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REMKIME TAUTOS FONDA
Tautos Fondas buvo įkurtas Lietu-tarptautinėse organizacijose. Visa tai

I

vos vadavimo pastangų finansavimui. 
Kaip dažnai girdime Tautos Fondas 
yra Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto finansų ministeris. Visos au 
kos, visi sukelti pinigai be išimties yra 
skiriami okupuotos Lietuvos laisvini
mo reikalams ir Lietuvoj gyvenančių 
informacijai. ELTOS Biuleteniai an
glų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, 

‘lietuvių ir retkarčiais portugalų kalbo
mis pasiekia visus pasaulio kampus ir 
kontinentus. Jų pareikalavimas didėja 
ir tiražas auga kas metai. Romos ir 
Vatikano radijo ‘transliacijos, remia
mos VLIKo, suteikia daug papildo
mos informacijos, kuries nepateikia 
Amerikos Balsas ar Laisvės radijai. 
Šie pastarieji, finansuojami JAV ne 
visada yra laisvi skelbti ką mes norėtu 
me. Tai, žinoma, nereiškia, kad jie ne 
atlieka savo paskirties. Norisi tik pa
brėžti, kad informacijos okupuotos 
Lietuvos gyventojams niekad nebus 
perdaug.

Eilė VLIKo išleistų knygų ir bro
šiūrų, niuolatSiniai memorandumai lais
vojo pasaulio vyriausybėms apie pade 
tį okupuoto] Lietuvoj ir pavergtųjų 
lietuvių kovas su okupantu, VLIKo 
pirmininko ir jo padėjėjų vizitai pa
saulio vyriausybėms ir Europos Parla 
mentai, tai tik dalis tų darbų, kuriuos 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas, finansuojant Tautos Fondui, 
atlieka pavergtos Lietuvos labui.

Čia dar reiktų suminėti VLIKo da
lyvavimą Pasaulio Pabaltiečių Santal
koj, Prieškomunistinėj Lygoj ir kitose

pareikalauja daug laiko, pasišventimo 
ir išteklių. Neretai įvairūs darbai daug 
greičiau būtų įvykdomi esant daugiau 
išteklių. VLIKo pirmininkas dr. Bo
belis pats iš savo kišenės apsimoka vi 
sas keliones VLIKo vardu Lietuvos 
labui. Vien tik 1982 m. šiam tikslui iš 
jo kišenės iškrito 8000 dol., 1983 m. 
3000. Tą pat daro ir Tautos Fondo vai 
dybos pirm. Juozas Giedraitis. Pats ap 
mokėdamas savo keliones Tautos Fon 
do reikalams sutaupė šiai institucijai 
7000 per paskutinius du metus.

Tautos Fondo vadovybė stengiasi 
sudaryti didesnes atsargas, kad būtų 
užtikrintas VLIKo darbų finansavi
mas. Prie Tautos Fondo yra įsteigtas 
Lietuvos Laisvės Iždas, kurio pagrin
dinis sukauptas kapitalas bus saugo
mas ateities išlaisvintai Lietuvai. Visos 
aukos gyviems ar minusiems pagerbti 
automatiškai eina į šį iždą. Tiktai pro 
centai, gaunami už investuotą Laisvės 
Iždo kapitalą panaudojami Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Kiekvienas au
kotojas gali pažymėti kokiam tikslui 
jis ar ji skiria savo auką ar palikimą. 
Galima skirti savo organizacijai, para 
pijai, korporacijai ir t.t. Aukos surašo 
mos pajamų knygose su aukotojų pa
vardėmis, kurios, kartu su gautu kapi
talu bus saugomos išsilaisvinusiai Lie 
tu va i.

Iš pogrindžio spaudos matome, ko
kią reikšmę turi virš minėti darbai.

Okupantas yra labai jautrus užsienio 
nuomonėms ir padėtis okupuoto]’ Lie
tuvoj būtų daug liūdnesnė, jei nebūtų 
VLIKo, Tautos Fondo, Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ir kitų organizacijų, ku 
mios yra skirtos šiam tikslui.

Mums niekas negraso kalėjimais, 
išmetimu iš darbo ar trėmimu, jei my
lim savo pavergtą tėvų žemę, aplaisty 
tą mūsų brolių, seserų ir protėvių pra 
kaitų ir krauju ir mėginam padėti jai 
išsilaisvinti. Dauguma sukūrėm patogų 
ir sotų gyvenimą ir esam, atrodo, dos
nūs pavergtos Lietuvos reikalams. Ne
retas atiduodam tik tai, kas atlieka 
nuo mūsų kasdieninių reikalų ir pra
mogų. To neturėtų užtekti. Aukoti tu
rėtume tiek, kad pajustume tam tikrą 
atsižadėjimą. Įtraukime į šį žygį visus 
lietuvius ir net kitataučius. Anot p. 
Griedraičio, jei kiekvienas lietuvis pa
aukotų bent po vieną banką svaigina
mo gėrimo, kas išleidžiama taip len
gvai, visi fondai būtų turtingi. Deja, 
tai vizija idealios visuomenės. Tokios 
neturint, labiau susipratę turim auko
ti už tuos, kurie aukoti negali ar neno
ri. Artėjant metų galui, švenčių proga 
paslkirkim stambesnę auką pavergtos 
Lietuvos reikalams. Įamžinkim Tautos 
Fonde savo brangius sukak tu vininkv' 
ir mirusius.
AUKAS SIŲSTI:

Lithuanian National Fund, 
2, Ladbroke Gardens, 

London, Wil 2PT.

SEIMAS
VYRIAUSIOJO LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO 
įvyksiančio 1984 m. lapkričio 30 d.— 

gruodžio mėn. 1-2 d. Čikagoje 
DARBOTVARKĖ

Lapkričio 30 d.
7. vai. vak. — Pradiniai pasikalbėjimai- 
svarstybos.
Gruodžio 1 d.
9 vai. ryto — Seimo atstovų ir svečių re
gistracija.

Pirmas posėdis — 9 vai. ryto:
1. Seimo rengimo komiteto pirmininko 
žodis — inž. Kazys Oželis.
2. Seimo atidarymas — VLIKo Valdybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis.
3. Invokacija.
4. Seimo prezidiumo rinkimai.
5. Seipio komisijų rinkimai.
6. Sveikinimai.
7. VLIKo
mas.
8. VLIKo
9. VLIKo

Tarybos pirmininko prane:

Valdybos pranešimas.
kraštų įgaliotinių pranešimai.

Klausimai ir diskusijos.
Pietūs — 1-2 vai.

Antras posėdis — 2.15 vai. p.p.
10. Tautos Fondo pranešimai:

a)
bos

b)
bos

c) Kanados Tautos

A. Vakselis — Tautos Fondo Tary- 
pirmininkas;
J. Giedraitis — Tautos Fondo Valdy 
pirmininkas;
A. Firavičius

Fondo pirmininkas;
11. Pranešimai ir diskusijos:

a) M. Mackevičius — „Pasipriešinimas 
vokiečių mobilizacijos planams“;

b) Dr. D. Krivickas — „Besikeičianti 
Europos politinė situacija“;

c) Inž. L. Grinius — „Visuomenės Teis 
mas Kopenhagoje ir Jaunimo Sąskrydis 
Europoje 1985 m.“

d) V. Šoliūnas — „VLIKo-PLB pasi
tarimų eiga“.

Svarstybas praves inž. J. Jurkūnas
7 v. vak. — Iškilminga Seimo vakarienė. 
Gruodžio 2 d.
10 v. ryto — Pamaldos Lietuvių Evangeli
kų „Tėviškės“ Parapijos bažnyčioje, atna
šauja vysk. A. Trakis.
10.30 v. ryto — Pamaldos Šv. M. Marijos 
Gimimo Parapijos bažnyčioje, atnašauja 
vysk. V. Brizgys.
12 v. p.p. — Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimas prie L. L. Kovų paminklo.
12.30 v. p.p. — VLIKo posėdžiai ir Seimo 
uždarymas.

DBLS narei ir buvusiai 
Tarybos pirmininkei 

ALDONAI 
LĖDERYTEI-KUČINSKIENEI 

lapkričio 11 d. mirus, 
prof. dr. K. Lėderiui ir jo šeiniai 

reiškiame gilią užuojautą.
DBLS ir LNB valdyba

JAUNIMUI
LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO EKSKURSIJA

Ką darysite ateinančią vasarą? Ar 
norėtumėte sutikti naujų draugų? Ar 
norėtumėte pamatyti Kopenhagą, 
Stockholmą, Helsinkį ir kitus gražius 
uostus Baltijos jūroje? Ar norėtumėte 
paveikti pasaulio spaudą? Jeigu taip, 
tai prašome skaityti.

1985 m. liepos 29 — rugpjūčio 5 d. 
ruošiama plačios kultūrinės apimties 
manifestaciją — Pabaltiečių Laisvės 
ir Taikos laivo ekskursiją Baltijos jū
roje. Pirmos dvi dienos bus praleistos 
Kopenhagoje. Tada laivas praplauks 
Baltijos jūros pakrantėmis pakeliui į 
Helsinkį. Tarptautinės spaudos atsto
vai bus pakviesti keliauti šiuo laivu. 
Kiekviename uoste bus politinės pro
gramos. Kelionė baigsis masine de
monstracija ir folklorine programa pila 
čiai žinomame Skansen lauko muzie
juje.

Organizatoriai yra įsitikinę, kad ši 
kelionė laivu atkreips pasaulio dėmesį 
į pavergtų Pabaltijo kraštų kovą prieš 
okupantus.

Organizacinis komitetas yra sudary
tas iš trijų Pabaltijo tautų organizacijų 
atstovų. Komitetui vadovauja Maris 
Graudins, latvis, kuris šiuo metu ruo
šiasi politinių mokslų doktoratui Čika
gos universitete. Lietuviams atstovau
ja Gintaras Grušas. Apskaičiuota, kad 
kelionei laivu reikėtų apie 500 dalyvių. 
Toks skaičius laiduotų užsibrėžto tiks
lo atsiekimą ir būtų finansiniai sėk
mingas.

Šios ekskursijos tikslą galima būtų 
taip trumpai nusakyti:

1. priminti laisvajam pasauliui bal
tų amžiną norą siekti laisvo apsispren 
dimo;

2. apsvarstyti artimesnio Pabaltijo 
tautų, ypač jaunimo, bendradarbiavi
mo reikalus, sukuriant ir palakant as 
meniškus ryšius ir organ ižu.pja n kitus 
projektus ateityje;

3. patyrinėti sėkmingesnį jaunimo 
įsijungimą į Pabaltijo kraštų laisvini
mo darbus.

parašęs „Ą Dream of Freedom“, šve
dų parlamento narys, dr. Uldis Germa
nis, švedų karo akademijos lektorius, 
kuris kalbės apie „Tactics of Soviet 
Diplomacy“ ir Imante Lesinskis, bu
vęs KGB karininkas, kalbės apie „Tac 
tics of KGB“. Tikimasi, kad dr. Alek
sandras Štromas, politinių mokslų pro 
fesorius, taip pat dalyvaus ir skaitys 
paskaitą.

Krepšinio ir tinklinio komandos ga
lės rungtyniauti su damų, švedų ir suo
mių komandomis. Oficialios kalbos 
bus anglų ir vokiečių. Programoje bus 
apžvelgta mūsų tautos istorija (taip 
pat ir kitų Pabaltijo tautų), kultūra, 
moksliniai atsiekimai ir mūsų darbai 
laisvajame pasaulyje.

Šis projektas bus įgyvendintas tik vi 
sų sutartiniu darbu. Visos paibaltiečių 
organizacijos kviečiamos prisidėti. Da
lyviams ekskursija neturėtų 
daugiau kaip 300 Amerikos 
asmeniui.

Korespondenciją ir aukas 
Gintaras Grušas 

5559 Modena Place 
Agoura, C A 91301.

PLJS-gos žiniaraštis

kaimieti 
dolerių

siųsti:

ELG TELEGRAMA LENKIJOS 
PRIMUI

Lenkijos policijos pareigūnams nužu
džius lenkų Solidarumo sąjūdžio šalininką 
kun. Jerzį Popieluszką, Londone veikian
ti Rytų Europos egzilų organizacija ELG 
(European Liaison Group) pasiuntė Len
kijos Primui kardinolui Glemp sekančio 
turinio telegramą:

ELG — European Liaison Group — kar 
tu su lenkų tauta liūdi ir smerkia bepras 
mišką teroro aktą. Kunigo Jerzy Popie- 
luszko asmenyje Lenkija turi naują kanki 
n į žmogaus ir tautos teisių šventoje bylo 
je. Jo auka turės sustiprinti tautos pasi
ryžimą tęsti taikingą kovą ir priversti vai 
džią atsisakyti priespaudos priemonių ir 
siekti dialogo, (pas) 
Grocholski, Kaspar, 
Asipovič.

Marcetic, Bukovskij,
Zelenko, Abakuks,

Pabaltiečių Laisvės ir Taikos laivo 
ekskursijos programa

Ateinančią vasarą Baltijos jūroje 
įvyksiančios ekskursijos svarbiausia 
programos dalis kreips dėmesį į politi
nius reikalavimus. Kiekviename uoste 
bus demonstracijos, spaudos konferen 
cijos ir memorandumų (peticijų) įteiki
mas vyriausybėms.

Žymūs muzikai, artistai, kalbėtojai 
ir moikslininkai bus pakviesti dalyvau 
ti programoje. Dalyvaus Andres Kung,

AFGANŲ VAIKAI Į SOV. SĄJUNGĄ
Tūkstančiai Afganistano vaikų 

siųsti dešimčiai metų į sovietų 
Aziją perauklėjimui.

Praėjusią savaitę verkiančios
išlydėjo Kabulo aerodrome pirmąją 870 
vaikų

bus iš
centrinę

motinos

siuntą.

GRĮŽO Į RUSIJĄ 
paskutines savaites į Rusiją grįžoPer

keli sovietų pabėgėliai, laikinai gyvenę D. 
Britanijoje. Pirmas buvo žinomas sovietų 
žurnalistas Oleg Bytov, prieš porą metų

xxxvniŠV. KAZIMIERO METAI

XI
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ
1918 m. lapkričio 18 d. gerųjų tautos sū 

nų buvo paskelbta nepriklausoma Latvi
jos valstybė. Pirmos valstybės kūrimosi 
dienos buvo sunkios: krašto ūkis sunai
kintas, prekyba ir pramonė apmirusi, fi
nansiniai valstybės reikalai blogi, reikėjo 
ginti kraštą nuo bolševikų, išvaryti ber
montininkus ir sutvarkyti vidaus valsty
bės aparatą.

Sutvarkius valstybės vidaus aparatą, 
buvo atkreiptas ypatingas dėmesys vals
tybės ūkiui. Latvija buvo žemės ūkio kraš 
tas, todėl pirmiausia reikėjo tvarkyti že
mės ūkio reikalus, pravesti visame kraš
te žemės reformą. Sukurta du šimtai tūks 
tančių naujų ūkių ir tiek pat šeimų ap
rūpinta darbu ir pragyvenimu. Pavyzdin
gai sutvarkyti naujakurių ūkiai buvo at
sparūs sunkios krizės metu, todėl Latvijo
je nebuvo jaučiama pasaulinės krizės 'įta 
ka.

Lygiagrečiai žengta ir kultūros gyveni
me. Latviai gali pasididžiuoti kultūriniais 
laimėjimais. Tuo laiku, kada Lietuvoje dvi 
galvis aras buvo suspaudęs savo nagais 
lietuvišką knygą ir laikraštį, latviai nevar 
žomai gimtąja kalba spausdino knygas ir 
laikraščius. Visuomeniniame gyvenime jų 
niekas nevaržė, o lietuviai buvo persekio
jami ir į kalėjimus sodinami. Nieko nuo 
stabaus, jei latviai pralenkė savo kaimy 
nūs kultūros ir mokslo srityje.

Vienas didžiausių kultūros variklių — 
mokslas, švietimo srityje latviai daug nu 
veikė. Visoje latvių teritorijoje buvo pa
skelbtas privalomas pradžios mokyklos 
mokslas. Nuo 8-14 m. amžiaus visi vaikai 
turėjo išbūti 6 metus pradžios mokyklose. 
Atokiau nuo mokyklų gyveną vaikai gale 
jo naudotis bendrabučiais, kurie veikė 
prie didesnių pradžios mokyklų. Mokyklos 
gausiai aprūpintos mokslo priemonėmis, 
knygomis ir bibliotekomis. Kas tūkstan
čiui gyventojų teko viena pradžios moky
kla ir 25 mokiniams vienas mokytojas. 
Valstybės prezidentas dr. K. Ulmanis ypač 
rūpinosi mokslus lankančia jaunuomene. 
Nepriklausomoje Latvijoje veikė 112 vidų 
rinių ir amatų mokyklų. 17,000 gyventojų 
teko viena vidurinė mokykla. Universitetą 
lankė 7000 studentų. Universitetas buvo 
iš 12 fakultetų ir 25 mokslo katedrų.

Per pirmuosius 20 nepriklausomo gyve
nimo metus Latvijoje išspausdinta 30,000 
knygų, kurių bendrą tiražą sudarė 64 mi
lijonai egzempliorių. Daug išleista moks
lo, meno žurnalų.

Prieš Didįjį karą latviai organizavo folk 
loro rinkimą. Surinko 1.286.000 tautos per 
lų: dainų, pasakų, mitų. Šis tautos perlas 
buvo suregistruotas. Archeologinės komi 
sijos saugojo tautos senienas, darė kasinė 
jimus, tyrė latvių priešistorinę gadynę. 
Buvo įkurtas specialus Istorijos institutas 
ir Istorijos fondas, buv. švietimo ministro 
prof. dr. A. Tentelio vardu.

Menas, muzika ir kitos kultūrinės pra
mogos reiškėsi tautoje. Gausiai lankomi 
įvairūs meno muziejai ir parodos, kurių 
Rygoje 
latvių 
didelės 
metais 
vo 16.000 dainininkų ir 300 orkestrų.

Kultūros ir mokslo darbams nesigailėta 
lėšų. Valstybė ir savivaldybės mokslui ir 
kultūrai išleisdavo prieš sovietų okupaci 
ją 35 milijonus latų. 1920 m. pono K. 
Ulmanio iniciatyva buvo suorganizuotas 
Kultūros fondas, kurio lėšas sudarė spe
cialus mokestis nuo alkoholinių gėrimų 
ir geležinkelių bilietų. Tuo būdu Kultūros 
fondas kasmet surinkdavo 1.500.000 latų. 
Pinigus išdalindavo mokslo, meno ir kul 
tūrinėms organizacijoms, premijoms ir ty 
rinėjimams. Kultūros fondas šelpė netur 
tingus pasižymėjusius menininkus.

Naujai buvo įkurtas 1 mil. latų „Tėvy
nės premijos“ fondas, kuris kasmet skyrė 
5-6 premijas po 10.000 latų geriausiems 
literatūros, meno ir mokslo darbams pre
mijuoti.

Latviai, įvertindami mokslo ir meno 
reikšmę tautiniame gyvenime, nesigailėjo 
lėšų tiems reikalams. Mokslo ir meno pa
grindu buvo kuriama latvių tautinė kul
tūra.

Mirė operos solistė A. Staskevičiūtė
Spalio 19 d. staiga mirė buvusi operos 

solistė ir Lietuvos valstybinės konservato 
rijos profesorė Aleksandra Staškevičiūtė.

Ji gimė 1899 m. Kaune. 1930 m. baigė 
Prahos konservatoriją. Grįžusi buvo pri
imta į Kauno valstybės teatrą. Nuo 1953 
m. dirbo pedagoginį darbą — 
tos kvalifikacijos solistus.

ruošė aukš-

m., po sun- 
7 d.

Mirė prof. dr. J. Bulavas
Prof. dr. Jonas Bulavas, 81 

kios ir ilgos ligos mirė spalio
Velionis buvo agronomas, baigęs žemės

ūkio akademiją 1928 m., nuo 1925 m. dir
bęs besikuriančioje Dotnuvos selekcijos 
stotyje, pirmos sov. okupacijos metais ta 
pęs jos direktorium. 1956-62 m. ėjo Lietu 
vos Žemės ūkio akademijos rektoriaus pa 
reigas. Buvo išvedęs daug naujų javų veis 
lių, kurios ir šiandien aukštai vertinamos 
ūkiuose.

Jaunimo teatras Jugoslavijoje
Tarptautiniam festivalyje Lietuvos vals 

tybinio jaunimo teatro kolektyvas spek
takliu „Pirosmani, Pirosmani...“ atidarė 
šią pasaulio teatralų šventę. Geriausią 
pripažinimą pelnė lietuvių, belgų ir vokie 
čių Kelno teatralų pasirodymai.

Nekonkursinėje programoje Jaunimo 
teatras parodė S. Šaltenio „škac, mirtie, 
visados škac“. Paskui teatras gastroliavo 
Bosnijos ir Hercegovinos respublikos mies 
tuose Mostare ir Sarajeve.

Higienistų suvažiavimas
Spalio 29 d. Vilniuje prasidėjo XVIII 

sąjunginis higienistų ir sanitarijos gydyto 
jų suvažiavimas. Aptarti mokslinės ir 
praktinės veiklos rezultatų, numatyti to
lesnio profilaktinio darbo gairių, vykdant 
partijos iškeltus uždavinius. Atvyko sve
čiai iš Čekoslovakijos, Kubos, Lenkijos, 
Mongolijos, Vengrijos, Rytų Vokietijos.

Menotyros konferencija
Spalio 23-24 d. Lietuvos Mokslų Akade

mijoje vyko respublikinė mokslinė konfe
rencija „Lietuvių tarybinio meno aktua
lios idėjinės estetinės problemos“. Konfe 
renciją atidarė Lietuvos Mokslų Akademi 
jos akademikas J. Gaudrimas. Filosofai, 
literatūros mokslininkai ir kritikai, teatro 
logai, dailėtyrininkai bei muzikologai pa
darė 21 pranešimą.

Tai pirmoji respublikinė menotyrininkų 
mokslinė konferencija, kurią organizavo 
Lietuvos Mokslų Akademija, Istorijos in
stitutas, Lietuvių kalbos ir literatūros in 
stitutas bei Mokslinė koordinacinė taryba 
„Lietuvos meno istorija“.

buvo daug. Muzikos meilė reiškėsi 
širdyse: ruošiamos periodiškos ir 
dainų ir muzikos šventės. 1938 

dainų ir muzikos šventėje dalyva-

Vis per tą taurelę
Dėl neblaivių vairuotojų ir jčsči..jų kai 

tės per praėjusį rugpjūčio mėnesį įvy
ko 708 autoavarijos, — žuvo 70 asmenų, 
sužeista 591.

Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 
307 tūkstančiai nuosavų automobilių ir be 
veik 214 tūkstančių motociklų.

MIRĖ KUN. J. GRUBLIAUSKAS

Spalio mėn. Šilutėje staiga mirė Telšių 
vyskupijos kunigas kanauninkas Juozas 
Grubliauskas. Velionis buvo gimęs 1918 
metais. Kunigu įšventintas 1942 metais. 
Buvo įsigijęs filosofijos licenciato laipsnį. 
Buvo Telšių vyskupijos kapitulos garbės 
kanauninkas ir bažnytinio tribunolo teisė
jas. Paskutiniu metu — Šilutės klebonas 
ir dekanas. Mūsų žiniomis, tai jau 23-čias 
Jiemet Lietuvoje ir 5-tas Telšių vyskupijo
je miręs kunigas. Telšių vyskupijoje ir 
Klaipėdos prelatūroje yra 142 bažnyčios. 
Jau apie 60 iš jų neturi savo kunigo ir ap
tarnaujamos iš kitur.

MIRĖ KUN. J. PILIPAITIS

A.B.

Mus pasiekė žinia apie Vilkaviškio vys 
kupijos kunigo Juozo Pilipaičio mirtį. Ve
lionis šio mėnesio 17 dieną būtų sulaukęs 
81-nerių metų amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1930 metais. Prieš ketverius metus at 
šventė 50 metų kunigystės jubiliejų. Pa
skutiniu metu buvo altaristas Panemunė
je. Kunigas Juozas Pilipaitis palaidotas 
lapkričio 5 dieną.

paprašęs politinio prieglobsčio Italijoje. 
Po to Maskvoje atsirado Stalino duktė 
Svetlana, pabėgusi iš savo tėvynės prieš 
17 metų ir išleidusi Vakaruose dvi kny
gas, kuriose pasmerkta sovietinė santvar
ka.

Pagaliau lapkričio 11 d. į Leningradą 
išskrido du sovietų armijos kareiviai, de
zertyravę Afganistane, ir paprašė leidi
mo apsigyventi Britanijoje. Tai seržantas 
Igor Rychov ir eilinis Oleg Chlan, apie 
kuriuos rašėme, kai jie atvyko į Londoną 
ir kalbėjo spaudos konferencijoje.

„Mūsų Pastogės“ redaktoriui
VINCUI KAZOKUI 

staiga mirus, 
jo šeimą liūdesio valandoje 

giliai užjaučiame.

DBLS-gos valdyba 
ir 

„Europos Lietuvio“ redakcija
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS V. Kazokui mirus
27. KLEMENSO VIII BREVĖ 

„QUAE AD SANCTORUM“
Visi 1602 metų pavasarį Vilniuje rašyti 

ir Romoje įteikti prašymai siekė vieno: 
kad šv. Kazimiero šventė būtų 'įrašyta į 
visos Bažnyčios liturginį kalendorių, t.y., 
kad visi lotynų apeigų dvasiškiai būtų įpa 
reigoti jo garbei kalbėti brevijorių ir lai
kyti šv. mišias. Apie tai, kad karalaitį Ka 
zimierą reikėtų kanonizuoti, prašymuose 
nė neužsimenąma. Jau prieš 20 metų išleis 
ta ir popiežiaus patvirtinta martirologija 
skelbė, kad Leonas X šv. Kazimierą įrašė 
į šventųjų skaičių. Nors Vilniuje ir vėliau 
Romoje buvo žinoma, kad šis įrašas mar
tirologijoje atsirado per neapsižiūrėjimą, 
tačiau dėl kai kurių, niekad nepaaiškintų 
priežasčių jis paliktas neištaisytas. Kaip 
tik tais XVI amžiaus paskutiniojo ketvir 
čto dešimtmečiais buvo taikoma kai ku
riems šventai gyvenusiems ir žmonių šver 
tais laikomiems asmenims kita, neiškil 
minga, palaipsniui vykdoma į šventuosiu' 
•iškėlimo procedūra. Jau anksčiau karti 
minėjome, kad šventieji pop. Grigalių? 
VII, Norbertas, Brunonas, Raimundas, va
dinamas .Nonnatus1 ir keletas kitų kaip 
tik pop. Grigaliaus XIII laikais buvo pir
mą kartą įrašyti į martirologiją, nors jų 
prieš tai niekas nebuvo iškilmingai kano 
nizavęs. Martirologijos paskirtis yra, be 
abejo, būti oficialia Bažnyčios garbinamų 
šventųjų knyga; tačiau kieno nors vardo 
buvimas toje knygoje, kanonistų teigimu, 
dar nereiškia, kad tuo jau pripažįstamas 
to asmens viešas garbinimas. Į martirolo
giją žiūrima, kaip j ,gestorum memoria1, 
šventes ir šventųjų kultą liečiančių žinių 
rinkinį, kuris, nors išleistas Bažnyčios au 
toritetų priežiūroje, savyje neturi jokios 
šventes ar kultus įvedančios ar juos pa
tvirtinančios galios. Reikia, kad — bent 
naujesniais laikais — pats popiežius bū
tų autoritetingai leidęs ar patvirtinęs to
kią šventę ar šventojo garbinimą (plg. 
Enc. Cattolica VIII, 257). Štai kodėl Lietu 
vos dvasiškija ir pats didysis jos kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius taip rūpinosi 
Romoje gauti popiežiaus raštą, įpareigo
jantį visą Katalikų Bažnyčią švęsti šv. 
Kazimiero šventę. Jie žinojo: tai būtų ly
gu pačiai kanonizacijai, nes šv. Dvasia 
apsaugo popiežių nuo suklydimo, kai jis 
tikėjimo ar doros dalykuose įpareigoja vi 
są Bažnyčią. Kitaip sakant, tokia popie
žiaus ištarmė, panašiai kaip ir iškilmin
gas kanonizacijos aktas, išplaukia iš jam 
suteiktos neklaidingumo dovanos.

Vatikano archyve išlikusi šv. Kazimiero 
šventės reikalu 1602 metais darytų žygių 
dokumentacija padeda atkurti iš Lietu
vos atvežtų ir Romoje, Apeigų kongrega
cijoje, svarstytų prašymų eigą. Kan. Gri
galiaus Svencickio atvežtus prašymus Kon 
gregacija svarstė liepos 8 diena.. Nutarė 
leisti švęsti šv. Kazimiero šventę Lenki
jos karalystėje ir didžiojoje Lietuvos kuni 
gaikštystėje kaip ,duplex1 rango (sub du- 
plici ritu) liturginę šventę. Tai reiškė, jog 
tą dieną brevijoriaus rytmečio maldos, va 
dinamasis Matutinum, turėtų būti i'š tri
jų dalių arba nokturnų: antrajame nok
tume būtų skaitomos trys lekcijos apie 
šventojo gyvenimą ir dorybes. O mišiose 
tiktai svarbiais atvejais tą dieną nebūtų 
šv. Kazimiero garbei maldų.

Kongregacijos numatytas indultas buvo 
svarbus, bet jis tik iš dalies patenkino 
lietuvių prašymus. Buvo prašyta šv. Kazi
miero šventę 'įrašyti į visos Bažnyčios bre 
vijorių ir mišiolą ir leisti ją švęsti Visuose 
kraštuose (ubique terrarum), o Kongre
gacija apribojo ją tiktai Lenkijai ir Lietu
vai. Tai sužinojęs, kan. Svencickis tuojau 

karaliaus vardu įteikė Šv. Tėvui naują 
prašymą. Jis sutiko kad šventė tebūtų 
.semiduplex1 rango, bet pageidavo, kad ji 
įpareigotų visus tuos, kurie naudoja Ro
mos brevijorių ir mišiolą, t.y.. visą loty
nų apeigų dvasiškiją. Gautą pakartotą 
prašymą popiežius šį kartą perdavė svar 
styti Apeigų kongregacijai. Šioji susirin
ko 1602 m. rugsėjo 10 d. ir dar sykį ap
svarstė visą reikalą. Pagaliau nutarė: „te
gul pasitenkina ankstyvesnių Kongregaci
jos dekretu“. Nėra žinių, kodėl taip atka
kliai atsisakyta patenkinti lietuvių primy
gtinį prašymą. Gal būt, nenorėta įvesti 
precedento. Nes ir viršminėtų šventųjų, 
pop. Grigaliaus VII, Norberto, Brunono ir 
kt., atvejais pirma buvo leista juos garbin 
ti .ribotai, ir tik vėliau tai praplėsta visai 
Bažnyčiai. Bet įdomu, kad ant to prašy
mo kurijos raštininko ranka yra įrašytas 
linkėjimas: „Kad visiems būtų skelbiama 
tokio reikšmingo šventojo garbė“ (Sėd ut 
tanti sancti gloria omnibus innotescat).

Popiežius patvirtino Kongregacijos nuo 
sprend'į ir liepė paruošti apaštališką laiš- 
ką-dekretą. Tai pirmasis Kristaus vietiniu 
ko žemėje pasisakymas apie v. Kazimie
rą, kaip šventąjį. Vilniuje tą pop. Kle
menso VIII laišką priėmė kaip kanoniza
cijos atnaujinimo dokumentą. Iš tikrųjų 
betgi šis 1602 m. lapkričio 7 dienos raštas, 
kurio originalas išliko iki mūsų laikų ir 
yra saugomas Vilniuje, Mokslų Akademi
jos Centrinės bibliotekos Rankraščių sky
riuje (F6—267), yra ne švino antspaudu 
patvirtinta bulė, o tiktai popiežiaus bre- 
vė, užantspauduota raudonu, vaškiniu, va 
dinamų .žvejo1 antspaudu. Visvien ji yra 
iškilmingas dokumentas — dekretas „Ad 
perpetuam rei memoriam“. Brevės teks-

NAUJA KRONIKA
Vakaruose jau gautas naujas „Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios kronikos“ numeris, 
skiriamas terorizuojamam Vilniaus arki
vyskupijos apaštaliniam administratoriui 
J.E. vyskupui tremtiniui Julijonui Stepo
navičiui.

Tai jau 64-tas Kronikos numeris, pasiro 
dęs Lietuvoje šiemet spalio 7 dieną — 32 
mašinraščio puslapiai.

Šiame numeryje skelbiamas redakcinis 
straipsnis — „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kova darosi vis sunkesnė, o priešas 
klastingesnis“. Toliau skelbiama Lietuvos 
katalikų padėka šventajam Tėvui Jonui 
Pauliui Antrajam, Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų sveikinimas savo ištremtajam ga
nytojui vyskupui Steponavičiui, padėka 
Prancūzijos vyskupams ir Tarptautinei 
krikščioniškojo solidarumo organizacijai 
už kalinamų Lietuvos kunigų Alfonso 
Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus gynimą.

Rašoma apie Lietuvos Globėjo šventojo 
Kazimiero jubiliejaus atgarsius. Skelbia
mi kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus pa
mokslai, įtraukti į kaltinamąją medžiagą. 
Pranešama apie naujas kratas ir tardy
mus. Skyrelyje „Mūsų kaliniai“ pateikia
ma žinių apie Povilo Pečeliūno bado strei 
ką lageryje ir jo bausmę izoliatoriuje, mi
nimi: Gintautas Iešmantas, Antanas Ter
leckas, Vytautas Skuodis ir jau paleistas 
iš lagerio Mečislovas Jurevičius.

Be to, įprastiniai Kronikos skyreliai — 
Žinios iš vyskupijų, Sovietinėje mokyklo
je, Bažnyčia sovietinėse respublikose.

Toks ką tik Vakarus pasiekusio Kroni
kos 64-jo numerio turinys. Plačiau jį ap 
žvelgsime, kai šis numeris pasieks mūsų 
redakciją. 

tas prasideda žodžiais „Quae ad sancto
rum“, ji todėl ir vadinama brevė „Quae 
ad sanctorum“.

Negalėdamas pasinaudoti originalu, tu 
riu prieš akis tos brevės paruošiamąjį 
tekstą, popiežiaus kurijoje vadinamą minu 
tą. Tai Vatikano archyve saugomas, šva
riai ant popieriaus rašytas tekstas, kurį 
gale pasirašė pats popiežius ir jo sekreto
rius (Arch. Vat., Seer. brev. 327, fol. 93r- 
94v ir lū3r-104v). Dėl to ši minuta iš tik
rųjų yra teksto originalas; į Vilnių kan. 
.Svencickio parvežta brevė yra parašyta 
ant pergamento, bet iš tiesų ji yra šios 
šios minutes kopija, kurią patvirtino tas 
pats sekretorius Vestiijus Barbianus savo 
parašu ir vaškiniu .žvejo1 antspaudu. Po
piežiaus parašo ten nėra.

Brevės tekstą išleido 1604 m. G. Sven
cickis ir 1910 m. jį persispausdino J. Kur 
czewskis leidinyje „Košciol Zamkowy", II 
tome. Brevę galima padalinti į dvi dalis: 
pirmoji indultas Lenkijoje ir Lietuvoje 
švęsti šv. Kazimiero liturginę šventę „sub 
duplici ritu“, pagal Romos brevijoriaus 
rubrikas 'ir šioje brevėje paskelbtas lekci
jas bei maldas; antroji — brevijoriaus II 
nokturno lekcijų apie šv. Kazimiero gy
venimą tekstas ir šventojo garbei mišio
se vartotinos .maldos. Kad tokiame svar
biame popiežiaus dokumente būtų skelbia 
mos brevijoriaus lekcijos ir mišių maldos, 
yra gana retas, jei ne vienintelis, įvykis. 
Jis taip pat liudija, kad iki tol nebuvo ofi 
cialiai Romos patvirtintų šv. Kazimiero 
mišių tekstų. Jų į brevę 'įjungimas tarsi 
nori pabrėžti, jog šv. Kazimiero garbini
mo raidoje tai yra pirmasis Šv. Sosto nu
tarimas.

Paulius Rabikauskas

Pranešama, kad drauge su šiuo Kroni
kos numeriu Vakaruose gautas ir pernai 
vasario mėnesį Lietuvoje pasirodęs pogrin 
džio „Aušros“ 35-tas numeris, kuris iki 
šiol dar nebuvo prasiveržęs pro Geležinę 
uždangą. Jau anksčiau Vakaruose gauti 
kiti „Aušros“ numeriai, įskaitant ir šiemet 
vasario mėnesį pasirodžiusį 41-mą nume
rį. Vis dar kelio j Vakarus nesurado „Auš 
ros“ 38-sis numeris. (LER)

BRONIAUS JONUŠO
STIPENDIJA

1984 m. kompoz. Broniaus Jonušo tūks
tančio dolerių stipendija, septintoji iš ei
lės, buvo paskirta čikagietei Ramonai Ste 
ponavičiūtei.

Metinę stipendiją velionio atminimui 
yra įsteigusi jo našlė Emilija Jonušienė. 
J‘i skiriama lietuviui studentui ar lietuvei 
studentei, kurie šalia savo tiesioginių stu 
dijų yra pasirinkę lituanistiką, pasižymė 
ję lietuviškoje veikloje.

Ramona yra baigusi Pedagoginį lituanis 
tikos institutą, reiškiasi lietuvių spaudo
je, už rašinius laimėjusi premijų.

KLAIDOS IŠTAISYMAS

Praėjusiame „E.L.“ numeryje išspaus
dintame apie a.a. adv. J. Katilių-Vaitie- 
kūną straipsnyje įsivėlė klaida. Pasakyta, 
kad velionis gimė Šunskų valsčiuje. Dabar 
mums straipsnio autorius pranešė, kad iš 
tikrųjų jis buvo gimęs 1903 m. Škotijoje, 
bet vaikas būdamas su tėvais grįžo į Lie 
tuvą ir augo Šunskų apylinkėje.

VINCAS KAZOKAS išėjo palikęs ne
užbaigtus darbus, neišeikvojęs visų 
kūrybinių jėgų.

Gimęs 1919 m. Lietuvos kaime, ro
mantiškoje Dzūkijoje, nuo vaikystės 
veržėsi į mokslią, į kultūrinę veiklą. 
Kelias į mokslą buvo ilgas, painus: pra 
džios mokykla, Lazdijų gimnazija, uni 
versitetas Kaune ir Vilniuje, pagaliau 
pasitraukus iš tėvynės, studijos Tuebin 
geno universitete, Lygiagrečiai ėjo dar 
bas. Jis dirbo Kauno universiteto raš
tinėje, bibliotekoje, mokytojavo Reut- 
lingene lietuvių gimnazijoje. Pasireiš
kimas visuomeninėje veikloje irgi bu
vo sudėtingas. Narys Lazdijų gimnazi 
jos slapto ateitininkų būrelio, vėliau ša 
trijos meno draugijos. Lietuvos oku
pacijos metu veikė pogrindyje, Vokieti 
joje buvo studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininku.

Jo kūrybiniai polėkiai plačiai pasi
reiškė Australijoje, į kurią atvyko 
1949 m., ir su šeima gyveno Sidnėjuj 
iki mirties.

Žmogaus kūryba, ar tai reikštųsi 
ekonominio gerbūvio siekimu savo šei 
mai, ar tautai, politika, organizacine 
veikla, ar dailiojo rašto žodžiais, išreiš 
kia vidaus pasaulį, jo sielą, siekius, at 
sidavimą tautai. Vincas Kazokas reiš 
kėši įvairiose srityse. Jo darbų buvo 
apstu. Kiekvienam darbui atsidavęs, 
sakęs: „Žmogaus asmeniškame gyveni 
me tėra du dalykai svarbūs: kaip gyve 
nai ir ką padarei. Juose telpa žmo
gus...“
Vincas Kazokas kaip visuomeninin

kas atkyviai įsijungė į lietuvišką ben
druomenę nuo pat apsigyvenimo Sid
nėjuje. Tai vienais, tai kitais metais 
jis Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto tarybos atstovas, krašto valdy
bos narys švietimo reikalams, krašto 
valdybos vicepirmininkas, literatūri
nės sekcijos seniūnas, kultūros tarybos 
pirmininkas, Plunksnos klubo aktyvis
tas, dalyvis literatūrinių parengimų.

Dailiojo žodžio kūryba pasireiškė 
gan jaunas. Spausdino savo eilėraščius 
ateitininkų krypties žurnaluose. Ir vėl 
reikia pastebėti, kad kūrybiškai dau
giausia pasidarbavo gyvendamas už tė 
vynės ribų. Gal todėl jo kūryba ilgesiu 
ga, ieškanti gyvenimo prasmės, žmo
gaus paskirties, gilesnių sferų.

Nuo 1961 m. su neilga pertrauka, bu 
vo Australijos lietuvių bendruomenės 
savaitraščio „Mūsų Pastogė“ redakto

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS
Lapkričio 25-28 d. Čikagoje, Jaunimo 

centre, įvyks Penktasis Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumas.

Jonas Bilėnas yra Mokslinės programos 
komiteto pirmininkas.

Griežtųjų mokslų, technologijos ir arch 
tektūros sesijų vadovai: inž. J. Danys, Ka 
nada — Struktūra ir statyba; dr. S. Bač- 
kaitis, JAV — Transportacija; dr. V. Fid- 
leris, Kanada — Energija; V. Klemas, 
JAV — Jūros mokslai; dr. V. Narutis, JAV 
— Žemės mokslai; dr. P. Zunde, JAV — 
Informacijos mokslai; dr. A. Liulevičius, 
JAV — Matematika. 

rius. Nuo tada tai jo gyvenimas suko
si apie lietuvių periodinę spaudą. Visą 
redagavimo darbą ir technišką paren
gimą nešė ant savo pečių. Tai buvo ne
lengva. Pajėgių bendradarbių nedaug 
turėjęs. Trapios konstitucijos, nestip
rios sveikatos, sunkų, atsakomingą dar 
bą atliko su šypsena iki galo. Atokus, 
santūrus, visad užimtas savo darbais, 
vis dėlto daugeliui artimas. Dalyvavi
mu parengimuose ir susirinkimuose pa 
brėžė spaudos reikšmę mūsų gyveni
me; vedamamuose gvildendamas lietu 
vių bendruomenės poreikius, vedė prie 
susibūrimo, jaunuomenės įjungimo. 
Samprotavo, gvildeno, šaukė, klydo, 
klausė kritikų, ir nieko nebodamas ėjo 
savo keliu. Jo kelias kaip redaktoriaus 
buvo sunkus, menkai atlyginamas, vie 
nišas, saldus ir kartus, bet jis nesvyra
vo, nesitraukė, galima sakyti, užsispy 
rūsiai vykdė prisiimtą darbą.

Visuomeniškai budrus, Vincas Ka
zokas išliko jautrus. Sielos nerimą, ne 
suprasto žmogaus skundą, norą susi
lieti su gamta, joje atgimti, išreiškė ei
lėraščiuose. Poezijoje ieškojo gyveni
mo prasmės, tikėjo amžinu gyvenimu. 
Savo lūkesčius išreiškė:

,,/r taip svajodamas vis laukiu ir 
nerimsta.

Praslinks gal amžiai dar. Bet aš 
esu kantrus.

Gal daug dar kartų teks į tamsumas 
nugrimsti

Ir vėl iškilt švieson, kol pagaliau
antru 

Gyvenimu sušvis sunki buitis 
manoji, 

Vos palytėta rankom kuriančio
žmogaus, 

Apie kurį be paliovos su nerimu
sapnuoja 

Visi daiktai tarp žemės ir
dangaus.“

Australijos lietuvių savaitraščio re
daktorius, poetas Vincas Kazokas pa
ruošęs „Mūsų Pastogės“ leidinį, be at 
sisveikinimo žodžio krito, širdis nusto 
jo plakusi š.m. spalio 30 d. einant 66- 
tus metus. Paliko žmona Genovaitė, 
duktė Ugnė ir sūnus Kajus. Virš dvie
jų šimtų tautiečių palydėjo mirusį į 
amžiną poilsį. Jo mirtis paliko žaizdą 
lietuvių bendruomenėje.

Ava Saudargienė
4.11.1984, Sidnėjus.

Humanitarinių socialinių mokslų sesi
jų pirmininkai: A. Liulevičienė, JAV — 
Teologija; E. Sakadolskienė, JAV — Muzi 
kologija; dr. K. Keblys, JAV — Literatū
ra; dr. K. Trimakas, JAV — Psichologija; 
E. Žygaitė, JAV — Folkloras; S. Kuprys, 
JAV — Teisė; dr. A. Idzelis, JAV — Politi 
niai mokslai; dr. A. Klimas, JAV — Litua 
nistika.

Užbaigtuvių banketas bus surengtas 
Beverly Country klube. Bilieto kaina 27 
dol.

BEJĖGIŠKUMAS IR SMURTAS
VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

Ištraukos iš prof. dr. V.J. Bieliausko paskaitos „Bejėgiškumas ir 
smurtas: psichologiniai politinės represijos bruožai“, skaitytos praėju
sioj Studijų savaitėj Augsburge. 
i.f .

Kiekvienam lankančiam Venecijoje dožų rūmus, be abejo, bus pa
rodyta Dešimties Tarybos (Consilium dei dieci) salė, kurioje 15-16 
šimtmečiuose buvo tardomi ir teisiami politiniai nusikaltėliai. Ši Tary
ba turėjusi absoliučią galią nuteisti kiekvieną apkaltintą pilietį įvairio
ms bausmėms nuo trumpesnio ar ilgesnio laiko kalėjime ligi mirties 
sprendimo. Dešimties Tarybos sprendimas buvo galutinis: jokio toles
nio atsišaukimo nebuvo ir jokio pasigailėjimo niekas negaudavo. Kalė
jimo celės šiems politiniams kaliniams buvo dožų rūmų žemesnėje da
lyje; celės, kurių sienose ir dabar matosi kalinių nagais išdraskyti ženk 
lai, kuriuos jie paliko ilgėdamiesi išsilaisvinimo, kuris niekad neįvyko. 
Paskutini kartą nuteistieji kaliniai buvo vedami į kalėjimą per tiltą 
per mažą kanalą, ir ten eidami jie paskutinį kartą galėdavo per mažas 
skylutes sienoje pažvelgti į šv. Morkaus aikštę, pamatyti ten bejuokau
jančius žmones, ir po to jie buvo nuvedami žemyn, kur nei šviesos nei 
žmonių jau veik nematė, šitas tiltas ir dabar yra tebevadinamas „ato
dūsių tiltu“, nes ten kaliniai su nusivylimu atsidusdavę, žinodami, kad 
jiems laisvė niekuomet nebus prieinama. —

Tai buvo prieš 3-4 šimtmečius Venecijoj. Ir kiek ten nekaltų žmonių 
buvo kankinamų ir kiek iš jų ten savo gyvybes prarado, niekas dabar 
nekalba, gal net nesidomi. Domimasi tik gražiais paveikslais, gražia 
statyba , įdomia istorija.

Leiskite dabar sugrįžti kiek arčiau į dabartį ir vieno turisto pa
sakojimo pagalba aplankyti dabartinę Lietuvos sostinę Vilnių. Tenai 

tas turistas buvo nuvestas pavalgyti į gražią, labai įspūdingai atstatytą 
vieno namo rūsyje esančią valgyklą-restoraną.Tenai yra labai gražių 
gotikos stilių langelių ir labai gražiai įrengtų daug mažų kambarėlių, 
kuriose mažos grupės klientų galį vaišintis. Mūsų turistas su kitais 
šauniai pasivaišino, bet jis tų patalpų istorijos net nesužinojo: ten 
anksčiau buvo kalėjimo tardymo celės, kuriose po Antro pasaulinio ka
ro daug politinių kalinių, turbūt taip pat su savo kruvinais pirštais 
sienas draskyti mėgino, bet jų niekas nepastebėjo ir jų kančios skaus
mo niekas negirdėjo. O dabar gi ten viskas nušvarinta, išpuošta ir, at
rodo, kad net negalima įsivaizduoti, kad ten žmogaus laisvė ir vsrtė 
buvo dar taip neseniai visiškai suniek'inama.

Dar vienas vaizdas: Černiakovskio speciali psichiatrinė ligoninė 
Sovietų S-goj. Ten 1973 m. ir vėl 1979-80 m. randasi lietuvis medicinos 
studentas Arvydas čekanavičius, 31 m. amžiaus, kuris ten buvo patal
pintas po to, kai jis prisijungė prie neoficialios žmogaus teisių stebėji
mo grupės. Algirdas gavo stiprių narkoleptinių vaistų, kurie ir jo kūne 
paralyžiaus ženklus iššaukė ir jo galvoseną sumaišė (Amnesty Interna
tional, EUR, 46.01.83).

Šitokių vaizdų būtų galima daug pakartoti, bet ir šių turėtų užtek
ti pailiustruoti mūsų temos pagrindinėms mintims, žmogaus teisių 
problema nėra nauja problema. Ji tęsėsi per šimtmečius ir ji tebesitę
sia dabar. Žmogaus suniekinimas ir nužmoginimas vyksta daugelyje 
pasaulio kraštų ir dabar. Gal tik skirtumas yra tame, kad dabar šitai 
mus lietuvius ypatingai liečia, nes neretas lietuvis, kaip ir visa mūsų 
tauta, yra tapę bejėgiais. Be to, dar yra skirtumas ir naujuosiuose 
žmogaus teisių laužymo metoduose, kurių pagalba ne tik laisvė yra 
atimama, bet net protas yra užtemdomas psichiatrinio smurto pagalba.

Atrodo, kad sistematinės politinės represijos dabar yra atsieku
sios tokią sofistikaciją, tokius rafinuotumus, kad prieš jas nieku būdu 
negalima pasipriešinti. Bet jeigu sutiksime su senųjų graikų tvirtini
mu, kad jėga yra būtina būtybės egzistencijai ir kad žmoguje ta jėga 
pasireiškia taip pat asmeniškos vertybės turėjimu, tai visiškas atėmi
mas iš žmogaus jėgos ir jo vertybės reikštų jo egzistencijos eliminavi
mą. Tuo ibūdu politinės represijos bejėgiu padarytas žmogus yra pri- )■ 
verstas kovoti už savo jėgą, nes tai yra jam vienintelis būdas išlikti. 
Žmogus gali būti priverstas imtis būdų prieš režimą ginklu kovoti — 
arba aktyvią rezistenciją pradėti. Aktyvi rezistencija Sov. S-goj yra 
ne kartą mėginta, bet ji visada buvo fizinio smurto būdu sutriuškinta. 
Toks likimas ištiko lietuvių partizanus po Antrojo pasaulinio karo, toks ;| 
likimas ištiko čekus, vengrus ir kiek anksčiau lenkus. Reiškia patirtis i 
rodo, kad aktyvi rezistencija naudojanti smurtą prieš smurtą nėra bu
vusi ten efektyvi ir galutiniam rezultate bejėgiškumą ji net pastiprino. | 
Bet žmogui bejėgiu ilgai likti yra neįmanoma. Taigi iš lėto prasidėjo 
pasyvi rezistencija, kuri yra atsisakiusi naudoti bet kokį fizinį pasi- | 
priešinimą represijai, šis metodas žmonijai yra labai gerai žinomas is
torijos bėgyje. Pats Kristus naudojo šį pasyvų pasipriešinimą, turėda
mas reikalų su masine Romos imperijos priespauda. Jis buvo nukry
žiuotas; jo mokiniai daugumoje buvo Romos imperijos nužudyti. Bet 
Kristaus mokslas buvo galingesnis už fizinę jėgą ir jis istorijos bėgyje 
nugalėjo nenugalimą Romos imperiją. Kitas kiek naujesnis ir gal dau
giau sekuliarinis pavyzdys galima matyti Gandhi naudojime pasy- 3 
vios jėgos prieš Britų Imperijos dominavimą Indijoje. Jis nei pats ne
naudojo fizinio pasipriešinimo ir savo pasekėjams neleido jo naudoti 
net ir tada, kada jie buvo mušami, skriaudžiami ir kalinami... Nors
Gandhi pavyzdys gal mažiau remias religiniais pagrindais, visdėlto kaip 
R. May pažymi: „tikras nesmurtiškas pasipriešinimas visuomet savyje 
turi religinę dimensiją, nes savo esme jis praviršija visas formas žmo
giškos jėgos,“ (May, 1972, p. 112). Taigi reiktų sutikti, kad ir Gandhi 
pasipriešinimas turėjo religinį pagrindą, kuris jam davė daugiau jėgos,

2
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VISUOMENININKAI IRGI ŽMONĖSModernios visuomenės pagrindą sudaro trys santykiaujančios jėgos. Svarbiausia jėga yra jos darbininkai, kurie dirba siek darni savęs aprūpinimo kovoje už būvį. Šalta šio pagrindinio sluoksnio yra platus savanoriškų sambūrių tinklas, kuris susideda iš specializuotos paskirties visuomeniškų vienetų. Pastarieji paprastai nesiekia asmeniško pelno, bet rūpinasi ir dažnai vykdo įvairius visuomeniško gyvenimo reikalus atliekamu nuo kovos už būvį laiku. Ant šių dviejų žmonių jėgų sluoksnių ir iš jų pajamų ir prityrimo laikosi trečioji jėga — valdžia, jos valdininkija, kariuomenė, viešųjų reikalų aptarnavimo darbininkai.Skaitlingiausią žmonių grupę sudaro kovos už būvį nariai. Iš jų triūso mokesčių pavidalu yra išlaikomos visos valdžios. Ironiška, kad tie, kurie valdžias išlaiko, patys turi mažiausią įtaką juos vai dantiems. įtaką valdžiai, šalia pačios valdžios, demokratinėse santvarkose turi an trasis sluoksnis — savanoriškų sambūrių tinklas ir jį sudarantys visuomeniškų polė kių žmonės. Jo įtaka siekia ne tik valdžias, bet beveik kiekvieną bendruomeni nio gyvenimo sritį. Šis savanoriškas tinklas nėra nei labai formalus, nei pastovus, nei nėra labai gerai organizuotas, bet atlieka nepaprastos svarbos darbus.Pagalvokime, kiek kainuotų (jei tai bū tų įmanoma), atlikti visus uždavinius, ku riuos savanoriškai vykdo bažnyčios ir tikybiniai sambūriai, labdarybės organizacijos, mokyklų tėvų komitetai, savišalpinės organizacijos, apylinkių namų savininkų draugijos, jaunimo organizacijos, naudotojų kooperatyvai, kooperatyvinės taupomosios kasos, profesinės sąjungos, politinių partijų kuopos ir t.t. ir t.t. Jokia valdžios biurokratija nepajėgtų šių darbų at likti jau vien todėl, kad valdžios pastangos yra struktūriniai suvaržytos ir dažniausiai nepasižymi didele iniciatyva, kai savanoriški vienetai yra lankstesni ir prisi taiko prie kintančių poreikių.Savanoriškame tinkle dirba daug mažiau žmonių, nei yra dirbančių kovoje už savo būvį, bet jų skaičius yra reikšmingas. Niekas nėra suskaičiavęs, kiek sava
Skaitytoju taiSkai

NEVENKIME PERSPAUSDINTI 
SVARBIAS ŽINIASLaikraščių redaktoriai, kartas nuo karto nusiskundžia dėl siunčiamų „kalkinių“ ir „xerox“ žinių. „Pasaulio Lietuvio“ redaktorius rašo, kad: „Laikraštis ir žurnalas bus įdomus tik tada, jeigu jame bus spausdinama aktuali, nauja, originali medžiaga“. Tai visi suprantame. Kyla klausi mas, ar laikraštis, kuris įdeda svarbią korespondenciją, kad ir „xerox“ nuorašą, nuostoja savo vertės ir aktualumo? Juk daug laikraščių persispausdina vienas iš kitų žinias bei straipsnius. Kaip aiškinti AP ir UPI agentūrų žinias, kurias šimtai pasaulio laikraščių persispausdina ir niekas dėl to nesijaudina?Daugelis skaitytojų prenumeruoja vieną ar du laikraščius. Pagvildenkim, kad ir tokį būdingą pavyzdį: koks nors laikraš tis išeina JAV, ir jį Europoje prenumeruo ja tik kelios dešimtys skaitytojų, kuris juos pasiekia po poros mėnesių, o Europoje leidžiamas „EL“ kelis tūkstančius egzempliorių paskleidžia už kelių dienų. Šiuo atveju tūkstančiai skaitytojų nežino tos įdomios ir aktualios žinios, jei jie ture 

norių yra ir kiek darbo valandų (ir savo kišenpinigių) jie paaukoja, kokio mas to ir vertės patarnavimus jie atlieka. Galim spėlioti, kad iš 100 milijonų už atlyginimą dirbančių kas dešimtas taip pat dalyvauja kokioje nors savanoriškoje vei kloję. Iš apie milijonų pensininkų amžiaus žmonių gal kas aštuntas yra savanoris dar bininkas. Taigi, savanorių gali būti apie 15-20 milijonų. Jei kiekvienas iš jų prie savo pastangų dar paaukoja dešimtinę, sa vanoriškų sambūrių įnašas visuomenės naudai turėtų siekti apie 40 milijardų dolerių vien Jungtinėse Amerikos Valstijose.Bet savanorių atliekami reikalai dažnai negali būti pinigais įvertinti. Spėjama 40 milijardų dolerių apyvarta rodo tik išlaidas, o ne darbo Ir atsiekiamų vertę. Ko kią vertę, pavyzdžiui, turi pramoginis klu bas, kuris padeda žmonėms santykiauti, teikia psichinę paspirtį, arba tik išblaško pavargusius? Kokią vertę turi apylinkės statybinės zonos išlaikymas ar pakeitimas dėl kurio kovoja namų savininkų draugija? Kokią vertę turi imigracijos įstatymo pakeitimas, ar gyvulių globos draugijos vykdomi darbai?Žvelgiant į lietuvių išeivių organizuotę nėra sunku rasti kovos už būvį ir savano rių sluoksnius, bet trečiasis, valdžia, lietu viiškoje visuomenėje nėra išvystytas. Priežasčių tam yra bent kelios.Pirmiausia, išeivių visuomenė yra gry- nai savanoriška — jos nariai gali paklusti dėl bendrai priimto tikslo arba dėl savanoriškai priimto autoriteto svorio. Iš kitos pusės, savanoriško susiklausymo vienetai nesiremia įstatymo ir bausmės grėsmėmis ir kiekvienas turi teisę autoriteto neboti, arba jam prieštarauti, arba pasitraukti. Vienintelė bendruomenei prieinama sankcija yra socialinės stigmos taikymas nepaklusniesiems. O tokia viešosios stigmos priemonė yra priešinga savanoriškos organizacijos esmei. Kai ji yra taikoma, kai yra bandoma viešosios nuomonės įtaigoji- mo būdu išvystyti prievartą laisvos bendruomenės nariams — paprastai įvyksta priešinga reakcija: pasitraukia ne tik prie vartau j ami, bet ir kiti, kurie bodisi tokių

tų pasikliauti vien JAV laikraščio žinia. Ar negeriau tas „kalkinis“ nuorašas, kuris įgalina žinią perduoti plačiai skaitytojų masei be atidėliojimo, ypač kai „EL“ savo korespondento tame krašte neturi ir originalo negali gauti. Geras laikraštis ne tiek jaudinasi dėl šaltinio, kiek dėl reikalo žinią bematant perduoti.Mažėjant korespondentų skaičiui, fa- raoniškų reikalavimų reikėtų atsisakyti, kad laikraščio aktualumas nebūtų pakenk tas.Man yra daug kartų tekę girdėti nusiskundimus: „Aš pirmą kartą girdžiu apie šią žinią, kodėl mano laikraštyje nebuvo?“ Todėl, kad redaktorius ignoruoja „xero- xus“.Originalą kiekvienam laikraščiui parašy ti neįmanoma, o korespondentai nepajėgia aptarnauti visus mūsų lietuviškus laikraščius, todėl jie kartais ir imasi spaudos agentūrinės „xeroxų“ taktikos. Kai kuriais atvejais „xerox“ tikrai gerbtini ii- neįkai nojama redaktoriui vertybė. Būtų įdomu kitų nuomonės šiuo klausimu.
Julius VaisiūnasCaracas, 1984 lapkričio 5 d.

priemonių naudojimu.Valdžios silpnumas lietuviškoje visuomenėje pasireiškia ir kitu būdu — varžovų vadovaujančiom vietom užimti trūkumu. šios padėties priežastys yra bent dvi. Viena, yra turbūt egoistiškumas, abuo jumas visuomenės, o ne savo asmeniškiems reikalams. Antra turbūt taip rišasi su savanaudiškumu: lietuviško visuomeninio gyvenimo aruodai yra maži ir juos išvystyti galimybių nėra daug. Kai nėra vilties būti kokiu nors būdu atlygintam, neatsiranda norinčių tokiomis kukliomis sąlygomis dirbti.šios priežastys verčia lietuvišką visuomeninį gyvenimą būti kukliu. Podarbinis ir neapmokamas darbas, gi, negali sulaukti pačių produktingiausių jėgų ir jis dau gumos žmonių nevilioja. Dėl to išeivių sa vanorių tinklas prilygsta mėgėjiškoms, o ne profesionališkoms jėgoms. Nežiūrint šių teisybių, išeivių savanorių atliekamas darbas yra labai didelis ir dažnai palieka vertingą kultūrinį, politinį, ir net medžiaginį pėdsaką.Priešingai anglosaksų kultūros aplinkos žmonėms, lietuviai į savanoriškų darbininkų užsiėmimus žiūri su nepasitikėjimu, kartais pavydu, ir visuomet įtardami, kad tokie darbininkai iš savo pastangų turi kokią nors, gal jiems nežinomą, nau dą — o mažų mažiausiai, jie yra garbėtroškos.
SPORTAS LIETUVOJE

KAUNAS ĮVEIKĖ MASKVĄPo Kauno Žalgirio ir Maskvos CASK klubo rungtynių, Sov. S-gos krepšinio rink tinės treneris A. Gomelskis spaudai parei'š kė: „Tos dvi komandos ryškiai išsiskiria tarp kitų aukščiausios lygos dalyvių. Ir čia dar reikėtų pridurti, kad taip pat jau trečią sezoną. Pirmenybių pradžioje (meis teris bus išaiškintas 1985 m. — K.B.), susilpnėjus Kijevo Strojiteliui, teliko dvi ko mandos, pretenduojančios į šalies pirmenybių auksą“.Iš anksto reikia pranešti, kad Kauno Žalgiris nugalėjo daugkartinį Sov. S-gos krepšinio meisterį Maskvos CASK koman dą 98:88. Rungtynės buvo labai dramatiškos, pasibaigusios normaliu laiku lygiomis 80:80. Tik pratęsus, mūsiškiai krepšininkai išplėšė pergalę, pelnydami per pen kias minutes net 18 taškų. Po šių rungty nių Kauno Žalgiris aukščiausioje Sov. S- gos lygoje yra pirmoje vietoje. Kiek blogiau žaidžia Vilniaus Statyba, po vienuolikos rungtynių surinkusi tik 3 taškus ir pirmenybėse užima priešpaskutinę vietą.Antrojo rato pirmojo turo varžybos vyks lapkričio 29 — gruodžio 4 dienomis Tbilisyje ir Rygoje. Vilnius žais Gruzijoje, o Kaunas Latvijos sostinėje. Taip pat Kaunas atstovauja Sov. S-gą Europos vyrų krepšinio taurės pirmenybėse.Moterų pusėje po sužaistų trijų rungtynių visiškai netikėtai pirmauja Maskvos CASK krepšininkės. Rygos TTT klubas daugkartinis Sov. S-gos ir Europos meisteris kartu su Vilniaus Kibirkštim da linasi 4-6 vieta, o Kauno Banga (anksčiau Politechnika) užima 7-9 vietą.Futbolo pirmenybėse vilniečiai atsileido. Po gražių pergalių ne tik savoje aikštėje, bet ir svečiuose, staiga pralaimėjo Lietuvos sostinėje prieš Maskvos Torpedo 0:2. Po šių rungtynių (liko dar žaisti ke- tverios) Vilniaus Žalgiris su 32 taškais yra aštuntoje vietoje. Praėjusiais metais Žalgiris pirmenybes baigė penktoje vietoje.Lietuvos futbole ir toliau pirmauja Klai

Be abejo, garbėtroškų pasaulyje yra. Galbūt organizacijų pirmininkų tarpe jų yra daugiau, nei nevisuomenininkų tarpe. Vienok, garbės troškimo patenkinimas retai yra vertas šimtų, kartais net tūkstančio darbo valandų per metus.Visuomeniškai nusiteikusius žmones savanoriškam darbui gali skatinti net ne garbės troškimas, bet labai paprastos ir visai nepaslaptingos priežastys. Pavyzdžiui, pomėgis santykiauti ir dirbti su žmo nėmis, nors įvykdyti kokį uždavinį, meilė artimui, žmogui, savo tautai, žinomo asmens atliktų darbų ar gyvenimo būdo sekimas, pareigingas asmeniškos duoklės ati davimas ir t.t.Lietuvių visuomenė vertina, pavyzdžiui, dainininkus daugiau už dramos vaidintojus, tapytojus daugiau už skulptorius, poe tus daugiau nei beletristus ir t.t. Visuomenininko sąvoka šiuose rėmuose net ir į galvą neateina. Kodėl taip yra?Gal pirma tokio rūšiavimo priežastis yra tame, kad sermėgiai ūkininkai „visuo menininkų“ savo tarpe kaip ir neturėjo — nebuvo tam laiko ir sąlygų. Artimiausia kaimo visuomenininko sąvoka buvo seniūnas, bet jo vaidmuo saviveiklinėje plotmėje nebuvo didelis. Antroji vertinimo priežastis yra kūrėjo pramogininko kil dinimas, kuris suteikia žmogui pasitenkinimą. Daina, paveikslas, eiliuoti žodžiai at rodo lietuviui mielesni už dramą (sunkiau sekti). Skulptūrą (nėra spalvų), beletristiką (per ilga, ne vaizdi). Trečioji priežas tis glūdi visuomenininko vaidmenyje — jis dirba su žmonėmis ir per žmones, jis 
pėdos Granitas prieš Panevėžio Ekraną ir Vilniaus Pažangą. Paskutinėse vietose yra Kėdainių Nevėžis ir Vilniaus Žalgirio atsarginė komanda, pasivadinusi „Žalgirie čiu“.Prie futbolo naujienų reiktų priskirti vilniškiame „Sporte“ G. Pinigio ilgą straip snį apie Sov. S-gos jaunių rinktinės varti ninką Almantą Kavaliauską. „Sportas“ ra šo: „Per Tarybų Lietuvos moksleivių rink tinės rungtynes su Gruzijos futbolininkais, visą pirmą kėlinį nuo mūsiškių vartų į aikštę skliste sklido raiški, taisyklinga su valkietiška šneka. Tiesa, šiek tiek kapota, kartas nuo karto nutrunkanti, kaip to rei kalavo bematant besikeičiančios situacijos žaliojoje vejoje. Mūsų rinktinės gynėjai, saugai žaidė net neatsigręždami į var tininką: žinojo, Almantas išmano, ką sako.„O rungtynių teisėjas, visą kėlinį šnairavęs į mūsiškį vartininką ir jo beveik ne sustojančios šnekos, pagaliau neapsikentė ir stabtelėjęs prie Almanto, piktokai išpys kino:— Nesiliausi tiek šnekėjęs, gausi kortelę!Almantas, žodžio kišenėje neieškodamas, pasakė:—Aš — komandos komjaunimo organiza torius. Kaip galiu nekalbėti, tylėti, kai vy rai žaidžia?Teisėjau tik rankomis skėsterėjo...“Vakarų pasaulyje toks atvejis būtų bau džiamas įspėjimu arba net geltona kortele. Tačiau komunistiniame... ir teisėjas yra bejėgis prieš komjaunuolį!Nors olimpiada dar už keturių metų, ta čiau „International Herald Tribūne“ š.m. lapkričio mėn. 2 d. ilgame straipsnyje „Moscow intensifies press campaign against summer Olympics in Seoul“ rašo, kad Sov. S-ga jau pradėjo spaudoje Seou lo olimpinių žaidimų boikotą, siūlydama žaidimus perkelti į kitą miestą. Vienas žy miausių Sov. S-gos sporto reporterių Mykolas Dimitrievas „Sovieckij Sport“ veda majame pareiškė: „Dar nevėlu ištaisyti 

judina, organizuoja, reikalauja, jo poreiš- kiai dažnai sukelia už ir prieš ginčus, tai yra, sudrumsčia ramybę.Nėra kalbos, kad tokia savanoriškų jėgų gradacija nėra logiška. Ji yra instinktyvi, pasąmoninė. Nėra kalbos, kad tokia vertinimo skalė neatsižvelgia į medžiaginius išskaičiavimus: dainininkai, tapytojai, skulptoriai yra nemažesni, o gal net didesni savimeiles, ir būna už savo pastangas atlyginami, o visuomeninkai — pa prastai nebūna. Individualūs kūrėjai ribojasi savo darbu, o visuomenininkai dažnai įvykdo didesnius darbus per suderintai veikiančius žmonių sambūrius. Individualūs kūrėjai taip pat sudrumsčia „ramybę“ savo kūriniais. Publicistai, filosofai, netgi gerbiami kunigai, savo žodžiais ir rašiniais sukelia „už ir prieš“ ginčus, lygiai kaip ir visuomenininkai.Taigi, visuomenininkai yra žmonės, kaip ir visi kiti. Jų nesuskaitomų darbo valandų aukos yra nemažesnės, o kartais didės nės už atskirų kūrėjų įnašus. Visuomenininkų atlikti darbai dažnai neša didelę ir išliekančią naudą bendruomenei, nors jų kūrėjų parašai po jais nepasilieka.Savo visuomenininkams mes atlyginimų nemokam ir premijų už nenuilstamą darbą neskiriam. Galbūt to reikėtų. Mes galėtume bent pradžioje išmokti juos vertinti be pavydo ir nepasitikėjimo, bet su padėka ir kartkartine pagarba už paaukotas jėgas. Neturėtų būti svarbu, ar mes sutin kame su žmogaus galvosena tol, kol matome jį dirbantį ne sau, bet savo tautos nau dai. L. Kasiulisprieš trejus metus padarytą klaidą“.Šio „streiko“ prieš Seoulą pradžią reikė tų laikyti komunistinio pasaulio vadovų pasitarimą Prahoje. Vilniškis „Sportas“ spalio 25 d. tuo klausimu taip rašė: „Spor to organizacijų atstovai pasisakė už olim pinio judėjimo vienybę ir grynumą, pabrėžė, jog reikia jį toliau stiprinti ir demokratizuoti, didinti nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos ir nacionalinių olimpinių komitetų vaidmenį, sprendžiant aktualius olimpinio judėjimo, kovos prieš rasizmą ir aparteidą, prieš profesionalizmą ir komercijos skverbimąsi į sporto klausimus.„Pasitarimo dalyviai pritarė kai kurių šalių sporto atstovų susirūpinimui, kad eilinių olimpinių žaidynių vieta išrinkta Seoulas. Tarptautinis olimpinis komitetas turi imtis konkrečių priemonių, kad daly vauti 1988 m. olimpinėse žaidynėse visoms šalims būtų sudarytos normalios sąlygos“.
K. Baronas

FILMAS APIE PUNSKO LIETUVIUSLenkijos televizijoje neseniai buvo rodomas filmas GEDIMINO METAI — 84, kuriame žiūrovai galėjo matyti Seinų krašto vaizdus, to krašto lietuvius ir liet, kultūros centrą Punske.Apie Punsko liet, kraštotyros muziejų kalbėjo buv. gimnazijos mokytojas Juozas Vaina, to muziejaus vedėjas. Tarp eks ponatų — liaudies menas ir senovės žemės ūkio bei namų apyvokos įrankiai.Filmo recenziją išspausdino Lenkijos laikraštis „Dziennik Ludowy“ (X. 14), ku ris paaiškino, kad Punske yra lietuvių vid. mokykla ir bažnyčia. Mieste yra 700 gyventojų, visame valsčiuje — 4.800, o parapijai priklauso 4000 tikinčiųjų. Trys ke tvirtadaliai jų — lietuviai.
PLJS ATSTOVAUTA KANADOS 

LIETUVIŲ DIENOSEPLJS pirmininkas ir PLB valdybos narys Gintaras Grušas dalyvavo Kanados Lietuvių Dienose ir tuo pačiu metu vykusiose Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Tarybos suvažiavime spalio 5-7 dienomis Hamiltone, Kanadoje.
negu visa Britų Imperija turėjo, ir Gandhi laimėjo.Dar vienas pasyvios jėgos tvirtumo pavyzdys. 1972 m. gegužės mėn. 14 d. vieno sekmadienio vakare Romas Kalanta Kaune apsipylė ti’lm litrais benzino ir save užsidegė. Jis degdamas kaip ugnies stulpas, sušuko: „Laisvė religijai! Laisvė Lietuvai! Šalin rusai!“ ir po to mirė nuvežtas į Kauno polikliniką žiauriausiose kančiose. (Pagal Martin Falke, 1977, p. 22). šis įvykis, kuris gerai iliustruoja paskutinį bejėgio šauksmą, sukrėtė visą Kauną ir visą Lietuvą. Buvo iššaukta policija, kuri mėgino jėga demonstracijas sustabdyti, bet jai tai nepavyko; nepavyko žmonių sustabdyti nei sovietų karių grupei. Buvo atsiųsti lėktuvais specialūs desantų daliniai iš Kazakstano, kurie po kiek laiko taip pat pasitraukė už Kauno miesto centro. Kalanta buvo palaidotas gegužės 18 d., jo laidotuvės buvo vėl lydimos demonstracijų ir kovų su okupanto jėga. Buvo sužeistų ir žuvusių abiejose pusėse, nors tikslių žinių apie skaičius niekas nedavė. Praėjo kelios dienos, kol miestas pamažu nurimo ir kol viskas grįžo į tvarką. Kalanta niekam nieko blogo nepadarė, o priešingai: jis save panaudojo, negalėdamas pergyventi visiško bejėgiškumo. Ir tas jo bejėgiškumas parodė didelę moralinę jėgą visiems. Pasyvi jėga Lietuvoje ir kituose Sovietų kraštuose tebėra gyva ir ji ir šiandien yra labai aktuali, šios pasyvios jėgos įtakoje buvo įsisteigusi neoficiali Helsinkio grupė, kuri nieko kito nedarė tik registravo Žmogaus teisių laužymų faktus Lietuvoje. Jos narius valdžia pamažu pradėjo terorizuoti. Kun. Laurinavičius žuvo „eismo katastrofoje“. Kun. Svarinskas išbuvęs eilę metų Sibiro kalėjime, grįžęs atgal dabar vėl buvo nuteistas ir išsiųstas kalėjiman ir po to tremčiai. Kun. Tamkevičius, vienas iš jaunesniųjų Helsinkio grupės narių, taip pat nuteistas kalėti. Dabartiniu metu Lietuvos Helsinkio grupė jau išsisklaidė, nes viešai dirbti ji jau nebegali. Bet, kaip neseniai (1984.7.24) Vatikano radijas pranešė, dabar jau yra įsisteigusi žmogaus teisių ir sąžinės laisvės gynėjų grupė pogrindyje, kuri jau sugebėjo du dokumentus persiųsti į Vakarus. Faktai ir tiesa, kaip pasyvioji rezistencija yra teisingai pastebėjusi, yra akstinai, kuriuos melu 

pagrįsta sistema sunkiai gali pakelti. „Lietuvos Katalikų B-čios Kronika“, kuri nuo 1972 metų dokumentavo faktus liečiančius sąžinės laisvės ir religijos la’lsvės pažeidimas, yra sukėlusi daug neramumų Sovie- tijoj. Pati Kronika literatūriniu atžvilgių yra gana ribota; net jos redagavimas yra gana silpnas. Bet ji duoda faktus, kurių niekas negali paneigti ir ji parodo pasyvią jėgą daugelio pasmerktų, nužmogintų bejėgių, kurių drąsa ir pasiaukojimu tenka daugeliui stebėtis (pig. L.K. B. Kronika, 1979).Atrodo, kad pasyvi, nesmurtiška jėga yra vienintelis kelias dabartinėje Sovietų sistemoje žmonėms išsilaikyti. Ši jėga gali net plyšius praardyti geležinėje uždangoje. Wm Pfaff rašydamas „International Herald Tribūne“ (1984.7.24) sakė, kad, atrodo, sovietų orbitoje vyksta tam tikra politinė evoliucija. Štai dabar Lenkijoj bus paleisti 625 kaliniai ir, tai darydamas, Lenkijos režimas ’šiek tiek rodo savistovumo, "įfgl net kiek nutoldamas nuo Maskvos. Rytų ir Vakarų Vokietijos bendradarbiavimas duoda nerimo kitiems Sovietų kraštams, bet duoda di- i’-ęlią ekonominę pagalbą R. Vokietijai. Pfa-ff galvoja, kad tam tiki‘1 maži pasikeitimai yra pastebimi Vengrijoj, Rumunijoj ir Čekoslovakijoj. Vigą tai atsiekiama dideliu kantrumu, santūrumu ir didelėmis aukomis, bet visa tai yra verta laisvės švyturio beieškant.Be abejo, nereikia užmiršti, kad čia yra kalbama apie sovietų satelitus, o ne apie pačią Sov. S-gą. Ar ten jau vyksta evoliucija, sunku pasakyti, nes jos ženklų daug nesimato.Sovietų S-goj politinė represija tebėra labai tvirta ir jos sumažėjimui išoriniai spaudimai nedaug ką gali padėti greitu laiku. Taigi ten belieka turėti kantrybės ir ten žmonėms tenka gyventi pasyvios jėgos egzistencijoj. Bet tai reiškia, kad ten dabartyje tenka išgyventi kančias, skausmą, priespaudą ir neretai desperaciją. Ten dabartines sąlygas bene labai ryškiai aprašo Justinas Marcinkevičius savo dramoje „Mažvydas“, kurį čia noriu pacituoti nors ir iš konteksto išimdamas. Mažvydas kalba kalėjime. „Atsibundi — ir nežinai, ar tu dar gyvas, 

ar jau miręs! Po šiais skliautais sustoja laikas. Tik girdėt, kaip kabo viršum galvos dulkėta amžinybė. Širdis, atrodo, plaka — taigi gyvas. Ar džiaugtis ar liūdėt dėl to? Žmogau, nepiktžodžiauk, — nes gyvasties siūlelis ne tau priklauso. Tu esi beturtis. Tu nieko neturi. Išskyrus skausmą. Ir niekas iš Tavęs jo neatims — nei priešai, nei draugai. Esi turtingas, jei kentėt gali ir jei pasaulį jauti, kaip sopulį, kurio centre negęstančia žaizda žmogus liepsnoja“, (Marcinkevičius, 1977, p. 78-79). Nors, kaip minėjau, ši citata yra kitame kontekste, bet argi ji ne ryškiai poeto žodžiais nusako mums bejėgio jėgą, kurios niekas iš jo negali atimti. Ir gal tik šitokiu būdu priespaudoje gyvenąs žmogus gali sau vilties duoti, nes jis žino, kad laisvė yra turtas, kurio niekas lengvai negauna ir už kurį verta kentėti ir laukti. Jis žino, kad gyvenime jis turi sąmoningai ieškoti savo jėgos, savo vertybės, savo laisvės ir tiesos. Nors melas ir blogis gali ilgai tęstis, bet tiesa visuomet laimės. O gal tik ten, kur pergyvenamas nuogas blogis, žmogus gali pilnai .suprasti, kas yra tikras gėris? O gal tik ten, kur laisvė ir žmogaus teisės yra ribotos, tikrai šios vertybės yra žinomos. O gal tik ten, kur žmogus pergyvena skausmą, jis gali taip pat žinoti apie džiaugsmą, kurio jis siekia? O gal tik ten, kur priespauda net galvojimą nori kontroliuoti, žmogus gali įvertinti savo intelekto svarbumą ir pažinti savo galvojimo ir savo dvasios vertę?O gal tik ten, kur skausmas ir mirtis labai ryškiai prieš akis stovi, žmogus gali savo gyvenimą gyventi šviesiai ir sąmoningai? (pig. Grosser, 1984).Ir bejėgis turi jėgą, kuri istorijos bėgyje imperijas sužlugdžiusi, jam laisvę davė ir vėl duos.Bejėgis žmogus yra bene svarbiausias žmogaus ir Dievo galių lydytojas. Visos fizinės galios, visa prievarta išblėsta jo akivaizdoje, nes galų gale jos jau nebegali jo paliesti. Bejėgiškumas tampa metafizine jėga, savęs ir tautos atpirkimo simboliu, duodančiu viltį ateičiai. Nes po kančios ir mirties seka rezurekcija — žinoma, tik reikia kantrybės laukiant.
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Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Pabaltiečių moterų Kalėdinis bazaras 
—gruodžio 1 d., 11 vai., Londono Latvių 
Namuose.
.Kariuomenės šventės minėjimas Derby— 
lapkričio 17 d., 6.30 vai. vak., Ukrainiečių 
klubo patalpose, 27 Charwood St., Derby.

DBLS Londono 1 sk. rengiamas Kariuo
menės šventės minėjimas — lapkričio 24 
d., 6 vai. v., Sporto ir Socialiniame klube, 
345A Victoria Park Rd., London, E.9.

Mišios už žuvusius karius — lapkričio 
25 d., 11 vai., London Lietuvių bažnyčioje, 
21 The Oval, Hackney Rd., E.2.

Naujųjų Metų sutikimas Londono Liet. 
Sporto ir Soc. Klube, 345a Victoria Park 
Rd., E.9. — gruodžio 31 d., 8.30 v.v. iki 
2 vai. ryto.

AUKOS TAUTOS FONDUI

V.K. — 100 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJAI

Naujam berniukų bendrabučio atstaty
mui paremti Albertas Gaidelis iš Notting- 
hamo paaukojo 50 svarų.

MIRĖ ALDONA RUČINSKIENĖ

Po ilgos ligos lapkričio 11 d. Cheltenha- 
mo ligoninėje mirė DBLS-gos narė, buvu
si Tarybos pirmininkė, Aldona Lėderytė- 
Kučinskienė. Laidotuvės buvo lapkričio 15 
d. iš Gloucesterio St. Peter's bažnyčios.

NAUJAS „MŪSŲ PASTOGĖS“ 
REDAKTORIUS

Mirus „Mūsų Pastobės“ redaktoriui Vin 
cui Kazokui, laikraščio redagavimą laiki
nai perėmė žurn. Bronius Žalys.

NAUJAS „KARIO“ REDAKTORIUS

Zigmas Raulinaitis, buvęs ilgametis žur 
nalo „Kario“ redaktorius, parašęs daug is
torinių ir karinių studijų, pasitraukė iš 
pareigų.

„Karį“ redaguoti apsiėmė Balys Rau
gas, gyvenantis Delran, N.J.

Londonas
VAKARONĖ LIET. NAMUOSE

Jau keli metai, kaip Londone vyksta 
ypatingi diskusijų vakarai—Vakaronės. Jo 
se dalyvauja įvairaus amžiaus Ir išsilavi
nimo žmonės. Vakaronių tikslas: jaukioje 
nuotaikoje pabendrauti ir pasikalbėti vie
nu ar kitu mums rūpimu klausimu.

Tokia Vakaronė įvyks Liet. Namuose, 
Londone, iš.m. lap. 17 d. 7.30 vai.

Diskusijų tema bus: „AŠ NORIU BŪTI 
LIETUVIU, BET MANO TĖVAS NELEI
DŽIA“.

Pagrindiniai kalbėtojai: Vidas Puodžiū
nas, Vladas Dargus, Jaras Alkis ir Kasty
tis Baublys.

Dalyvauti gali jauni ir seni, ir apie sa
vo dalyvavimą praneša Gajutei O'Brien 
Tel. 01-539 6749.

įėjimas laisvas, bet kiekvienas dalyvis 
atneša ką nors iš maisto ar gėrimo.

Kviečiame visus iš Londono ir provin
cijos. Rengėjai

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
BAZARAS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Latvių Na
muose, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2, įvyks tradicinis pabaltiečių 
moterų rengiamas Kalėdų Bazaras.

Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūris nuoširdžiai kviečia mielus tau
tiečius gausiai atsilankyti ir paremti pa
baltiečių moterų organizacijų vykdomą 
darbą.

Bazarą atidarys Mrs. P. Benton 11 vai. 
ryto.

Šiais metais Bazaras bus tik vieną die
ną — nuo 11 vai. iki 8 vai. vakaro.

Dar nevėlu paremti Bazarą fantais ir pi 
niginėm aukom.

Dainavietės

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.

Sodyba
KALĖDINĖS ŠVENTĖS

SODYBOJE
Šiais metais Sodyboje ruošiamos 

tradicinės lietuviškos Kūčios, >po jų, 
vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių 
mišios, o taip pat I-ji ir II-ji šv. Kalė
dų diena.

Sodybos šeimininkai Vytautas ir 
Karolina Andruškevičiai .maloniai jus 
kviečia užsisakyti iš anksto vietą Kū
čių ir Kalėdų šventėms Sodyboje.

Užsisakyti šiuo adresu:
Vytautas Andruškevičius, Picketts 

Hill, Nr. Bordon, Hants, GU35 8TE. 
Tel. 04203 2810.

Šių metų šventinis kainoraštis yra 
šis:

Kūčios 7.50 sv. (nakvynė ir pusry
čiai 12.50 sv.)

Pietūs ir vakarienė I-ją Kalėdų die
ną 7.50 sv. (nakvynė ir pusryčiai 12.50 
sv.).

Pietūs ir vakarienė II-ją Kalėdų die 
ną 7.50 sv. (nakvynė ir pusryčiai 12.50 
sv.).

Trumpasis Kalėdų savaitgalis: Kū
čios, dvi naktys ir maistas 38.00 sv.

Ilgasis Kalėdų savaitgalis: Kūčios, 
trys naktys ir maistas 55.00 sv.

Prie visų kainų reikia pridėti 15% 
mokesčių (V.A.T.)

Sodybos vedėjas

Manchesteris
DĖMESIO!

Lapkričio mėnesio 24 dieną, 6 vai. vak. 
L.K.V.S. „RAMOVĖ“ Manchesterio Lietu 
vių klube rengia 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Programoje: P-no H. Vaineikio paskai
ta ir kita linksma ir įdomi dalis.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti.

Sk. Valdyba

Gloucesteris
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 10 d. Gloucesterio—Stroudo 
DBLS skyrius turėjo pusmetinį narių su
sirinkimą. Buvo aptarti einamieji reikalai.

NETEKOME DVIEJŲ NARIŲ
Šį mėnesį netekome dviejų skyriaus na

rių.
Lapkričio 6 d. mirė Lyda Gravienė ir 

lapkričio 11 d. — Aldona Kučinskienė.
Skyriaus valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

DELS Londono Pirmasis skyrius lap
kričio mėnesio 24 d. Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialiniame klube, 345a Victo
ria Park Rd., London, E.9., rengia iškil
mingą 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

M. Bajorino paskaita.
Nauja ir įvairi meninė programa: Lon

dono vyrų oktetas, Nottinghamo duetas, 
’ Londono duetas, tautinių šokių grupė, 
eilėraščiai ir kt.

Pradžia 6 vai. vak.
Šv. Mišios už žuvusius Lietuvos karius 

bus laikomos Londono Lietuvių bažnyčio
je, 21 The Oval, Hackney Rd., London, 
E.2., lapkričio mėn. 25 d., 11 vai.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
FUTBOLO SEKCIJA KVIEČIA BŪTI 

JOS NARIAIS
Londono lietuvių futbolo komanda „Vic 

toria“ kviečia lietuviškąjį jaunimą, kuris 
domisi futbolu, įstoti ‘į futbolo sekciją.

Jaunuoliai futbolistai kviečiami žaisti 
futbolo komandoje.

Kreiptis ar laiškus rašyti: „Victoria" fut 
bolo sekcijai Lietuvių Sporto ir Sociali
nio klubo adresu. Be to, asmeniškai gali
ma susitikti su komandos nariais klube 
sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p.

Klubo valdyba yra pasiryžusi finansiš
kai remti šią sekciją.

Komandos žaidimo rezultatai ir jos sto 
vis komandų lentelėje yra skelbiami „East 
London Advertiser" ir „Hackney Gazette" 
laikraščiuose.

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio mėn. 17 d. DBLS Derby sky
dus rengia

Kariuomenės Šventės minėjimą.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charwood St., Derby, 6.30 vai. 
vak.

Programoje oficialioji dalis, po kurios 
seks meninė dalis, kurioj pasirodys vis 
tobulėjantis skyriaus jaunimo būrelis 
„Tėviškėlė“ ir vyresnieji dainos mėgėjai.

Po programos šokiai ir kitokie pasilinks 
minimai.

Maloniai kviečiame atsilankyti į Šį mi
nėjimą Derby ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius pasigrožėti liet, daina ir 
muzika. Skyriaus Valdyba

SERGA L. ŽITKEVIČIUS

Poetas Leonardas Žitkevičius, „Darbi
ninko“ redaktorius, po paralyžiaus šiek 
tiek pasitaisė. Ligoninėje jau iškeltas 'į ki 
tą palatą.

REIKIA NUOTRAUKŲ
„Lietuvos bažnyčių“ knygų autoriui 

reikalingos šių Kaišiadorių vyskupijos 
kunigų nuotraukos: Juozo Andriko- 
nio, Alfonso Ažubalio, Juozo Bakšio, 
Zenono Baužio, Petro Bertulio, Juozo 
Bučio, Prano Cibulskio, Mato Cijūnai 
čio, Stanislovo čelkaus, Grigonio, Juo 
zaipo Gusto, Andriaus Juknevičiaus, 
Stanislovo Kiškio, Kazimiero Lajaus- 
ko, Kazimiero Liesevičiaus, Donato 
Linarto, Petro Liutkaus, Petro Lyg- 
nuigario, V. Mazur'kevičiaus, Antano 
Mažeikos, Juozapo Meidaus, Jono Mi 
kučionio. Juozo Mincevičiaus, Zigmo 
Neciunsko, Konstantino Paulavičiaus, 
Marijono Petkevičiaus, Alfonso Petru 
lio, Liudo Puzono, Juozo Rakicko, Ka 
zimiero Ribikausko, Stepono Rudžio- 
nio, Antano Slapšio — Slapšinsko, 
Stanislovo Smollinskio, Juozo Stasiū
no, Adolfo Stasevičiaus, Zigmo Stan- 
čiausko, dr. Jono Steponavičiaus, Al
fonso Šato, Romualdo šalčiūno, An
tano Šeškevičiaus, Jono Tutino, Petro 
Valadkos. Reikalingos nuotraukos šių 
bažnyčių: Varėnos I, Aukštadvario 
(Domininkonų), Riliškių, Kiauklių 
(prieš gaisra), Strėvininkų koplyčios.. 
Pageidaujamos nuotraukos iš religinio 
gyvenimo. Jeigu kas turėtų ir galėtų 
paskolinti, prašomi atsiųsti adresu:
Br. Kviklys, 5747 So. Campbell Avė., 

Chicago, IL 60629.

PAMALDOS
Rochdalėjc — lapkričio 18 d., 12.30 vai. 
Manchesteryje — lapkričio 25 d., 12.30 v. 
Leigh — lapkričio 25 d., 4.30 vai. St.

Joseph's bažnyčioje.
Nottinghame — lapkričio 18 d., 11.15 

vai., Aušros Vartų Židinyje.
Derbyje — lapkričio 18 d., 14 v. Bridge 

Gate.
Nottinghame — lapkričio 25 d., Kris

taus Karaliaus ir Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos švenčių proga, židinyje, 11.15 vai.

Leamingtone Spa — lapkričio 25 d. 14 
vai., Šv. Petre, Dormer Place.

Coventryje — lapkričio 25 d., 16 vai., 
Šv. Elzbietoje.

ATOSTOGOS LIETUVOJ
1985 m. liepos mėn. 14-28 d. ruo

šiama išvyka į Lietuvą. Išskrenda- 
ma iš Londono Heathrow aerodro
mo. Kaina apie 500 sv. Į kainą 
įskaitoma bilietai į Dainų ir šokių 
Festivalį, kuris vyks tuo metu Vil
niuj. Registruojantis reikia įmokė
ti 100 sv depozitą.

Užsirašyti pas Mrs. A. Kmita,
8, Hampden Crescent, Bury Green, 

Cheshunt, Herts, EN7 5AY, 
tel. (97) 32411

po 6 v. vak. ligi 26 lapkričio, 1984.

IŠLEISTOS ISTORINĖS GRAVIŪROS: 
LIETUVIŲ — ŠVEDŲ KAUTYNĖS 

1656 METAIS

Švedų istorinės graviūros, vaizduojan
čios lietuvių-švedų kautynes 1656 m. prie 
Pilypavo ir 1656 m. lietuvių-švedų kauty 
nes prie Sandomiro, neseniai išleistos Lie 
tuvių Istorijos Draugijos Čikagoje. Gra
žios, paveikslų formos graviūros tinkamos 
pasikabinimui. Aiškinimai lotynų ir lietu
vių kalbomis.

šiuos meniškus ir istorinius kūrinius už 
sisakyti pas Lietuvių Istorijos Draugijos 
reikalų vedėją Aliciją Rūgytę adresu: 
6547 South Washtenaw Ave., Chicago, Il
linois 60629, USA. Abi, didelio formato 
graviūros tiktai 15.00 amer. dolerių. Po 
vieną neparduodamos. Siunčiamos nesu- 
lankstytos. Taip pat vertingos kaip moks 
lo šaltinis, iki šiol lietuviams menkai ži
nomas.

ŽIDINYS NOTTINGHAME
NOTTINGHAME PAS „ŽIDINIO

Jau seniai norėjosi pasikalbėti su šio 
lietuviško centro direktorių kun. dr. Step. 
Matuliu ir pasiįdomauti, kaip jis pajėgia 
atlikti tiek darbų, kas kitiems atrodo ne
įmanoma. Stebino tai ir mane. Norėjau 
tad pats iš arčiau patirti jo gyvenimo ir 
darbo sąlygas, nes daugelis mūsiškių jau 
nuogąstauja, kad jis nesugniūžtų po dar
bų našta. Visi matom, kad jis visai užmirš 
ta save ir visas jėgas aukoja savo tautos 
žmonėms. Jo darbai tampriai ir nenutrūks 
tarnai pinasi su mūsų išeivijos kasdieniniu 
gyvenimu. Jį randame visur, kur tik koks 
nors lietuviškas pasireiškimas vyksta. Tai 
nepaprastų gabumų, įvairiai šakota as
menybė, apie kurią sukasi vidurinės An
glijos lietuvių gyvenimas ir bendrai daro 
įtakos mūsų išeivijos kultūrinei veiklai.

Kaip kunigas, jis yra lietuvių dvasios 
vadas šioje Anglijos dalyje ir jo sielova
dos darbai nusitęsia net per 5-kias Angli
jos grafystes. Su lietuviškomis pamaldo
mis jis aplanko 15-ka lietuvių kolonijų, ga 
na dideliuose atstumuose viena nuo kitos. 
Be sekmadieninių pamaldų, jis dar aptar 
nauja savo tautiečius ir kitais reikalais, 
kaip vedybų, krikšto ar laidojimo apeigo
mis, taip gi ne svetimas jam ligonių ir se 
nelių lankymas. O ir lankydamasis lietu
vių kolonijose, nevyksta ten tuščiomis ran 
komis — jis nuveža jiems lietuviškos do
ros ir kultūros žibintą. Skautai, jaunimas 
ir organizacijų veikimas neapseina be jo 
paslaugos ar patarimų. Norintiems skaity 
ti nuveža knygų ir kitokios spaudos, ki
tiems parūpina informacijų jiems rūpi
mais klausimais.

Nottinghame yra jo rūpestingai tvarko
mas Didžiosios Britanijos lietuvių katali
kų centras, vardu „Vilniaus Aušros Var
tų Židinys“. Čia ir jis pats gyvena, čia yra 
įrengta graži koplyčia ir i'š čia tvarko lie
tuvių sielovados darbus. Čia pat yra Lie
tuvių Katalikų Bendrijos centro valdybos 
būstinė, o jis yra tos Bendrijos sekreto
rium. Tai daug susirašinėjimo pareikalau 
jantis darbas.

„Židinys“ yra ne vien religinis centras, 
bet kartu ir svarbus kultūrinis centras, 
apie kurį spiečiasi beveik visas tos apy
linkės lietuvių organizacinis judėjimas. 
Čia ir skautai ir organizacijų vadovai ran 
da vietos savo tikslams vykdyti. Kas sek
madienį čia pamaldoms susirenka ne tik 
iš Nottinghamo, bet ir iš tolimesnių vie
tovių, taipgi ir svečių iš užsienio, lietuvių 
ir kitataučių čia niekad netrūksta.

Į „Židinį“ ateina veik visa periodinė lie 
tuvi'ška spauda, iš visų pasaulio kraštų, 
o „Židinio“ durys visiems atviros. Be to, 
kun. dr. S. Matulis tvarko turtingą „židi
nio“ biblioteką ir turi nemažą skaidrių ir 
filmų rinkinį.

Čia pat, „Židinio“ pastogėj gimsta ir jo 
redaguojamas puikus žurnalas „Šaltinis“. 
Tai aukšto lygio, gausiai iliustruotas, pla
čios apimties religinės ir tautinės minties

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietu

vą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti patys 
siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasinaudoti mūsų paty
rusiu ir praktišku tarpininkavimu.

Kalėdinė dovana — siuntinys Nr. 4. 1984 m.
1. Vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų 
nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta skarelė, 40 ang 
liškų arba amerikietiškų cigarečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. gry
nos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuo
to aksomo, firmų „Wrangler“ arba „Levi“, 1 vyriška arba mo
teriška žieminė striukė — anarok.

šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — 150.00 sv.

Jei kas nori, gali ir pats sudaryti siuntinį savo nuožiūra 
iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos žemiau išvardina
me.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos „Adidas“ 22.00
Siuntinyje gali būti 2 poros 36.00
„Olympus“ 15.00

30.00 
Sportiniai kostiumai, firmos „Adidas“ 25.00

36.00 
„Olympus“ 13.00

29.00 
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 15.00
žierniniai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu 60.00
Nų^jnalūs vyriški arba moteriški geri batai 25.00
Vyriški kostiumai 100.00
Moteriški kostiumėliai 70.00
Moteriški arba vyriški megztiniai 20.00
Vyriški išeiginiai marškiniai * 12.00
Bliuskutės 12.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 5.00
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai 40.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir 
apdraudimo išlaidoms 19.00 sv.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokštelės.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per

siunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592

DIREKTORIŲ KUN. STEPONĄ MATULĮ

žurnalas. Taip gi, pagal galimybes, čia yra 
leidžiamos ir knygos.

Pats kun. dr. S Matulis yra gabus or
ganizatorius, puikus kalbėtojas, plačių pa
žinčių ir visų gerbiamas asmuo. Apsilan
kymo metu radau jį darbo kambary, prie 
savo spaustuvėlės, tarp daugelio popierių, 
matomai įvairių rankraščių, juos berūšiuo 
jant sekančiam „Šaltinio“ numeriui. Suži
nojęs mano atsilankymo tikslą, jis nuste
bo ir spyrėsi, kad jis nelinkęs garsintis sa 
vo darbais ir ką darąs tai tik atliekąs žmo 
gišką pareigą. Sako, taip turi būti ir taip 
bus ateityje. Tik po ilgoko aiškinimo, kad 
lietuviškoji visuomenė nori žinoti daugiau 
apie šį kultūros centrą, sutiko patenkinti 
mano smalsumą. Parodė ir paaiškino vi
sus būdus ir priemones, kur „Šaltinis“ pa
rašomas, pasikirstomas į puslapius ir skil 
tis (profesiniu terminu tas darbas vadi
namas laužymu), kaip paruošiamos ilius 
tracijos ir galop, kaip spausdinama, įriša 
ma ir išsiuntinėjama. Taip gi supažindino 
su „Židinio“ administravimu, jo tvarkymu 
ir sielovados darbais.

Tai, ką pamačiau ir sužinojau, toli pra
šoka mano įsivaizdavimą. Ten atliekami 
dideli darbai, kurie betkokioj kitoj institu 
cijoj būtų dirbami bent pustuzinio žmonių.

Į mano klausimą, ar galės tesėti ir to
liau tokiu pat tempu dirbdamas ir ar nė
ra pavojaus „Židiniui" užgesti, arba „Šal 
tiniui“ išsekti, atsakė, kad tai tik pats gy 
venimas parodys, bet kolkas to nenuma- 
tąs. Savo atsakymą baigė lotynišku posa
kiu — „Deus providebit“. Supratau, su 
Dievo pagalba tikisi tesėti.

Klausiamas, kiek laiko skiria poilsiui, 
atsakė pasakymu — „ne poilsiui ir pramo 
gom čia atvažiavom, bet padėti savo žmo
nėms ir kenčiančiai Tėvynei“.

Pabaigai dar paklausiau, kokius linkėji 
mus norėtų perduoti šio laikraščo skaity
tojams, ir štai jo linkėjimai: — „Vienybės 
ir taikos tarpusavy. Nesibarti, bet uoliai 
dirbti Dievui, Tėvynei ir artimui. Padeda 
mi vienas kitam, padėsime ir patys sau“, 
užbaigė jis mūsų pasikalbėjimą.

Kazimieras Vilkonis

Stoke-on-Trent
WEA METINĖ KONFERENCIJA

Lapkričio 3 d., Cartwright House, Han
ley, (tose pačiose patalpose veikia Lietu
viška skaitykla) įvyko Darbininkų Moks
lo Sąjungos (WEA) metinė konferencija, 
kurioje lietuvius atstovavo DBLS-gos Sto- 
ke-on Trent skyriaus pirmininkė I. An- 
druškevičiūtė. šioje sąjungoje yra apis- 
jungusios šiaurės Staffordo apskrities or 
ganizacijos, kurių parama ir rūpesčiu su
daromos sąlygos suaugusiems tęsti įvai
riose šakose studijas.
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