baltijos kraštai
SNUKIO IR NAGŲ LIGOS 

EPIDEMIJA ESTIJOJE
Suomijos žemės ūkio ministerija papra

šė visus kelionių biurus sustabdyti turistų 
keliavimus į Estiją ir taip pat patarė ūki
ninkams Suomijos pietuose laikyti galvi
jus tvartuose. Tuo būdu norima apsisau
goti nuo snukio ir nagų epidemijos, kuri 
siaučia Baltijos respublikoje.

ŠVEDIJA UŽDRAUDĖ MĖSOS IMPORTĄ
Gavus pranešimą, kad Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos respublikose siaučia nagų. ir 
snukio liga, kuri palietė galvijus, elnius 
ir briedžius, — Švedija uždraudė visą mė
sos ‘importą iš Sov. Sąjungos. Taip prane
šė iš Stockhoįmo gruodžio 6 d.

Panašių priemonių prieš kelias dienas 
ėmėsi Suomija, gavusi žinių apie epidemi
ją Estijoje, nors iš Sov. Sąjungos pusės 
nieko nebuvo oficialiai paskelbta. Tačiau 
Helsinkyje turima žinių, kad Baltijos res
publikose pradėtas masinis galvijų skie
pijimas.

Pasiremiant Vilniaus spaudos praneši
mais apie epidemiją Lietuvoje „Europos 
Lietuvis“ pranešė lapkričio 19 d.

RUSAI NUŽUDĖ 105 
AFGANISTANIEČIUS

Russellio tribunolo trijų asmenų komi
sija, tyrinėjanti žmogaus teisių pažeidi
mus, paskelbė Islamabade, Pakistane, kad 
Afganistane sovietų kareiviai nužudė 105 
vietos gyventojus, įskaitant senius ir vai
kus, kurie buvo pasislėpę požeminiame 
kanale.

Komisija, slaptai nuvykusi į Afganista
ną, apklausinėjo liudininkus iš kurių su
žinojo, kad rusų kareiviai rugsėjo 13 d. 
buvo radę kanale pasislėpusius afganista
niečius .netoli vieno kaimo 50 km į pietus 
nuo Kabulo. Rusai užtvenkė vieną kana
lo galą ir įleido i jį degamos medžiagos. 
Paskui įvyko sprogimas, dėl kurio žuvo 
visi kanale buvę žmonės.

Komisijos, nariai aplankė įvykio vietą 
gruodžio 3 d. ir rado suodinas kanalo sie
nas. Vietos gyventojai pasakojo, kad jie 
palaidojo žuvusiųjų lavonus vieną dieną 
vėliau po įvykio, kada rusai buvo jau pa
sitraukę.

Staiga mirus brangiam sūnui 
Edvardui, inuoširdžiai užjaučiu 

liūdinčius jo tėvus
Živilę Ir Edvardą (Matukus 

ir jų šeimą
Povilas Remėza

MIELIESIEMS MATUKAMS,
Mūsų šventyklose uždegame žvakutes , 

už Jūsų mylimiausią jaunystėje užgesusią 
afa EDUARDO gyvenimo žvakę. 
Paguodos žodžiais esame su Jumis:

Br. Br. Daunorai, D. R. šovai, R. A. Jaloveckai, 
R. T. Goodbody, O. P. Gooseens.

DEPUTATAI M4SKV0JE
LIETUVOS DEPUTATAI MASKVOJE
Neseniai įvykusioje Sov. Sąjungos Aukš 

čiausios Tarybos sesijoje buvo leista -pa
sisakyti ir Lietuvos deputatams. Ta proga 
Kremliuje kalbėjo A. Barkauskas, Lietu
vos „prezidentas“, ir A. Ferensas, Kauno 
„kaimiškos apygardos deputatas“.

A. Barkauskas tarp kitko pasiskundė, 
kad JAV stiprina „ideologinį ir psichologi
nį socializmo puolimą“. Ir kad „įvairūs 
perbėgėliai ir atskalūnai tamsiomis spal
vomis piešia mūsų santvarką ir mūsų gy
venimo būdą“.

A. Ferensas pasiskundė, kad Lietuvą 
skriaudžia ir Maskva. Jis pasakė:

„Norėčiau paliesti dar vieną problemą. 
Pastaraisiais metais kai kuriuose mūsų 
respublikos miestuose dėl nepakankamų 
vandentiekių pajėgumų iškilo sunkumai 
aprūpinant geriamu vandeniu. Reikia at
likti brangiai kainuojančius darbus, kad 
pagerėtų šio vandens kokybė. Sparčiai au 
gant miestams Lietuva atsiliko nuo kitų 
sąjunginių rern „'blikų pagal nutekamųjų 
vandenų valymo lygį — pas mus išvaloma 
tik 37 procentai nutekamųjų vandenų, šis 
klausimas glaudžiai susijęs su vyriausy
bės nutarimais gerinti Baltijos jūros ba
seino apsaugą nuo užteršimo miestų nute
kamaisiais vandenimis. Nors šią proble
mą mes keliame ne pirmą kartą, kai ku
rios TSRS ministerijos nenoriai perduoda 
lėšas (dalinio dalyvavimo tvarka) Ir atei
nančių metų vandens apsaugos objektų 
statybai“.

A. Ferensas prašė, kad Maskva paskirtų 
daugiau pinigų komunalinei statybai Lie
tuvoje 1983 metams.

Savo kalbos pabaigai A. Ferensas pa- 
paskė:

„Brangūs draugai! Mūsų, deputatų, da
lyvaujančių aukščiausiojo valdžios organo 
darbe, grįžus į namus laukia susitikimai 
savo kolektyvuose, susitikimai su rinkė
jais. Ką mes jiems papasakosime?“, — 
paklausė deputatas:

Atrodo, kad turės papasakoti, jog deja 
Maskva tik ima viską iš Lietuvos, ir nieko 
neduoda.

SOV. RUSIJOJE
SUĖMĖ TAIKOS AKTYVISTĄ

KGB pareigūnai Tiumeno mieste. Va
karų Sibire, suėmė lentpjūvės darbininką 
Aleksandrą šatraviką, kuris rinko para
šus peticijai uždrausti branduolinius gink
lus.

A. šatravka buvo surinkęs iš savo drau
gų fabrike tik 15 parašų, kai atvyko KGB 
pareigūnai ir jį suėmė. Jis bus teisiamas 
už antisovietlnę veiklą. Jo žmona pasaikė 
vakarų korespondentams gruodžio 8 d., 
kad jos vyras yra taikos sąjūdžio narys, 
bet joks disidentas ar šmeižikas.
MASKVOS PERSPĖJIMAS AMERIKAI

Maršalas Ustinovas, Sov, Sąjungos gy
nybos ministras, perspėjo JAV vyriausybę, 
kad Amerikos MX raketų sistema sudaro 
rimtą pavojų Maskvai ir todėl reikalauja 
atsakymo.

Maršalas Ustinovas pasakė: „Jeigu da
bartinė vadovybė Baltuose Rūmuose gąs
diną mus, pradėdama dislokuoti MX ra
ketas, tai Sov. Sąjungos atsakymas į tai 
bus — pagaminimas naujos tarpkontinen- 
talinės balistinės raketos, kurios charak
teristika nebus jokiu būdu žemesnė už 
MX“.

Tokį perspėjimą marš. Ustinovas paskel 
bė per interviu gruodžio 6 d.

KGB KRATA
Sovietų disidento dr. Andrejaus Sacha

rovo žmona, Elena Bonner, gruodžio 7 d. 
pasiskundė Maskvoje, kad jai važiuojant 
traukiniu iš Gorkio, kur yra ištremtas jos 
vyras, į Maskvą, ją kratė KGB agentai. 
Iš jos atėmė dokumentus ir rankraščius.

Mielus Živilę ir Edvardą Matukus, 
brangiam sūnui mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

M. R. ir E. Kugrėnai
įmksmoi immi " m—ir' iifim n » mii—hh

KRYŽIŲ NAIKINIMAS

Raseiniai (Telšių r.) 1982 m. birželio 18 
d., nepaisant sargybos. Žemaičių kanki
niams atminti miškelyje iškilo 3 metaliniai 
kryžiai. Juos sunaikino birželio 20 d.

• ••
Anulėnai (Telšių r.) 1982 m. birželio 21 

d. nugriautas tikinčiųjų atstatytas kry
žius Šiaulių-Palangos plento ir Eigirdžių- 
Anulėnų kelio kryžkelėje, traktorius su
trynė ir nuo seno stovėjusią tvorelę aplink 
kryžių.

Paukštakiai (Plungės r.) 1982 m. birže
lio 25 d. buldozeriu sulaužytas kaimo 
kryžkelėje stovėjęs kryžius.

Šateikiai (Plungės r.) 1982 m. gegužės 
3 d. nugriauta netoli Šateikių mūrinė me
niška koplytėlė.

Kapčiamiestis (Lazdijų r.) Kapčiamies
čio tikintieji 1982 m. birželio 24 d. kelyje 
Kapčiamiestis - Kauknorės pastatė medinį 
kryžių. Sekančią dieną Lazdijų' r. VK pir
mininko pav. VANAGAS, atvykęs į Kap
čiamiestį, įsakė eiguliui A. IGNATAVI
ČIUI, kadangi kryžius stovi jo eiguvoje, 
jį nugriauti.

Ir tai buvo padaryta Liepos 12 d. apie 
13-15 vai. Žmonės kalba, kad kryžių nu
kirto A. IGNATAVIČIUS su sūnumi Romu 
ir žentu.

Po poros dienų toje vietoje išaugo du 
kryžiai. ' ■ J,

Birželio 30 d. Kapčiamiesčio-Gardino 
plento pamiškėje buvo pastatyta meniška 
šv. Antano koplytėlė žuvusiemš už tautos 
Laisvę.

Po poros valandų koplytėlė buvo vanda 
liškai ištaškyta.

Liepos 14 d. Kapčiamiestyje įvyko už

Lenkija
LENKIJOS KUNIGAI NESUTINKA SU 

ARKIVYSKUPU
Lenkijos kunigai, susirinkę Varšuvoje 

gruodžio 7 d., pasakė arkivyskupui Glem- 
pui) kad pastaruoju laiku jo padaryti pa
reiškimai sudaro įspūdį, jog jis siūlo bend 
radarbiauti su karine valdžia.

Suvažiavimą sušaukė arkiv. J. Glemp, 
kunigams pageidaujant. Jame dalyvavo 
apie 200 kunigų, daugumoje iš Varšuvos 
rajono. Daug kunigų kritiškai pasisakė, 
dėl arkiv. Glempo raginimo, kad artistai 
nustotų boikotuoti valstybinį radiją ir te
leviziją.

KARO STOVIS LENKIJOJE NEBUS 
PANAIKINTAS

Neatsižvelgiant į ankstyvesnius valdžios 
pažadus, kad nuo gruodžio 13 d. Lenkijoje 
bus panaikintas karo stovis, gruodžio 7 
d. Varšuvos gynybos komitetas pranešė, 
jog -dar esama pavojus iš „ekstremistų 
pusės“, todėl ikaro stovis turėsiąs likti. Bet 
komitetas sako, kad šiais metais sostinė
je įvyko teigiami pakitimai.

SOVIETŲ KARO ATACHE IŠVYKO Į 
MASKVĄ

Kapitonas Anatollj Zolov, Sovietų karo 
laivyno atache Londone, kuriam buvo įsa
kyta pasišalinti iš D. Britanijos, gruodžio 
5 d. išskrido Aerofloto lėktuvu į Maskvą. 
Londono aerodrome jis trumpai pasakė 
žurnalistams, kad jo žmona grįžo į Maskvą 
anksčiau. Dėl savęs jis pasakė: „Kas bu
vo kalbama apie mane, neturi jokio pa
grindo, viskas yna melas“. Tokiu būdu jis 
paneigė, kad jis pašalintas iš Londono už 
šnipinėjimą.

Kap. A. Zotov atsisakė paaiškinti į žur
nalistų klausimus, ar organizavo šnipų tin 
klą ir ar jis pažinojo anglą Geoffrey Pri
me, kuris pastaruoju laiku buvo nuteistas 
35 metams kalėjimo už šnipinėjimą Sov. 
Sąjungos naudai.

KONFERAVO EUROPOS VIRŠŪNĖS
Pasibaigus Europos Ekonominės Bend

ruomenės viršūnių konferencijai Kopen
hagoje, gruodžio 4 d. ibųyo paskelbiąs ko
munikatas, kuriame buvo pasakyta dėl 
santykių su Sov. Sąjunga, pasikeitus tame 
krašte vadovybei. Sov. Sąjunga buvo pa
raginta padaryti žygių kad tarptautiniuo
se santykiuose būtų daugiau pasitikėjimo. 
E.E.B. kraštų santykiuose su Sov. Sąjunga 
remsis tvirtu nusistatymu 'ir dialogu,-

NAUJI (ŠALMAI JAV KARIAMS
JAV gynybos departamentas paskelbė, 

kad Amerikos kariams yra. gaminamos 
naujos uniformos irlšalmai. šalmai gami
nami iš naujos medžiagos vadinamos „Kev 
lar“, kuri yra stipresnė už plieną, šalmo 
išvaizda panaši į vokiečių naudotą II pas. 
karo metu. Jis sveria pusantro kilogramo.

ANDREPOVO SŪNUS KALBA MADRIDE
Lapkričio 30 d. Madrido konferencijoje 

svarbesnę kalbą Sovietų delegacijos vardu 
pasakė Igor Andropov, naujojo Sovietų 
lyderio sūnus. Jis atvyko į Madridą prieš 
mėnesį, bet pirmą kartą įsikišo į diskusi
jas tik dabar.

Igor Anropov kritikavo Vakarų valsty
bių pasiūlytas pataisas rezoliucijai, kurios 
lietė daugiausiai žmogaus teises. Tokia 
Vakarų taktika, pagal jį, veda konferen
ciją Ii aklavietę.

Olandijos delegacijos pirm. F. van Don- 
gen atmetė Sovietų pastangas sukelti abe
jones dėl Vakarų gerų norų. Tokia Sovie
tų pažiūra yra žalinga, — pasakė jis.

NUTEISTAS SOVIETŲ ŠNIPAS
Kanados universiteto profesorius Hugh 

Hambleton, kurio šnipinėjimo byla pasi
baigė gruodžio 7 d., buvo aukščiosiojo teis 
mo Londone nubaustas 10-čial metų kalė
jimo. Jis prisipažino, kad penkių metų 
lakotarpyje, tarp 1956-61 m., dirbdamas 
NATo įstaigoje Paryžiuje, perdavė Sov. 
Sąjungos agentams labai slaptas informa
cijas.

G. SHULTZO DERYBOS EUROPOJE
Gruodžio 6 d. į Bonną atskrido JAV 

Valstybės sekretorius George Shultz, ku
ris dviejų savaičių bėgyje numato aplan
kyti ir kitus Europos kraštus: Belgiją, 
Olandiją, Italiją, Prancūziją, Ispaniją ir 
Britaniją. Be to jis dalyvaus NATo užsie
nio reikalų ministrų konferencijojje, Bru- 
selyje.

JAV administracijai rūpi išlaikyti vieny 
bę su Vak. Europos kraštais, ypač šiuo lai
ku, kai Rytų-Vakarų santykiai įeina į 
naują fazę pasikeitus vadovybei Mask
voje. Amerika yra pasiūliusi sustabdyti 
Pershing II ir kitų raketų dislokavimą 
Europoje, jeigu Sov. Sąjunga išmontuos 
savo SS20 raketas, nukreiptas į Vak. Eu
ropą. Taip pat laukiama, kad Lenkijoje 
bus atšauktas karo stovis.

G. Shultz turės bene svarbiausias dery
bas su nauja socialistine vyriausybe Ispa
nijoje nes čia ketinama „užšaldyti“ kraš
to įjungimo į NATO.

BULVIŲ REKORDAS
Britanijos Bulvių Prekybos Rūmų ži

niomis, šio krašto gyventojai suvalgo dau
giausia bulvių. Net neverdant lietuviškų 
cepelinų, kiekvienas britas per metus su
valgo 107 kg. bulvių.

Kituose Europos kraštuose bulvių suval
goma mažiau: Iflandijoje ir Belgijoje — 
po 100 kg., Olandijoje — 80 kg., Vokieti
joje — 74 kg., Prancūzijoje — 73 kg., Da
nijoje ir Graikijoje — 70 kg. ir Italijoje 
tik 40 kg. Visuose tuose kratuose bulvių 
vartojimas mažėja, tuo tarpu Britanijoje 
— didėja.
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daras partinis susirinkimas, dalyvaujant 
rajono partijos atstovui. Susirinkime ak
tyvistai ir draugovininkai buvo įpareigoti 
budėti, kad apylinkėje nestatytų kryžių.

Tačiau Kapčiamiesčio tikintieji, ypač 
jaunimas ir vaikai, pasiryžo globoti kiek
vieną kryžių, o nugriautus — tuoj pat at
statyti.
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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

Upyna (Telšių raj.) 1982 m. sausio 31 
d. po atlaidų Upynos aštuonmetės m-klos 
komjaunimo sekretorė Rita BARANAUS
KIENĖ ir mokyt. BAJLTRAMIEJŪNIENĖ 
vaikštinėjo į namus pas tikinčius moki
nius ir aštriai barė mokinius ir jų tėvus. 
Jų žodžiais, net ir suaugusieji neturi tei
sės eiti į bažnyčią, o už vaikų vedimą į 
bažnyčią, jie. gali būti teisiami.

Nevarėnai (Telšių raj.). 1982 m. gegužės 
mėn. Nevarėnų aštuonmetėje mokykloje 
II kl. mokyt. BIESKIENĖ liepė pakelti ran 
kas tiems mokiniams, kurie eina į bažny
čią o po to įsakė visiems žegnotis. Tikin
tiems mokiniams buvo sumažintas elgesio 
pažymys.

V kl. auklėtojai DAPKEVIČIŪTĖ taiip 
pat sumažino elgesio pažymius tikintie
siems mokiniams. Mokiniai, protestuoda
mi dėl tokio neteisingo mokytojų elgesio, 
mokykloje nusiėmė pionierių kaklaraiš
čius. Prasidėjo tardymai, organizatorių 
ieškojimą, tėvų bauginimas. Apie tai su
žinojęs .klebonas kun. Bronius'LATAKAS 
bažnyčioje paskelbė, jog .mokytojai taip 
elgdamiesi nusikalsta įstatymams. Moky
tojai sujudo įkalbinėti valkus, kad jie pa
liudytų, jog viso to mokykloje nebuvo o 
kleboną jie paduosią į teismą už šmeižtą.

Apie 20 tėvų parašė klebonui pareiški
mą, patvirtindami mokykloje vedamą ti
kinčiųjų mokinių persekiojimą.

PASAULYJE
— Bedarbė JAV lapkričio mėn. pasiekė 

12 milijonų.
— Lenkijos lyderis gen. Jaruzelskis 

smarkiai puolė JAV-jas ir jos diplomatus 
Varšuvoje, grasindamas suvaržyti abipu
sius santykius.

— Gruodžio 3 d. Popiežius privačioj au
diencijoj priėmė Hanojaus arkivyskupą iš
siaiškinti katalikų padėtį Vietname.
— JAV ir Sov. Sąjungos strateginių gink 

lų apribojimo derybos Ženevoje nutrauk
tos iki kitų metų vasario mėn. 2 d. Dele
gacijos grįš į savo kraštus pasitarti.

— Dr. B. Clark, 61 m. dantistas, yra 
pirmas žmogus, kuris gavo dirbtinę širdį, 
padarytą iš plastiko ir aliuminijaus. Gruo 
džio 4 d. žiniomis, pacientas gerai jautėsi. 
Operacija padaryta JAV Utah universite
to medicinos centre, širdies kaina 16.450 
dolerių.

— NATO kariuomenės Europoje vyriau 
šio vado JAV gen. Rogers pasiūlymas su
stiprinti karinių dalinių apginklavimą kon 
venciniais ginklais, nereiškia sumažinimą 
dabartinių paruošty laikomųjų 6.000 bran
duolinių ginklų V. Europos gynybai, pareiš 
kė Karinio Komiteto pirmininkas admiro
las R. Falls.

— Gruodžio 2 d. Arabų Lygos Komite
tas, vadovaujamas Jordano karaliaus Hus- 
seino, atvyko j Maskvą kalbėtis Vid. Rytų 
taikos reikalais. Tame komitete buvo ir 
Saudo Arabijos užs. reik. min. princas 
Saud al-Faisal. Vakarų diplomatai spėja, 
kad tuo vizitu bus atnaujinti Saudo Ara
bijos ir Sov. Sąjungos santykiai, kurie per 
paskutiniuosius 30 metų buvo nutraukti.

— Prez. Reaganas pasiūlė parduoti Sov. 
Sąjungai 23 mil. tonų grūdų, kai senieji 
kontraktai baigėsi lapkričio 30 d., bet so
vietai nesiskuba ir pradžiai užsakė tik 1-4 
mil. tonų kukurūzų, šį sezoną Sov. Są
junga pirko 7.6 mil. tonų grūdų Kanadoje 
ir nemažą kiekį Argentinoje.

JAV ūkininkai skundžiasi, kad buv. 
prez. Karterio pradėtos grūdų sankcijos 
sovietams, kai okupavo Afganistaną, tu
rėjo katastrofiškas pasekmes jų paja
moms ir rinkų praradimui.

— Po 34 metų Jungtinės Tautos išmokė
jo JAV 65 mil. dolerių beprocentinę pasko 
lą, kuri buvo gauta 40 aukštų pastato sta
tybai New Yorke.

— Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
duomenimis, Afrikoje kasmet nuo malia
rijos miršta apie 1 mil. kūdikių.

— Paryžiuje varžytynėse už 2.000 sva
rų parduoti 67 buteliai vyno, kurie buvo 
skirti vokiečių maršalui Goeringui, bet ne 
pasiekė jo stalo, nes pogrindžio kovotojai 
sustabdė jų pristatymą.

— Londone bus pastatytas paminklas 
lordui Mountbattenui. 9 pėdų aukščio bron 
zos statula kainuos 100.000 svarų. Darbą 
atliks čekoslovakas skulptorius Belsky, 
kuris sukūrė Čerčilio statulos projektą 
Fultone, JAV.

— Turkija teis 18 savo rašytojų. Jų 
tarpe žymųjį humoristą A. Nešiną, kurio 
darbai išversti į 20 kalbų. Praėjusią savai
tę Nešinas dar buvo Maskvoje, kur jis 
gydėsi pas širdies specialistus. Spėjama, 
kad jis kol kas nebegrįš į Turkiją.

— Naujasis britų skautų vadas, buv. pa
rašiutininku generolas M. Walsh, nori la
biau sudrausminti tą organizaciją. Kairių 
jų pažiūrų Vidaus Londono švietimo įstai
gos pareigūnai tame įžiūri militarizmą ir 
grasina nutraukti skautams finansinę pa
ramą, kuri praėjusiais metais siekė 62.000 
svarų.

— Čekoslovakijos Katalikų Bažnyčios 
primas kardinolas F. Tomasek nutraukė 
savo pritarimą ir atšaukė įgaliotinį iš ka
talikų savaitraščio „Katolicke Noviny“ re 
dakcijos sąstato, nes tas laikraštis tapo 
„Pacem in Terris“ kunigų organizacijos 
idėjų propaguotojas. Ta organizacija eina 
išvien su komunistine vyriausybe ir yra 
Vatikano pasmerkta.

— Britų generolas J. Akehurst parašė 
prisiminimų knygą apie laimėtą vienuoli
kos metų karą prieš kairiuosius partiza
nus Omane. Jis vadovavo 10.000 karių bri
gadai, kurią sudarė 300 britų, 1.500 iranie
čių, Jordano specialus batalionas. Pakis
tano savanoriai ir 4 batalionai Qmano ka
rių, Tas karas vyko slaptai, maža apie jį 
buvo skelbiama, nors jame žuvo 23 britų 
karininkai. Partizanai galutinai buvo nu
galėti 1976 metais.

— Naujasis Ispanijos min. pirmininkas 
Gonzalez savo investitūros kalboj iškėlė 
taikos, žmogaus teisių ir laisvės klausi
mus. Ispanija neatsisakys teisių į Gibral
tarą. Gonzalez yra nusistatęs prieš Ispani
jos įstojimą į NATO (tai padaryta prieš 
6 mėnesius) Ir žada pravesti tautos refe
rendumą dėl įstojimo j Europos Bendruo
menę.

— Pekine įvykdyta vieša agzekudja 
penkiems vyrams, kurie rugsėjo mėnesį 
išniekino tris mergaites.

fe
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VASARI016 GIMNAZIJAi

Įsteigtas Fondas Vasario 16 įGimnazijai 
Remti

Š.m. lapkričio 7 d. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Taryba neeiliniame posė
dyje įsteigė Fondą Vasario 16 Gimnazijai 
Remti. Fondo steigėjais ir nariais išrinkti 
Vincas Bartusevičius, Marija Dambriū- 
nienė-šmitienė, Alina Grinienė, Arminas 
Lipšys, Juozas Sabas, Antanas šiugždinis 
ir Jonas Valiūnas. Steigėjais išrinkti 7 
asmenys, kadangi pagal Vokietijos įstaty
mus oficiali teisme registruota organiza
cija turi turėti bent 7 narius.

Dar tą pačią lapkričio 7 d. Jonas Va
liūnas Fondo narius sukvietė pirmam 
posėdžiui kurio metu išrinkta valdyba- 
pirmininkas Juozas Sabas, vicepirminin
kas Vincas Bartusevičius ir iždininkas 
Antanas Šiugždinis ir kontrolės komisi- 
ja-Altna Grinienė ir Arminas Lipšys.

Lapkričio 16 d. Fondas užsiregistravo 
teisme. Į Fondą po vieną atstovą gali pa
siųsti kitos gimnaziją remiančios organi
zacijos.

Koks tikslas steigti tokį fondą? Koks 
skirtumas tarp jo ir Gimnazijos Kurato- 
rijos?

Vasario 16 Gimnazijos Kuratorija yra 
oficiali gimnazijos išlaikytoja ir savininkė 
Ji renka direktorių, samdo mokytojus ir 
kitus tarnautojus, prižiūri mokyklos dar
bą ir ūkį, bendrai rūpinasi gimnazijos iš
laikymu. Prie išlaikymo priklauso ir lė
šų telkimas. Ir tik šiame darbe Fondas 
nori Kuratorijai padėti.
Kuratorija gauna valdišką paramą ir 
todėl turi laikytis valdžios nustatytų 
taisyklių. Konkrečiai tai reiškia, kad Ku- 
ratori'ja metus iš anksto sustato sąmatą, 
kuri valdžios pataisoma ir priimama. Są
mata turi būti paraidžiui vykdoma.

Gimnazija negali atleisti nė vieno mo
kinio nuo mokesčio arba nepasiturintiems 
duoti nuolaidą. Tokiu atveju reikia ieško
ti stipendijų, o tai būtų Fondo uždavinys. 
Aktuali yra naujo berniukų bendrabučio 
statyba. Tačiau ligšiol gimnazija šiam 
reikalui neturi teisės rinkti pinigų. Specia 
liems projektams rinkti pinigų tegalima 
tik su valdžios leidimu. Tas leidimas tik 
gaunamas, jeigu užtikrinta, kad lietuviai 
bent savo trečdalį gimnazijos išlaikymui 
reikalingų lėšų surinks ir jeigu šitas pro
jektas be valdžios paramos įvykdomas. 
Jeigu jam reikalinga valdžios parama, tai 
leidimas rinkti aukas gaunamas tik tada, 
kai Skiriama valdžios parama, nes tik 
tuomet projekto finansavimas garantuo
tas. Turint reikalą su nepalankiu parei
gūnu iš šitos tvarkos gali atsirasti užbur
tas ratas: pareigūnas gali, pasiremdamas 
faktu, kad gimnazija šiaip jau vos pajė
gia savo trečdalį surinkti savo išlaiky
mui, atmesti paramos prašymą statybai, 
nes ne aišku; ar lietuviai savo dalį šiam 
projektui surinko. O gimnazija, neturėda
ma teisės rinkti aukų, negali rodyti, kad 
ji savo dalį pajėgia surinkti. Kad nekiltų 
nesusipratimų, reikia pažymėti, jog šiuo 
metu su gimnazija reikalo turintys parei
gūnai, labai palankūs. Bet gimnazijos is

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Stovykliniame lietuvių komitete Garėnas suti
ko pažįstamą. Jis nesileido į pasakojimą. Buvo tiek 
išvargęs, jog sunkiai beįstengė atsakinėti į klau
simus.

Jį nulydėjo į kareivinių garažo palėpę. Ten, 
griuvęs į plikų lentų guolį, jis godžiai valgė duoną 
su sūriu ir apsiblaususiomis akimis, mieguistai žval
gėsi.

Siaura palėpė buvo prikimšta įvairiausios man
tos ir žmonių. Lagaminai, dėžės, ryšuliai, kai kur 
iškabinėtos antklodės vaizdavo atskirų gūžtų sie
nas. Varginga nuosavo kampo iliuzija. Vienas iš 
daugelio troškimų, atkakliai ginančių savo teisę bū
ti, įveikti vargą, pažeminimą, ir tikrųjų namų ilge
sį. Tik per vidurį, visu palėpės ilgiu tįso siauras ta
kas, lyg koridorius.

Besimerkiančių akių žvilgsniu vedžiodamas 
daiktais ir žmonėmis, vienu tarpu Garėnas stabtelė
jo ties vyru, kuris stovėjo netoliese, atsirėmęs į 
stulpą ir stebėjo grupę lošiančių kortas.

Staigus smūgis tarytum perskėlė Garėno galvą. 
Netikėdamas savo akimis, jis atsisėdo ant guolio, 
skaudžiai sužiuro į stovintį. Abejonės išsisklaidė.

Tuo pat akimirksniu anas pasuko galvą Garė
no pusėn, ir judviejų žvilgsniai susitiko.

* * *
Lapkričio vakaras varvėjo nuo stogų ir nuo

gų medžių šakų dideliais, tarsi tirštais, vandens la
šais.

Gatvės grindiny žvilgėjo tašyti akmenys. Tar
pais pravažiuodavo sklidinai žmonių prikimštas au
tobusas. šiaip — buvo tuščia.

Nebuvo jausti skubotumo. Praeiviai traukė lė
tai, tarytum be tikslo, ir buvo keista, kodėl jie taip 
vaikštinėja, kodėl leidžiasi smulkaus lietučio 
šlakstomi. —

Garėnas ėjo šaligatviu palei Ožeškienės aikštę,

torijoj jau ir buvo kitaip ir gali būti ki
taip ir todėl fondas tokiu atveju galėtų 
padėti. Jis negaus valdžios paramos Ir 
todėl jam ir nereikia leidimo rinkti au
kas statybai. O surinkęs tam tikrą sumą 
jau gali valdžios įstaigas per gimnaziją 
raginti, slkirti valdžios paramą.

Fondas reikalingas ir dėl palikimų, im- 
nazija visus gautus pinigus turi iki 
kalendorinių metų išleisti, ir tai pagal są
matą. Kas gruodžio 31 d. lieka, reikia 
grąžinti valdžiai, nes valdžia padengia tik 
trūkumą, o jeigu metų gale liko, tai ne
trūko. Jeigu, pavydžiui, atsirastų dides
nis palikimas gruodžio mėnesyje, galėtų 
pasitaikyti, kad dalis joj netiesioginiai ati 
tektų valdžiai. Ligšiol dar tokių dalykų 
nebuvo, bet yra geriau, iš anksto apsisau
goti. Todėl šitoks fondas reikalingas. Fon
das galėtų palikimus priimti ir gimnazijai 
pinigus pervesti tada, kai jie reikalingi.

Beveik visos privačios mokyklos Vokie
tijoje turi tokias pagalbines organizacijas 
Ir vengrų ir latvių gimnazijos turi tokius 
šalpos fondus.

Fondas Vasario 16 Gimnazijai Remti 
jau seniai buvo reikalingas ir reikia ti
kėtis, kad jam seksis telkti lėšas, parū
pinti reikalingų stipendijų ir padėti gim
nazijai įvykdyti didesnius projektus, kaip 
dabar naujo berniukų bendrabučio staty
ba. Bet jo darbas tik tada bus sėkmin
gas, jeigu visi lietuviai jį rems ir per jį 
Vasario 16 Gimnaziją.
Fondo adresas:
Fondas Vasario 16 Gimnazijai Remti 
c/o Litauisches Gymnasium
D 684 Lampertheim-Huttenfeld,
W. Germany.

Atsiųsta paminėti
Pasaulio lietuvis, Nr. 11, 1982 m. lapkri

tis, PLB Valdybos leidžiamas mėnesinis 
žurnalas. Red. Bronius Nainys. Adresas: 
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60636, USA.

Moteris, Nr. 5, 1982 m. rugsėjis-spalis. 
Lietuvių moterų žurnalas, leidžia Kanados 
Liet. Moterų Katalikų d-ja. Red. N. Kul- 
pavičienė, Toronto.

Evangelijos šviesa, 1982 m. ruduo ir 
1982 m. žiema. Trimėnesinis krikščioniš
ko turinio leidinys. K.Burfoalys, 3426 N. 
Plainfield Ave., Chicago, IL 60634, USA.

Akiračiai, Nr. 9. 1982 m. spalis. Atviro 
žodžio mėnraštis. Chicago, IL, USA.

Laivas, Nr. 6, 1982 m. lapkritis-gruodis. 
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesi- 
nis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuoli
ja. Redaktorius kun. J. Vaškas, MIC, Chi
cago, IL., USA.

Aušra, Nr. 82/3, Lenkijos lietuvių visuo
menės kultūros draugijos leidžiamas žur
nalas. Šiame numeryje 36 psl. Redaguoja 
kolegija: A. Nevul'is, E. Petruškevičius ir 
A. Uzdila. Redakcijos adresas: 16-500 Sej 
ny, nl. Armii Czerwonej 7, Poland. Metinė 
prenumerata — 40 zlotų.

pasistatęs apsiausto apykaklę, širsdamas pats ant 
savęs, kad čia buvo paskyręs vietą susitikti. Lyg vi
same Vilniuje nebūtų buvę tinkamesnės vietos. Ga
lėjo juk kurioj kavinėje ar restorane. Nereiktų dabar 
šlapti.

Atkočiūnas vėlavo.
Aikštės vidury įrengtas garsintuvas baigė skelb 

ti žinias. Dabar pranešėjo balsas deklamavo apie 
valiutos pakeitimą.

Niekas tų pranešimų neklausė. Stulpas su gar
sintuvu stovėjo vienišas, staigių vėjo šuorų plaka
mas.

Garėnas priėjo Vilniaus gatvės kampą. Nuo 
upės atskridęs žvarbus vėjas, nubraukė nuo arti
miausio medžio saują vandens lašų ir tėškė jam į 
veidą.

Garėnas pasuko veidą ir pamatė Atkočiūną.
Ėjo kurį metą tylėdamas.
— Užsukim į restoraną kleboniško išmesti. Su

šalau belaukdamas. Pasivėlinai,— pradėjo Garėnas.
— Žinau. Negalėjau anksčiau, hmm... ---------

numykė Atkačiūnas, — nelabai gerai mums rody
tis drauge viešose vietose.

Garėnas nusijuokė. ;
— Nusiimk kepurę su ta velnio žvaigžde ir pa

sistuksenk pirštu į galvą. Kur tavo logika? Čia irgi, 
juk, vieša vieta. Antra — mūsų darbas turi būti taip 
atliktas, kad jokių įtarimų nesukeltų. Trečia — 
kaip tik viešos vietos pačios tinkamiausios... kons
piracija, — pridūrė jis ir vėl nerūpestingai nusijuo
kė, — Eiva!

Riestanosė, jauna storulė bufetininkė plačiu 
šypsniu pasveikino Garėną ir paklausė:

— Pasirinksite gal ką iš bufeto... draugas Ga- 
rėnai?

— Parinkite jūs mums... drauge Monika. Bus 
dar skaniau... — atšovė Garėnas.

— Gerai — tarė ji ir skambiai nusijuokė.
Nedidokė salė buvo apypilnė. Podiume griežė 

šešerių vyrų orkestrėlis.
Juodu apsidairė salėj ir atsisėdo vienoj iš užpa

kalinių ložių-dėžučių.

Politiku kuluaruose
Puikiai klesti {kamivalas,
Raitos jankis išdidus,
Ir šioj pusėj, ir už balos
Tirpsta doleris slidus.

šoko rumbą, šoko tvistą >— 
Rytą, dieną, vakare, 
Mainė Castro į Batistą 
Kiaulių įlankos bare.

Jaruzalės naujiem šeikam 
šoka Samas su svita, 
šaukdami, >— sholom aleichum — 
Dievo išrinkta tauta.

Karnavalo (Centre sukas 
Dolerinis iškamša,
Torah ir aukso veršiukas >— 
Barbarizmo pabaisa.

Fidel Castro kiek aprimo 
Tapęs Kremliaus vikaru, 
Prisisiurbęs nikotino 
Su Havana cigaru.
Vanka šaukia, — mieli ponai, 
Nemarinkit mus badu, 
Duokit prieš koncertą duonos — 
Mes pagrosim iš gaidų.

— Seni Stalino vargonai 
Mirties šokį jums (sugros, 
Šoks išdidūs lordai — ponai, 
Kai vyr-brolis (diriguos.

Mitterand dolerių gavęs 
Sukas aikštėj pamažu, 
Šamo patentus pardavęs 
Vis didžiuojas miražu...

Thatcher sako, ,— karnavalas
Nevilioja ir gana, 
Prisišokau ten po balą 
Su ponia Argentina.

Jaruzelski krakoviaką
Su pana „Solidarnosc“
Šokti griežtai atsisakęs, 
Girdi, — būtų tik „durnose“.

Reichas šokti dar nemano —
1 lists, rūko papirosą;
Ir slaptai vėl ruošia planą
Naujam žygiui „Barbarosa“.

Kęstutis Radvilėnas

LIETUVOS DIPLOMATAI 
VAŠINGTONE

Lietuvos atstovas Vašingtone yra nuo
lat kviečiamas į diplomatų priėmimus bei 
pobūvius. Tokiu būdu rugsėjo 13 d. Vals
tybės sekretoriaus ir ponios Shultz sureng 
tame priėmime diplomatinių misijų šefų 
ir jų žmonų garbei dalyvavo ir dr. S. A. 
Bažkls su savo kolegomis estų ir latvių 
pasiuntinybių atstovais.

Spalio 17 d. JAV viceprezidento žmona, 
ponia Bush surengė pietus diplomatinių 
misijų šefų žmonoms, čia buvo pakviesta 
ir dalyvavo ponia O. Bačkienė.

Su Iwtuviftb 
gasaulyje

PREL. J. BALKONUI 80 METŲ
Veikliausiam Amerikos lietuvių kuni

gui, prel. Jonui Balkonui, spalio 21 d. su
kako 80 metų amžiaus.

Gimęs jis buvo 1902 m. spalio 21 d. 
Moltby vietovėje, Pa, JAV, bet 1912 m. su 
tėvais grįžo į Lietuvą. Mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje ir 1919 m. įstojo į Seinų 
kunigų seminariją, kur mokėsi iki 1922 m. 
Tada grįžo ‘į Ameriką ir tęsė teologijos 
studijas Niagaros universitete. 1926 m. 
buvo įšventintas į kunigus. Ilgiausiai dir
bo Brooklyne ir Maspethe, kur daug me
tų buvo parapijos klebonu. Bet daugiau
siai jis buvo žinomas ir visuomeninės veik 
los BALFe ir pastaruoju laiku Tautos Fon 
de. Daug dirbo spaudoje.

Dabar prel. J. Balkūnas yra įsikūręs 
Floridoje, St. Petersburg Beach.

MIRĖ J. JUOZAPAVIČIUS
Neseniai minėjome, kad spalio 10~3. 

New Yorko ligoninėje mirė Lietuvos ka
riuomenės savanoris — kūrėjas Juozas 
Juozapavičius. Apie jį DARBININKAS pa 
tiekia daugiau žinių.

J. Juozapavičius buvo gimęs 1894 m. 
sausio 3 d. Kaune, kur jis praleido dides
nę savo gyvenimo dalį. 1919 m. jis savono- 
niu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pirmiau 
pateko į auto kuopą, vėliau tarnavo šarvuo 
čių rinktinėje. 1920 m. jis buvo pirmojo 
šarvuočio Šarūno šoferiu ir dalyvavo kau
tynėse su lenkais. Už drąsą buvo apdova
notas Vyčio Kryžiumi. Nuo 1927 m. dir
bo Šarvuočių rinktinėje civiliu tarnautoju 
— vyr. mechaniku. Tokiu būdu jis sulau
kė Lietuvos okupacijos, kada jis pasitrau
kė 'į Vakarus. Kurį laiką gyveno Anglijo
je, o po to persikėlė į Ameriką.

PAGERBTAS LIETUVIS LAKŪNAS
Falklando - Malvinų kare, kaip anks

čiau minėjome, dalyvavo keli Anglijos lie
tuviai, iš kurių viens, sveikas grįžęs, buvo 
pagerbtas vidurinėje Anglijoje.

Dabar atėjo žinia, kad ir priešingoje pu
sėje kariavęs lietuvis taip pat buvo pa
gerbtas. Tai Karolis A. Didžiulis, Argen
tinos karo aviacijos lakūnas, grįžęs na
mo sveikas apsilankęs Susivienijimo Lietu 
vių Argentinoje vakarienėje, taip pat bu
vo pagerbtas. Jam draugai sukėlė ovacijas 
ir pakėlė taurę už jo sveikatą.

LITERATŪROS PREMIJA ED. CINZUI
Vinco Krėvė XIV-tąją literatūros pre

miją laimėjo Eduardas Cinzas už romaną 
MONA. Galutiniame jury komisijos balsa
vime, vieno taško skirtumu sekė Julijos 
Švabaitės eilėraščių rinkinys VILTIES LE 
DINĖ VALTIS ir A. Landsbergio TRYS 
DRAMOS.

KOMPOZ. GIEDRA GUDAUSKIENĖ
Ji parašė muziką veikalui „Aldona“, ku 

ri rudšia scenai D. Barauskaitė-Mažeikie- 
nė, Los Angeles mieste, JAV.

— Jauskis kaip namie. Jei nori, užtrauk užuo
laidėlę tai niekas mudviejų nematys, — juokavo 
Garėnas.

— Tai tik įtarimą sukeltų... Ir šiaip... Irgi ra
dai vietą kalbėtis... Salėje du „komandirai“, aname 
gale N.K.V.D. majoras sėdi, čia ne vieta... — vis 
nerimavo Atkočiūnas.

— Ek, karininke, — plaukštelėjo jį per petį 
Garėnas. — Nebijok. Manai, visi jau tik ir klauso
si, ką mudu viens kitam sakysim „Komandirai“ su 
„katiušom“ trinasi, N.K.V.D. majoras irgi ne į ta
ve, o į aną blondinę prie trečiojo stalo žiūri. Tau 
tik šnipai vaidenasi...

— Nesivaidina. Jų dabar jau visur esama. 
Kiekvieną gali įtarti. Kelnerį, tą Moniką... ką gali 
žinoti.

— Monika? — Garėnas visu balsu nusikvato
jo. — Monika? Na, gerai... — jis nutraukė, nes įė
jo padėklu nešinas padavėjas.

— Tamstos užsakėte tai bufete? — paklausė 
jis, pabrėždamas žodį „tamstos“.

— Taiip, drauge Klingy, — atsakė Garėnas. — 
Kaip sekasi?

Padavėjas pasilenkė ties stalu, dėliodamas už
kandžius, skersomis žvilgterėjo į Atkočiūną ir krei
pėsi į Garėną:

— Aš labai atsiprašau, bet kaip tamsta mane 
vadindavote anksčiau?

— Na, kaip? Kelneriu... kai sužinojau pavar
dę, pone Klingy...

— Taigi taigi... matot... Anksčiau tai aš bu
vau ponas Klingys, o dabar draugas... Tai kam ge
riau gali sektis — ponui ar kažinkokiam draugui?

— Garėnas šyptelėjo:
— Restoranai gi dabar pilnesnį, negu anks

čiau...
Padavėjas pažvelgė į salę„ stabtelėjo žvilgsniu 

ties sovietų kariais ir, nuslopinęs balsą, pasakė:
— Svečiai nebe tie... Kas iš jų... Dabar tik 

algelė ir ta kūda, beliko...
Jis pripylė stikliukus ir tyliai pasitraukė.

(Bus daugiau)

PASIŽYMĖJUSI PIANISTĖ
Spalio 2 d. Sydnėjaus konservatorijos sa 

Įėję, Australijoje, Virginija Inkrataitė su
rengė fortepijoninio dueto koncertą su ki
niečių pianistu Joshua Tsai. Atskirai savo 
koncertą neseniai ji turėjo New South 
Wales valstijos meno galerijoje.

Pasižymėjusi lietuvė pianistė dažnai da 
lyvauja ABC radijo programose. Ji taip 
pat talkina Sydnėjaus lietuviams koncer
tiniuose renginiuose.

LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 24-28 d.d. St. Peteršburge, 

Floridoje, įvyko sukaktuvinis Lietuvių Ka 
talikų Mokslų Akademijos suvažiavimas. 
Įsteigta prieš 60 metų Lietuvoje, ta moks 
lo įstaiga šiuo metu dirba užsienyje. Jos 
valdyba, pirmininkaujama kun. prof. A. 
Liuimos, SJ, yra Romoje, bet jos suvažia
vimai rengiami Amerikoje, kur gyvena 
dauguma Akademijos narių. Suvažiavimai 
yra aprašomi leidinyje „Suvažiavimo dar
bai“.

MIRĖ INŽ. P. DAUNIUS
Rugsėjo 23 d. Otavoje, Kanadoje, mirė 

Inž. Petras Daunius, aktyviai dalyvavęs 
lietuvių veikloje. Jis buvo 72 m. am
žiaus.

Inž. P. Daunius 1940 m. baigė VDU tech 
nikos fakultetą, įsigydamas dipl. statybos 
inžinieriaus vardą. Dirbo Trakų apskrities 
inžinieriumi, o vėliau — statybos tresto 
Vilniuje vyr. inžinieriumi. Pasitraukęs iš 
Lietuvos, 1948 m. emigravo į Kanadą, kur 
dirbo inžinierių konsultantų įstaigoje, daž 
nal turėjo reikalų su darbais Arktikoje.

3000 DOLERIŲ UŽ MOKSLO VEIKALĄ
J AV LB Kultūros taryba 1982 metų Lie

tuvių Bendruomenės Literatūros premiją 
skirs už 1981 ir 1982 metais Išleistus litu
anistinės tematikos humanitarinio turinio 
mokslo veikalus arba eseistinių straipsnių 
rinkinius.

1. Premijos siekti įgali ir nespausdinti 
veikalai, rankraščiai, nesvarbu, kada para 
syti.

2. Premijai bus priimami ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veikalams 'įteikti — 
1982 m. gruodžio 31 diena.

4. Pageidautina, kad rankraštiniai veika 
lai būtų parašyti mašinėle. Tačiau bus pri
imami ir lengvai iškaitomi ranka rašyti 
veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pakanka atsiųs 
ti po vieną nuorašą, bet kiekvieno spaus
dinto veikalo siunčiama po penkias kny
gas. Jas, jei norės, pasiliks vertinimo ko
misijos nariai. Visi rankraščiai bus grąži
nami jų autoriams.

<6. Apie gautas sliuntas bus pranešta 
siuntėjams. Už paistuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros taryba neatsa
ko. Jų ieškojimu rūpinasi patys siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo pridedamas 
lydraštis su autoriaus pavarde, adresu ir 
telefono numeriu. Premijos siekti gali vi
so pasaulio lietuvių Išeivijos kūrėjai.

1982 metų mokslo premijos siekiančius 
veikalus siųsti vertinimo komisijos pirmi
ninko adresu: Dr. Kęstutis Keblys, 16349 
Addison, Southfield, Mich. 48075.

Vertinimo komisija: Dr. Kęstutis Keb
lys pirm. prof. Julius Šmulkštys, prof. dr. 
Leonas Sabaliūnas, dr. Justinas Pikūnas, 
Dr. Romualdas Kriaučiūnas.

JAV LB Kultūros Taryba

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 87

Antanas, Balys ir Kazys gyvena Londo
ne. Vienas jų yra šviesiaplaukis, antras 
tamsiaplaukis, o trečias rudaplaukis. Jų 
profesijos: kirpėjas, raštininkas ir virėjas.

Antanas yra vyresnis už rudaplaukį, bet 
jaunesnis už kirpėją. Balys — jaunesnis 
už šviesiaplauklį, o Kazys — vyresnis už 
tamsiaplaukį. Raštininkas yra virėjo jau
nesnis brolis.

Ar galite iš šių davinių, pagal amžiaus 
vyresnumą, nustatyti tų trijų vyrukų plau 
kų spalvas ir profesijas?

Atsakymas Nr. 86.
Upės platumas 1760 metrų.

— Drauge Rabinovičiau, kodėl tamsta 
nebuvai paskutiniame Komunistų partijos 
mitinge?

— Nežinojau, kad tai paskutinis. Būčiau 
atsivedęs net visą šeimą-

***
Maskvoj paskelbtas politinių anekdotų 

konkurso laimėtojų premijos:
Pirmoji — 25 metai kalėjimo;
Antroji — 15 metų Sibiro darbo stovyk

los;
Trečioji — 10 metų darbo stovyklos ir 

turto konfiskavimas.
***

Partijos propagandistas aiškina penk
mečio planų svarbumą:

— Tik įsivaizduokite, draugai, ką reiš
kia tas planavimas! Dar po vieno penkme 
čio visi turėsime butus, po kito — automo
bilius, o po trečiojo turbūt visi turėsime 
nuosavus lėktuvus...

— Lėktuvus? — suabejoja balsas salėj.
— Žinoma. Bus labai patogu. Pavyzdžiui, 

jeigu mūsų miestelyje nebus bulvių, tai 
tuoj sėdam ir skrendam į Maskvą!
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Iš Aušros Nr. 31
BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS 

APYLINKĖSE 
(tęsinys)

Siaubingoji [Kūčių diena
Nors dzūkai kaimuose anksti keldavosi, 

itačiau 1944 m. gruodžio 24 d. V.B. buvo 
pažadintas dar anksčiau, negu buvo ‘įpra
tęs keltis. Aplink buvo girdėti šūviai, i 
dangų kilo gaisrų pašvaistės. Po valandė
lės į kiemą įsiveržė keli kariškiai. Vienas, 
(pasukęs pi'ie namo, atidarė duris ir liepė 
visiems išeiti lauk. Kiti ruošėsi padegti tro 
besius, šeimyna ėmė ašaroti. Staiga rusai 
suminkštėjo. Padegėjai buvo sulaikyti. V. 
B. šeima1! liepta eiti į vasarinę virtuvę ir 
niekur iš jos neišeiti. Paaiškėjo, kad tarp 
rusų vienas ar du buvo prieš kelias dienas 
čia šeimininko vaišinami. Rusai buvo tik
ri, kad ir ši kartą galės iki soties užkirsti. 
Taip ir atsitiko. Pavakare atėję apie 50-60 
kariškių viską suvalgė. Į užimtą namą be 
viršininkų nieko neįsileido. Tik viena šei
mininkė galėjo atnešti išvirtą valgį, tačiau 
per kiemą turėjo eiti, nesidairydama į ša
lis.

Ko šeimininkei nereikėjo matyti? Kur 
nežvelgsi, į padanges didžiuliais kamuo
liais virto dūmai. Nuo jų ypač buvo apte
męs Klepočių kaimas. Kartais pasigirsda
vo automatų serijos, nuaidėdavo pavieniai 
šūviai, suspigdavo žmonės. Dūmai kilo iš 
kitų tolimesnių gyvenviečių. Į pavakarę 
subliuvo karvės, žviegė kiaulės, girdėjosi 
kitų gyvulių ir paukščių balsai. Gaisrai 
švietė visą Kūčių dieną. Kai kur dar ir 
pirmąją Kalėdų dieną. Tada buvo sudegta 
tos šių ūkininkų sodybos:

Klepočių kaime: Juozo Muzikevičiaus, 
Antano Jakavito, Juoz Mikalonio, Ka
zio Muzikevičiaus, Rokaus Mikalonio, 
Leonardo Mikalonio, Broniaus Muzi
kevičiaus, Alfonso Mikalonio. Vaitie
kaus Kasiulyno, Antano Mikalonio', 
Viktoro Prėskienio, Andriaus Muzike
vičiaus, Juliaus Bolio, Juozo Volunge
vičiaus, Jono Kudarausko, Jono Mika
lonio, Jurgio Kudarausko, Motiejaus 
Paulausko, Juliaus Baranausko, Liu
do Baranausko, Adomo Baranausko. 
Vienos šio kaimo sodybos šeimininko 
pavardės nesužinota. (22 sodybos).

Lizdų kaime: Vaclovo Muzikevičiaus, 
Juozo Jančiausko, Juliaus Jančiauško, 
Juliaus Balevičiaus, Adolfo Kašėtos, 
Andriaus Balevičiaus, Juliaus Kašė
tos, Marijos Kašėtienės, Juozo Kašė

tos, Onos Gruodienės (10 sodybų). 
Ryliškių kaime: Jurgio Čapliko, Petro 

Čapliko, Juliaus Navagurcko, Rokaus 
Jankausko, Vaclovo Prėskienio (5 so
dybos).

Druskininkų kaime; Juliaus Prėskienio, 
Morkaus Savilioinio, Nikodemo Prės
kienio (3 sodybos).

Pieriškių kaime: Jadvygos Dakinavičie- 
nės (1 sodyba).

Taručionių kaime: Vinco Krukonio. Kar 
puškos, Juozo Kudarausko (3 sody

bos).
Vertelkų kaime: Kajetono Burzdikos (1 

sodyba).
Krikštonių kaime: Gružausko (kairiaja

me Nemuno krante ties Klepočių km., 
Karolio Dundzio (dešinėje Nemuno 

pusėje). (2 sodybos,).
Viena sodyba mūsų nenustatyto kaimo.

Viso sudeginta 48 sodybos.
Deginamų sodybų plotas naktį iš visų 

pusių buvo apsuptas. Kadangi iš anksto 
buvo numatyta, kurios sodybos reikės su
naikinti, tai baudėjai iškarto ir pradėjo 
vykdyti savo planą. Trobesiai deginti bu
vo pradėti išsyk keliose vietose. Vienoms 
sodyboms sudegus, buvo padegamos kitos. 
Kiek čia dalyvavo baudėjų, nustatyti ne
įmanoma. Turėjo būti nemažai. Jei Rygiš
kėse pavakare pas ūkininką V.B. valgė 
apie 50-60 kareivių, tai Klepočių, Lizdų 
kaimuose turėjo būti daug daugiau.

Kūčių dieną daug vyrų buvo areštuota. 
Visus (apie 120 vyrų) vakare nuvarė į 
Alytų, Kadangi baudėjai moterų ir vaikų 
mažiau paisė, tai šie pabėgo į kitus kai
mus, o daugiausia į Ryliškių (bažnyčią. 
Čia jie išbuvo tą visą tragišką Kūčių die
ną, naktį ir beveik visą pirmąją Kalėdų 
dieną, kęsdami šaltį alkį ir didžiausią ne
rimą dėl savo artimųjų, savo namų.

Kūčių dienos pavakare raudonieji smo
gikai kai kur dar palikę degančias sody
bas, nušautų žmonių lavonus, patraukė 
Merkinės link kartu su varomais galvijais 
ir vežamomis kiaulėmis.

(Merkinėje budeliai, patikrinę savo už
rašus ir radę, kad liko nepaliesta Juozo 
Kudarauskos sodyba, vieni pasuko į Alytų 
plentu, o kiti nuvyko sunaikinti pamirš
tos sodybos. Ją sudeginę, ir šie patraukė 
per Nemunaitį |į Alytų. Nemunaityje nu
šovė dar tris vyrus ir sudegino (namą su 
nušautais broliais Gruodžiais.

Čekistams praėjus
Nors labai norėta sužinoti, kas nutiko 

su artimaisiais, su gimtais namais, bet i 
nusiaubtas apylinkes žmonės dar keletą 
dienų bijojo (įžengti. Pagaliau vienas kitas 
išdrįso. Nesutikę rusų ir sugrįžę pas li
kusius Ryliškių bažnyčioj ar pas savo pa
žįstamus, gimines kituose kaimuose, papa
sakojo apie baisius čekistų darbus. Nelai
mingieji vienas po kito ėmė slinkti prie 
savo sodybų. Nors kai kas atrado savo ne 
sudegintą sodybą, tačiau nedžiūgavo. Jie 
slampinėjo iš kampo (į kampą lyg bepro

čiai, tarsi svetimame krašte, atradę baisiai 
kažkieno sujauktas sodybas. Pakeliui jie 
matė kaimynų, pažįstamų sunaikintas so
dybas, žmonių lavonus. O ką kalbėti apie 
tuos, kurie rado tik ugniavietes ir apdegu
sius savo artimųjų lavonus!..

Atsitrauk, mielas skaitytojau, valandė
lei nuo kasdieninių rūpesčių, reikalų ir pa 
galvok apie tą nelaimingą žmonių sielvar
tą. Kalėdų šventės, Nauji Metai visame 
pasaulyje yra laukiamos gražių tradicijų 
šventės. Apie lietuvių papročius žinojo ru
sai, todėl neatsitiktinai nutarė atlikti sa
vo barbarišką darbą kaip tik Kūčių dieną, 
kai visi tą dieną būtinai susirenka į savo 
gimtus namus. Kiek daug šeimų tą vaka
rą jau nelaužė plotkelės (sic), neuždegė 
Kalėdų eglutės žvakelių...

-Merkinės egzekucijos rezultatai ne ma
žesni už Pirčiupio kaimo tragedijos pasek
mes.

Visas pasaulis buvo pasipiktinęs, kai ru
sų caras 1893 m. susidorojo su Kražių pa
rapijos lietuviais, kurie gynė savo bažny
čią. Tarybiniai istorikai rašo, kad caro 
veiksmai Žemaitijoje buvo pasmerkti Dzer 
žinskio, Kapsuko ‘bei Angariečio. Anot sta
tistikų, per Kražių skerdynes žuvo apie 10 
žmonių, sužeista buvo kelios dešimtys. Bet 
tarybinių istorikų duomenimis sunku tikė
ti — žuvo daugiau. Jeigu bažnyčią gynė 
400-500 žemaičių, apsiginklavę lazdomis, 
spragilais, o kazokų trys šimtinės ir 70 
žandarų puolė su kardais ir pikėmis, tad 
žuvusių turėjo būti daug, nes iš pradžių 
grumtynės buvo labai atkaklios. Be to, ka
zokai nusiaubė ne tik Kražių miestelyje, 
bet ir aplinkinius kaimus.

O 1944 m. (gruodžio 24 d. žmonės buvo 
apsupti sodybose vienu metu ir kaip kiš
kiai pavieniui buvo šaudomi. Už ką?! Ne
buvo nė vieno šūvio, jokio pasipriešinimo 
iš lietuvių. Be to, niekas ir neturėjo jokio 
ginklo. Per kratas jokių ginklų nerasta. 
Per gaisrus nė vienas šovinys ugnyje ne
sprogo.

Kai žmonės pradėjo rinkti lavonus ir 
ruošėsi laidoti, paaiškėjo kai kurių žuvu
sių asmenybės, štai jos:

1. Rokus Muzikevičius. — rastas negy
vas kaimyno K. Muzikevičiaus kluone.

2. Juozas Mikalonis, — nušautas prie 
savo namo, apdegusios galūnės.

3. Juozas Muzikevičius, — nušautas sa
vo sodyboje.

4. Vladas Muzikevičius, — nušautas sa
vo d a iže.

5. Bronius Mikalonis, — našautas savo 
sodyboje, lavonas apdegęs.

6. Vaitiekus Kaslulynas, — nušautas sa
vo sodyboje, lavonas apgraužtas kiaulių 
(vienas iš laidotuvių, pamatęs baisų vei
dą apalpo).

7. Jonas Mikalonis, — nudurtas iš už
pakalio durtuvu.

8. Andrius Muzikevičius, — lavono liku
čiai rasti sudegusiame kluone; artimieji 
matė, kai jį gyvą įmetė į degantį kluoną.

9. Kazys Muzikevičius, — rasti lavono 
likučiai sudegusiame name.

10. Vytautas Muzikevičius, — Kazio sū
nus, gimnazistas, buvo parvykęs N. Metų 
atostogų, lavonas apdegęs.

11. Kazys Mikalonis, — lavonas apdegęs, 
greičiausiai nušautas.

12. Vincas Krukonis, — nušautas savo 
kieme.

13. Vaclovas Prėskiems, — nušautas.
14. Stepas Navagruckas, — nušautas 

prie malkinės, velionis buvo kurčias.
15. Navagruckas, — Stepo sūnus, 12 m., 

taip pat nušautas prie malkinės, kur su 
tėvu pjovė malkas.

16. Temas Burokas, — nušautas į bur
ną sodyboje.

17. Augustas Prėskiems, — nušautas so
dyboj.

18. Julius Milius, — nušautas sodyboj.
19. Vaclovas Dakinavičius, — nušautas.
20. Kajatonas Burzdika, — nušautas so

dyboj.
21. Julius Prėskiems, — nušautas sody

boj.
Šie išvardinti ir dar vienuolika lavonų, 

kurių pavardžių iki šiol nepasisekė suži
noti, buvo palaidoti su karstais. Iš viso — 
32 karstai. Tačiau kiek palaidota lavonų 
likučių, surinktų gaisravietėse, sunku nu
statyti. Tai daugiausia apdegę 'kaulai. 
Anot liudininkų, niekas tada negalėjo 
pasakyti, kokio asmenis galėjo būti palai
kai. O kai surinko vienon duobėn, niekas 
negalėjo atspėti, kiek žmonių čia galėjo 
žūti. Juo labiau negalima nustatyti šian
dien: nežinoma, kas tą dieną buvo areš
tuotas, kas išlikęs gyvas ir išbėgęs į kitus 
kaimus, kas iš tų išsigelbėjusių dar šian
dien yra gyvas.

Kiek laiko praėjus, paaiškėjo, jog 1944. 
XII. 24 žuvusių skaičių reikia (padidinti 
dviem Girdžiais (ar Gaidžiais iš Masališ- 
kių km.), kurie buvo atvykę į baudėjų 
siaubiamas apylinkes nusipirkti javų, 
nes neseniai jie buvo apiplėšti pro šalį va 
žiuojančio plentu karinio dalinio.

Kūčių dieną senukas Muzikevičius 
(Druskininkų km.) ėjo į bažnyčią. Jo la
vonas buvo rastas pakelėj su maldaknyge 
rankoje. 1945 m. pavasarį, tik ką nutirpus 
sniegui, arimų vagoje buvo rastas Kašė
tos lavonas. (Apie Kašėtą iki tol buvo gal
vojama, kad jis galbūt patekęs tarp areš
tuotų. Krikštonių kaimo gyventojas Vla
das Levulis buvo nušautas ant Nemuno 
ledo.

Tad 1944 m. gruodžio 24 d., kiek žinoma, 
Šiuose kaimuose buvo nušauti 37 žmonės.

Kili.Frasoi
UŽ IR PRIEŠ [VAŽIAVIMĄ Į (LIETUVĄ
Šį klausimą nagrinėja „Dirvoje" (Nr.42) 

dvi jaunos moterys — Eglė Juodvalkė ir 
Kazė Brazdžionytė.

Eglė Juodvalkė palankiau žiūri į važia
vimą į Lietuvą:

„Kol sovietai leis aplankyti Lietuvą il
gesnį ar trumpesni laiką, tol važiuojančių 
atsiras. Ir gerai. Visos kelionių priežastys 
yra tinkamos. Visi pasiteisinimai priimti
ni Niekas neišduoda Lietuvos, nuvažiuo
damas į ją. Ne mūsų reikalas drausti ar 
leisti. Mes geriau galėtume pasitarnauti 
Lietuvos reikalui rūpindamiesi keliaunin
kų paruošimu. Mūsų, užsienio lietuvių pa
skirtis dvejopa: išlikti lietuviais ir padėti 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę. O ke
lias į pastarąjį tikslą yra labai platus. Se 
niai žinom, kad Lietuvai laisvės ginklu 
(bent artimoje ateityje) neatkovosim. 
Mes privalom užtikrinti, kad tauta, kuri 
kada nors prisikels laisvės rytui, nebūtų 
sužalota. Mes privalome daryti tai, ko Lie 
tuvoje gyvenantieji daryti negali. Mes pri
valom užpildyti spragas“.

Tuo tarnu Kazė Brazdžionytė įsakmiai 
įspėja norinčius važiuoti:

„Prieš vykdamas į Lietuvą gerai pagal
vok, kokioje padėtyje gali atsidurti teisiš
kai ar morališkai. Nepaslaptis, kad daug 
jaunimo ir senimo vyko, vyksta ir vyks 
aplankyti savo artimų, pamatyti kraštą iš 
pasiilgimo ir nostalgijos.

Prieš trejetą metų Sovietų Sąjunga pa
skelbė naują pilietybės įstatymą, kuriuo 
visi emigrantai ir jų vaikai laikomi Sovie
tų Sąjungos piliečiais. Pagal šį įstatymą 
asmuo, nuvažiavęs turistu, gali būti suim
tas ir pakaltintas nepadarytais nusikalti
mais.

Kai turistas nori vykti į Lietuvą, jis tu
ri suteikti Sovietų Ambasadai žinias apie 
save ir ten, Lietuvoje esančius. Jų galioje 
yra išduoti įsileidimo vizą. KGB patikrina, 
ar esi pavojingas; patikrina ką čia veiki 
ir kokiom organizacijom priklausai. Pasi
taiko, kad vienas kitas negauna vizos, nes 
netinka jų užmačioms“.

Eglė Juodvalkė vėl rašo, kad jau dabar 
grįžtančius ekskursantus piktais žodžiais 
pasitinka tik kraštutinieji, nes „aplamai, 
ekskursinės kelionės jau priimtinos Blo
giau būna reaguojama į iškvietimus, ypač 
ilgesniam laikui. O pikčiausių reakcijų 
susilaukia dalyvavimas lietuvių kalbos 
kursuose ar nuvažiavimas metams į Vil
niaus Universitetą stažuotis.

Kazė Brazdžionytė apie tą patį reikalą 
taip rašo:

„Nuvykęs į gudriai paslaptingus(?) va
dinamus lituanistikos kursus, kas iš jų 
parašė į spaudą, ar susirinkimuose papa
sakojo tikrą padėtį? Vienas kitas, o visi 
kiti tyli. Bijo, kad jų giminės nebūtų KGB 
terorizuojami. Vienas kitas, pabandęs lais 
vai pakalbėti ir padiskutuoti kaip įpratęs 
namuose, tuoj skubos keliu buvo ištrem
tas į namus, nesulaukus nė kursų pabai
gos“.

Toliau Eglė Juodvalkė klausia:
„Kam būna nauda iš mūsų kelionių 'į 

Lietuvą? Okupantui visada, bent medžia
ginė. Asmeninė nauda gali būti važiuojan
tiems, su kuriais jis susitinka. Lietuvių

O kiek iš tikrųjų — neaišku.
Kaip jau sakėme, Merkinės apylinkėse 

siautė nežinomos paskirties ir dydžio ka
rinis dalinys. Tačiau greičiausia čia bu
vusi vidaus reikalų kariuomenė čekistų 
vadovaujama.

Yra žinomi keturi vietas gyventojai, ku 
rie baudėjams talkininkavo, nes gerai ži
nojo šias apylinkes. Tokios išdavikų pa
vardės:

1. Buslajevas, rusas, Lietuvoje atsiradęs 
1920 m. Jis dezertyravo iš bolševikų dali
nio, kai lenkai bolševikus vijo iš Lenki
jos. Raitas atjojo į Sucharepkos kaimą, ku 
ris dar caro laikais buvo įkurtas kolonis
tų iš Rusijos po 1831 m. sukilimo. Čia li
kęs, Buslajevas vedė vietinę rusę, išmoko 
lietuviškai. Vėliau nusipirkęs Merkinėje 
sklypą, pasistatė namą. Jis dalyvavo Ma- 
sališkėse sušaudant Ivanauskienę, Degsnių 
kaimo vestuvininkų tragedijoje, kanki
nant Navicką, nušaunant Bingelį, girinin
ką Revucką ir Klepočių kaimo naikinime. 
Po tragiškų ‘įvykių Klepočiuose Buslaje
vas dirbo prie Merkio tilto remonto, čia 
jį kareiviai nušovė ir numetė nuo tilto 
upėn.

2. Paltarackas, totorius iš Makniūnų 
dvaro. Dalyvavo naikinant Klepočių ir ki
tus kaimus. (Plačiau apie jį žr. žemiau).

3. Lozovskis (Lazauskas), rusas, gimęs 
Merkinėje. Vokiečių okupacijos metais 
slapstėsi ir maitinosi tarp tų ūkininkų, ku
riuos tą Kūčių dieną kartu su kariškiais 
šaudė, degino sodybas. Vėliau buvo už
kluptas, plėšiant žydų kapus Merkinėje. 
Pabūgęs už tai (bausmės, Išvyko į Magada
ną.

4. Pranas Saulevičius. lietuvis (Vadėnų 
km.), stalius. Skatinamas keršto už vokie
čių nužudytą brolį, padėjo rusams susido
roti su Klepočių ir kitų kaimų lietuviais. 
Vėliau pasikorė Alytuje.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
tautai gali būti naudos, arba gali jos vi
sai nebūti. Ir tai, žinema, yra svarbiausia. 
O kaip įvertinti, kas naudinga tautai? For 
mulės deja nėra. Po daugelio metų istori
ja parodys, kas pasitarnavo Lietuvai, kas 
ne. Tačiau, viena yra aišku. Mes galime 
rinkti Ir teikti informaciją ne vien svetim 
taučiams, bet ir savo tautiečiams Ok. Lie
tuvoje. Važiuokime į Lietuvą ne vien su 
skudurų pilnais lagaminais, o apsišarva
vę knygomis, žiniomis, informacija, kurios 
ten labiausiai trūksta, pasistengdami klau 
sytis, o ne vien kalbėti, o kalbėdami ne 
pilstyti iš tuščio į kiaurą, bet tikrai pasa
kyti ką nors reikšmingo, tai daug dau
giau padėsime savo tautai“.

Kazė Brazdžionytė į tai sako:
„Pasikalbėjus su buvusiais ir atvykstan

čiais iš Lietuvos aiškiai matosi, kad Sovie
tai leidžia mūsų žmonėms nuvykti ar Iš
vykti tik norėdami gauti daugiau dolerių. 
Nuvažiavus ir net keletą tūkstančių pra
leidus, turistui neduoda net gimtojo kai
mo aplankyti, laisvai pakeliauti po Lietu
vą. Tad, kokia gi nauda nuvažiuoti į Lie
tuvą? Tiek tūkstančių mylių ir dolerių iš
leidus, ir nieko nematyti?“

Abi rašytojos sutinka, kad vykstant į 
Lietuvą reikia pasiruošimo bei atsargumo 
ir geriau važiuoti su ekskursija negu pa
vieniui. Bet tai beveik Ir viskas, kur juo- 
dvi sutinka.

Vėl cituojame Eglę Juodvalkę:
„Nejaugi dar reikia aiškinti, kad Lietu

va tebėra gyva, kad okupacija jos nešimai 
kino. Lietuva nėra legenda, mitas, praei
tis. Žmonės ten dirba, gyvena, stato pa
status, tiesia kelius, rūpinasi gamtos ap
sauga, kaip ir mes. Jie nesustingo, kaip 
statulos, 1944-45 metais ir nelaukia, kai|p 
mieganti gražuolė, karaliūno pabučiavimo 
Gyvenimas nestovi vietoje. Mum reikia 
kreipti dėmesį į Lietuvos meną, mediciną, 
tiksliuosius mokslus, į viską, kas daroma 
ir kuriama krašte, nes atitrūkę nuo gyvo
jo tautos kamieno nesugebėsime išlikti. 
Santvarka gali mums nepatikti, bet ryšys
— ir stiprus ryšys — su TAUTA yra bū
tinas.

Santvarkos keičiasi. Mes privalome už
tikrinti, kad tauta išliktų, ir išliktų nesu
žalota. Nereikia bijoti pavyzdžiui, koncer 
tų kurie padeda susipažinti su Lietuvos 
meninėmis jėgomis; nereikia bijoti litera
tūros, ypač grožinės, kuri atspindi tenykštį 
gyvenimą ir todėl yra labai vertinga; ne
reikia bijoti kelionių, kurias turime iš
mokti panaudoti savo tikslams, ir atkėliau 
jančių iš Lietuvos, kurie tiesioginiu ar ne
tiesioginiu būdu gali mums pateikti daug 
reikalingų žinių. Kuo daugiau žinosime, 
tuo naudingesni būsime savo tautai.

Kazė Brazdžionytė į tai žiūri kitaip:
„Vykti ar nevykti j okupuotą Lietuvą? 

Sunkus klausimas, nes iš vienos pusės trau 
kia noras pamatyti gimtąjį tėvelių kraštą, 
pažinti tautiečius. Iš kitos pusės — suži
noti apie nesiliaujančią kasdieninę vergi
ją neturtą, kalėjimus ir psichiatrines li
gonines.

Giminės Lietuvoje kartais nenori prisi
pažinti esą giminėmis — turistui išvykus 
KGB gali tyrinėti, persekioti, ypač tuos, 
kurie padeda nuvykti į draustinas vietas. 
O artimieji trokšta laisvės, ilgisi iš laisvo 
krašto žinių, leidžia savo pogrindžio spau
dą, kad pasaulis žinotų jų vargus.

Kai kurie turistai nuvykę ima garbinti 
sovietinę santvarką, nes jie pamato (Ir pri 
ima) tik tą, ką Sovietai nori kad jie maty
tų Už tai partijai ir Tėviškės draugijai 
dėkoja, nes veltui jiems davė kelionę... 
Ar iš tikrųjų veltui? O gal reikės kaip 
nors atsilyginti ateityte?...

Ryšius palaikyti su tautiečiais, bet be 
okupanto pagalbos. Antraip — nevykime 
kol sąlygos pasikeis arčiau prie pagrindi
nių žmonių teisių apsaugojimo“.

Važiavimas į Lietuvą yra gyvai disku
tuojamas išeivijos spaudoje, nors dabar 
jau pasidarė priimtinu dalyku. Tos dvi ra
šytojos gal daugiau galvoja apie sąlygas 
to krašto, kuriame jos gyvena: Eglė Juod
valkė — Vokietijoje, Kazė Brazdžionytė
— JAV.

LITERATŪROS KRITIKA
Lietuvių literatūros kritikas, pradėjęs 

recenzuoti knygas dar būdamas gimnazi
jos suole, Kostas Korsakas-Radžvilas pa
galiau pasiryžo išleisti savo raštų rinkinį.

Dabar Vilniuje išėjo iš spaudos LITERA 
TŪROS KRITIKOS I tomas, kuriame at
spausdinti pirmieji K. Korsako straipsniai, 
rašyti 1926 m. ir vėlesnieji iki 195'3 m. Pir 
moję knygoje paliesti daugumoje, ‘bet ne 
visi, prieškariniai rašytojai.

Skaitytojų laiškai
ĮAMŽINKIME 65-tąją SUKAKTĮ

Kitais metais bus jau 65-tąjiį kartą mi
nima Vasario šešioliktoji. Aš manau, bū
tų labai įdomus dokumentas, jeigu šią die 
ną švenčiant — lietuviai ir jų svečiai pa
sirašytų visame pasaulyje viename Albu
me, ir šį albumą nusiųstame į Pasaulio 
L.B. centrą Amerikon.

Aišku, jeigu kiekvieno krašto valdyba 
nusipirks po albumą, — tai bus netaip 
gražu. Būtų geniau, kad kuri nors lietuvių 
spaustuvė išspausdintų tuos albumus iš 
anksto ir už mokestį jlį išsiuntinėtų vi
siems kraštams.

Gaila — trumpas laikas, — tai kad nors 
sutartume jų formatą — pa v. 24X36 cm. 
ir t.t.

Su lietuviška pagarba
Jūsų J. Tomkus, 

Prancūzijos L.B. Pirmininkas

NUTEISTI BRAKONIERIAI
Žuvinto rezervate yra uždrausta medžio 

ti ir žvejoti. Bet kai kurie gyventojai ne
paiso to draudimo. Keli net sumušė rezer
vato prižiūrėtoją, kuris pagavo brakonie
rius.

Alytaus rajono liaudies teismas nagrinė
jo A. Ir J. Viselgų bylą. Jų kaltė buvo vi
siškai įrodyta. Už neteisėtą žvejybą rezer
vate, -grasinimus bei smurtą prieš pareigū
ną ir už padarytą jam tyčinį kūno sužalo
jimą, Alvydas ir Juozas Veselgos nuteisti 
po 5 metus laisvės atėmimo.

BALTISTŲ-SLAVISTŲ PASITARIMAS
Lapkričio 2-5 d.d. Bad Zarove, Rytų Vo 

kie.ljojje įvyko tarptautinės baltų-slavų 
santykių tyrinėjimo komisijos posėdis, ku 
riame iš Lietuvos buvo atvykęs prof, V. 
Mažiulis, iš Švedijos — latvė prof. V. Rūkė 
-Dravinia ir kiti. Komisijos pirmininkas 
yra akademikais K. Korsakas, bet jis į 
pasitarimą nebuvo atvykęs.

IŠGARSINO UŽSIENIO RADIJĄ
TIESA (lapkričio 28 d.) bemaž visą pus

lapį paskyrė užsienio radijo transliaci
joms suniekinti. Straipsnyje „Radijo di
versantai ir jų talkininkai“ buvo pasaky
ta:

„Klausotės Amerikos balso iš Vašingto
no...“ .Kalba Vatikano radijas...“ šie ir 
panašūs balsai kasdien sklinda eterio ban
gomis. Iš pažiūros jie saldūs ir malonūs. 
Iš tikrųjų — jie kupini nuodų ir pagiežos.

Vakarų propagandinės radijo stotys — 
tai melo ir šmeižto, provokacijų ir diver
sijų centrai.

Kas jose dirba? — žvalgybinių agentūrų 
samdyti asmenys, įvairių tautų atplaišos, 
kariniai nusikaltėliai, savo sąžinę už pi
nigus pardavę antitarybinininkai. žodžiu 
— žmonės, kurie už dolerį markę, svarą, 
pasirengę apjuodinti artimą, apšmeižti tė
vų žemę, čia dirba ir lietuviškieji buržua
ziniai necionalistai“.

Pirmas straipsnis tame puslapyje yra 
skirtas Tomui Venclovai. — Skaitytojas 
iš Vilniaus rašo: „Vieną vakarą, įsijungęs 
savo radiją atsitiktinai išgirdau piktai 
kalbant apie mūsų gyvenimą buvusį vil
nietį Tomą Venclovą. Pasirodo, tai buvo 
eilinė Mincheno „Laisvės“ radijo stoties 
laida“.

TIESA aiškina, kad Tomas Venclova 
prieš kelis metus išvyko iš Lietuvos į JAV. 
Dabar jis „vaduoja Lietuvą“. „Jis akty
viai dalyvauja antitarybinių radijo stočių 
laidose, yra pristatomas net kaip „Ameri
kos balso“ bendradarbis...

Antras straipsnis aiškina kiek milijardų 
dolerių Amerika išleidžia tokiomis trans
liacijoms į Sov. Sąjungą. Bet paskutinis 
ir ilgiausias straipsnis aprašo kiekvieną 
radiją atskirai.

„Amerikos balsas“ esąs didžiausias ka
pitalistinio pasaulio transliacijų užsieniui 
centras. Įsteigtas 1942 metais, lietuviškas 
transliacijas jis pradėjo 1951 metais.

„Vatikano radijas“ veikia nuo 1931 me
tų. Nuo 1940 m. transliuoja lietuviškai.

.^Laisvoji Europa“ ir „Laisvė “ — JAV 
finansuojamas radijas veikia nuo 1949 me 
tų Vak. Vokietijoje. Metinis stoties biudže
tas — apie 100 milijonų dolerių. Dirba 
2000 žmonių. — Straipsnyje nepasakyta, 
kad „Laisvės“ radijas transliuoja ir lietu
viškai.

Toliau seka D. Britanijos BBC, kuri sa
vo didumu seka po „Amerikos balso". Turi 
6000 darbuotojų. Ir pagaliau Vak. Vokie
tijos radijas „Vokiečių banga“, kuris nuo 
1953 m. taip pat transliuoja į Sov. Sąjun
gą.

NUTEISĖ „GROBSTYTOJUS“
(Sovietų aukščiausias teismas nagrinėjo 

Kapsuko (Marijampolės) gyventojų Z. Ki- 
verio ir J. Damidavičiaus bylą. Jie buvo 
kaltinami pavogę Iš traukinio vagono 20 
dėžių verpalų, kurių vertė 26.294 rubliai.

Pasislėpę traukinyje, jie luktelėjo, kol 
jis pajudės iš Kapsuko stoties. Tada, įėję 
į vagoną, išmetė dėžes ant geležinkelio py
limo. Bet, traukiniui nesustojus Kazlų Rū 
doje, jiems teko nuvažiuoti iki Kauno. Dė
žes paslėpė Z. Kiverio teta E. Rudžionie- 
nė, nusivežusi jas į Kazlų Rūdą.

Teismas nuteisė Z. Kiverį ir J. Damida- 
vičių 10-čiai metų laisvės atėmimo, kon
fiskuojant turtą. Be to iš jų priteista ma
terialinė žala, padaryta valstybei. Baus
mę atlikti jie nusiųsti į darbo stovyklą.

Parduodamas šuo dogas su vaikų veži
mėliu. (Skelbimas ant tvoros)
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

B. Williams — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Kvietelaitis, J. Tamulaitis, B. Kuzmic 

kaitė, J. Akavitas ir A. širvaitis — po 6.50 
sv.

N. Žvirblis — 4.00 sv.
K. Kubilius — 3.00 sv.
E. Tamašauskas — 2.50 sv.
N. Butkus — 1.50 sv.
J. Pįpynė — 1.00 sv.
Visiems ačiū.

PAJIEŠKOJIMAS
Raudonasis Kryžius pajieško Irenos 

Liutkcvičlūtės, gim. 1926 m. spalio 20 d. 
Lietuvoje.

Atsiliepti į E. Lietuvio redakciją.

Londonas
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

LIET. NAMUOSE
šeštadienį, gruodžio 31 d. Londono 

Lietuvių Namuose ruošiamas įspūdingas 
Naujųjų Metų sutikimas.

Per visą vakarą gros lietuviška muzika 
ir svečiams bus paruoštos lietuviškos vai
šės. Įėjimas ir užkandžiai visiems klubo 
nariams nemokamai.

Kviečiami visi klubo naiiai, jų šeimos 
ir bičiuliai.

Pradžia 9 vai. vakaro.

VYKUSIAI [UŽBAIGTI MAIRONIO 
METAI

Nors popietis buvo lietingas ir nemalo
nus, gerokas būrys Londono lietuvių su
sirinko Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo salę gruodžio 5 d. užbaigti mūsų gar 
siojo dainiaus metų minėjimą.

Minėjimą surengė klubas ir jiį atidarė 
klubo pirm. St. Kasparas pakviesdamas 
Gajutę Valterytę-O'Brien jį pravesti. Pro 
grama buvo įvairi — Viktoro ŠaTčiūno Ir 
jaunųjų deklamacijos ir choro dainos. Ir 
deklamatoriai ir choras naudojo Maironio 
kūrybą. Chorui dirigavo mums jau gerai 
pažįstamas Vincentas O'Brien.

Choras pasirodė puikiai ir susilaukė il
gų plojimų. Bet gal daugiausia plojimų 
susilaukė paskaitininke Marija Baronie
nė, ir ne be reikalo. Jos paskaita buvo 
kruopščiai paruošta, įdomi ir labai vyku
siai perduota, įterpiant Maironio kūrinių 
deklamacijas.

Minėjimas baigtas visiems sustojus ir 
dainuojant ^Lietuva Brangi“. M.B

A.A. EDVARDAS MATUKAS
Gruodžio 3 d. būrelis lietuvių ir daug 

anglų atvyko į Ruislipo apylinkės krema
toriumo koplyčią atsisveikinti su staiga mi 
rusiu a.a. Edvardu Matuku. Per trumpą 
savo gyvenimą Edvardas buvo įsigijęs 
daug anglų draugų, bet ir lietuvių tarpe 
atsižymėjo ramiu ir draugišku būdu. Do
mėjosi Lietuva, mokėsi lietuvių kalbos ir 
buvo nuvykęs į Vilnių. Londone leidžia
mam lietuvių jaunuoliams anglų kalba 
,,Lynes" laikraštėliui sukūrė antraštėlę.

1976-77 m. lankė Harrow meno mokyk 
lą, paskui nuo 1977-80 studijavo Wimble- 
dono meno mokykloje, kurioj baigė sce
nografijos skyrių B.A. laipsniu.

Darbą savo specialybėje pradėjo London 
Festival Balete, paskui perėjo į Compass 
Community teatrą.
Kovo mėn. gavo darbą Britų BBC televi

zijos filmų kostiumų projektuotoju ir pa
rnešėjų. Paruošė kostiumus televizijos fil
mams „White guard“, „To the Lighthouse" 
ir „Vietnam". Paskutinis jo darbas buvo 
„Triangle" filmo serijų kostiumų tvarky
mas. Filmavimas prasidėjo Amsterdame, 
paskui vyko šiaurės jūroje, kur a.a. Edvar 
das laivo kajutėje lapkričio 27 d. naktį 
mirė.

šviesus atminimas tauraus jaunuolio pa
liks širdyse visų, kurie jį pažinojo.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
ATIDARYMO VALANDOS KALĖDŲ 

ŠVENTĖSE
Klubo nariams pageidaujant, klubas bus 

atidarytas Kūčių Dieną (gruodžio 24 die
ną) nuo 7 vai. vakaro iki 12.00 vai. nak
ties. Kalėdų dieną (gruodžio 25) klubas 
uždaras visą dieną. Kalėdų antrąją dieną 
(gruodžio 26', bus atdaras kaip sekmadie
niais.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0ū 
sv. už colj. Didesni skelbimai atitenkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini 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.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS SPORTO 
IR SOCIALINIAME KLUBE

Klubo valdyba rengia Naujųjų Metų 
sutikimą gruodžio 31 dienos vakare klubo 
apatinėje salėje. Įėjimas 1.50 sv., bet mais
to bufetas bus veltui. Visi klubo nariai ir 
svečiai prašomi iš anksto įsigyti bilietus 
pas klubo sekretorę ir valdybos narius.

Pradžia 8 vai. vakaro.
***

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
ATIDARYMO VALANDOS 

SAVAITGALIAIS
Klubas atidaromas penktadienio vaka

rais nuo 7 vai. šeštadieniais — nuo 7 vai. 
vakaro, jeigu nėra jokių parengimų. Sek
madieniais nuo 12 vai. iki 2.30 vai. po pie
tų, jeigu nėra jokių parengimų, ir vakare 
nuo 7 vai.

Jeigu atsirastų nuolatinių klubo lanky
tojų bent tuzinas, sekmadienio popiečiais 
klubas būtų atidarytas Ir po 2.30 vai.

**•
KLUBO (NARIAMS ŽINOTINA

Visi Sporto ir Socialinio Klubo nariai turi 
atnaujinti savo nario pareiškimus. Pereiš- 
kimų formos gaunamos pas klubo sekre
torę.

Bradfordas
PIETŪS ĮSU KANAUNINKU 

V. KAMAIČIU
Gruodžio 19 d. sekmadienį, tuojau po 

pamaldų, rinksimės 'į Vyties klubo salę 
bendriems pietums, kuriuos parengs ba
žnytinis komitetas, vadovaujant S. Vaice
kauskienei ir jos dukrelei Romai. Kalėdi
nis stalus palaimins mūsų visų labai ger
biamas kanauninkas V. Kamaitis.
Norintieji dalyvauti šiuose iškilminguose 

pietuose, prašom užsirašyti Vyties klubo 
valdyboje, nevėliau gruodžio 12 d. Mokes
tis — £2.50

V.G.

Uet. 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.

Škotija
PREL. J. GUTAUSKAS GYVENA KITUR

Rugsėjo 6 d. Glasgowe ilgą laiką gyve
nęs prel. Juozas Gutauskas persikėlė 'gy
venti į naują vietą. Dabar jo adresas yra 
toks:

Nazareth House, 1647 Paisley Road 
West, Glasgow, G52 3QT.

Vokietija
Lucbecke mirė Ona Rinkicnė. Lapkričio 

25 d. Luebecke mirė Ona Rinkienė-Kriau- 
zaitė, gim. 1898 m. kovo 3 d. Vilkaviškio 
apskr., bet visą nepriklausomybės laiką 
išgyvenusi Kaune.

Velionė buvo evangelike, todėl ir visas 
laidojimo apeigas atliko evangelikų kuni
gas šiltais žodžiais apie velionę atsiliep
damas. Paminėdamas, kad Ona Rinkienė 
kilus iš Lietuvos, tik karo audrų buvo Iš
plėšta iš savo gimtojo krašto.

Laidotuvėse dayvavo skaitlingas būre
lis lietuvių su visa VLB Luebecko apyl. 
valdyba, kuri uždėjo ant kapo gražių gy
vų gėlių vainiką, perjuostą tautinių spal
vų kaspinais su atitinkamais įrašais, nes 
velionė priklausė lietuvių bendruomenei.

Luebecke yra jau nusistovėjęs paprotys, 
kad bendruomenės nariui mirus, apyl. val
dyba uždeda ant kapo tautinių spalvų kas
pinais perjuostą vainiką. Tai tikrai 
yra labai gražus ir pagirtinas gestas.

Rinkai po II pasaulinio karo apsigyve
no Luebecko - Artillerie DP stovykloje ir 
joje Išgyveno iki stovyklos likvidacijos. 
A.a. Gustavas Rinkis, miręs 1959 m. ge
gužės 29 d., palaidotas tose pačiose Vor- 
werker kapinėse. Liūdesyje paliko Rinkių 
užaugintas Adas Klausutis ir kiti giminės. 
Velionė paskutiniu laiku gyveno senelių 
namuose ir visą laiką sielojosi savo tėvy
ne Lietuva, dažnai apie ją kalbėdavo, lau
kė jos laisvės.

Amžinąjį atilsį Onai Rinkienei, kurios 
palaikus priglaudė svetinga Vokietijos že- Į 
mė. J. Pyragas

LIEHJVOJE
TEISMAI IR AREŠTAI LIETUVOJE
...Briuselyje leidžiamas USSR News 

Brief, leidinys apie Sovietų kalinius, pra
neša, kad Liutauras Kazakevičius buvo 
antrą kartą suimtas Lietuvoje. Spėjama, 
kad jis laikomas psichiatrinėje ligoninėje. 
Saugumas pirmą kartą suėmė 27 metų 
Kazakevičių 1980 rugpjūčio 19 už 45 pa- 
baltiečių memorandumo pasirašymą. Jis 
buvo kalinamas Lukiškėse, paskui „gydo
mas“ Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje. 
Paleistas 1981 m. vasarą.

Suimtasis, mokantis anglų, ispanų, por
tugalų, rusų, lenkų ir lietuvių kalbas, nori 
emigruoti į Vakarus. Baigęs vidurinę mo
kyklą, jam buvo užblokuotas kelias tęsti 
mokslus dėl visuomenei netinkamų pažiū
rų.

Be Molotovo-Ribentropo pakto pasmer
kimo, Kazakevičius yra pasirašęs protes
tus dėl Ragaišio, Terlecko, Sasnausko su
ėmimo, dėl žmogaus ir tautos teisių igno
ravimo.

Pagal Vladą Šakalį, Liutauras yra ko
munistų partijos nario žurnalisto Vytauto 
Kazakevičiaus sūnus. V. Kazakevičius nuo 
lat rašo sovietinėje spaudoje apie išeivijos 
kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą užsie
nyje.

...Algimantas Andreika buvo nuteistas 
1982 pradžioje 4 metams griežto režimo 
lagerio ir 5 metams tremties.

1981 m. gegužės 25 d. KGB darbuotojai 
padarė kratą Algimanto Andreikos bute 
Vilniuje, Brolių g. 21 bt. 26, kur jis gyve
no su žmona. Kratos metu paimta „'Lietu
vių archyvas — Bolševizmo metai“, II t„ 
to paties veikalo dvi kopijos, atliktos elek 
trografiniu būdu, „Lietuvių rusinimas pra 
džios mokyklose“, „Einamųjų 'įvykių kro
nikos“ du numeriai, keletas lietuviškų ne
legalių periodinių leidinių, bylo su paties 
Andreikos rašytu pareiškimu, gautų atsa
kymų, dokumentų kopijomis. Be kita ko, 
Andreika buvo atsisakęs sovietų piliety
bės. Po kratos A. Andreika buvo areštuo
tas ir apkaltintas pagal LTSR Baudžiamo
jo Kodekso 68-tą straipsnį („antisovletinė 
agitacija ir propaganda“).

Vežant 29-erių metų Andreiką į lagerį, 
jis sirgo, bet nesulaukė jokios medicini
nės pagalbos. Lageryje jis buvo iš dalies 
suparaližuotas. Dabar yra laikomas 2 gru
pės invalidu, nes buvo sužeistas armijoje. 
A. Andreika eilę metų kovojo už savo pi
lietines bei sovietinės armijos invalido tei 
sės (tarnaujant armijoje kuopos viršinin
kas bato spyriu sulaužė Andreikai stubur
kaulį).

Kalinys yra jau paskelbęs kelis bado 
streikus lageryje. Jis yra kalinamas Mor
dovijos lageryje kartu su Algirdu Žipre, 
Anastazu Januliu ir Vytautu Skuodžiu. 
Lagerio adresas: USSR, Mordovskaya AS 
SR, Tengushevsky raion, 431200 Barashe- 
vo, Uchr. ZhKh 385/3-5.

Šiame lageryje bausmes atlieka dar ir 
šie lietuviai: Povilas Biržis, Stasys Grigas, 
Kazys Gruzdys, Antanas Korsakas, Juo
zas .Leikus, Antanas Vaivada, Jonas Vilu- 
tis ir Juozas Zelenkevičius.

...Edvardas Bulachas, atlikęs vienerių 
metų bausmę nebuvo paleistas 1982 rug
sėjo mėn., o tik iš Pravieniškių lagerio iš
keltas į Vilniaus tardymo rūmus. Atrodo, 
kad apkaltintas antrą kartą pagal BK str. 
190-1 už antisovietinį šmeižtą.

Suimtasis pentekolistas buvo nuolat 
saugumo persekiojamas už norą emigruo
ti į užsienį ir atsisakymą sovietinės pilie
tybės. 1981 liepos 10 jis buvo iškviestas į 
Lenino raj. milicijos skyrių ir nuvežtas 'i 
Naujos Vilnios psichoneurologinę ligoni
nę teisminei medicininei ėkspertyzei. Jis 
ten buvo išlaikytas iki liepos 22, kada pri
pažino jį esant sveiku.

1981 liepos 17 Bulachų šeima užsimokė
jo valstybinį mokestį už pilietybės atsisa
kymą, tikėdamasii, kad Bulacho prievolė 
į karinę tarnybą savaime atkris. Deja, ne
trukus jį 1981 rugsėjo 9 Vilniaus liaudies 
teismas nuteisė 1-riems metams laisvės 
atėmimo, atliekant bausmę bendro režimo 
lageryje pagal BK 211 str. — šalinimasis 
nuo karinės tarnybos. Aukščiausias teis
mas Vilniuje patvirtino nuosprendį 1981 
spalio 14.

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komi
tetas 1980 m. pasiuntė kreipimąsi Lietuvos 
TSR KP CK antrajam sekretoriui Dyben- 
kai, prašydamas pagalbos, kad Bulachas 
galėtų emigruoti į JAV.

Namuose su žmona Svetlana Alekseyev
na liko trys mažamečiai vaikai. Jų adre
sas: USSR, Lietuva, V'iršulSškių gt. 71, bt. 
8.

LIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — gruodžio 12 d., 12.15 vai.
Bradforde — gruodžio 19 d., 12.30 vai.
Manchesteryjc — gruodžio 25 d., 12.'30 vai.
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., 11.16 vai., 

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

PAŠA IL YJE
— Nuo dabar jau uždrausto „Opren“ 

vaisto, kuris buvo naudojamas artritui gy 
dyti, D. Britanijoje mirė daugiau kaip 60 
žmonių.

— D. Britanija, Prancūzija, Italija ir 
JAV pratęsė 10 metų Ugandai susimokėti 
skolas, kurių terminas baigiasi 1983 m. 
birželio mėn.

—'Šveicarijos 1’30.000 valstybės tarnau
tojų nori išsikovoti darbo savaitės sutrum 
pinimą dviem valandom. Iki šiol ten dar 
dirbama 44 vai.

— Lapkričio mėn. V. Vokietijoj bedar
bė pasiekė 2.038.000 — 8.4 proc. visos dar
bo jėgos.

— D. Britanijoje nuo 1983 m. sausio 10 
d. bus galima lengviau įsigyti asmeniškom 
raidėm automobilių numerių lenteles. Ta
čiau ir kaina bus pakelta nuo 50 iki 80 
svarų.

— Savivaldybinių butų kainos D. Bri
tanijoje nuo kitų metų bus pakeltos vidu
tiniškai 85 penais savaitėje.

— Europos parlamentas svarstė pasiūly 
mą automobilių stoguose įtaisyti aiškiai 
matomus spidometrus. Tuo būdu automobi 
listai matys vieni kitų važiuojamą greitį.

— D. Britanijoje Pietų Atlanto Fonde 
jau surinkta 14 milijonų svarų. Iki šiol 
išdalyta 1.900.000 sv. 124 karo našlėms ir 
jų vaikams: po 10.000 sv. kiekvienai ir 
po 1.000 sv. valkui. 1.500.000 sv. duota ne
vedusių žuvusių karių giminėms. Daugu
ma parlamento narių reikalauja, kad ati
tinkamos sumos būtų paskirtos ir sunkiai 
sužeistiesiems.

— Iš visų partijų sudarytas komitetas 
siūlo britų vyriausybei įvesti pensijų re
formas: vyrai ir moterys savanoriškai, ga
lėtų išeiti į pensiją, sulaukę 60 metų ir 
gautų mažiausiai 65 proc. valstybinės se
natvės pensijos, o nuo 63 metų — pilną 
pensiją. Yra ir daugiau kitokių pasiūly
mų, bet tas pirmasis valstybei kainuotų 
tik 500 mil. svarų. Pensijų reformos klau
simas ateinančiuose parlamento rinkimuo
se gali turėti didelės reikšmės.

BOMBA DISKOTEKOJE UŽMUŠĖ 16 
ŽMONIŲ

Gruodžio 6 d. vakare sprogus bombai 
Šiaurės Irlandijos miestelio alinėje, kur 
buvo daug svečių, 16 žmonių buvo užmuš
ta ir 66 sužeista. Tarp užmutųjų buvo 11 
britų kareivių, atėjusių į diskoteką iš ar
ti esančių kareivinių.

Kareiviai ir jų žmonos mažame Ballyke- 
lly miestelyje, netoli Londonderry, susirin
kę alinėje, linksminosi prieškalėdinėje at
mosferoje, kai teroristų padėta bomba 
sprogo ir sugriovė visą pastatą.

Jau virš 10 metų Šiaurės Irlandijoje 
vyksta neramumai, kurie kasmet pareika
lauja aukų iš katalikų ir anglikonų pusės, 
bet dabartinis aktas yra vienas stambiau
siųjų pareikalavęs daug aukų per vieną 
dieną. Šį teroristų aktą pasmerkė visų 
Britanijos politinių partijų lyderiai ir vi
suomenė.

NAUJI PAREIGŪNAI MASKVOJE
Sov. Sąjungos Valstybinių leidyklų ko

miteto naujuoju pirmininku paskirtas Bo
ris Pastuchovas, buvęs komjaunimo są
jungos pirmininkas. Nuo 1970 m. tą postą 
turėjo Boris Stuchalinas.

Komjaunimo sąjungos naujuoju pirmi
ninku paskirtas 39 metų amžiaus Vikto
ras Ml'šinas, administracinis darbuotojas. 
B. Stuchalinas paskirtas propagandos vir
šininku.

VĖŽIO STATISTIKA
JAV leidinyje „Cancer Facts and Figu

res" (1981) rašoma, kad aštuntąjį dešimt
metį JAV nuo vėžio mirė 3.5 min. žmonių, 
susirgo vėžiu 6.5 min., o gydėsi nuo vėžio 
daugiau kaip 10 min. žmonių. 1980 m. nuo 
tos ligos mirė 412 tūkst., 1979 m. — 404 
tūkst., 1978 m. — apie 387 tūkst. žmonių 
1930 m. i'š kiekvieno 100 tūkst. gyventojų 
nuo vėžio mirė -43, 1940 m. — 152, 1950 
m. — 158, 1977 m. — 175 žmonės. 1981 
m. plaučių vėžys nuvarė tį kapus 105 tūkst. 
žmonių. Rūkymas buvo tiesioginė 83% 
sergančių vyrų ir 43% moterų ligos prie
žastis. 1970-1978 m. JAV rūkančių vyrų 
sumažėjo nuo 43.5% iki 37.4%, o moterų 
— nuo 31.1% iki '30.4%. Dabar JAV gyve
na 30 min. metusių rūkyti žmonių, o 54 
min. rūkorių per metus sutraukia apie 620 
milrd. cigarečių.

DINOZAURO MEDŽIOKLĖ
Baigėsi ekspedicija 'į šiaurin|į Kongą, 

kurios tikslas buvo — rasti gyvą dinozau
rą Ekspedicijai vadovavo Čikagos univer
siteto profesorius R. Kekelas. Įvairių ša
lių biologai kelias savaites praleido sun
kiai įžengiamose, balotose džiunglėse. Jie 
norėjo patikrinti tenykščių pigmėjų pasa
kojimus apie paslaptingą žvėrį pagal iš
vaizdą labai primenantį dinozaurą. Pig
mėjai jį vadina „mokele-mibembe“. Žvė
ries labai didelis kūnas, neproporcingai 
maža galva ir gyvatiška uodega.

Pasibaigus ekspedicijai, profesorius R- 
Mekelas pareiškė kad dinozauro pamatyti 

I jiems nepavyko, tačiau ekspedicija aptiko 
daug pėdsakų, kurie byloja čia gyvenantį 
stambų nežinomą žvėrį. Bet ar tai dinozau 
ras? Ekspedicijos vadovas i šį klausimą 
neatsako.

| Skautiškuoju keliu
Sukaktuvinius 65-us įmetus pradedant
1983 metai yra mūsų Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo ir lietuviškosios 
skautybės 65-jų metų garbinga sukaktis.

1918 m. Vasario 16 dieną Vilniuje Lie
tuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą ir 1918 lapkričio 
1 dieną, taip pat Vilniuje, įsisteigė pirma
sis Lietuvos skautų ir skaučių būrelis. 
Skautiškame gyvenime ir veikloje, skau
tiškieji metai prasideda lapkričio 1 dieną.

Abejos sukaktys mums labai svarbios 
tuo, kad išeivijoje gyvenanti lietuvių tau
tos dalis, atplėšta nuo gyvojo tautos ka
mieno, ir gyvenanti laisvajame pasaulyje, 
susikaupusi ir pakilusia nuo kasdieninės 
pilkumos dvasia, rinksis skautiškųjų 65- 
jų metų sukaktį paminėti Vasario 16 die
ną 'į Tėvynės sueigą. Po to 1983 metais į 
Sukaktuvinių metų skautiškas stovyklas.

Prisimintina, kad prieš 37 metus, kelių 
skautininkų ir šiai idėjai pasišventusųjų 
dėka, dar karo audrai siaučiant, patekus 
į V. Vokietiją vėl suliepsnojo pirmieji 
skautiški laužai rodydami, kad laisvės 
treškantis Lietuvių Skautų Sąjūdis, tary
tum uola, stovi sargyboje idealui: DIE
VUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI.

Per visą 65-tį ir 37-ių metų išeivijos gy
venime bei skautiškoje veikloje, lietuviš
kasis jaunimas buvo, yra ir bus kviečia
mas ir jungiamas į skautiškas gretas. Vi
sur tinkamai pasiruošęs jis duoda įžodį 
prie trispalvės, visur rišami gerojo darbe
lio ir Tėvynės ilgesio mazgeliai, 'į kuriuos 
kai kas įriša gintaro gabalėlį. Tėvynės il
gesio mazgelis bus atrištas, kai bus laisva 
ir nepriklausoma mūsų tėvynė Lietuva.

šie sukaktuviniai metai nėra vien tik 
švenčių ir iškilmių metai: jie yra geros 
veiklos ir visokio pasitobulinimo metai. 
Garbingos Sukakties ir nueito kelio bei 
darbų prisiminimui skirti metai, VISIEMS 
dirbantiems mūsų skautiškamė Sąjūdyje 
ir organizacijose.

Negalime ir nenorime didžiųjų sukakčių 
minėti patys vieni: kviečiame visus, ku
riems šie dalykai taip pat brangūs. Kvie
čiame jungti į mūsų tarpą dirbti, drauge 
minėti ir drauge švęsti, kad iš to būtų 
kuo daugiausiai naudos: Tėvynei Lietuvai, 
lietuvių tautai, mūsų jauntimui, savajam 
skautybės Sąjūdžiui, ir džiaugsmo munis' 
VISIEMS.

Kiekviena ir kiekvienas, esate reikalingi 
mūsų Sąjūdyje ir darbuose.

Minint 65-tąjį Lietuvių Skautų Sąjūdžio 
gimtadienį ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį, kai didesnę dalį tų 
metų esame praleidę išeivijoje, mintys 
krypsta į Sąjungos ir organizacijų vado
vus, vadoves, veteranus, tautos sūnus ir 
dukras, paaukojusius savo gyvybes ant 
Tėvynės aukuro, daugumai išėjus iš mū
sų tarpo pas savo Tvėrėją, — jiems len
kiame galvas ir tylos minute atiduodame 
pagarbą. Jie visi pasiliko gyvj mūsų šir
dyse ir atmintyje.

Dalis vadovų ir vadovių visą gyvenimą 
paskyrė lietuvių jaunuolių ugdymui ir lie
tuviškų organizacijų darbui, tobulinimui 
ir tęstinumui ir, sulaukus senyvo am
žiaus, dvasia ir darbais pasiliko jauni. Pa
garba Ir padėka jiems.

Sąjūdžio talkininkams ir rėmėjams: 
DBLS-gai, organizacijoms, dvasiškiams, 
klubams, skautiškos idėjos rėmėjams, tė
veliams, pavieniams asmenims, VISOMS 
ir VISIEMS, jiems priklauso mūsų nuošir
di ir skautiška padėka.

Minėdami Sukaktuvinius metus, sveiki
name LSS Pirmūną, LSS Tarybos Pirani
ją, Vyriausius Skautininkus, buvusius ir 
esamus vadovus, organizacijas, dvasiškius, 
karius, ramovėnus skautiškos idėjos rė
mėjus, tėvelius, seses ir brolius ir visą pla 
čiąją VISUOMENĘ. Lai stipriausiai mus 
VISUS riša meilė ir ištikimybė Tėvynei 
Lietuvai. — Siunčiame sveikinimus Lietu
voje mūsų pavergtoje tėvynėje, gyvenan
tiems sesėms ir broliams. Dar stipriau su
junkime mūsų širdis, jėgas ir meilę dar
buose ir veikloje. Parodykime, kad skau
tiškasis ir lietuviškasis takas, kurio žygia
vome per 65-us metus ir žygiavome į ant
rąjį šešiosdešimtmetį dar neužėlė. Mes 
žygiuojame lietuvišku — skautišku taku 
į tolimesnį gyvenimą atmerktomis akimis. 
Ir plaukia Iš mūsų širdžių ir sąžinės šūkis: 
Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnybai, ir sa
vo tautos laisvei.

Linkiu našių darbingų ir skautiškų 65- 
jų Sukaktuvinių mėtų.

Budėkime,
vjs. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

Aukos skautiškai veiklai
Kazimieras ir Marija Barėnai gyv. Lon 

done, prisiųsdami laiškučius, rašo... „šia 
proga mudu su žmona, vietoj gėlių puokš
tės ant mūsų bičiulio a.a. Kazimiero Ste
ponavičiaus kapo, siunčiame pašto orderį 
5 svarų skautiškiems reikalams.“

Vincas Verseckas, gyv. Bradforde, skau 
tų vadovui įteikdamas savo sutaupų da
lį,—■... sako: „jūsų skautiškam veikimui 
paremti skiriu 3 svarus, su gražiausiais 
linkėjimais.

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškia
mas nuoširdus ir skautiškas ačiū.

Skautų Vadovybė
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