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Rugsėjo 8 — Tautos šventė
Lietuvių tautos dalis, atplėšta niuo gy

vojo tautos kamieno ir gyvenanti laisva
jame .pasaulyje susikaupusi ir pakilusia 
nuo kasdieninės pilkumos dvasia, ir vėl 
rinksis paminėti mūsų Tautos Šventę.

Tik ten, kur mūsų tėvų ir protėvių lop
šys, kur žemė, vandenys, sodžiai ir mies
tai priklauso lietuvių Tautai toks paminė
jimas baisus nusikaltimas, Ten mūsų Tau
tos laisvė komunistinio ir rusiškojo impe- 
ralisto sutrempta. Ten mūsų tauta jau 
dešimtmečiais neša kruviną žiauriausią 
priespaudą ir persekiojimą. Tautos Šven
tę ten galės paminėti tik savo širdyse, gi
ltai nuslepiant jausmus ir tildant besiver
žiantį į lūpas laisvės šauksmą.

O, kaip daugumas iš mūsų dar prisime
nam, Tautos šventė kitkart buvo džiaugs
mo šventė, nes buvo pasirinktas galingiau
sio ir garbingiausio mūsų istorijos laiko
tarpio paminėjimui. Jungdama garbingus 
Vytauto Didžiojo laikus, su mūsų jaunu
tės valstybės atsiekimais, nustatė gaires 
tautos gyvenimui ir veiklai, kuriant lai
mingesnį rytojų. Tie idealai ir siekimai, 
mus lietuvius, kiekvieną atskirai, ir visus 
bendrai, kur mes begyventume įpareigoja 
nenuklysti nuo to didžiojo kelio, 'kuriuo 
ėjo lietuvių tauta kunigaikščių laikais ir, 
pradedant pilkaisiais didvyriais — sava
noriais, ji ėjo ir šiandien tebeeina nėšda- 
ma žiaurią svetimųjų priespaudą.

Tautos Šventė, būdama lyg ir tąsa Va
sario 16, išryškina Vasario 16 aktą ir ja
me paskelbtų tikslų bei idealų 'įgyvendini
mą, kuriuos jungiant su Lietuvos praeiti
mi. sudaromas valstybinis tęstinumas. Va 
sarto 16 akto siekimų įgyvendinimas, įdie
gė ir išugdė tautoje laisvės troškimą ir 
šiandien lietuvis, kur jis begyventų, su
pranta, kad laisvam, gimtojoje žemėje, gy
venti yra brangiausias turtas.

■Pagaliau Rugsėjo 8 — Tautos šventei 
teikia ir religinę prasmę, įjungiant Dievo 
motinos šventę. Per Šiluvos, Pažaislio ir 
Aušros Vartų Mariją, lietuvis, persekioji
mo ir skausmo valandose, ieškojo ir tebe- 
iaako paguodos ir stiprybės.

Todėl reikia manyti, kad Rugsėjo 8 Tau 
tos šventės paskelbimas, nebuvo atsitikti
nis, bet genai apgalvotas, kad kiekvienas 
lietuvis Tautos šventėje galėtų surasti gi
lią prasmę.

Laisvės ištroškusi ir stiprybės iš praei
ties semdamas! lietuvių tauta, tarytum, uo
la stovi sargyboje, sergėdama namus — 
Tėvynę. Svetimoji banga įnirtusiai plaka
si-į jos kūną ir reikalauja vis naujų au
kų, bet uola nepajudinama. Sužalota, bet 
vis stovi ir nepasiduoda prievartaujama. 
Giliai po kietu pasyvaus priešinimosi Šar
vu, plaka gyva, laisvės traškanti tautos 
širdis. Pro geležinę uždangą, į laisvąjį pa
saulį prasiveržia Lietuvos vaikų žygdarbių 
garsai, partizanų dainos, pogrindžio — 
laisvoji spauda ir kit. O kartu su jais pa
siekia ir žinios, apie jų ant tėvynės lais
vės aukuro sudėtas aukas. Kiek jų žuvo, 
kiek kentė ir kenčia pasmerkimą, už lais
vė ir žmogaus teises, — nesuskaičiuosi.

Ten jie gyvena sunkiu, okupanto žiau
riai persekiojamu gyvenimu ir minėdami 
ir vėl tautinę šventę turės giliai slėpti sa
vo širdyse. Jų akys kupinos kančios ir il
gesio žvelgia ,į Vakarus, kur jaučia esant 
kitokį — laisvą gyvenimą. Ir jie laukia 
kantriai, iš pavasario į pavasarį, laisvės 
prisikėlimo. Laukia ir tikisi ir iš mūsų, į 
laisvus Vakarus patekusių, neužmiršti pa
vergtos tautos persekiojimo bei kančių ir 
nevengti pastangų krašto laisvinimo dar
be bei paramos reikalingiems kovotojams.

Taip 'persekiojama tauta kreipia akis ir 
viltį į mus, laisvėje 'gyvenančius. Gi mes, 
čia įsikūrę ir daugumoje „apsinaminę“, 
bei gerokai patukę, kaip kas ir suriebia 
sąskaitėle banke, daugiau rūpinamės sa
vo svorio sumažinimu, negu laisvinimo 
darbu, arba pagalba už jį nukentėjusiems. 
Tuščios asmeniškos ambicijos, pavydas, 
egoizmas, beatodairinls pirmavimo sieki
mas ir asmeniškų sąskaitų suvedinėjimas, 
tai yra simptomai vėžio ligos, graužiančios 
lietuviškos išeivijos kūną. Neperdėta bus 
teigimas, kad anais žilos senovės laikais, 
nuo turtuolio stalo daugiau nutrulpėjo Lo
zoriui, negu šiandien, nuo lietuviško stalo 
nubyra kovai už laisvę ir dėl jos nukentė- 
jusiems paremti. Ne paslaptis, kad jau ne 
vienas taip nutolo, kad jį kenčiančios tau
tos šauksmas nepasiekia, arba jis nenori 
jį išgirsti, kad nesudrumstų jo patogaus 
gyvenimo ramybę.
.vifle linksmiau ir vietinės, bei užjūrio lie

tuviškos spaudos puslapius pasklaidžius, 
Vardan teisybės, laisvės ir demokratinių 
principų, kertama oponentui iŠ peties, ne
sigailint nei papierio, nei dažų. Bet jeigu 
tuos dažus nušluosltytum, tai išnyktų prie
danga aukštųjų principų ir iškištų ragu
čius: asmeniškumas, nepagrįstos ambici
jos, arba atsilyginimai už užmynimą ant 
„mazollo“ ir t.t. Rašantiems pravartu pri-

DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE
Neatsižvelgiant į komunistinės valdžios 

draudimus, tūkstančiai Lenkijos gyvento
jų rugpjūčio 31 dieną išėjo į gatves pro
testuoti prieš karo stovį ir reikalauti pa
leisti internuotus profesinių sąjungų „So
lidarumas“ narius.

Milicija, panaudodama ašarines dujas 
ir vandens švirkštus, sklaidė demonstran
tus devyniuose didžiuosiuose miestuose: 
Varšuvoje, Ganske, ščecine, Wroclawe, 
Krokuvoje, Nowoje Hutoje, Przemysle, Ka 
towicuose ir Čenstadhovoje. Demonstraci
jų būta ir kitose vietose.

Demonstrantai, daugumoje jaunimas, 
kėlė savo rankas „V“ raidės pavidalu, gie 
dogo tautos himną ir šūkavo „Paleisti Lech 
Walęsą“. Varšuvoje jie įrengė barikadas 
iš suolų bei šiukšlių dėžių ir mėtė atgal 
į miliciją ašarinių dujų granatas.

Valstybinė televizija, netrukus po įvy
kių, parodė demonstracijas savo žiūro
vams. To niekad anksčiau nebuvo daroma. 
Bet demonstrantams išėjus į 'gatvę, po vi
durdienio buvo nutrauktas telefoninis su
sisiekimas tarp Varšuvos ir kitų miestų.

Milicija Varšuvoje uždarė kai kurias 
gatves ir guminėmis lazdomis įsklaidė de
monstrantus ligi vidurnakčio. Vakare bu
vo oficialiai pranešta, kad keli šimtai de
monstrantų buvo suimta. Varšuvos televi
zija parodė Wrociawo gatves, kurios at
rodė kaip karo laukas. Sakoma, kad ten 
demonstracijoje dalyvavo 20.000 žmonių.

Solidarumo demonstracijos tą pat dieną 
įvyko Vak. Europos miestuose. Londone 
apie 2000 žmonių nužygiavo prie Lenkijos 
ambasados, nešdami gėlių kryžius Gdans
ko darbininkų riaušių 1970 m. žuvusiems 
pagerbti.

LENKUOS RIAUŠIŲ AUKOS
Rugsėjo 1 d. VarSuvoje oficialiai pa

skelbta, kad Solidarumo demonstracijose 
rugip. 31 d. dalyvavo apie 70 000 žmonių. 
Jos vyko dvylikoje Lenkijos miestų. Mili
cija suėmė 4 050 dalyvių.

■Per riaušes Lubino mieste milicija nu
šovė du demonstrantus, kai į pareigūnus 
buvo mėtomi akmenys ir benzino bonkos. 
Daug demonstrantų ir milicininkų buvo 
sužeista.

Vienas 22 metų jaunuolis buvo rastas ne 
gyvas su sužeista galva Gdanske.

Karinė valdžia įsakė užvesti bylas su
imtiesiems.

Varšuvoje paskelbta, kad ten mirė W. 
Gomulka, buiv. kom. lyderis.

Lubine riaušės tęsėsi tris dienas po So
lidarumo sukakties minėjimo. Žmonės sa
kė, kad ten žuvo penki žmonės, o ne du, 
kaip oficialiai! buvo paskelbta.

VVALĘSOS AIKŠTĖ ČIKAGOJE
Pagerbiant ryžtingą Lenkijos darbinin

kų vadovą Lech Walęsą, jo vardu Čikago
je, JAV, pavadinta aikštė miesto pietva
kariuose. Liepas U d. ten buvo dedikaci
jos iškilmės, kuriose dalyvavo vysk. A. 
Aibramowicz, Lenkų kongreso pirm. A. 
Mazewsiki, aldermanas R. Pucinski ir daug 
kitų.

MIRĖ H. GOLDMANAS
Bad Reichenhall vietovėje, Bavarijoje, 

eidamas 88 metus mirė žydų sionistų lydė 
ris Nachum Goldman as.

Gimęs rabino ir rašytojų šeimoje, Lie
tuvoje, N. Goldmanas. išėjo mokslus Vo
kietijoje ir nuo jaunų dienų ten gyveno. 
1920 m. jis įsiteigė Vokietijoje knygų lei
dyklą, kuri tarp kitų knygų išleido En
cyclopaedia Judaica. Jis buvo sionistų 
vykdomojo komiteto narys, o po Chaimo 
Weizmano mirties 1952 m. tapo Pasaulio 
Sionistų organizacijos pirmininku.

Nachum Goldmanas buvo didžiausias 
Vokietijos nacių priešas. Naciams atėjus 
į valdžią, jis buvo pasitraukęs į Šveicariją.

siminti, kad skaitytojas gali nepatikėti 
tvirtinimu, kad vien juoda, arba vien bal
ta spalva būti tegali.

Broli', Sese, jeigu Tavo praeities kelias 
dar neužėlęs Ir laiko dulkės nedengia jų 
nuo Tavo akių, Tautos šventės proga, pa
žvelk savo Tėvynės link. Ten pamatysi 
partizanus 'besislapstančius miškuose, ka
linamuosius tamsiose rūsiuose, arba tuos 
Sibiro taigose ar Kolymos kasyklose, kur 
juos žudo ilgesys bei neviltis, ir pagaliau 
visą tautą, kuri kenčia už tai, kad nori sa
vo gimtojoj žemėj laisvai gyventi ir mels
tis savajam Dievui.

Minėdami Tautos (šventę, užmirškime vi
sa kas mus skiria ir pakilę virš pilkos kas 
dienybės sujungtomis rankomis siekime 
tų idealų, kuriuos vykdydami atsidūrėme 
už tėvynės ribų. Prisiminkime, kad mūsų 
visų Šventa pareiga visokeriopai remti ko
vojantį kraštą ir Lietuvos išlaisvinimo pa
stangas.

VID. RYTAI
REAGANO PLANAS VID. ,RYTAMS
Rugsėjo 1 d. baigus palestiniečių parti

zanų evakuaciją iš Beiruto, PLO lyderis 
Arafatas atvyko į Graikiją, kur jis buvo 
iškilmingai valdžios priimtas. Jis yra pa
keliui Tunisą, Afrikoje, kur įsteigs savo 
būstinę.

Didžioji partizanų dalis pasitraukė į 
Siriją, iš kur jie tikisi tęsti kovą dėl ne
priklausomos Palestinos valstybės.

Baigus PLO evakuaciją ilš Libano, JAV 
prez. Reaganas pasiūlė naują planą taikai 
Vid. Rytuose įgyvendinti. Pagal jo planą, 
palestiniečiai gautų savivaldybę ir „teri
torijų pasikeitimą“, kuris paliestų Gazos 
juostą ir Vakarų krantą (West Bank). De
rybos turėtų prasidėti dėl Jeruzalės atei
ties.

Izraelio vyriausybė atmetė prez. Reaga- 
no planą, kaip visiškai nepriimtiną.

KONFLIKTAS DĖL SIBIRO 
DUJOTIEKIO

Britų firmai „John Brown“ Škotijoje 
pakrovus į Sovietų laivą įrengimus, paga
mintus Sibiro dujotiekiui, ir Amerikai pa
skelbus kad tai firmai 'bus pritaikytos 
sankcijos, — Britanijos min. pirmininkė 
M. Thatcher pareiškė, jog britai yra giliai 
įžeisti JAV administracijos elgesiu. Ji pa
sakė, kad Britanija privalo vykdyti sutar
ties su Sov. Sąjunga įsipareigojimus.

RUSAI PLEČIA BRANDUOLINES 
BAZES

Amerikos generolas B. Rodgers, NATO 
kariuomenės vadas, pasakė spaudos kon
ferencijoje Neapolyje rugsėjo 2 d., kad 
Sov. Sąjunga įrengė dar tris branduolinių 
raketų SS-20 bazes. Tas įvyko po to, kai 
Brežnevas itįasiūlė „užšaldyti“ ralkietų 
statybą.

Viduržemio jūros rajone prasidėjo NA 
TO manevrai, kurie tęsis du mėnesiu.

LEIS LAIKYTI ARKLIUS
Reuterio telegramų agentūra praneša 

iš Maskvos, kad Sov. Sąjungos kolūkie
čiams bus leista turėti nuosavą arklį, asilą, 
jautį ar kupranugarį, kad palengvinus 
apdirbti sodybinius sklypus.

Sovietinėje Lietuvos spaudoje buvo 
daug nusiskundimų, kad kolūkiečiams ne
įmanoma tinkamai apdirbti savo „arus“ 
nei nuvežti lį miestą savo pagamintų pro
duktų, neturint nuosavo arklio. Ligšiol 
■asilai to nesuprato.

VIS DAR BLOGI DERLIAI
„The Times“ Maskvos korespondentas 

R. Owen, savo straipsnyje „Rusija pasi
tinka ketvirtąjį iš eilės (blogą derlių“, rug
pjūčio 25 d. rašo:

— Derliaus suėmimo darbai Rusijoj 
sparčiai eina pirmyn, (beveik pusė javų 
jau nupjauta. Tačiau, nežiūrint sovietų 
televizijoj rodomų kombainų gintariniuo
se laukuose ir būrius ągranomų, disku
tuojančių aukštąją šių metų kviečių ko
kybę, perspektyvos eiliniam sovietų var
totojui nėra geros. Jau ailšiku, jog šių me
tų derlius bus mažesnis, negu užplanuoto
ji 240 milijonų tonų užduotis, ir praėjusį 
mėnesį paskelbtoj metinėj statistikoj spe
cialiai išleisti grudų skaičiai.

Vakarų apskaičiavimais šių metų 'sovie
tų derlius turėtų siekti tarp 150 ir 175 mi
lijonų tonų, bet jei ir didesnis skaičius bū
tų arčiau tikrovės, vistiek pasekmės gali 
būti liūdnos. Amerikiečių žemės ūkio eks
pertai spėja, kad Rusijos grūdų importas 
per ateinančius metus turės būti apie 50 
mil. tonų.

(Prezidento Reagano nutarimas pratęsti 
dabaifltiį sovietų - amerikiečių grūdų tie
kimo susitarimą, Maskvos planuotojams 
teikia daug palengvinimų.

(Sovietų grūdų importo agentūros vedė
jas pirmadienį pasakė, jog Maskva nesku
bės pirktis Amerikos grūdų. Tačiau ame
rikiečių Importai yra būtini. Rusai nusi
vylę, kad dėl Reagano 'administracijos san 
kcijų, susietų su Lenkija, grūdų tiekimas 
pratęstas tik vieneriems metams, žinoma. 
Kremlius žino, kaip Reaganas yra spau
džiamas Iš vidaus neįvesti grūdų ekspor
to į sovietinius kraštus draudimo, bet ir 
vienerių -metų pratęsimas leidžia jiems 
laikinai atsikvėpti.

Be to, sovietai patenkinti JAV ir V. Eu
ropos nesutarimais, kylančiais iš nelogiš
kumo parduodant Maskvai grūdus, .bet 
draudžiant technologinę paramą kontro
versinio dujotiekio tiesimui.

Duona yra svarbiausias mitybos daly
kas ir rūpinamasi, kad jos nestigtų. Ke
pyklų krautuvės visad turi duonos ir prie 
jų eilės mažos. Spaudoje kartais pasigirs-

IŠMESTAS Iš LIETUVOS
Australijos lietuvių sportinės išvykos -į 

Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę, įvykstan 
čią 1983 m. Čikagoje, vadovas Antanas 
Laukaitis, two išmestas iš Lietuvos.

Turėdamas 'žodinį leidimą nuvykti į 
Leipalingį, netoli Druskininkų, aplankyti 
savo tėvo kapą, jis ten saugumo organų 
(buvo sulaikytas ir jam buvo surašytas 
protokolas. Tas pats atsitiko ir Kaune, į 
'kulnį jis taip pat turėjo žodinį leidimą ap
lankyti savo sergančią 89-rių metų alkią 
motiną.

įSkvietus jį ‘į Vilniaus Saugumą jam 
buvo duota 6-šiios valandos palikti Vilnių 
ir jo viza sutrumpinta 13-ka dienų. Jis 
bandė aiškintis, įrodinėdamas, kad jis tu
rėjo leidimus, tačiau* saugumas jam labai 
griežtai pasakė, jeigu jis per 6-šias va
lonas nepaliks Vilniaus, tai bus suimtas. 
Po daug vargų ir 15-kos valandų Maskvo
je, jis laimingai atskrido į Vokietiją.

JAUNIMO PERSEKIOJIMAS LIETUVOJ
Paskutinieji Lietuvos Katalikų Bažny

čias Kronikos numeriai liudija vis didė
jantį jaunimo persekiojimą Lietuvoj. 1982 
m. datuotame pareiškime, 18,431 -asmenys 
atkreipė Lietuvos TSR KP Pirmojo Se
kretoriaus P. Griškevičiaus dėmesį -į gru
bius tarybinių pareigūnų išpuolius prieš 
tikintį jaunimą. 1981 m. rugpjūčio mėn. 
būrelis Vilniaus jaunimo atostogavo prie 
Baltųjų Lakajų ežero. 28 d. vakare jauni
mą užpuolė girti milicininkai, kurie visą 
jaunimą sumetė į mašinas ir nuvežė į Mo 
lėtų milicijos 'Skyrių. Juos ten išlaikė visą 
dieną, vargino tardymais, gąsdino mergai
tes išprievartavimu. Du studentai buvo 
pasalinti iš Vilniaus universiteto. Tai tik 
vienas pavyzdys kaip jaunimas Lietuvoj 
yra šantažuojamas bei 'terorizuojamas, net 
paprastos ekskursijos metu.

ERICH HONECKER JUBILIATAS
Rytų Vokietijos komunistų partijos ly

deriui ru'glpjūčio 25 d. sukako 70 metų am 
žiaus. Ta proga Vokietijoje buvo p'askelb- 
ta jo biografija iš kurios sužinome, kad 
jo tėvas buvo anlgliakašiu, o jis pats — 
išmoko stogdenlgio amato.

Knygoje -sakoma, kad „Raudonasis spa
lis Rusijoje“ sukėlė jam daug vilčių, nors 
jis revoliucijos metu buvo 5 metų amžiaus. 
Jo tėvas 'buvo komunistas, todėl jaunas 
Erichas buvo įstojęs į komunistinio jauni
mo Spartakus organizaciją, o 1930 m. jau 
buvo nuvykęs į kam. jaunimo kursus Mask 
v-oje. Besąlyginis paklusnumas Sov. Sąjun 
gai, nuvedė į aukščiausias pareigas Rytų 
Vokietijoje.

ta nusiskundimų duonos kokybe, bet tai 
daugiausia dėl to, jog ji negali būti ilgiau 
laikoma lentynose. Kitais atžvilgiais duo
na skani, o, svarbiauisa, valdžios požiūriu, 
— sotinanti.

Nemažiau valdžios viršūnėse susirūpini
mo kelia 'bendra maisto padėtis, trūku
mas mėsos ir daržovių ir net bulvių. Nese
niai vienas vyresniųjų sovietinių politikų, 
Mikai! -Gorbachov, teoretiniam žurnale 
„Komunist“ parašė ilgą straipsnį apie so
vietų žemės ūkio sunkumus.

'Gorbachovas teigia, kad ne 'tik blogi 
orai kelia problemas, bet ir nesugebėjimas 
prižiūrėti žemės ūkio mašinų Ir neturėji
mas pakankamai .sandėlių. Jis iškelia ir 
socialinius faktorius, kaip migraciją iš 
kaimų (į miestus, nes tai sumažino darbo 
jėgą kolūkiuose ir atsiliepė į produktingu- 
mą privačių kolūkiečių sklypelių, iš ku
rių gaunamieji produktai parduodami vie
tos turguose.

Gorbachovas siūlo griežtai -prisilaikyti 
tos plačiai išgirtosios Centrinio komiteto 
gegužės mėnesį paskelbtosios maisto pro
gramas. Ta programa, „reforma“ būtų per 
stiprus žodis, suteikia žemės ūkiui naują 
sandarą, kurioje „Rajono žemės taryba“ 
yra patariama ūkio ekspertų ir turi teisę 
persvarstyti centrinių planuotojų griežtas 
ir kartais netinkamas direktyvas.

Tačiau daugumai sovietų vartotojų, ku
rie turi tik pasirinkimą stovėti ilgose ei
lėse prie valstybinių krautuvių, arba mo
kėti aukštas kainas privačiuose turguose, 
tie oficialūs optimistiški pasisakymai prog 
ramos naudingumu, teikia maža paguodas. 
Niekas nebadauja, o kovai su skurdu yra 
specialios prie fabrikų ir įmonių apsipir
kimo krautuvės. O apskritai rusų bendras 
požiūris prilygsta dabartiniam maskviečių 
'anekdotui apie provincijos žmogų, kuris 
atvykęs į Maskvą ieško kelio į Principą.

„Principas? Takios vietos Maskvoje nė
ra!“ -gauna atsakymą. „Turi būti“, tvirti
na žmogus, „mano mieste, jei kas paklau
sia, ar yra pakankamai maisto Rusijoje, 
sužino, kad 'principe, žinoma, yra“.

PASAULYJE
— New Yorke vykstančioj narkotikų 

byloj 'buvo paminėtas tenisininko Vito Ge
rulaičio vardas, esą, jis .planavęs investuo
ti 20.0'00 dolerių -į kokaino prekybą. Geru
laičio -advokatas griežtai atmetė tuos kal
tinimus.

— Arabų įlankos rajone amerikiečiai 
planuoja naujus kariuomenės manevrus, 
kurių metu jūrų pėstininkai Išsikels Oma
ne.

—Du lenkai privertė į Varšuvą skridusį 
lėktuvą pasukti į Vokietiją ir nusileisti 
Miuchene. Lėktuve buvo 65 keleiviai ir 8 
įgulos nariai.

— Pekinas pranešė, kad britai vėl ati
darys savo konsulatą Šanchajuje. Prieš 16 
metų Kinijos raudonieji gvardiečiai jį už
darė.

— Buvęs JAV prezidentas Carteris pa
rašė savo prisiminimus, kurie bus atspaus 
dlnti lapkričio mėnesį.

— Iki šiol buvo skaitoma, k-ad škotai D. 
Britanijoje yra didžiausi girtuokliai. Ta
čiau dabar patys naujieji duomenys rodo, 
kad anglai ir valai išgelia už juos dau
giau.

— Lenkijos Kat. Bažnyčios primatas ar- 
kivysk. Gleimp per pamokslą (kvietė dabar 
tinę vyriausybę parodyti nuolaidos ir su
sitaikymo gestus, (įskaitant Valensos palei
dimą, leidžiant jam vėl reikštis profsąjun
gose, bet nebūtinai legalizuojant Solida
rumą.

— Kaip atstatyti pasitikėjimą komuniz
mu savo narių tarpe yra sunkiausia prob
lema didžiausios pasaulyje komunistų par 
tijos, kurios XII Tautinis kongresas pra
sidėjo rugsėjo 1 d. Pekine.

— Kurdų demokratinė partija, kuri ko
voja dėl savo krašto autonomijos, skelbia, 
kad Irano valdžia suimtnėja tūkstančius 
kurdų ir deportuoja juos iš gyvenamųjų 
vietų.

— Dr. Jonas Savimbi, Unitos partizanų 
lyderis Angoloje, Pietų Afrikos 'spaudoje 
pareiškė, kad kovoje prieš komunizmą jis 
yra Pretorijos vyriausybės sąjungininkas. 
Jo žodžiais, Vakarų fronto linija prieš so
vietus Afrikoje yra pietų Angoloje, bet ne 
prie Orange upės, kuri skiria Pietų Afri
kos respubliką nuo Namibljos.

— Islamo teismas Irane nuteisė mirti 
nepataisomą girtuoklį, kuris nekreipė dė
mesio į ankstyvesnius įspėjimus ir nubau
dimus.

— Čeikoslovakų policija suėmė ir išlaikė 
13 valandų britų ir amerikiečių karo ata- 
šes. Esą, jie (buvę netoli karinių įrengimų, 
apie 60 km nuo Prahos.

— Pakistanas ir Kinija oficialiai atida
rė Khunjerab praėjimą, kuris eina 5.000 
metrų aukštyje nuo Karakoramo kelio ir 
jungia šiaurės Pakistaną su kinų Sinkian- 
go provincija. Karakoramo kelias buvo tie 
Siamas 20 metų ir kainavo daug gyvybių. 
Indija pareiškė protestą, nes -tas praėjimas 
eina per šiaurės Kašmirą, o dėl teritorijas 
priklausomybės praeityje kilo karas.

— Didžiausia pasaulio deimantų kasimo 
bendrovė „De Beens“ savo rūsiuose Lon
done laiko apie vieno milijardo svarų ver
tės tų brangenybių. Deimantai neparduo
dami, nes dėl ekonominės krizės pasau
lyje ir sumažėjusio pareikalavimo kainos 
kritusios. Laukiama geresnių laikų.

— Ispanijos karalius Carfos rugpjūčio 
27 d. pasirašė įsaką, kuriuo paleidžiamas 
Cortesas (parlamentas) ir skelbiami nau
ji rinkimai. Ispanijoj parlamentas perren
kamas kas keturi metai. Nuo gen. Franco 
minties tai bus tretieji laisvi rinkimai. 
Spėjama, kad šį kartą valdžią perims so
cialistai. Praėjusius rinkimus laimėjo Cent 
ristų partija.

— Pietų Afrika patvirtino, kad Zimbab- 
wėj buvo nukauti trys jos apsaugos dali
nių kariai, kurie savo nuožiūra įžengė į 
Zimbabwe's teritoriją.

— Rugpjūčio 28 d. Tarptautinė telegra
mų (įstaiga D. Britanijoje pirmą kartą lai
ke 120 metų neveikė, nes jos kompiuterių 
kontroliuojamam centre Londone vyko 
įrengimų patikrinimas.

— Maroko karalius Hassanas kreipėsi į 
prez. Reaganą, kad jis garantuotų paleste- 
niečių lyderio Arafato saugumą atvykti į 
arabų konferenciją Maroke, kuri įvyks 
rugsėjo mėnesį. Evaikuavus palestiniečių 
kariuomenę iš Beiruto, Arafatas su tūks
tančiu savo karių gavo prieglobstį Tunise. 
Daugiausia palestiniečių karių priėmė Si
rija.

— Imigracija į D. Britaniją per paskuti 
niuosius 12 mėnesių (iki liepos 1 d.) su
mažėjo, palyginus su ankstyvesniais duo
menimis, 9 tūkstančiais. Iš viso įvažiavo 
53,870.

— JAV suteikė politinį prieglobstį so
vietų mokslininkui Gueraibekovui, kuris 
rugpjūčio 14 d. Brazilijoj pasitraukė iš so
vietų grupės, kuri dalyvavo politinių moks 
lų seminare Rio de Žaneire.
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Varpininkų — Liaudininku 
suvažiavimas

Liepos 31 d. Toronte, Kanadoje, įvyko 
LVLS-gos suvažiavimas, kuriame prane
šimus padarė: S-gos pirm. G. J. Lazauskas 
, ir „Varpo“ redaktorius A. Kučys. Taip 
pat kalbėjo inž. L. Grinius ir Jonas Dau-

Ilgesnėje kalboje suvažiavimą sveikimo 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis.

Suvažiavimas paskelbė tokius .nutari
mus:

1. Mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos ir Varpininkų atstovai, susirin
kę 1982 m. liepos 31 ir rugpjūčio 1 dieną 
Toronte, Kanadoje, po 94 metų nuo „Var
po“ ir po 80 metų nuo Varpininkų politi
nės reiškėjos — Lietuvių Demokratų Par
tijos įsiteigimo, liudijame, kad idėjos, pa
skleistos dr. Vinco Kudirkos, dr. Kazio Grl 
niaus, Povilo Višinskio, Gabrielės Petke
vičaitės - Bitės, Jono Vileišio ir daugelio 
kitų, sekusių „Varpo" steigėjų pėdomis, 
tebėra gyvos tiek laisvųjų lietuvių tarpe, 
tiek ir pavergtoje Lietuvoje.

Sveikiname vienminčius, nežiūrint ku
rioje pasaulio dalyje jie begyventų, ir 
mintyse jungiamės su tais, kurie šiuos žo 
džius išgins ar skaitys okupantų nuo mūsų 
atskirti.

2. Valstybinės nepriklausomybės atkovo
jimą laikydami svarbiausiu mūsų tautos 
dabarties uždaviniu, mes tačiau pabrėžia
me, kad ne tik tauta turi būti laisva kitų 
tautų tarpe, bet ir žmogus turi būti lais
vas tautinėje valstybėje.

Mūsų vizijoje naujoji nepriklausoma 
Lietuva bus kraštas, kur nebus nei dvasi
nės priespaudos, nei medžiaginio skurdo; 
kur valdžia bus žmonių renkama, visi pi
liečiai -bus lygiateisiai ir niekas nebus iš
skiriamas dėl pasaulėžiūros, politinų pa
žiūrų ar tautybės.

Mes tikime, kad kitoms tautoms savo 
pavyzdžiu šviečiantis -humaniškumas, mo
ralinis, intelektualinis, kūrybinis ir socia
linės santvarkos pranašumas padarys ma
žą tarp didelių kaimynų kraštą atsparų ir 
niekad nenutautinamą.

Tokia yra mūsų naujos Lietu-vos vizija. 
Ją tokią turėjo 1919 m. ministerio pirmi
ninko Mykolo Sleževičiaus pašaukti savo- 
noriai, tokios Lietuvos vaizdą matė ir tie, 
kurie žuvo už laisvės idealą nelygioje ko
voje su dabartiniais Lietuvos pavergėjais.

Tokia Lietuva yra ir bus mūsų visuome
ninio, ideologinio bei kultūrinio darbo ir 
pastangų -tikslas.

3. Stebėdami lietuvių išeivijos visuome
niną -gyvenimą, mes apgailestaujame:

a) Kad tebevyksta tokie santykiavimo 
su pavergtos Lietuvos propagandinėmis 
-įstaigomis reiškiniai, kurie kenkia pave-rg 
to krašto laisvinimo pastangoms ir silpni
na laisvųjų lietuvių ryžtą dabarties metu 
svarbiausiai mūsų tautos pareigai.

) Kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je ir ypač JAV-ių Lietuvių Bendruomenės 
organizacijose reiškiasi kryptis paneigti 
politiniai sąmoningą pliuralistinę vtsuome 
nę ir propaguoti -nuideologintą ir beidėji- 
nį lietuvių susigrupiavlmą.

4. Su dideliu dvasios pakilimu stebime, 
kad tautos laisvinimo kova iki pat Jios 
dienos yra narsiai ir karžygiškai vedama 
tėvų šalyje. Suvažiavimas didžiuojasi, kad 
šią lemtingą kovą visuotinai remia ir iš
laisvinimo viltis puoselėja viso laisvojo 
pasaulio lietuviai ir jų organizacijos.

Suvažiavimo dalyviai pripažįsta, kad 
šiai tautos žūtbūtinei kovai iki pat šių die

ATSIMINIMAI
Vizitas 0. Rymailei

.Antanas Vienuolis, rašydamas „1831 
metus“, dramatinę kroniką, -Skirtą sukili
mo šimtmečiui ir Emilijos Pliaterytės at
minimui, norėjo, kad šis veikalas veikiai 
-būtų parodytas Valstybės teatre. Ten jo 
buvo susitarta. Be to, jis norėjo, k-ad žy
miausią personažą — Emilija Pliaterytę 
vaidintų Valstybės teatro primadona 
Ona Rymaitė, -kurią jis labai gerbė už nuo 
stabų -talentą. Tuomet Lietuvoje turbūt 
nebuvo žmogaus, kuris. Oną Rymaitę ma
tęs scenoje, jos nedievintų. Tad ir norėjo 
Vienuolis, kad ji vaidintų pirmajame jo 
dramaturginame veikale. Žinojo jis ir jos 
kaip aktorės ir kaip moters kaprizus. Ji 
kartais užsispirdavo, ir -ten, kur to nerei
kėdavo, tas užsispyrimas -gadindavo nuo
taiką ne tik teatro vadovams, bet ir vi
sam kolektyvui. No-rs ji taip darė, vis tiek 
ją visi labai gerbė, nes ji ir kaip aktorė, 
ir kaip moteris -buvo nepaprasta.

Todėl A. Vienuolis, atvykęs iš Anykščių 
Kaunan, suradęs mane*, labai atsargiai,

*šio atsiminimų epizodo autorius Ka
zimieras Skebėra, tuo metu dirbęs „Spau
dos fondo“ leidykloje, su A. Vienuoliu bu
vo pažįstamas nuo 1919 m. ir suūsirašinėjo 
su juo laiškais; su O. Rymaite, jį, kaip di
delį artistės talento gerbėją buvo supažin
dinęs aktorius Stasys Pilka.

A. Vienuolio pjesė „1831 metai" Valsty
bės teatras pastatė 1939 metais (premje
ra — III. 27), ir E. Pliaterytės vaidmenį 
atliko O. Rymaitė (režisierius — S. Pilka, 
dailininkas — -M. Dobužinskis). 

nų sėkmingai vadovauja ir tautos politinę 
valią pasauliui reiškia Vyriausiasis Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas, kuris dar žia 
urįos okupacijos metais pajėgė apjungti 
vsos letuvių tautos politines apraiškas.

Tautos išsilaisvinimo viltys gali būtį 
patikėtos tik lietuvių tautos istoriškai dva
sios didybei ir jos nepalaužiamam, atspa
rumui.

Suvažiavimas džiaugiasi, kad iki šių die 
nų VLIK-as savo veiklą pilnai pateisino, 
patikino jo veiklos tęstinumą, pilnai patei 
■sino plačiosios laisvojo pasaulio lietuvių 
dosnią medžiagišką paramą ir, kiek gyve
namosios kasdienybės aplinka leido, pil
nai įvykdė savo įsipareigojimus tautai ir 
laisvojo pasaulio lietuvių visuomenei-.

Apgailestaujame, kad metų bėgyje VLI 
Ko veikla yra susilaukusi puolimo ir ža
lingos kritikos, šie užpuoliai buvo patinti 
ne Ilk iš okupanto, bet ir iš savųjų. Ypa
tingai piktin-amės, -kad VLIKo veiklą -bei 
jo vadovų ir veikėjų pastangas bando su
niekinti lietuvių politiniai junginiai, ku
rie savo laiku yra lemiamai prisidėję prie 
vieningos tautos politinės vadovybės su
darymo, jos išlaikymo ir šiandien dar jo
je -dalyvauja.

5. Suvažiavimas konstatuoja, kad dide
lis politinių junginių skaičius VLIKe klai 
dingai- vaizduoja mūsų tautos politinį pa
siskirstymą, yra labai sunkiai supranta
mas priaugančiai kartai ir tuo pačiu ken
kia bendrajai tautos laisvinimo talkai.

LVLS-ga 1963 metais patvirtino VLIKo 
apsijungimo protokolą tik su sąlyga, kad 
jame būtų įrašyta, kad „VLIK-as ieškos 
galimybių ir skatins -giminingoms organi
zacijoms jungtis tarpusavyje".

Suvažiavimas apgailestauja., kad iki šiol 
šis reikalas liko užmirštas ir nieko nėra 
padaryta. T-ad suvažiavimas -įgalioja S- 
gos atstovus VLIKo taryboje iškelti sį 
klausimą ir stengtis įgyvendinti- VLIKo 
grupių susitarimą.

6. Suvažiavimas sveikina Lietuvos dip
lomatinės Ir konsul-arinės tarnybos narius, 
atliekančius svarbų darbą, siekiant Ne
priklausomos Lietuvos valstybės -atkūrimo.

7. Pilnai pritariame principingai „Var
po“ žurnalo krypčiai, linkėdami redakto
riui, administratoriui bei bendradarbiams 
ištvermės ir prašydami rėmėjus bei skai
tytojus nenutrūkstamos paramos šio dr. 
Vinco Kudirkos pradėto darbo tęsimui.

. Suvažiavimas dėkoja vaišingiems To
ronto bendraminčiams, ypatingai suvažia
vimo rengimo komitetui ir jo pirmininkui 
Leonuo Giriniui — Norvaišai, už tas di
džiules pastangas l-r rūpestį rengiant ir 
globojant šį suvažiavimą bei jo dalyvius.

Atsiusta paminėti
Šaltinis, Nr. 4, 1982 m. Tikybinės ir tau

tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
l-r šv. Kazimiero S-ga. Red. kun. dr. S. Ma 
tūlis, MIC., Nottingham, Anglijoje.

PASTOGĖ, Nr. 1, 1978 m., Nr. 2, 1979 
-m. Lietuvos pogrindžio spaudos leidiniai 
Nr. 7 ir 8, išleista PLB-nės rūpesčiu Čika
goje. -Knygutės formato, 60 ir 80 psl. Kai
na 3 ir 4 dol.

Skautų aidas, .Nr. 6, 1982 m. birželis- 
liepa. Oficialus LSS organas. Leidžia LSS 
Tarybos pirmija. Red. v.s. A. Saulaitis,
S.J., Chicago, IL, USA.

-bet ir labai nuoširdžiai -prisipažino „1831 
metus“, Emilijos Pliaterytės vaidmenį spe 
cialiai -rašęs -aktorei Onai Rymaitei. Esą, 
jei ne Ši idėja, tai gal ir tos pjesės nebūtų...

O. Rymaitę aplankėme jos bute. Priė
mė mus labai maloniai, kaip ir visados ne 
aktoriškai buvo nuoširdi, bet, kaip paste
bėjau, buvo truputį nustebusi, -kodėl mu
du... su Vienuoliu. Ji net neįtarė, kad mu
du su juo pažįstami, nes mane visados ma 
-tydavo su Petru Vaičiūnu, o Vienuolis 
juk gyveno tolimuose Anykščiuose. Ir ko 
mes dabar čia?

Oną Rymaitę pažinojau seniai ir tai lai
kiau didele -garbe, nes ne kiek-vienam tai 
buvo lemta. Bet jos bute -buvom pirmą 
kartą. Jei ne Vienuolio prašymas „paipirš 
liauti“, be abejo, ir dabar nebūčiau čia 
atėjęs.

Kadangi jau žinojau Vienuolio „misijos" 
tikslą, po keletos mandagių frazių ir aš, 
kaip tas sodžiaus piršlys, -be įžangos ėjau 
prie -reikalo. Pasakiau mūsų vizito -tikslą:

— Gal jums ir nežinoma, kad va mūsų 
mielas Vienuolis yra parašęs ir dramos 
veikalą, skirtą 1831 metų sukilimo ir kil
nių idealų -moters Emilijos Pliaterytės at
minimui. Valstybės teatro direkcijos nuo
mone, -Emilijos Pliaterytės vaidmuo skir
tinas tik jum-s, panele Rymai-te. Autorius 
taip pat labai -to norėtų. Kitu atveju- gal 
ir šito veikalo nebūtų, — baigiau tą „pirš 
l'io“ įžangą.
— Aš džiaugiuos autoriaus pasitikėjimu ir 
laiminga esu girdėdama gerą užuominą... 
Bet... — minutę pagalvojusi paklausė: — 
Tai dabar ko jūs iš manęs norėtume?

— Aš norėčiau, kad tamsta, va šiuos 
rankraščius peržiūrėtumėte, paskaitytu- 
mėte ir pasakytumėte ar parašytumėte sa 
vo kritišką nuomonę, kiek tai, -kaip sako

PREMIJ4 JAUNIMUI
1979 m. balandžio 25 d., mirė buvęs il

gametis Venezuelos pirmininkas- inž. Vla
das Venckus. Atjausdami šį skaudų nuos
tolį, Venezuelos lietuvai nusprendė atžy
mėti Vlado Venckaus atminimą.
ĮKURDAMI VIENKARTINĘ PREMIJĄ

Vlado Venckaus vardo vienkartinė pre
mija bus skirta jaunuoliuMei (nuo 15 iki 
35 m. amžiaus) -už geri-ausį rašinį, -aitsakan 
tį į klausimą:

„Kuo išeivijos jaunuolis gali būti Lietu
vai naudingas?“

Premija nėra literatūrinio pobūdžio. 
Jos tikslas yra iškelti ir įvertinti- j-aunuoiių 
mintis svarstant Lietuvai naudingos veik
los, naudingų darbų, klausimus.

Pirma premija ....................  US $300.00
Antra premija ..................... US $200.00
Trečia premija:
Europos žemyno jaunuoliui-lei

US$100.00
5 premijos, po ............... US $100.00

Skirtos kitų žemynų jaunuoliams/ėms.
Autoriu-s-rė privalo aptarti patiektą te

mą savistoviai- ir laisvai, pagal savo nuo
žiūrą. Rašiniai turi būti lietuvių kalboje. 
Rašinio ilgis turėtų -būti nemažesnis kaip 
2 puslapiai ir neilgesnis kaip 10 puslapių, 
rašytų mašinėle, dvigubu protarpiu.

Rašiniai, pasiųsti į konkursą, visi galės 
-būti spausdinami Dirvos laikraštyje ar 
Vilties Draugijos leidiniuose. Siųsdami ra
šinius konkursą, -autoriai automatiškai 
suteikia Dirvai ir Vilties Draugijai išim
tines spausdinimo teises. (Rašinius tuo 
pačiu patartina -siųsti su vienu nuorašu. 
Originalas bus nuvežtas į Venezuela, o 
nuorašas liks Dirvos redakcijoje).

Rašiniai -turi būti pasirašyti slapyvar
džiu. Rašinio viršuje, dešinėje pusėje, turi 
būti atžymėtas kraštas, kuriame rašinio 
autorius nuolatiniai gyvena, bei -autoriaus 
amžius.

Prie rašinio pridėti uždarą voką, kuria
me turi būti:

1) autoriaus slapyvardis, 2) tikras var
das ir pavardė, 3) adresas, 4) gimimo met
rikų foto-nuorašas.

Rašinius siųsti Dirvos redakcijai sekan
čiu antrašu:

DIRVA
Vlado Venska-us vardo premija
P. O. Box 03206
-Cleveland, Ohio 44103
USA

Rašinius -galima siųsti iki 1982 m. rug
sėjo 30 -d.

Premijų skirstymo komisiją sudaro sep 
tyni nariai, kurių visi gyvena- Venezueloje. 
Nartai yra skirti ir patvirtinti b-alsavimo 
keliu C-arakas Apylinkės specialaus susi
rinkimo metu.

Komisija yra įgaliojama pranešti savo 
nutarimus ne vėliau 1982 m-, lapkričio 30 
d. Premijų įteikimas yra numatomas 1983 
metų pradžioje.

3000 DOLERIŲ UŽ MOKSLO VEIKALĄ
JAV LB Kultūros -taryba 1982 -Metų 

Lietuvių Bendruomenės Literatūros pre
miją skirs už 1981 ir 1982 metais išleistus 
lituanistinės tematikos humanitarinio turi 
nio mokslo veikalus arba eseistinių straips 
snių rinkinius.

1. Premijos siekti gali ir nespausdinti 
veikalai, rankraščiai1, nesvarbu, kada pa
rašyti.

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

3. Paskutinė data veikal-ams įteikti — 
1982 m.gruodžio 31 diena.

4. Pageidautina, kad rankraštiniai veika 

ma, sceniška. Ypač Emilijos Pliaterytės 
vaidmuo... Labai nenorėčiau, kad po ga
limų režisieriaus kupiūrų, tamsta turėtum 
vaidinti -scenoje ne tai, ko norėjo... auto
rius ir kas neįtikėtina žiūrovui. Aš ne dra 
maturgas, aš, kaip žinoma — prozininkas, 
dėl to su šiuo mėginimu kreipiuosi į tams 
-tą, kaip patyrusią scenos meistrę ir kaip 
-nuostabią aktorę. Aš Emilijos Pliaterytės 
vaidmenį rašiau, atleiskit, parašiau tams
tai, panele Rymaite, — atsistojo ir rytie
tiškai, pridėjęs dešinę ranką prie krūtinės 
Vienuolis labai žemai jai nusilenkė.

Dideliam mudviejų nustebimui Ona Ry
maitė jokių savo kaprizų neparodė, bet 
gražiai ištiesė ranką ir iš autoriaus paė
mė rankraštį. Truputį jį pavartė, vietomis 
stabtelėdavo, m-atyt, -ties jai rūpimomis 
frazėmis. Ir mudu pamatėm, kaip jos aukš 
ta kakta išsilygino, veidas prašviesėjo, jos 
gražios akys dar pagražėjo, ji pakilo ir 
pradėjo skaityti.

Vienuolis užgniaužė kvapą. Jis prasi
žiojo, norėjo kažką sakyti, bet nespėjo, 
nes staiga visą kambarį pripildė stebuk
lingas -balsas... „Sudiev ir jums mano nu
mylėti karžygiai!.. Arba aš karžygė grįšiu-, 
arba... visai negrįšiu... Ly-dėkite jūs ma
ne savo -dvasia visuose mano žygiuose; 
prisiekiu jums: ne dėl savo garbės, ne dėl 
tuštybės, ne jus pamėgdžiodama ar kieno 
nors suviliota darau šį žygį, bet dėl -savo 
tėvynės garbės, dėl pavergtų savo brolių 
laisvės“.

Skaitė ji dar keletą monologų, keletą 
ilgų s-akinių, vis iš Emilijos Pliaterytės 
teksto. Ir visa tai skambėjo natūraliai, įti
kinamai, ugningai, su nuostabia, tik jai 
būdinga dikcija, žavaus tembro balsu. Ir 
mudu patikėjom, kad ji — iš tikrųjų Emi

lai -būtų parašyti mašinėle. Tačiau bus pri
imami ir lengvai išskaitomi -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 grą
žinami jų -autoriams.

6. Ąpie gautas siuntas bus pranešta siun 
tėjams. Už paštuose užkliuvusias ar din
gusias siuntas Kultūros taryba neatsako. 
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.

8. Vertinimo komisija bus paskelbta vė
liau.

Pastaba. Lietuvių Bendruomenės litera
tūros premija už grožinę kūrybą bus tei
kiama 1983 m. už 1982 ir 1983 metais spaus 
-din-tus veikalus arba už betkada parašy
tus -rankraščius.

1983 metų -mokslo premijos siekiančius 
veikalus siųsti Vertinimo komisijos pir
mininko -adresu: Dr. Kęstutis Keblys, 
16349 Addison, .Southfield, Mich., 48075. 
U.S.A.

JAV LB Kultūros taryba

MUZIKOS KONKURSAS — 
FESTIVALIS

JAV LB Kultūros Taryba kviečia lietu
vių išeivijos jaunus talentus dalyvauti mu 
zikos konkurse kuris įvyks lapkričio 13 
d., Dievo Motinos parapijos -auditorijoje, 
Clevelande.

Konkurse gali dalyvauti vokalistai, pia
nistai ir instrumentalistai.

Dalyvių amžius — 16 -iki 30 metų.
Registruojantis prašome atsiųsti trum

pą biografiją ir pavyzdinę garso juostą.
Regis-trcij-a vyks iki spalio 1 d.
Dėl informacijos ir registracijos kreip

tis:
Andrius Kuprevičius
2166 N St. James Pkwy
Cleveland Hts., Ohio 44106
216 321 - 1710

J. KELIUOČIUI — 80 METŲ
Rugpjūčio 22 d. Lietuvoje gyvenančiam 

rašytojui ir visuomenės veikėjui Juozui 
Keliuočiui suk-ako 80 metų.

J. Keliuotis (gimęs 1902 m.) prieš karą 
studijavo -Kauno 'ir Sarbonos universite
tuose, 1931—40 m. redagavo kultūros žur
nalą NAUJOJO ROMUVA, -aktingai bend
ravo su daugeliu dailininkų, rašytojų, te
atralų ir muzikų, dalyvavo Liet, rašytojų 
d-jos veikioje. Antrosios bolševikų oku
pacijos metu buvo ištremtas į Sibirą.

-Grįžęs į tėvynę, vertė į lietuvių kalbą 
grožinės literatūros kūrinius ir parašė ne
mažą pluoštą atsiminimų.

Aš esu įkaitas už mūsų tautą l-r šios au
kos suvokimas palengvina man gyvenimą. 
Tai didelė -garbė būti auka už tautą. Kaip 
tik čionai (-Štuthofe) išmokau vertinti m-ū 
sų tūkstančių metų kultūrą, kultūrą savo 
tautos palikimą. Mūsų vargšė nelaiminga 
tauta gali didžiuotis savo tūkstančių me
tų kultūra. Ji turi visai kitokį supratimą 
apie garbę, teisybę ir kvailumą, teisę. Tra 
dicinės mūsų etikos ir estetikos sąvokos 
virto man maistu. Didžiuojuos būdamas 
įkaitu už tokią -didelę kultūrą. Mums yra 
svarbiausia: ištaikyti mūsų žmogišką sa
vigarbą, mūsų -tradicinę etinę ir estetinę 
kultūrą.

Balys Sruoga

ii j a.
Grąžindama A. Vienuoliui rankraštį, pa

sakė:
— Daug peskaitysiu. Man patinka. Ir 

jei toks tamstos, kaip autoriaus, ir teatro 
vadovybės nora-s — vaidinsiu.

Taip buvo susitarta, -be didelių autoriaus 
prašymų ir be mažų -aktorės kaprizų. Vie
nuolis buvo laimingas, taip lengvai pasie
kęs savo tikslą, o gal i-r kaprizą... Mat, 
'tarp daugelio prisiekusių Onos Rymaitės 
adoratorių buvo ir jis, Vienuolis.

Atsisveikindamas Vienuolis pabučiavo 
primadonai abi rankas ir pasakė:

-— Neišpasakytai jums ačiū, ne už tai, 
ką girdėsime scenoje, o už tai, ką šiandien 
čia išgirdome. Dar kartą ačiū, kad sutikote 
patenkinti šį mano „kaprizą“...

Ir abu buvo patenkinti, linksmi, abu 
nuoširdžiai šypsojosi.

Grįžtant iš tų „piršlybų“, Vienuolis man 
kalbėjo:

— Žinai, Kazimierai, kad Ona Rymaitė 
fenomenalus talentas. Labai retas toks ta
lentas tarp moterų... Ir vaidyba, ir ypač 
tas kerintis, įtikinamas jos balso tembras... 
Juk tai Eleonora D-uzė ir Marija Savina 
kartu paėmus. Labai džiugu, kad ji sutiko 
imtis Iš'ios -rolės... Tai man užmokėta už vi
sas mano nesėkmes... Aš maniau, kad ji, 
smalsumo vedama, gal rankraštį ir pa-sl- 
lik-s... Ir jau didelių vilčių neturėjau. Ogi, 
pasirodo, kad ji... -ne biurokrate... čia pat 
visiką išsprendė. Labai džiaugiuos... Man 
labai retai taip būna.

Tokios buvo mano pirmos ir paskutinės 
„piršlybos" mūsų įžymiajam Vienuoliui, 
garsiam anykštėnui.

Kazimieras Skebėra
(Kultūros barai)

Su
įįU&UulįĮį*

BUV. ANGLUOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Čikagos Anglijos — Britanijos lietuvių 

klubas liepos 11d. suruošė Čikagos Vyčių 
salėje pikniką, kuris labai gerai pavyko. 
Kaip praneša DRAUGAS, piknikam, atsi
lankė daug narių ir svečių. Tuo labai pa
tenkinta klubo valdyba.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Čikagos -Marquette Parko liet, bažnyčio

je susituokė Vanda K-urai-tė Ir Ričardas 
Jokiubauskas. Sutuoktuves palaimino kun. 
A. Markus. Vaišės ir iškilmės pravestos 
pagal lietuviškas tradicijas.

Jaunosios tėvai Kūrai vedė pirmaisiais 
pokariniais metais -Anglijoje. Jie išaugino 
tris dukteris, kurių jauniausioji buvo Van
da. Ričardas Jakubauskas studijuoja in- 
žinieriją, pasižymėjęs sporte.

KITA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Liepos 4 d. Los Angeles mieste susituokė 

Danutė Barauskaitė ir Antanas B. Mažei
ka. Jaunoji yra a.a. prof. Mykolo Biržiš
kos anūkė, -prieš penkeris metus dalyva
vusi Europos Lietuviškųjų Studijų Savai
tėje Anglijoje. Dabar ji yra pakviesta 
Los Angeles dramos sambūrio režisore.

Antanas Mažeika vadovauja Amerikos 
Baltų Laisvės lygai, kurios centras yra 
Kalifornijoje. Tad abu jaunavedžiai yra 
aktyvūs lietuviškos veiklos dalyviai.

ANGLIŠKAI APIE LIETUVĄ
Kanadoje anglų kalba leidžiamas 

SPEAK UP laikraštis liepos mėn. nume
ryje atspausdino ilgoką straipsnį „The 
Baltic deportations“, kuriame aprašė 
1941 m-, birželio 13—14 dienų -trėmimus iš 
Baltijos respublikų. Straipsnyje daug ilius 
tracijų.

-Mėnesinio laikraščio leidėjas yr-a G. Ur
bonas. Adresas: Box 272, Station B, To
ronto, Ont. M5T 2W2, Canada.

VINCAS MAMAITIS VĖL 
VARGONININKAS

Buvęs ilgametis -Londono liet, choro di
rigentas, vėliau persikėlęs į JAV ir var
gonininkavęs Eli-safoetho liet, parapijoje 
ir redagavęs MUZIKOS ŽINIAS-, pagaliau 
buvo išėjęs į pensiją ir apsigyvenęs Sun
ny Hills vietovėje, Floridoje.

Daba-r spauda praneša, kad jis vėl var- 
goninkauja, šį kartą Floridoje. Ten taip 
pat yra sudaręs moterų chorelį, kuris sek
madieniais gieda bažnyčioje per lietuvių 
pamaldas.

AMERIKOJE 832. 000 LIETUVIŲ
JAV Statistikos biuro žiniomis, pasku

tinio gyventojų surašinėjimo metu. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 832,000 -gyven
tojų užsirašė lietuviais. 65% gyventojų 
pasisakė, kad jų kilmė yra maišyta.

PALIKIMAS LIETUVIŲ FONDUI
Amerikoje -miręs buv. Lietuvos kariuo

menės majoras Napoleonas Zabulionis ir 
jo žmona Joana, pagal -testamentą, paliko 
Lietuvių Fondui 93,380 dolerių.

MIRĖ INŽ. K. TYMUKAS
-Rugpjūčio 2 d. Adelaidės ligoninėje, 

Australijoje, mirė inž. Kostas Teodoras 
Tymukas.

Gimęs 1920.TV.5 d. Kočėnų km.. Biržų 
apskr., K. Tymukas baigė Biržų gimnazi
ją Ir -studijavo VDU Technikos fakultete, 
kurį baigė 1943 m., įgijęs dipl. statybos 
inžinieriaus diplomą. Australijoje dalyva
vo liet. Veikloje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 73

Labdarys kas savaitę šalpai skirdavo 
-tam tikrą sumą pinigų.

Vieną dieną jis tarė — Jeigu kitą savai
tę paramos reikalingų žmonių bus pen
kiais mažiau, tai visi -gaus po -du svarus 
daugiau.

Tačiau tą savaitę atsirado dar keturi 
nauji beturčiai, tai visi šelpiamieji gavo 
po vieną svarą mažiau.

Po kiek svarų gavo jie tą savaitę?

Atsakymas Nr. 72
1 15 14 4

12 6 7 9
8 10 11 5

13 3 2 16

Sovietų diplomatas Rabinovičius nuvy
ko į Pragą, iš kur raštu pasiuntė į Kremlių 
savo raportą, kurį užbaigė: „Teguvuoja 
laisva Čekoslovakija! — Rabinovičius".

Po kiek laiko atvyko jis į Varšuvą. Iš 
ten vėl raportas su užbaigimu: Tegy
vuoja laisva Lenkija! — Rabinovičius“.

Ir štai vieną gražią dieną pasitaikė pro
ga nuvykti į Paryžių, iš kurio pasiuntė jis 
-tokį savo paskutinį raportą: „Tegyvuoja 
Paryžius! — laisvas Rabinovičius“.

Pasikalbėjimas Politbiure:
— Ką daryti, kad nebūtų eilių prie krau 

' tuvių??
- — Pripildyti jas nereikalingom prekėm.

— O, tai būtų ypač sunki problema.
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1983 Jaunimo Kongresas
Kongresui rengti komiteto pirmininkės 

Violetos Abariūtės pranešimas PLB Euro
pos kraštų pirmininkų suvažiavimui, įvy- 
kusiams Anglijoje rugpjūčio 19 d.

Kaip žinoma vienas didžiausių įvykių 
lietuvių išeivijos visuomenėje yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJ 
S) rengiami Jaunimo Kongresai. Sekantis 
toks Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas įvyks 1983 m. vasaros metu. Tai bus 
V-taisis Kongresas, V PLJK.

Praeityje jau įvyko keturi tokie Kong
resai, o būtent 1-masis 1966 m. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV) Čikagoje ir 
Dainavoje, šiame Kongrese dalyvavo apie 
400 jaunuolių iš 13 kraštų, kurie susirinko 
Dainavoje, šis Kongresas davė pradžią 
pasaulyje gyvenančio lietuvių jaunimo su
sibūrimui. (Buvo daug 'įdomių diskusijų 
aktualiomis temomis ir buvo nuspręsta 
•ateityje rengti panašius Kongresus.

Sekantis Kongresas įvyko 1972 m. Čika
goje ir arti Klevelando ir Toronto miestų. 
Kongrese nagrinėjamų temų buvo žymiai 
daugiau ir jos buvo platesnės. II Kongrese 
•buvo išrinkta PLJS valdyba, kuri užsii
manti pasaulio lietuvių jaunimo veiklos 
koordinavimu. Pagerbiant ir pabrėžiant 
lietuvių veiklą Pietų Amerikoje buvo nu
tarta organizuoti III PLJ'K Pietų Ameri
koje.

III Kongresas vyko 1975 ir 1976 metais 
Pietų Amerikoje eilėje Brazilijos, Urug
vajaus ir Argentinos miestų. Kongreso 
dalyviams buvo suorganizuotos įdomios pa 
šimtinės kelionės. Daugumoje Kongrese 
buvo diskutuojami bei sprendžiami orga
nizaciniai klausimai.

Paskutinis, IV Kongresas, vyko 1979 
metais Europoje, Londone ir prie Frank
furto. šiame Kongrese buvo buvo svarsto
mi lietuvių išeivijos jaunimo veiklos per
spektyvos ir tikslai. Šiame Kongrese bu
vo nutarta, kad sekantis V-tasis Kongre
sas įvyks 1983 metais JAV ir Kanadoje, 
Čikagos ir Toronto miestuose bei Montrea 
lyje ir netoli Klevelando.

V-tasis PLJK turi įvykti 1983 liepos mė 
nesį. Kongreso atidarymas bus Čikagoje 
per II Pasaulio Lietuvių Dianas (II PLD), 
kurios vyks nuo birželio 24 iki liepos 3. 
Čikagoje įvyks PLB Seimas, Dainų šven
tė, Sporto Žaidynės, lietuvių operos pasta
tymas, „I Lituani“, ir eilė kitų kultūrinių 
renginių.

Kongreso Atidarymo oficiali dalis bus 
liepos 1 d. po pietų University of Illinois. 
(Programoje numatyta atidarymo paskaita, 
•simpoziumas ir dalis kraštų pranešimų.

Liepos 2 d. yra planuojama Jaunų Ta
lentų Vakaras Čikagos miesto centre, Con
rad Milton Viešbučio patalpose. Taip pat 
yra planuojama Jaunų Menininkų Meno 
Paroda, kur bus University of Illinois pa
talpose per II PLD.

V PLJK Stovykla vyks nuo liepos 4 
iki 10 Oberlin College, Oberlin miestely
je, kuris randasi netoli Klevelando JAV. 
Stovyklos programą, kuri bus plati planu© 
jame pritaikyti netik lietuviškai kalban
čiu! jaunimui nuo 16 iki 35 metų amžiaus, 
bet Ir (trečios ir ketvirtos kartos jaunimui, 
kuris širdyje laiko lietuvišką dvasią nors 
nebekalba ar silpnai moka lietuvių kalbą. 
Programos dalį piskirs'ime jaunom šei
mom, bei jaunom mišriom šeimom. Ma
žiem vaikam yra planuojami darželiai. 
Tikimės susilaukti apie 800 jaunimo.

Po stovyklos Kanadoje Peterborough 
miestelyje netoli Toronto Trent Un'iversite 
te vyks Studijų Dienos. Studijų Dienose 
dalyvaus 120 atstovų iš įvairių kraštų. 
Bus paliktų laisvų vietų stebėtojams, t.y, 
jaunimui, kurie dėl 'įvairių priežasčių ne
buvo išrinkti atstovai. Stud jų dienų metu 
dalyvaus iki 200 asmenų.

Atstovai yra renkami kraštuose, kur 
veikia Jaunimo Sąjungos vienetai ar Lie
tuvių Bendruomenės. PLJS valdyba per
tvarkė atstovų skaičių sekančiai:

Australija — 10
Argentina — 7
Brazilija — 7
Didžioji Britanija — 6
JAV — 40
Kanada —■ 20
Kolumbija — 4
Prancūzija — 4 
Urugvajus — 4 
Venecuela — 4 
Vokietija — 10 
Buvo paliktos 4 laisvos vietos jaunimui, 

kurių kraštuose neveikia Jaunimo Sąjun
gos vienetai. Atstovų sąrašai turi būti pa
teikti PLJS valdybai iki ilki 1982 m. spa
lio 1 d.

Kongreso Uždarymo oficiali dalis bus 
Montrealyje. Yra numatyta spaudos kon
ferencija, Konkreso nutarimų pristaty
mas lietuvių visuomenei, koncertas, ir už
baigiamasis banketas.

V PLJK Komitetas yra sudarytas iš se
kančių asmenų: Violeta Abariūtė, pirmi
ninkė (adresas: 9334 Plainview, Detroit, 
•Michingan 48228 USA tel. 313 836 1211); 
Aldona Petrauskaitė, Pirmininkės pava
duotoja; Iždininkas, Arvydas Šepetys; 
Kristina Veselkaitė ir Rita Neverauskaitė, 
ko-sekretorės; Gabija Petrauskienė, Aka
deminės programos komisijos pirmininkė; 
Rusnė Kasputlenė, Stovyklos techninės 
ruošos komisijos pirmininkė; Birutė Bub
lienė, Stovyklos programos komisijos pir

mininkė; Laima Beržinytė, Studijų dienų 
techninės ruošos komisijos pirmininkė; 
Rasa Lukoševičiūtė. Uždarymo techninės 
ruošos komisijos pirmininkė; Saulius Čy- 
vas, PLJS valdybos atstovas; Antanas Sau 
laitis, S.J., PLB valdybos atstovas; Zita 
Kriipavičiūtė, Informacijos p akomis! jos 
pirmininkė (jos adresas: 22 Waban Rd., 
Timberlake, Ohio 44094 USA).

Visos Kongreso ruošos komisijos ir pa
komisės smarkiai dirba bet Akademinės 
programos komisijos uždavinys yra pla
tus ir sudėtingas. Šios komisijos apimty
je yra viso Kongreso programos ruoša. 
Dalis šios ruošos yra suredaguoti leidinį 
pavadintą .Kongreso Vadovas“. Vadove 
pristatomi skaitiniai, klausimai ir kita 
medžiaga, kuri padeda viso krašto jauni
mui pasiruošti Kongresui. Kongreso Vado
vas bus pristatomas dalimis LJS kraštų 
valdybom, V Kongreso atstovam ir pagel- 
binės grupės nariams.

IŠTIESKLM RANKĄ 
PERSEKIOJAMIEMS

Rašykime persekiojamiems lietuviams 
jaunuoliams, juos paguosdami draugiškais 
laiškais.

Diana JURGUTYTĖ, •gimusi 1963 m. 
lapkričio 3 d., gyvena Vilniuje, Žirmūnų 
g. 75-100. Ji yra dvasiniai stipriai palauž
ta, nes negauna leidimo su motina išvykti 
į JAV pas tėvą. Jos tėvas muz. A. Jurgu
tis pabėgo į Vakarus, kai ji 'buvo vos 11 
metų mergaitė, ir jau tada KGB ją tardė.

Robertas GRIGAS, gyv. Lazdijų raj., 
(Leipalingyje, (Naujoji g-vė 13. Jis buvo 
pašalintas iš VVPI užsienio kalbų fakulte
to už tariamą „nepažangumą“. KGB bai
minosi dėl jo draugystės su „nacionalis
tais“. Roberto atžvilgiu nuolat daroma at
vira diskriminacija — 1980 m. neleista 
vykti kartu su III kurso vokiečių kalbos 
specialybės studentais į rytų Vokietiją, 
nes jis yra nekcmjaunuolis. Dėl lanky
mosi politiniuose teismuose, jis buvo sau
gumo tardomas, grasinamas kalėjimu ir 
sumušamas taip smarkiai, kad turėjo gy
dytis ligoninėje.

Dalia TAMUTYTĖ, gyv. Šiauliai, Ežero 
g. 65-35. Jai nepavyko įstoti į Valstybinę 
Konservatoriją Vilniuje už religingumą. 
Dalia jau kelis kartus buvo priversta „sa
vo noru“ išeiti iš darbo. Saugumas reika
lauja pasakyti kaip žinios apie jos perse
kiojimą patenka į LKB Kroniką. Ją bando 
•papirkti — saugumas reikalauja atnešti 
pogrindžio leidinių, už kurių kiekvieną 
gausianti po 50 rublių. Atsisakius tai da
ryti, grasino pasodinsią į elektros kėdę. 
„...Dirbti niekur neleisim, kol nepiipa- 
žinsi kaip žinios pateko į pogrindžio lei
dinį ir Vatikaną“, grasino čikistas.

(PLJS biiiletenis Nr. 4)

BUV. KGB AGENTAS PASAKOJA
APIE „TĖVIŠKĖS ©RAUGUOS“ TIKSLUS

Š.m. birželio mėn. Čikagos teismas svar 
stė bylą, kurioje vienas lietuvis, atvykęs 
į JAV po karo, buvo kaltinamas bendra
darbiavimu su naciais. Tai bylai „įrody
mus“ pristatė tam tikra žydų organizaci
ja, gavusi medžiagą liš Sovietų KGB.

Tarp daugelio liudininkų toje byloje, 
vienas buvo latvis, pokariniame laikotar
pyje dirbęs Sovietų NKVD — KGB tarny
boje, <bet 1978 metais Vašingtone papra
šęs politinio pabėgėlio teisių. Jo pavardė 
Imants Lesinskis, dabar .gyvenąs kažkur 
Amerikoje.

Čikagoje leidžiamas DRAUGAS (VII. 
14) patiekia skaitytojams tą I. Lesinskio 
liudijimo dalį, kuri pasako kaip sovietų 
žvalgybos įstaigos seka Pabaltijo kraštų 
išeivius. Liudininkas labai gerai žino lat
vių išeivijos sekimo būdus. Tačiau tie pa
tys metodai esą taikomi ir lietuviams su 
estais. Jis pažinojo lietuvius — gen. Vi. 
Karvelį, V. Kazakevičių, M. Jackevičių, 
Joną Lukaševičių ir kitus.• ••

Vienas iš didžiausių KGB uždavinių 
esąs infiltruoti į pogrindžio veiklą ir j iš
eivijos inteligentų bei jų organizacijų tar
pą savo agentus, kurie informuotų KGB 
institucijas apie jų veikią ir sprogdintų tas 
organizacijas iš vidaus.

Šiam reikalui buvo įsteigti KGB padali
niai bei jų įstaigos Rygoje, Vilniuje, Tali
ne. Tai vadinamos „Kultūrinių ryšių pa
laikymo draugijos“. Šiai akcijai vykdyti 
Rygoje leidžiamas „Dzimtines Balss“, Vil
niuje — „Gimtasis kraštas“ (anksčiau 
„Tėvynės balsas'). Panašus leidinys yra 
Estijoje, o rusams emigrantams 'Skiriama 
„Rodina“ (Tėvynė). Spausdinamos 'įvai
rios brošiūros.

Faktiškasis tų leidinių leidėjas — KGB, 
redaktoriai ir bendradarbiai — KGB pa
reigūnai. Visa akcija nukreipata prieš iš
eiviją ir jos vadus. Pastaruoju metu iš
plėsta akcija diskredituoti išeivijos veikė
jų gerą vardą tuose kraštuose, kur jie da
bar gyvena, šiam reikalui buvo renkamos 
apie juos įvairios žinios ir „įrodymai“, kad 
jie II pasaulinio karo metu „nusikalto 
žmoniškumui“, talkino vokiškiems na
ciams, žudė nekaltus gyventojus ir tuo 
padarė ,.sunkius nusikaltimus“.

Kadangi dokumentinių įrodymų daž-

Iš Aušros Nr. 40
SPAUDIMAS IŠŠAUKIA 

NEPASITENKINIMĄ
Paskutiniu metu, sustiprėjus tautinei ir 

religinei kovai Lietuvoje, režimas, steng
damasis susirasti daugiau sau .talkininkų, 
•griebiasi įvairiausių metodų, kad privers
tų žmones dirbti saugumo naudai. Prievar 
ta dir šantažu verbuojamas saugumo dar
bui jaunimas. Dažnai verbuojami tie vai
kinai ir merginos, kurie dalyvauja tauti
nėje ir religinėje veikloje (kraštotyrinin
kai, Eucharistijos bičiuliai, eisenų į Šilu
vą dalyviai ir kt.). Jeigu jaunuolis nepa
kankamai1 tvirtas, tai jis pasiduoda sau
gumo šantažui ir sutinka teikti žinias.

Sustiprėjo spaudimas ir prieš tokius lo
jalius sovietinius piliečius, kaip įstaigų 
partinių organizacijų sekretorius, partor
gus, propagandistus, „Žinijos“ draugijos 
darbuotoj us. Saugumiečiai apklausinėj a 
partinius sekretorius apie jų įstaigų dar
buotojus, įsakinėja rinkti žinias apie ne
patenkintus režimu asmenis ir apskritai 
apie nepasitenkinimą jų 'įstaigose (tai dau 
•giausiai liečia laikotarpius prieš planuo
jamus prekių kainų pakėlimus). Norint pa 
rodyti lietuvių tautos pritarimą įvairio
mis režimo akcijomis, per įstaigų sekreto
rius reikalaujama, kad tos iar kitos įstaigos 
darbuotojai parašytų į laikraštį savo pri
tarimą TSKP politikai. Kadangi tokių žmo 
nių mažai atsiranda', tai dažniausiai part, 
sekretoriai būna priversti patys rašyti to
kius rašinius savo įstaigos darbuotojo var
du.

Įstaigų, kur įsikuria etnografinių kraš
totyrininkų ansambliai, partinius sekreto
rius ir vadovus grubiai iškonevetkia rajo
nų partiniuose kamitetuote. Toks režimo, 
ypač saugumo, elgesys su partiniais sek
retoriais sukelia nepasitikėjimą, šie įvai
riai išsisukinėja nuo „perrinkimo“. Tačiau, 
pasidavus šiai srovei, ne visada lengva iš
plaukti, nes prikalbinti kitą nešti Šią naš
tą būna sunku. Dauguma partinių sekre
torių su saugumu bendradarbiauja neno
romis, pasiduoda tik spaudžiami.

Būna ir tokių, kurie mielai dirba šį juo
dą darbą. Saugumas pasinaudoja jų tei
kiamomis paslaugomis, kad suduotų smū
gį tautiniam judėjimu, šitaip atsitiko „Tė
viškė“ klubui prie Kauno Fizikinių - itech- 
nlnlų problemų instituto. Tai, galima sa
kyti, paskutinis etnografinis ansamblis, 
kuris nors kartą per metus galėdavo vie
šai organizuoti masines vakarones, su
traukiančias daug jaunimo, aktyviai da
lyvaujančio lietuviškuose 'šokiuose ir dai
nuojančio senąsias mūsų dainas. Tokia 
klubo kryptis labai nepatiko saugumui, ku
ris per kelis metus apipynė šį klubą savo ' 
agentais, išaiškino aktyviausius narius, 
griovė klubą iš vidaus, terorizavo to klu
bo dalyvius, taip pat instituto vadovus ir 
partinius sekretorius, ir pagaliau visiškai 

niausią nebūna, Maskvoje buvo įsteigta 
speciali KGB institucija, kuri tokius do
kumentus falsifikuoja, naujus gamina. Ly 
giagrečiai vykdomas tam tikrų asmenų se
kimas, be to griežtai kontroliuojamas su
sirašinėjimas su giminėmis. Visi emigran
tai yra sekami. Sekama jų spauda, renka
mos iškarpos, daromos kopijos, išrašai. 
Sekami ir iš užsienio atvykę turistai, ste
bima, su (kuo jie susitinka, registruojami 
jų pokalbiai. Labai žiūrima, kad turistai 
neįvežtų užsienyje išleidžiamų knygų, laik 
raščių, žurnalų. Prieš politinius veikėjus 
užsienyje rašomi straipsniai, kuriuose jie 
šmeižiami, apšaukiami „kariniais nusikal
tėliais“. Tokie rašiniai verčiami į svetimas 
kalbas ir siuntinėjami tų kraštų laikraš
čiams, įskaitant Izraelį.

(Sovietų įstaigoms .kaip žinoma, pade
dant Izraelio institucjoms, pavyko praves 
ti JAV-bėse įstatymą (kelti bylas čia gy
venantiems išeiviams, šios bylos nėra kri 
minalinės, bet „teisinės“. Tačiau ne teisė 
ir teisingumas sovetams rūpi — atvirkš
čiai, išeivijos veikėjų suniekinimas.šių by 
lų kėlimui daug padėjo irHelsinkio paktas 
Sovietai vykusiai išnaudojo „žmogaus tei
sių puoselėjimo“ punktus.

Akcijos tikslas, kaip minėjome, sunie- 
kinll! išeivijos vadus, spaudos darbuoto
jus, kultūrinius veikėjus. Stengiamasi „do 
kumentiniais įrodymais“ sukelti prieš iš
eiviją pasaulio opiniją. Nepatinka Ir išei
vijos politinė veikla, ypač reikalavimas 
atitraukti ginkluotas sovietų pajėgas iš 
Estijos, Latvijos, Lietuvos. Keliant bylas 
nesą laibai svarbu, ar jie savo tėvynėje ka
ro metu tą ar kitą padarė ar nepadarė, 
svarbu, kad dabar išeivijoje užima vado
vaujančias vietas.

Jau kuris laikas išeivijos vadų suniekini 
mas planingai vykdomas ir tam tikroje iš
eivijos lietuvių spaudoje. Skaitant ir stu
dijuojant I. Lesinskio liudijimą, galime 
gerai atsekti, kaip sovietų agentai veikla 
mūsų tarpe, ir skaudu darosi, kad mes lei
džiame jiems laisvai veikti, kalbėti mūsų 
susirinkimuose, 'įsileidžiame juos net į 
mūsų organizacijas, — sako straipsnyje 
„Suniekint išeiviją" Čikagos plačiausiai 
skaitomas dienraštis DRAUGAS. (

uždraudė klubo veiklą. Uždarymui saugu
mas pasinaudojo Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos Kauno skyriaus par 
tine sekretore. Egzekucija buvo įvykdyta 
1982 sausio 6. Panašiai 1981 birželio mėn. 
buvo nutildytas „Dainos“ klubas Vilniuje.

Saugumas rezga pinkles netgi prieš re
žimo ideologus, propagandistus, paskaiti
ninkus. Labiausiai jam nepatinka tautiš
kai nusistačiusių, drąsių mūsų žymiųjų 
žmonių susitikimai su visuomene. Saugu
mas ypač nepatenkintas visuomenės susi
tikimais su J. Jurginių, K. Saja, B. Genze- 
zdliu, L. Noreika, J. Marcinkevičiumi', Č. 
Stoniu, J. Tapinu ir kt. Kai kuriuos i'š šų 
žmonių saugumas stengiasi paveikti, kad 
jie atsisakytų savo temų, nori, kad jų pa
skaitos taptų tik (įprastu sovietinės santvar 
kos gyrimu ir kapitalistinės santvarkos 
juodinimu. Saugumui nepatinka Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose, 
Penevėžyje ir kituose miestuose organi
zuojamų paskaitų temos, kurios informuo
ja ištikimo sovietinio piliečio — komuniz
mo statytojo asmenybės. Saugumiečių 
nuomone, daugumą jų reikia uždrausti. 
Lietuvos „Žinijos“ darbuotojai buvo stip
riai barami už Maskvos parapsichologo 
Naumovo paskaitų organizavimą Lietuvo
je.

Bendrai, spaudimas „Žinijos“ darbuoto
jams yra padidėjęs; kai kurių jų 'telefonai 
prijungti prie pasiklausymo sistemų.

Tautinės priespaudos padidėjimą pripa
žįsta ir ateizmo skleidėjai.

Ypač didelį nepasitikėjimą iššaukė 1981 
rugpjūčio 23 d. organizuotos eisenos į Ši
luvą grubus uždraudimas. Kai per rajonų 
partinius komitetus saugumas grasino įmo 
nių direktoriams ir part, sekretoriams, jog 
bus stipriai nubausti, jei jų darbuotoj ai 
dalyvaus eisenoje, tai netgi lojalūs parei
gūnai buvo pasipiktinę. Piktinosi uždary
tais keliais ekskursantai ir šiaip keleiviai 
kai jiems buvo įsakoma grįžti atgal, ter- 
rizuojami ir baudžiami.

V. šilinis

NAUJAS TELŠIŲ VYSKUPIJOS 
VALDYTOJAS

Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatū- 
ros valdytoju š.m. liepos mėn. popiežius 
paskyrė vyskupą Antaną Vaičių.

Vyšk. A. Vaičius gimė 1926 m. balandžio 
5 d., kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 
24 d. 1975 m. jis su Lietuvos dvasininkų 
delegacija lankėsi Romoje.

KAIP SUTINKA TURISTUS
VALSTYBĖ, KURIAI LYGIOS , NĖRA. 

(VISAME PASAULYJE...
Sovietų pasienio sargybiniams pagerb

ti, Levas Ko'lodnas rašo TIESOJE (V.28) 
apie užsieniečių sutikimą Maskvos aero
drome:

— Siena, apie kurią pasakoju yra šere- 
metjevo aerodrome, 35 kilometrai nuo 
Raudonosios aikštės...Po didžiuliu stogu- 
servisas, komfortas.

— Bet darbas čia kovinis — sako kapi
tonas Jurijus Sadkovas, nors čia einama 
tarnyba be ginkluotės, ne taip, kaip toli
muose pasienio .įtvirtinimuose.

Tarp, darbas pasienyje 35 km. atstumu 
nuo Maskvos kovinis. Tai bendra visų 
nuomonė, kas čia tarnauja. Ypač tomis 
minutėmis jaučiu pasieniečių darbo įtem
pimą, kai kapitonas ir jo pavaldiniai ati
daro sieną išskrendančiam lėktuvui...

Pasieniečiai, kaip ir visi uniformuoti 
žmonės, atrodo panašūs vienas į kitą. Su
sipažinęs matai: daro giminingais juos ne 
tik uniformos, bet ir atsakomybė. Kiek
vienam jų įteiktas durų raktas — ne buto, 
ne namo, o visos valstybės, kuriai lygios 
nėra visame pasaulyje, (m.p.)

...Kiti bando prasmukti su padirbtais 
dokumentais. Bet pasieniečiams pavyksta 
įžvelgti meistrišką padirbimą... pasitaiko 
užsieniečių, kurie, pereidami sieną, užsi
deda iškreiptus akinius, kad nematytų, 
kas krinta į akis Iš pirmo žvilgsnio: di
džios žemės ir jos svetingų žmonių...

JONO JABLONSKIO TĖVIŠKĖJE
Savaitraštyje LITERATŪRA IR ME

NAS (VIII.21) muzikologas Vyt. Lands
bergis rašo:

— O štai Kubilėliai, vietovė, kur gimė 
J. Jablonskis. Ant Šešupės kranto, ties 
knygnešių takais, stūkso paminklinis ak
muo. Bet pirmiausia atvažiuojame vieške
liu Kudirkos Naumiestis—Jurbarkas, ran
dame rodyklę „J. Jablonskio gimtinė“, ku
ri rodo tiesiai... į didžiulę apdžiūvusio 
purvo duobę. Sausringą vasarą dar gali
ma rizikuoti pasukti iš vieškelio į tą lau
kų kelelį, kuris kadaise, atidengiant mi
nėtą paminklinį akmenį, buvo patvarky
tas ir pažvyruotas. Dabar kimšai ir žolės, 
o už keliasdešimties metrų keliukas pap
rasčiausiai Išartas — mat greta laukas, ir 
Kudirkos Naumiesčio tarybiniam ūkiui 
šis privažiavimas nebeatrodo reikalingas. 
Niekieno neprižiūrimas ir paminklinis ak
muo — buvo gražus, o dabar apšepęs, ap
sinešęs, aplinka nuvytusi ir apsmegusi. 
Kaip atrodo pati Kubilėlių sodyba, geriau 
nekalbėsime. Apsileidimo pavyzdį jos gy
ventojams rodo ūkio vadovybė. Vien Še
šupė Ir jos žydintys (krantai tebesako, kad 
verta čia atvažiuoti. Tad kyla klausimas, 
kodėl Būblelių apylinkė ir tarybinis ūkis 
tokie abejingi?

Manau, jeū Kubilėliai ir toliau taip at
rodys, rodyklę nuo vieškelio geriau visai 
nuimti — toks mūsų literatūrinės kalbos 
tėvo pagerbimas niekam garbės nedaro.

TARIAMO ĮD1SIDENTO „IŠPAŽINTIS“
TIESA (VIII. 18) atspausdino tūlo T, 

Roko laišką redakcijai, pavadinimu „Vo
ratinkliai, kuriuos per vėlai pastebėjau“.

Tai jaunuolio „Išpažintis“ apie jo įsivė
limą į tariamą pogrindžio veiklą, kurią 
Lietuvoje varo „atskalūnai“, prisiklausę 
„korstytojiškų kai kurių Vakarų radijo 
stočių laidų“.

Didžiąją dalį kaltės už savo „nuodė
mes“ jis suverčia ant ligšiol negirdėto Vin- 

i co Selioko, kuris jam pasakojęs apie kaž
kokią moterį, kuri už religiją paaukojo 
laisvę. Paskui V. Seliokas jam sakė skaitęs 
„kažkokio užsienio .autoriaus knygą, ku
rioje minimas vienas susideginęs jaunuo
lis...“

T. Rokas su draugais spausdinęs ir pla
tinęs „gyvenimo tikrovę šmeižiančius la
pelius“, bet po dviejų metų supratęs savo 
„klaidą“ ir dabar nori „savo sąžiningu 
darbu“ nuplauti „juodžiausią dėmę“ savo 
biografijoje...

JAUNUOLIAI (RENKASI 
DARBININKO (PROFESUĄ

Tokiu pavadinimu vedamąjį atspausdi
no TIESA (VIII.22), kuriame sakoma, kad 
šimtai Lietuvos vaikinų ir merginų „nori 
greičiau tapti darbininkais'. Daugelis iš 

( jų sako: „Mane vilioja garbingas darbi- 
j niniko kelias“.
| Uždariusi kelią į universitetus bei kitas 
aukštąsias mokyklas, sovietų valdžia to
kiais šūkiais stengiasi nukreipti jaunuo- 

! menę į amatų mokyklas, į darbininko ke
lią.

TIESOS vedamasis baigiamas šiais žo
džiais: „Jaunuolis pasirinko darbininko 
kelią. Tai garbingas kelias. Padėkime jam 
kuo sėkmingiau juo žengti, pasiekti numa
tytą tikslą“.

NUOLATINIS (SVEČIAS
TIESA praneša, kad rugpjūčio 19 d. į 

Palangą vėl atvyko Airijos komunistų par 
tijos sekr. M. O'Riordanas „trumpo poil
sio“.

NĖRA INDŲ
Skaitytojas rašo „Valstiečių laikraš

čiui“:
Prieš porą metų parduotuvėse galima 

buvo nusipirkti dešimties litrų aliuminio 
bidonėlių pienui. Deja, nei Molėtuose, nei 
Utenoje tokių indų dabar negausi. Taip 
pat nelengva parduotuvėse rasti cinkuotų 
kibirų.

V. Masiokas
Molėtų rajonas

PASIGENDAM ŽIRNIŲ
Žinome, kad maisto raoionas turi būti 

įvairus. Tarp kitko, ir žirniai užima svar
bią vietą maiste.

Tačiau Mažeikių rajone su žirniais — 
liūdina Istorija, šio produkto parduotuvė
se mažėja ir mūsų rajone, ir respublikoje, 
gal mažėja pasėliai ar jų nebesėja? O gal 
dėl to kalti prekybininkai? Kiek žinau, ki
tose respublikose žirnių parduotuvėse pa
kankamai. S. Martinkus

Stalius

DAUGIAU SARGŲ, NEGU 
DARBININKŲ

A. Vidmantas rašo VALSTIEČIŲ LAIK
RAŠTYJE:

Javapjūtės metu kiekviename Kupiškio 
rajono ūkyje veikia 2—3 laikini liaudies 
kontrolės postai. Daugiau kaip 150 postų 
narių kontroliuoja derliaus nuėmimo ko
kybę, grūdų pervežimą, džiovinimą.

Pjūties išvakarėse rajono liaudies kont
rolės komitetas surengė ūkių liaudies kont 
rolės grupių ir grupių prie apylinkių Ta
rybų pirmininkų pasitarimą.
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Nr 6-529 įvyko šm rugpjūčio 27 d. Daly
vavo visi nariai;

Lituanistikos Katedra ,
PLB valdyba, 5-ojo Seimo įpareigota ir 

JAV bei Kanados LB ir Lietuvių Fondo 
remiama,, 1981 m. lapkričio 20 d., pasira
šė suitartlį su Illinois universitetu Čikago
je steigti Lituanistikos Katedrą su 
750 000 JAV dot., fondu. Universiteto fun
dacija parūpins 150 000 dol., o lietuvių 
dalis — 600 000 dol., po 100 000 dol., per 
metus. Surinkus 200 000 do1!., universite
tas jiešikos tinkamo profesoriaus. Pasie
kus pusę fondo sumos 1984-85 mokslo 
metais, katedra pradės veikti. Tai bus 
pirmoji bent kurios tautybės humanitari
nių mokslų katedra Kame universitete ir, 
pirmoji 'lituanistikos katedra laisvajame 
pasaulyje.

Katedra įsteigta užtikrinti, kad pripa
žintoje mokslo įstaigoje būtų žinomo pro
fesoriaus vadovaujama nuolatinė lituanis
tinių studijų, kursų ir tyrimų vieta, kuri 
teiktų mokslinę ir visuomeninę naudą 
lietuviams ir Lietuvai. Katedra puoselė
tų ir tas lituanistikos sritis, kurių šian
dien Lietuvoje laisvai studijuoti neįma
noma.

D0LS valdyba, šį PLB tikslą įvertin
dama, nutarė Lituanistikos Katedrai pa
skirti iš a.a. T. Vidugirio Fondo 1000 JAV 
dot. CV taip pat ragina visus Skyrius, bei 
pavienius asmenis, šį naudingą darbą 
remti.

Rercoliucija Europos Parlamente
šešių Europos Parliamento atstovų re

zoliucija, atkreipianti Parliamento ir Už
sienio Reikalų Ministerių dėmesį į da
bartinę padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje, turėtų būti svarstoma sekančioje 
Parliamento sesijoje ŠĮ rudenį DBLS CV 
kviečia visus Skyrius ir pavienius narius 
kreiptis į savo Europos Parliamento ats
tovus ir raginti juos šią rezoliucija remti. 
Netrukus Skyriams bus išsiųstas aplin
kraštis su smulkesnėm žiniom.

. Kiti reikalai
Nutarta paremti Mančesterio Radijo ir 

Filmų Vienetą £50 sumoje. Vienetas fil
muoja Britanijos lietuvių didesnius pa
rengimus Ir niekad neatsisako talkinti 
Sąjungai.

1983 m. birželio-liepos mėn., Čikagoje 
vyks Pasaulio Lietuvių Dienos ir PLB 
Seimas. Kadangi gali atsirasti nemažas 
skaičius Britanijos lietuvių norinčių vyk
ti į tuos parengimus, DBLS bandys su
organizuoti grupinę kelionę. Pavesta CV 
nariams B. Butrimui ir S. Nenortui rinkti 
žinias apie papigintus skridimus per At
lantą.

CV sekr

Londonas
KRYŽIAUS ŽYGIS UŽ PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ LAISVĘ
Spalio 3 d. Walsinhame, Norfolk apylin

kėje, ruošiamas pavergtųjų tautų Kry
žiaus žygis. Jame kviečiami ir lietuviai 
dalyvauti.

Išvykstama iš Londono 9.30 vai. ryte, 
grįžtama tą pačią dieną vakare. Kelionė 
kainuoja 4 svarai. Prašoma registruotis iš 
anksto.

Daromos Įvairių tautų ekskursijos ir 
iŠ kitų vietovių. Teirautis vietoje. Londo
ne kreiptis Lietuvių bažnyčios adresu: 21 
The Oval, London, E2 9DT. 
Tel. 01-739 8735.

EKSKURSIJA I BRADFORDĄ
Iš Londono yra organizuojama ekskursi

ja į Bradforde ruošiamą
LIETUVIŲ DIENĄ

šeštadienį, rugsėjo 11 dieną.
Autobusas Išvyksta nuo Liet, bažnyčios 

punktualiai 8 vai. ryto.
Vietas užsisakyti galima pas P. Maša- 

lait'į ir Liet. Namuose, užsimokant už ke
lionę 8 svarus.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Žinomas liet. išeivijos spaudos bendra

darbis Antanas Laukaitis, nuolat gyvenąs 
Australijoje, grįždamas iš atostogų Lietu
voje buvo apsistojęs Lietuvių Namuose, 
Londone, ir papasakojo apie jo netikėtą 
pašalinimą iš Lietuvos.

Derby
EKSKUSIJA I BRADFORDĄ

Ekskursija iš Derby į Lietuvių dainų 
šventę Bradforde rugsėjo 11 d., šeštadienį, 
nuo DUKE OF YORK viešbučio, Burton 
Rd., išvyksta 3 vai. pjp.

Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti 
pas V. Junoką, 34 Valley Rd., Little over, 
Derby, telef. 760346 iki rugsėjo 5 d.

Kelionės kaina 4 sv.
Sk. Valdyba

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Glauce’steris ir Stroudas organizuoja 
ekskursiją į Bradforde ruošiamą

Lietuvių dieną 
šeštadienį, rugsėjo 11d. Autobusas išvyks 
ta nuo ukrainiečių klubo 37 Midland Rd., 
11.00 vai. ryto.

JšStroudo miesto centro 11.30 vai.
Sk. Valdyba

Manchesteris
KLUBO NARIŲ POBŪVIS 

iManchesterio Lietuvių Soc. Klubas sa
vo patalpose rugsėjo 18 d., šeštadienį, 6 
v.v. rengia

metinį narių pobūvį
Įėjimas 3.00 sv., pensininkams 2.00 sv., 

svečiams 4.00sv.
Užsirašoma pas sekretorių iki rugsėjo 

12 dienos.
Klubo valdyba

MAIRONIO MINĖJIMAS
Rugpjūčio 21 d. š.A.L. Biuletenis suren

gė M. lietuvių klube mūsų garsiojo dai
niaus Maironio minėjimą, į kurį prisirin
ko iš arti ir toli pilna klubo salė žmonių.

Minėjimą atidarė Biuletenio administ
ratorius L. Pūras ir pakvietė svečią K. Vii 
komį pravesti minėjimą.

Paskaitą skaitė ev. kun. A. Putcė, kuris 
klausytojus vaizdžiai supažindino su Mai
ronio gyvenimu, jo kūryba, dažnai paci
tuodamas jo eilėraščių ištraukas, iš kurių 
matėsi, kad Maironiui rūpėjo Lietuvos rei 
kalai, jos ateitis, taip pat ir liaudies rū
pesčiai ir jos vargai.

Meninės dalies neturėta. Minėjimas baig 
tas visiems bendrai įsugiedant Maironio 
Lietuva brangi.

Vėliau vyko visų bendras pasižmonėji- 
mas prie vaišių stalo ir klubo bare.

A. P-kis

Noltinghamas
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Lietuvių Dienai Bradforde rugsėjo 11 
d., šegtadienj, organizuojama ekskursija 
dviem autobusais iš Norttinghamo.

Pirmas autobusas išvyks 10 vai. ryto, o 
antras — 3 vali, popiet. Abu išvyks iš 
Mount Street, Skills autobusų stoties.

Visi kviečami skubiai registruotis Sky
riaus Valdyboje iki rugsėjo 6 dienos.

Užsiregistruojant bus duotos smulkios 
informacijas.

Sk. Valdyba

Škotija
NAUJA PARAPIJOS VALDYBA

Birželio 27 d. įvykęs šv. Kazimiero pa
rapijos Mossende komiteto susirinkimas, 
kiuris vienbalsiai pritarė tęsti parapijos 
veiklą ir išrinko naują komiteto valdybą: 
pirm. Pr. Dzidolikas, pavad. P. Gečionis, 
sekr. VI. Stankus, kasininkas A. Paut'ie- 
nius Pauitney.

Prieš susirinkimą vietinėje katalikų

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

bažnyčioje kun. J. AndriuSis-McAndrew 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė pamokslą. 
Giedojo Pr. Dzidcliko vedamas šv. Ceci
lijos choras.

Po sunkios ligos prel. J. Gutauskas ge
rokai sustiprėjo, bet dabar visais lietuvių 
dvasiniais reikalais rūpinasi kun. J. An- 
driušis-McAndrew, kurio adresas yra 
toks: 78 Glencalder Crescent, Bellshill, 
M14 2LU, Lanarkshire, Scotland. Tel. 
0698-746266.

Lankėsi Lietuvoje
Šiais metais nemažas būrys Škotijos 

lietuvių buvo nuvažiavęs į Lietuvą aplan
kyti giminių ir praleisti atostogų. Tarp 
važiavusių buvo Glušaukienė, K. Blū- 
džiuvienė, A. Venskūnas, Pr. Dzidolikas 
ir kit.

Belgija
BELGIJOS L.B. PIRMININKĖS 

PERSPĖJIMAS
Išgirdus kai1 kuriuos gandus turiu pers

pėti, kad rašydama iš Belgijos visuomet 
.pasirašau savo pavarde, o tie straipsne- 
niai su inicialais B.S. nėra iš mano rankos, 
ir asmuo, kuris juos rašinėja nėra įparei
gota rašyti Belgijos Lietuvių bendruome
nės vardu. St. Baltus

29EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ—
sruDUŲSAVArrĖ

MELDŽIAMĖS UŽ LIETUVĄ
Europos lietuvių studijų savaitės metu 

Studijų Savaitės kapelionas kun. Steponas 
Matulis, MIC, laikė šv. mišias kiekvieną 
rytą ir nemažas būrelis dalyvių jose da
lyvaudavo. Mišias koncelebruodavo kun. 
Tąsius Ereminas (Italija), kuris kun. Ma
tuliui išvažiavus, pats vienas sekmadienį 
atlaikė šv. Mišias, prof. Vasyliūnui pri
tariant vargonais ir Alinos Grinienės „cho 
rui“ (visi dalyviai) giedant.

Iškilmingas pamaldas už Lietuvą penkta 
dienio vakare atlaikė abu kunigai (Matu
lis ir Ereminas). Iškilmei pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Matulis, o vargonais 
grojo virtuozas prof. Vytenis Marius Va- 
sylilūnas, kuris taip pat vargonais akom
panavo sopranui Laimai Stepaitiienei, gie- 
ant per mišias giesmes. Tai aukšto lygio 
solistė, gerų mokytojų išlavinta, kuri mus 
visus sužavėjo. M.B.

30-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ .SAVAITĖ 1983 M.

Tai savaitei vieta jau yra užsakyta 
Augsburge, Vokietijoje, nuo liepos 24 d. 
iki liepos 31 d. Kainuos 50 vokiškų mar
kių į dieną. Studijų Savaitės Rengimo Ko
mitetas: Alina Grinienė, dr. K. Čeginskas, 
dr. V. Natkevičius, kun. A. Rubrikas, A. 
Šmitas ir V. Damijonaitis.

MIRĖ INGRID BERGMAN
Rugpjūčio 29 d. Londono ligoninėje vė

žio liga mirė pasižymėjusi Ernų aktorė 
togrid Bergman.

Gimusi prieš 67 metus Švedijoje, Ingrid 
Bergman buvo viena iš didžiųjų Holly
wood žvaigždžių, bet paskutinias savo gy
venimo dienas praleido Londone.

libtuvukos pamaldos
Bradforde — rugsėjo 5 d., 12.30 vai.
Eccles — rugsėjo 12 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
Manchesteris — rugsėjo 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 5 d., 11.15 vai., 

Tautos — Marijos šventės proga, Aušros 
Vartuose.

Nottinghame — rugsėjo 8 d., 8.34 vai. ry
te, Tautos šventėje, dr. J. Uoginto užpra 
šyitos Mišios už Lietuvą Aušros Vartuo
se.

Nottinghame — rugsėjo 12 d., 11.15 vai., 
Aušros Vartuose.

Nottinghame — rugsėjo 19 d., 11.15 vai., 
Aušros Vartuose.

Derbyje — rugsėjo 19 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.

Wolvcrhamptone — rugsėjo 19 d., 17 va!., 
Šv. Petro - Paulyje, North St.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ DIENA 
MAIRONIO METAI

Kviečiame visus į Dainų ir šokių šventę, vvkstančią š.m. rugsėjo 11 
d., šeštadienį, BRADFORDE,Victoria Hall,, Victoria Rd., Saltaire, 
SHIPLEY.

Pradžia punktualiai 5.30 vai. vak. Įėjimas £1.50, jaunimui ir pensi
ninkams — £1.00.

Koncerto, programoje dalyvauja: 
šv. Cecilijos choras iš Škotijos, 
Nottinghamo GINTARAS, 
Londono Lietuvių choras, 
Tautinių šokių grupė LIETUVA, 
Gloucesterio jaunimo grupė.
Bendriems šokiams gros A. DRAGŪNO KAPELA.

Rengėjai: DBLS ir Bradfordo 
VYTIES klubas

OLANDIJOS
M. van den Ileuvel

... VIENIŠA LIETUVOS KATALIKŲ 
(BAŽNYČIOS KOVA

Čia yra vertimas iš olandų kalbos 
straipsnio, kurį 1982 m. liepos mėn. nu
meryje atspausdino Hagoje-Bruiselyje 
leidžiamas žurnalas INTERNATIONALE 
SPECTATOR. Red.

Š.m. kovo mėn. LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA atšventė savo 
dešimtmetį. Per tą laikotarpį išėjo pen
kiasdešimt numerių, pilnų sukrečiančios 
informacijos apie tikinčiųjų padėtį toje 
mažoje sovietų respublikoje. Ši informa
cija aiškiai parodo kad nepaisant ilgai 
tęsiamos priespaudos politikos komunis
tinei valdžiai toli gražu nepavyko palenk
ti sau Lietuvos katalikų Bažnyčią.

Kad suprastume, kadėl grupė Lietuvos 
katalikų 1972 m. palaikė reikalingu įsteig 
ti savilaidinį žurnalą, pageidaujama trum 
pa istorinė apžvalgėlė. Lietuva, lygiai 
kaip dvi kitos nepriklausomos Pabaltijo 
respublikos Estija ir Latvija, tapo 1940 
m. liepos mėn. Sovietų Sąjungos pri
jungta. Toks prijungimas pasidarė gali
mas dėl Molotovo-von Ribentropo pakto, 
kurį Sovietų Sąjunga ir Vokietija sudarė 
1939 m. rugpjūčio 23 d., Slaptuoju proto
kolu prie tos sutarties Estija ir Latvija 
buvo pašklebtos „rusų įtakos sfera“. Tų 
pačių metų rugsėjo 28 d. Sovietų Sąjun
ga ir Vokietija 'sudarė papildoma sutartį, 
pagal kurią Sov Sąjungai buvo priskirta 
ir Lietuva, mainais už dalį sutriuškintos 
tuo tarpu Lenkijos, kurią abidvi super- 
galybės pasidalino slaptuoju protokolu. 
1939 m. rudenį Maskva primetė Baltijos 
valstybėms „savitarpio pagalbos sutartis“, 
pagal kurias jos turėjo užleisti svarbias 
karinės bazes ir sutikti su rusų kariuo
menės dislokavimu jų teritorijoje. 1940 
m. rugpjūčio mėn. Baltijos valstybės „pa
gal jų pačių prašymą“ tapo kaip sąjun
ginės resulblikos įjungtos į Sovietų Sąjun
gą. Tatai įvyko po to. kai Raudonoji Ar
mija visiškai okupavo tuos kraštus ir 
smarkiai manipoliuo'ti .rinkimai atnešė 
„komunistų ir nepartinių“ kombinacijai 
99% „laimėjimus“.

Tuos įjungimus lydėjo smarkus teroras. 
Lietuvoje rusų saugumas pradėjo akciją 
su šūkiu: „Šalin liaudies priešus iš val
džios aparato ir iš kariuomenės!“ Per 
Vienerius metus tai davė „derlių“ — apie 
120.000 politinių kalinių. Po Antrojo Pa
saulinio Karo intermedijos sekė 1945 
metais pakartotinis įjungimas į Sovietų 
Sąjunga. Jį taip pat lydėjo masinės anti- 
komunlstų deportacijos į Sibirą ir Vidu
rinę Aziją. Spėjama kad per 1945-1951 
mm. laikotarpį buvo išvežta 350.000 lie
tuvių t.y. apie 15% visų gyventojų skai
čiaus.

Daug Lietuvos rezistencijos kovotojų, 
kurie gynėsi ir nacių režimo metu, ne
pasidavė naujam viešpatavimui. Toji Lie
tuvos Laisvės armija pirmiausia vadova
vosi viltimi, kad lygiai kaip po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, Vakarams padedant, ga
lima bus atkovoti nacionalinę nepriklau
somybę. Šitie Lietuvos partizanai iki 
1948 m. kontroliavo didelę dalį kaimo vie 
tovių. Tačiau 1948—1952 mm. priverstino
ji žemės ūkio koleiktivizacija, lydima ne
klusniųjų valstiečių deportacijos, pasun
kino partizanų problemą rasti maistą ir 
slapstymosi vietas. Nuo 1948 m. ginkluo
toji rezistencija nuslūgo, tačiau iki 1968 
m. liko aktyvių išsklaidytų partizaninių 
grupių. Spėjama kad per visas pokario 
partizanines akcijas žuvo 20.000 lietuvių 
ir tiek pat sovietinių karių.

Sovietiniams valdovams iš pat pradžios 
buvo aiškų, kad viešpatauti Lietuvoje to
lygu užgniaužti katalikų Bažnyčios vaid
menį. Lietuviai, lygiai kaip ir lenkai, vi
suomet daugumoje katalikai, ir kataliky
bė sudaro svarbų elementą jų nacionali
nėje tapatybėje. Tad greit valdžia ėmėsi1 
priemenių siekdama sumažinti Bažnyčios 
įtaką. Lietuvos komunistų partija reikala
vo, atskirti Bažnyčią nuo valstybės. Ki
tas komunistinis šūkis buvo: „Tegul tikin
tieji tiki, tačiau netikinčiųjų nereikia 
versti mokytis tikybos, bažnyčiose tuoktis, 
krikštą priimti arba mokėti už bažnyčių 
išlaikymą“. Tai pozityviai imant skambė
jo greičiau kaip sekuliarizavimas negu 
kaip kova prieš religiją. Tačiau praktiko
je komunistinė valdžia pasirodė daug ma
žiau neutrali. Sovietų Sąjungoje nėra tik-

SPAUDOJE
ros religinės laisvės. Konstitucijos 52-asis 
str. skelbia „bažnytinių pamaldų ir ateis
tinės propagandos laisvę“. Ši’s straipsnis 
interpretuojamas taip, kad uždrausta dės
tyti tikybą mažamečiams tiek bažnyčioje, 
tiek namuose. Lietuvos Baudžiamojo Ko
dekso str. 143 nustato už „sistematingą ti
kybos dėstymą mažamečiams“ laisvės atė
mimą iki trejų metų. Tačiau lygiagrečiai 
jaunimas gauna mokyklose ir jaunimo or
ganizacijose stipriai antireliginį auklėji
mą.

Kova prieš (Bažnyčią ir religiją
Kova prieš Bažnyčią ir religiją buvo va

roma tokiu pat būdu, kuris jau anksčiau 
buvo praktikuojamas kitose Sov. Sąjun
gos dalyse, visi vienuolių ordinai — vy
rų ir moterų — buvo panaikinti', o vie
nuolynų žemė nacionalizuota. Parapijos be 
galėjo valdyti ne daugiau kaip tris ha že
mės, o bažnyčių pastatai tapo nusavinti. 
Tik viena 'seminarija — Kaune — tebega- 
lėjo vykdyti kunigų paruošimą.

1946—1947 mm. komunistinė valdžia su
davė skaudžius smūgius bažnytinei hierar 
chijai. Telšių vyskupas Borisevičius buvo 
suimtas 1946 m. vasario 5 d. Greit po to 
jis buvo nuteistas, tačiau vis tebėra neaiš
ku ar jį pasmerkė miriop ir sušaudė, ar 
jis po kito nuosprendžio mirė kalėjime. 
Pavyskupį Ramanauską kiek vėliau 1946 
m. ištrėmė į Sibirą, o vyskupą Matulionį 
tų pačių metų gruodžio mėn. nuteisė 7 su 
puse metų kalėjimo. Nesutramdomas Ma
tulionis, seniausias vyskupas, buvo už aiš
kią politiką valdžios atžvilgiu tuo tarpų 
kai jo kolegos laikėsi atsargiau. Taip, Ma 
tulionis pareiškė vyriausybei protestą 
prieš antireliginį jaunimo auklėjimą, prieš 
kunigų suėmimus bei pašalinimus. Lietu
vos Liaudies Komisarų Tarybos pirminin- 
kuo Mečislovui Gedvilui jis pasakė 1945 
m. birželio 15 d., kad Bažnyčia „dažniau
siai suranda modus vivendi su visokiau
siomis vyriausybėmis jei tik jai netruk- 
oma vykdyti Kristaus jai' pavestą uždavi
nį; tačiau Bažnyčia niekad nesutiksianti 
tapti vyriausybės įrankiu“.

Pagaliau 1947 m. birželio 12 d. buvo su
imtas kaip „liaudies priešas“ Vilniaus ar- 
kivyskulpas Reinys, Jis sulaukęs minties 
1953 m. lapkričio 8 d. nelemtajame Vla
dimiro kalėjime. Tad į 1947 m. vidurį be
liko tik vienas Lietuvos vyskupas — moms. 
Paltarokas. Tačiau aukomis tapo ne vien 
tik vyskupai. Tarp 1946—1948 mm. buvo 
ištremta 357 kunigai, maždaug trečdalis 
bendro dvasiškių skaičiaus.

Maskvos Religijų Reikalams Tarybos 
įsakymu Lietuvoje taip pat buvo įvestos 
„dvadeatkos“ (bažnytiniai komitetai). 
„Dvadcaifka“ reiškia „dvidešimtuką“ ir tai 
liečia grupę iŠ 20 tikinčiųjų, kurie vieti
nės valdžios priežiūroje turi tvarkyti' pa
rapijos religinius bei finansinius reikalus. 
Tokios „dvadeatkos“ buvo skiriamos pa
kirsti kleboną ir bažnytinės hierarchijos 
padėtį ir išplėsti valstybės kontrolės gali
mybes. Bendrai imant valdžia Lietuvoje 
•turėjo mažą pasisekimą su tais kėsinimais 
sukiršinti' tikinčiuosius prieš kunigus. Ti
kintieji rinko į „dvadeatkas“ daugiausia 
senesnius parapijiečius, kurie socialiai 
mažiau pažeidžiami (nerizikuoja prarasti 
savo turimą darbą) ir žiūri į kleboną kaip 
į tikrą parapijos galvą.

Kronikos Nr. 49 pateikia gerą pavyzdį 
kaip valdžia mėgina tai išnaudoti. 1981 «n. 
pradžioje Radviliškio priemiesčio Šaukoto 
bažnytinis komitetas gavo iš įgaliotinio re
ligijų reikalams Petro Anllionio laišką su 
nauju sąrašu bažnytinio komiteto narių. 
Iš to buvo matyti, kad valdžia be parapi
jos žinios „išrinko“ penkis naujus narius. 
Kadangi tie ipenki naujieji iš viso nebuvo 
praktikuojantieji katalikai, bažnytinis ko
mitetas pakeitė juos kitais ir pranešė tai' 
Atailioniui. Tasai atsakė, kad baž. komite
tas lieka kaip anksčiau buvo pranešta, nes 
išrinktas pagal reikalaujamą procedūrą 
ir kad įgaliotinis negalįs akceptuoti pakei
timus, nes neturėjęs jokios informacijos 
apie rinkimų teisėtumą.

(Bus daugiau)

PAŠAVL YJE
— Prancūzų delegacija vėl tarėsi Peki

ne savo naujųjų Mirage 2000 kovos lėktu
vų pardavimo Kinijai reikalu. Kinai jau 
seniai bandė gauti tų lėktuvų, bet pran
cūzai vis atidėliojo galutinį susitarimą.

— Gloucesterio, D. Britanijoje, gamtos 
apsaugos pareigūnai susirūpinę raudonųjų 
romėnų straigių likimu, kurias baigia iš
gaudyti žmonės. Tos retos straigės, kurias 
į šį kraštą įvežė romėnai, daugiausia ran
damos Cheltenhamo ir Cirencesterio apy
linkėse. Straigės valgomos kaip delikate
sas, sukeliąs lytinį potraukį.

— Britų Geležinkeliai siūlo naują pla
ną, kuriuo būtų atsisakyta naujo aerodro
mo Stanstede statymo. Jie nori, kad da
bartinis Londono Healthrow aerodromas 
būtų praplėstas, ir tai sutaupytų daug pi
nigų: prijungimas naujojo aerodromo prie 
geležinkelio tinklo kainuotų apie 170 mil. 
svarų, o praplėtimas dabartinio Health
row aerodromą jungiančio geležinkelio — 
mažiau kaip 25 milijonai.
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