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lietuviai, broliai ir sesės 

Kristuje
Būdamas Romos 'kalėjime, apaštalas 

Paulius parašė Filipiečių krikščionių 
bendruomenei laišką, kuriame jis įrašė 
tokį savo pageidavimą: „Trokštu pažinti 
ji jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo 
kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis nu
mirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš nu
mirusių" (Fil. 3,10-11).

Gavėnios ‘ir Velykų laikotarpis Bažny
čios yra mums skirtas pilnesniam pažini
mui ir apsvarstymui tų pačių tikėjimo 
liesų apie kurias Paulius rašo savo laiš
kuose skirtuose Filipiečių ir Korintiečių 
■krikščionių 'bendruomenėms. Korintas 
anuo metu buvo svarbus prekybinis mies
tas. Tas uostas buvo žinomas taip pat kaip 
vietovė įvairių tikėjimų bei filosofinių pa
saulėžvalgą. Kai kurie jųjų — stoikai ir 
epikuriečdai nepripažino kūmų iš numiru
sių prisikėlimo. Nestebėtina, kad tame 
mieste gyvenantieji krikščionys iškeldavo 
savo tikėjime įvairių abejonių. Savo laiš
kais Paulius nori tą materializmo pažiū
romis persunktą bendruomenę nuo klaidų 
apsaugoti ir jų tikėjimą į pomirtinį gyve
nimą sustiprinti. Kristaus prisikėlimo fak
to įrodymui jis išskaičiuoja daugelį liudi
ninkų, kai kurių dar gyvų, mačiusių pri
sikėlusį Kristų. Gale to liudininkų sąrašo 
nepamiršta jis ir savęs įtraukti, prisipa
žindamas: „O visų paskiausiai, lyg nelai
ką gimusiam, jis (Kristus) pasirodė ir 
man“ (1 Kor. 15,8). Iš paties Kristaus jis 
gavo pakvietimą ir įgaliojimą skelbta pa
gonims tą džiaugsmingą naujieną. Galime 
įsivaizduoti ir suprasti, kad tas pasimaty
mas su prisikėlusiu iš numirusių Kristu
mi buvo toks nepaprastas išgyvenimas, 
kuris pagrindinai pakeitė tą asmenį. Anks 
čiau buvusi neapykanta Kristui ir krikš
čionims staiga Pauliaus asmenyje pasikei
tė i tokią karštą ir ištikimą meilę, kuri 
uždegė jį skelbti tą tiesą kitiems nebojant 
pajuokos, išmetimo iš sinagogų, persekio
jimo bei kančios. Tikėjimą į patį Kristų 
ir jo evangeliją jis stato ne ant kokio ki
to pamato, bet ant Kristaus prisikėlimo. 
„0 jei Kristus nebuvo prikeltas“, jis ra
šo, „tai tuščias yra mūsų skelbimas ir tuš
čias jūsų tikėjimas“ (I Kor 15,14). Pau
liaus tikėjimas 'į prisikėlimą yra toks stip 
rus ir tvirtas, kad tą tikėjimą praradus, 
jam visas gyvenimas tampa 'beprasmis. 
Jis aiškiai tai skelbia: „Ir jei vien dėl šio 
gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai 
mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių“ 
(1 Kor 15,197.

Apaštalas Paulius kūnų prisikėlime ma
to naują kosminį paveikslą. Kaip pirmame 
žmoguje — Adome yra pradžia žmogaus 
žemiškame kūne, taip antrame Adome — 
Kristuje yra žmogaus kaip asmens prisi
kėlimas, — jo pradžia antrame pasaulyje, 
atgimimas naujame kūne, kuris bus su
dvasintas. „Kaip Adome visi miršta“, jis 
raišo Korintiečiams, „taip Kristuje visi bus 
atgaivinti“ (I Kor 15,22).

Tikėjimas į pomirtinį gyvenimą ir kū
nų prisikėlimą krikščionio neatpalaiduoja 
nuo savo pareigų atlikimo šiame gyveni
me. Priešingai — jį dar labiau įpareigoja 
į aktyvesnį gyvenimą, savo gabumų pa
naudojimą ir dorybių praktikavimą. Nes 
tik šiame gyvenime žmogus, Kristaus nu
pelnytos Dievo malonės stiprinamas, savo 
tikėjimu ir darbais, gali sukrauti gyvą — 
dvasinį žiedo pumpurą, kurie išsiskleis ir 
pražydės tik amžinajame gyvenime.

Apmąstydami šias gilias mūsų tikėjimo 
paslaptis, kiurių Bažnyčios liturgija gau
siai mums parūpina 'šiuo velykiniu metu, 
persvarstykiime ir savo asmeninį gyveni
mą. Bažnyčios skirtas vadinamas „Vely
kinės“ metas yra naudingas, o kartais ir 
būtinas mūsų sąžinei perkratyti ir savo 
vidinio gyvenimo tvirtumą bei tiesumą 
patikrinti. Jei per nelaimę ar apsileidimą 
tapome dvasilškai apmirę — nutraukę ma
lonės ryšius su Kristumi, privalome tad 
pirma atgimti dvasiniai — mirti nuodė
mei, kad švęsdami Velykas galėtume pil
niau išgyventi Kristaus prisikėlimo 
džiaugsmą.

Mieli Broliai ir Sesės Kristuje, sveikin
damas Jus Velykų proga, linkiu Jums šio
se šventėse patirti daug dvasinio džiaugs
mo ir tegu prisikėlusio iš numirusių Kris
taus pasveikinimas: „Ramybė Jums!“ — 
pasiekia Jus ir stiprina Jus amžinojo pri
sikėlimo viltimi.

Vakarų Europos lietuvių (vyskupas

VLIKo pasisakymas
GAIRES (SANTYKIAMS SU 

OKUPUOTOS LIETUVOS 
GYVENTOJAIS

Australijos Pabaltiečių Taryba ir Lat
vijos konsulato pareigūnai gavo iš Aust
ralijos vyriausybės užklausimą dėl santy
kiavimo su menininkais ir dainininkais at
vykstančiais iš okupuotos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos.

Ryšium su tuo, tenka priminti princi
pus, kurie buvo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Amerikos Lietuvių Tary
bos bei Lietuvos Laisvės Komiteto sutar
ti, informacijos tikslais dalyvaujant ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atsto
vams, 1966 m. sausio 22-23 d.d. Olevelan- 
de, Ohio, ir 1974 m. spalio 26-27 d.d. White 
Plains, New Yorke.

Visi Lietuvos laisvinimo veikloje vado
vaujantieji veiksniai sutarė, 'kad „kiek 
įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose 
laisvojo pasaulio lietuviams yra tikslinga 
puoselėti f r (plėsti .ryšius );u pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais (tautiečiais Išeivi
jos tautiniam tapatumui su (savo tauta iš
laikyti ir solidarumui su ja ugdyti. Tuos 
ryšius mezgant ir palaikant, išeivijos lie
tuviams tenka vadovautis savo sveika
nuovoka, sąžinės jautrumu ir tautiniu są
moningumu, vengiant bet kurių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių tautos pastan 
goims ilšllikti ir išsivaduoti iš okupacijos. 
(White Plains Konferencijos Išvadų Ko
misija. 1974)“.

„Išlaikyti, remti ir stiprinti Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, tęsiantį 
tautos valią dirbti ir kovoti už nepriklau
somybės atstatymą. (1974 m. punktas B- 
2)“.

Kiek anksčiau (1966 m.) pasiektas susi
tarimas skelbia:

„TAUTINĖ DRAUSMĖ REIKALAUJA, 
kad tol, kol Sovietų Rusija laikys Lietuvą 
okupuotą Ir paverstą Sovietų Sąjungos da
limi, laisvieji lietuviai santykiuose su oku 
puotos Lietuvos gyventojais ribotųsi bend 
ravimu tik privačioj asmeninėj plotmėj“.

„Vertinama kiekviena laisvės kovos ini 
ciatyva, tačiau siekiama, kad ji būtų su
derinta su Lietuvos laisvinimo veiksnių 
politika Ir taktika. (1966 m. punktas 4.)“.

Vašingtonas, 1982 m. kovo 29 d.
VYRIAUSIAS (LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETAS

LAIŠKAS PREZIDENTUI REAGANUI 
„AMERIKOS BALSO“ REIKALU

Šiomis dienomis VLIKo pirmininkas 
Dr. K. Bobelis pasiuntė JAV prezidentui 
Reaganui pareiškimą prašydamas jo inter 
vencijos pakeisti Amerikos Balsų tų prog
ramų turinį kurios neigiamai pasitarnau
ja pavergtų tautų Ir JAV politikos reika
lams.

ATSISTATYDINO GABIAUSIAS 
BRITANIJOS (MINISTRAS

Prisiėmęs kaltę už nevykusį užsienio 
reikalų ministerijos reikalų tvarkymą, ku
ris privedė prie Falklando salų invazijos, 
Britanijos užs. reik, ministras lordas Car- 
ringitonas atsistatydino. Su juo kartu ba
landžio 5 d. atsistatydino du jaunesni mi
nistrai: Mr. Atkins ir Richard Luce, tie
sioginiai atsakingi už tuos reikalus. Nau
ju užs. reik, ministru paskirtas Fr. P.ym.

GEN. (JARUZELSKIS (PRAHOJE
Lenkijos diktatorius gen, Jaruzelskis, 

prieis savaitę aplankęs Rytų Vokietiją, 
balandžio 5 d. atvyko vienai dienai į Pra
hą. Jis kalbėjosi su Čekoslovakijos prezi
dentu dr. Gustavu Husaku daugiausia 
apie „abiem valstybėms naudingą bend
radarbiavimą“.

Gen. Jaruzelskis buvo atvykęs su grupe 
patarėjų, kurie liko Čekoslovakijos sosti
nėje tolesnėms deryboms.

DBLS Coventrio [skyriaus garbės 
narį inž. Joe .Johnstone, 

jo mylimai žmonai 
Genovaitei mirus, 

nuoširdžiai užjaučia 
DBLS (Centro Valdyba

Mūsų ratelio rėmėjai
P-nui J. Johnstonui, 

jo myliniai žmonai (Genovaitei Įnirus, 
reiškiame (gilią ir nuoširdžią 

užuojautą
Manchesterio |Lietuvių 

Filmų ir radio Vienetas

LINKSMU VELYKŲ

Londono jaunimas laukia Velykų

KARO PAVOJUS
BRITANIJOS — ARGENTINOS 

GINČAS
Balandžio 2 d. Argentinos karinėms pa

jėgoms okupavus Falkland (Malvinas) 
salas, kuriols Ilgšiai priklausė D. Britani
jai, šeštadienį, balandžio 3 d. Londone ne
paprastam posėdžiui susirinko Britų par
lamentas. Min. pirmininkė M. Thatcher 
padarė pranešimą, po kurio vyriausybė 
buvo kritikuojama, kad buvo nepasiruo
šusi koloniją apsaugoti.

Opozicija pritarė vyriausybės nusista
tymui mobilizuoki Britanijos laivyną ir 
pasiųsti į pietų Atlantąlaivyno eskadrą.

Jungtinių Tautų Saugumo taryba dau
guma balsų nutarė reikalauti, kad Argen
tina atitrauktų savo karines pajėgas iš 
Falkland salų. Panama balsavo prieš Bri
tanijos pasiūlytą rezoliuciją. Sov. Sąjunga, 
Lenkija, Kinija ir Ispanija susilaikė nuo 
balsavimo.

Saugumo tarybos rezoliucija taip pat 
ragina Argentiną ir D. Britaniją ieškoti 
diplomatinio sprendimo tarpusavio gin
če ir gerbti JTO chantos principus.

Spauda praneša apie naftos šaltinius 
rastus prie minėtų salų.

AMERIKA 'BANDO TAIKINTI
JAV Valstybės sekretorius A. Haig ba

landžio 6 d. buvo pakvietęs Britanijos am
basadorių Vašingtone Sir Nicholas Hen- 
dersoną ir atskirai Argentinos ambasado
rių Ees'tebaor Takacs, su kuriais kalbėjosi 
dėl Falklando salų krizės, bandymas rasti 
išeitį ilš pavojingos padėties.

Britanijos ambasadorius pasakė, kad 
Argentina privalo atitraukti savo karines 
pajėgas iš okupuotų salų. Kol tas nebus 
padaryta, Britanija neis į jokias derybas.

Argentinos užs. reik, ministras Mendez, 
pasakė Amerikos valstybių organizacijos 
konferencijoje Vašingtone, kad Argentina

Solidarumas lenkams
Šveicarijos įsikūrusių politinių emig

rantų iš Centro ir Rytų Europos organi
zacija išleido atsišaukimą ryšium su Len
kijos įvykiais. Jame išvedama, kad Len
kijoje paskelbtoji ikaro teisė pažeidžia 
galiojančią tarptautinę teisę, JTO Chartą, 
Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją ir 
Helsinkio susitarimus. Maskvos įsakymu 
Lenkijoje įvestoji karo teisė nukreipta 
prieš visas Centro ir Rytų Europos, tau
tas, todėl jos negali likti abejingos netei
sėtiems lenkų kariaunos veiksmams.

Atsišaukime nurodoma, kad laisvų pro
fesinių sąjungų susidarymas Lenkijoje su 
kėlė vilčių ir kituose Maskvos užvaldy
tuose kraštuose. Sovietų vadovybė kaip 
tik daugiausia bijo laisvės, todėl ji veda 
sistemingą šmeižtų kampaniją prieš Soli- 
darnošč. Atsišaukime įspėjama netikėti, 
kad Lenkijos sunkumai atsiradę dėl lais
vų profesinių sąjungų kaltės. Kalta yra 
prieš laisvę nukreiptoji totalitarinė dikta
tūra, jos netikusių valdininkų vadovau
jama ūkio sistema ir gėdingas ekonominis 
išnaudojimas, vykdomas Sovietų Sąjun
gos bei vietinių komunistų klikų.

Atsišaukime pabrėžiama, kad lenkų 
tauta nėra kapitaliavusi. Rytų Ir Centro 
Europos tautos kviečiamos reikšti lenlkų 
tautai moralinę paramą. Pasak atsišauki
mo „mūsų bendras dvasinis pasipriešini
mas negalės būti palaužtas. Tikėjimas, kad 
žmogus yra kūrybingas, laisvas ir atsakin
gas indiįvidumas tvers ilgiau nekaip klai
dingos ideologijos sukurtoji diktatūra. 
Laikydamiesi šio pasitikėjimo, jūs reiš

sutinka vesti derybas dėl minėtų salų, 
bet nesutinka pasitraukti. Argentina ga
li, pasiremdama 1947 m. Rio gynybos su
tartimi, prašyti visas Amerikos valstybes 
telkti jai pagalbą prieš Britanijos kolo
nializmą.

JAV vyriausybė, bandydama tarpinin
kauti tarp Britanijos ir Argentinos (ku
rios abi yra Amerikos sąjungininkės), ne
nori besąlyginiai paremti vieną ar antrą 
pusę.

D. Britanija nuo balandžio 7 d. sustab
dė visą Importą iŠ Argentinos ir paprašė 
Europos bendros rinkos kraštus prisidėti 
prie prekybos su Argentina boikoto. At
rodo, kad Britų laivynui bus duotas 'įsa
kymas įrengti Argentinos uostų blokadą.

Ryulum su šiuo konfliktu, Londono bir
žėje gerokai nukrito sterlingo kursas. Bri
tų parlamente opozicijoje esanti Darbo 
partija pareikalavo, kad atsistatydintų 
min. pirmininkė M. Thatcher.

Britų partijos kairiojo sparno atstovai 
Wedgwood Benn, Eric Heffer ir kiti griež 
tai pasisakė prieš britų karinių pajėgų 
panaudojimą Falklando saloms išvaduoti.

DERYBOS (LONDONE
Išeičiai iš pavojingos padėties surasti, 

pirez. Reagan as delegavo Valstybės sekre
torių A. Haigą aplankyti Londoną ir Bu
enos Aires, ir pasikalbėti su D. Britanijos 
ir Argentinos vyriausybėmis dėl Falklando 
salų krizės taikingo sprendimo.

KARO .PAVOJUS
Balandžio 7 d. Britų gynybos ministras 

Nott pranešė parlamente, kad nuo Velykų 
pirmadienio bus įsteigta karo zona 200 
mylių aplink Falklando salas. Betlkoks Ar 
gentines karo laivas, kuris pasirodytų to
je zonoje bus traktuojamas kaip priešo 
laivas ir galės būti apšaudomas.

kiate solidarumą lenkų tautai. Solidaru
mas yra šių dienų šūkis — ne tik Lenki
jai“.

Atsišaukimas paskelbtas visų Centro ir 
Rytų Europos politinių emigrantu organi
zacijų Šveicarijoje vardu, jų tanpe Lietu
vių Bendruomenės, taip pat latvių ir estų 
draugijų.

Atsišaukimą paskelbė Šveicarijos radi
jas ir daugelis šveicarų laikraščių.

SUĖMIMAI (EGIPTE
Egipto prezidentas Hosni Mubarak įsakė 

perduoti valstybėms saugumo teismui 47 
asmenis, kurie yra kaltinami sudarę ko
munistų grupę, siekusią nuversti dabarti
nę vyriausybę.

Vid. reikalų ministerija pranešė, kati 
Egipte buvo taip pat suimta 140 musulmo
nų ekstremistų, kurie irgi siekė nuversti 
valdžią. Tarp suimtųjų yra teisininkų, 
spaudos leidėjų bei spaustuvininkų ir 
studentų, įskaitant du Sudano piliečius.

NUOSPRENDIS (KOVALIOVO (BYLOJE
Balandžio 2 d. Maskvos teismas nuteisė 

Sovietų žmogaus teisių gynėją Ivaną Ko
valiovą penkeriems metams darbo sto
vyklos ir penkeriems metams tremties. Jis 
buvo kaltinamas Sovietų valstybės ir 
santvarkos šmeižimu, nes gaminęs ir pla
tinęs literatūrą, kuri buvo siunčiama į 
Vakarus, kur ji buvo naudojama antiko
munistinių centrų.

Ivanas Kovaliovas atsisakė atsistoti kai 
buvo skaitomas nuosprendis ir pasakė, 
kad jis buvo melagingai apkaltintas.

PASAULYJE
— Vakarų Berlyno burmistras Dr. Ri

chard von Weizsaecker pareiškė, kad ne
bus įmanoma pasiekti geresnių santykių 
su Sov. Sąjunga, jeigu Vakarų Europos 
valstybės ir JAV nesilaikys tvirtos ir vie
ningos politikos.

— Kinijos lyderiai griežtai atmetė Brež
nevo siūlymus pradėti pasitarimus 20 me
tų nesantaikai užbaigti.

Kiniečiai nesutiks tartis, kol rusai ne
pasitrauks iš Afganistano, nesumažins 
savo kariuomenės Kinijos pasienyje ir ne
padės Vietnamui kelti neramumus Indoki
nijoj.

— Britai pateikė Iranu! 56.000 svarų 
ieškinį, už prieš 2 metus demonstrantų 
padarytus nuostolius jų ambasadai Tehe
rane.

— Afganistano diplomatas, gavęs lei
dimą iSvykti gydytis į Indiją, nutarė ne
begrįžti į Kabulą, bet likti užsienyje ir 
sudaryti vieningą laikiną vyriausybę ko
vai už krašto išlaisvinimą tęsti.

— D. Britanijos Anglikonų Bažnyčios 
lyderiai savo konferencijoje pasisakė 
prieš mirties bausmės grąžinimą ir siūlė 
sumažinti kalėjimų perpildymą.

— Už išdavimą svetimšaliams politinių 
paslapčių, Kinija nubaudė 5 metų kalėji
mo bausme vieną žurnalistą.

— Grenlandija nutarė panaikinti alko
holio normavimą, kuris buvo įvestas prieš 
3 metus. Tas suvaržymas neatsiekė tikslo, 
nes nusikaltimai nesumažėjo, o ilk padi
dėjo namų degtinės gamyba ir alkoholinių 
gėrimų parduotuvių apiplėšimai.

— 18 metų bedarbis jaunuolis, Londono 
Tautinėj galerijoj, peiliu supjaustė du, 
Turnerio ir Claudės pieštus paveikslus, 
vertus milijonus svarų.

— Britų darbdaviams nesiseka pripra
tinti savo fabrikų darbininkus prie algų 
kas mėnesį mokėjimo čekiais. 78 proc. vis 
dar gauna savaitinį atlyginimą grynais 
pinigais.

— Kinija grasina atšaukti savo ambasa
dorių iš Vašingtono, jeigu JAV pardavi
nės ginklus Taiwanui.

— Popiežiaus 6 dienų vizito metu, Britų 
Geležinkeliai numato padidinti traukinių 
skaičių. Manoma, kad tuo laiku keleivių 
skaičius padidės pusantro milijono, todėl 
reikės tūkstančio specialių traukinių.

— Danijoj priimtas įstatymas, kuriuo 
ištekėjusios moterys turės teisę vadintis 
savo mergautine pavarde.

— Praėjusiais metais nuo klijų uostymo 
D. Britanijoje mirė 22 jaunuoiai. Tas 'įpro 
tis kaskart vis didėja. Klijų gamintojai 
bus priversti naudoti specialius chemika
lus kvapui pakeisti.

— 220 žmonių žuvo ar dingo Peru pot
vyniuose.

— Lenkijoje įvesti kuponai vaikų dra
bužiams pirkti.

— Britų karo laivai ir lėktuvai kelias 
dienas D. Britanijos ir Airijos pakrantėse 
sekė paslaptingą povandeninį laivą. Da
bar jau paskelbta, kad tai buvo rusų nau
jasis, Viiktor — 3 klasės, branduolinis po
vandeninis laivas.

— Prez. Reaganas atmetė Brežnevo siū
lymus sustabdyti tolimesnę branduolinių 
ginklų gamybą, nes sovietai šiuo metu toj 
srilty turi persvarą. Tuo pačiu jis pareiškė 
viltį, jog dar šią vasarą bus pradėtos stra
teginių ginklų derybos su Maskva.

— Sov. Sąjunga pradėjo oro susisiekimą 
su Ispanija. Kol kas bus vienas skridimas 
per savaitę.

— Už kyšių siūlymą, Kanada išsivarė so 
vietų prekybos atstovą M. Abramovą.

— Praėjusių metų birželio mėn. gyven
tojų surašymo duomenimis, Australijoje 
buvo 14.926.800 žmonių. Pirmą kartą kraš
to istorijoje moterų yra truputį daugiau, 
nagu vyrų.

— Po 400 metų, D. Britanija paskyrė 
Vatikanui savo ambasadorių.

— Lichtenšteino princas Josefas II ra
gina savo krašto vyrus duoti balsavimo 
teisę moterims. Iki šiol buvusieji tuo klau 
simu vien vyrų referendumai, tai atmetė. 
Lichtenšteino kunigaikštijoj yra 25.000 
gyventojų. Princas taip pat siūlo panaikin 
ti mirties bausmę ir aktyviau reikštis už
sienio politikoje.

— V. Vokietijos naujųjų nacių grupės 
pradėjo vesti propagandą prieš svetimša
lius darbininkus. „Auslaender raus“ šū
kiai vis dažnėja viešose vietose ir ant na
mų sienų. Jie skelbia, kad 2000 metais 
Vokietijoje būsią 10 milijonų turkų, nes 
jų prieauglis triskart didesnis, negu vo
kiečių. Nors vokiečiai nepritaria nacių 
politikai, bet dauguma norėtų atsikratyti 
kitataučių.

— Surinamo valstybėlės karinė taryba 
sudarė naują ministrų kabinetą, kuris 
tvarkys kraštą socialistiniais pagrindais.

Surinamas, buvusioji Pietų Amerikoje 
olandų kolonija, turi 375.000 gyventojų.

1
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Antano Vienuolio sukaktis
Šių metų balandžio 7 d. minime Antano 

Vienuolio (Žukausko) — plačios apimties 
raižytojo, pelniusio klasiko vardą — 100- 
>to metų gimimo sukaktį.

Antanas Vienuolis gimė Užuožerių kai
me, prie Anykščių, pasiturinčio ūkininko 
Šeimoje. Jo mama, vysk. A. Baranausko 
dukterėčia, pripildydavo namus dėdės ei
lėraščiais, kuriuos ji mokėjo mintinai, dau 
gyfbę giesmių ir padavimų.

Pradžios mokslą A. Vienuolis išėjo 
Anykščiuose ir baigė keturias klases Lie
pojos gimnazijoje.

Vienuolio tėvai norėjo, kad jis būtų 
kunigu, bet Vienuolis — ne! Nustojęs tė
vų ir dėdės paramos jis išvyko i Rusiją 
ir Maskvoje įstojo į vaistinę mokiniu. Lais 
valaikiu jis daug skaitė rusų ir kitų kla-
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sikų kūrinius. Po trejų metų praktikos 
vaistinėje išlaikė provizoriaus padėjėjo 
egzaminus ir dirlbo Tifliso (1903), Vladi- 
kaukazo (.1904), Maskvos (1907) ir kito
se vaistinėse.

Pradėjo raižyti Maskvoje: apsakymas 
.pirmutinė meilė“ ir eiliuota poemėlė 
„Karalienės liūnas“ buvo jo pirmieji 
Iplunksnos bandymai. Tačiau jam esant 
Kaukaze įvykių eilė 'įstatė A. Vienuolį į 
raižytojo kelią.

Dar būdamas Liepojos gimnazijoje A. 
Vienuolis laikė sau pavyzdžiu Joną Biliū
ną, kuris tais laikais buvo populiarus mo
kinių, bet ne suaugusiųjų tarpe, raižyto
jas. Dėl liberalinės jo pakraipos daugelis 
jiį apšaukdavo sicilik.u ar bedieviu. J. Bi
liūnas buvo įtariamas prikalbėjęs Vienuo
lį kunigu nebūti.

A. Vienuolis Kaukaze buvo areštuotas 
ir 47 paras kalintas žiaurumu garsioje 
įMetecho tvirtovėje. Čia pradėjo rašyti apy 
braižą „Kalėjimo įspūdžiai“. Apie tai A. 
Vienuolio pasakoja: „1905 metų rusų re
voliucija man buvo pirmąja gyvenimo pa
moka, o savo pirmuoju mokytoju laikiau 
ir laikiau Antaną Pavlovilių Čechovą. 
Man atrodo, kad jam aš turiu būti dėkin
gas už tai, kad iš viso pradėjau rašyti: bū
tent jo kūriniai paskatino mane pabandyti 
savo jėgas.“ (11.465 psl.).

Atlikęs bausmę buvo ištremtas į Vla- 
dikaukazą (Ordzonikidzę). Gyvendamas 
Kaukaze stengėsi pažinti vietinius žmo
nes ir jų papročius. Pėlščias yra nuėjęs 
500 kilometrų nuo Vladikaukazo iki Tif
liso Gruzinų karo keliu. Stiprūs Kaukazo 
gamtos įspūdžiai, senoviniai padavimai 
davė medžiagos A. Vienuolio „Kaukazo le
gendoms“ — (Amžinasis smuikininkas, 
1905 ir Užkeiktieji vienuoliai, 1906) — re
to stilistinio grožio ir žanrinio išradingu
mo kūriniui. Legendos A. Vienuolį iškėlė 
į žinomų rašytojų aukštumas.

„Amžinąjį smuikininką“ jis atsiuntė 
„Vilniaus Žinioms“, kun. J. Tumas atkrei
pė dėmesį į jauną talentą ir paskatino j|į 
raižyti daugiau. Jo raižinių buvo atspaus
dinta ir „Lietuvių Laikraštyje“ (1905).

Iš šios A. Vienuolio gyvenimo Kaukaze 
atkarpos, okupuotoje Lietuvoje yra suka
mas dokumentinis filmas. Filme panaudoti 
kaukaJlečių prisiminimai, pasakojimai 
apie A. Vienuolio, lietuvį rašytoją, kuris

Antanas Vienuolis

MEMENTO MORI
Pagaliau ir aS miriau. Nunešė mane 

prakeiktas gripas. Nieko negelbėjo nei 
vaistai, nei taurės, nei šilti kompresai: 
padroskėjau kaip žalias ąžuolas. Na, ąžuo
las ne ąžuolas, žalias ne žalias, bet vis dar 
ne invalidas buvau ir į žaliąjį kalną jokio 
funikulieriaus nereikalavau: įkopdavau 
neatsikvėpęs. Ir taip greit persiskyriau su 
šiuo pasauliu, .taip netikėtai, kad pasiju
tau jau begurksąs Abraomo prieškamba
ry ir belaukiąs teisingo sprendimo.

O mieste tuo tarpu draugų ir priešų bū
reliuose ėjo ginčai, kaip mane pagerbti, 
kokią užuojautą pareikšti, kokį vainiką 
uždėti. Užvis daugiau bruzdėjo draugijos. 
Vieni siūlė ir pagerbti, Ir užuojautą dien
raščiuose pareikšti, ir nebrangų vainiką 
nupirkti. Kiti priešinosi ir įrodinėjo, kad 
jei velionis, vadinosi aš, antri metai iš 
eilės neužsimokėjęs nario mokesčio, tai 
tokio nario, kad pagąsdinus kitus, nė mi
nėt nereikią! Panašūs ginčai ėjo visose 
draugijose, kur aš kadais buvau nariu.

Bruzdėjo ir paprasti piliečiai.
— Girdėjau, Vienuolis kaput?!
s— Nu, Vienuolis! Kaput! Kada gi?
— Šįryt: rado kambariuke susmukusį.
— Amžiną atilsį. Ag taip ir maniau. 

Kada gi laidos? Kaune ar namo velš?
— Kas čia su namais užsiims — Kaune.
— Na, tai tam. kartui. Būsiu ir ag. — 

pasimatysime. — Ir pilietis nuskubėjo sa
vais reikalais.

O kitur vyko toksai pokalbis.
— Tai ir nebėr Vienuolio.
— Nu, supylškino? Penktąją knygą iš

kritikavo?
— Ar negirdėjai — juk jis gi šįryt mirė!
— Mirė?! Vienuolis?., šįryt?.. Amžiną 

atilsį, dieve duok jam, dieve... bet neži
nau... 

j literatūros istoriją įtraukė gruzinų-chev- 
surų padavimus. „Kaukazo legendas“ į 
gruzinų kalbą išvertė Nana Davldzė.

1907 m. A. Vienuolis grįžo į Maskvą ir, 
dirbdamas vaistinėje, Maskvos universi
tete studijavo farmaciją, o Komercinių 
Mokslų Institute klausė literatūros teori
jos ir istorijos paskaitų. Priklausė Lietu
vių Studentų Draugijai ir reiškėsi lietu
viškoje veikloje. Draugija leido žurnalą 
„Aušrinė“, kurioje buvo išspausdinti visi 
svarbiausieji A. Vienuolio kūriniai para
šyti 1905-1913 m., kaip apysaka „Pasken
duolė“, pluoštas apsakymų apie inteligen
tus, apybraiža — „Krymo įspūdžiai“ ir kt. 
Šiuose, kaip ir ankstyvesniuose, kūriniuo
se ryškėjo A. Vienuolio gilus rašytojo ta
lentas.

II
Susikūrus Nepriklausomai Lietuvai, A. 

Vienuolis grįžo į tėvynę ir pradžioje apsi
gyveno Vilniuje, vėliau Kaune. Ilgesnį 
laiką dirbo kaip „Lietuvos“ dienraščio 
bendradarbis ir Nepriklausomybės Kovų 
karo korespondentas. Buvo švietimo Mi
nisterijos knygų leidimo komisijos sekre
toriumi ir 1920 m. redagavo literatūrinį 
žurnalą „Veja", parašė apysaką „Vėžys“ 
(1920) ir „Inteligentų palata“ (1921).

1922 metais įsikūrė gimtuosiuose Anykš 
čiuose, kur daugiau negu 20 metų savoje 
vaistinėje vertėsi vaistininko profesija ir 
rašė. Čia jis parašė didžiąją savo kūrinių 
dalį. 1925 m. dviejų dalių romaną „Prieš 
dieną“, istorinį romaną „Kryžkelės".

Jo rūpesčiu Anykščiuose pokariniame 
laikotarpyje buvo įsteigtas ir prižiūrimas 
poeto vysk. A. Baranausko memorialinis 
muziejus — klėtelė. A. Vienuolio žodžiais: 
„Anykščiuose stovi garsioji Antano Bara
nausko klėtelė. Vien per praėjusią vasarą 
šią klėtelę aplankė du šimtai ekskursijų, 
7.000 žmonių pasirašė svečių knygoje“. 
(VII.455 psl.). Jis rūpinosi ir Jono Biliū
no palaikų iš Zakopanės pervežimu į Lie
tuvą ir jų palaidojimu gimtuosiuose Anykš 
čiuose.

Žalia šių darbų ir kūrybos — A. Vienuo
lis prieš karą lankėsi užsienyje: 1930 m. 
Italijoje, o 1938 m. Suomijoje.

A. Vienuolis buvo veiklus kultūriniame 
gyvenime ir reagavo į vykstančius politi
nius ir socialinius pasikeitimus Nepriklau
somoje Lietuvoje. Rašytojo nuotaikos apie 
Nepriklausomybės Kovas, žemės reformą, 
1926-tų perversmą atsispindi feljetonuo
se, straipsniuose, korespondencijose, apy
braižų knygoje į „Svetimus kraštus“ 
(1930), romanuose „Viešnia iš šiaurės“ 
(1932) ir „Ministeris“ (1935). Antrosios 
sovietų okupacijos pradžioje šis A. Vlenuo 
lio „Nusikaltimas“ vertė jį laikytis nuoša
liau nuo kultūrinio gyvenimo ir vietoj kū
rybos — pasitenkinti rusų kalbos mokyto
jo darbu Anykščių gimnazijoje. (1944- 
1945).

Vytauto Didžiojo metais (1930) A. Vie
nuolis laimėjo literatūrinę premiją už ro
maną „Kryžkelės“, kuriame vaizduojamas 
gyvenimas Vytauto Didžiojo laikų fone.

Romane „Prieš dieną“ (1935), anot Pra
no Naujokaičio, A. Vienuolis; „natūralis
tiniu būdu vaizduoja neigiamus valstybės 
kūrimosi gyvenimo bruožus. Visokį išsi
gimėliai Gerulavičiai, išėję šunims šėko 
plauti, dabar tikėdamiesi, kad Lietuvos 
valstybė yra tik laikinis reiškinys, ilš su

— Ko nežinai?
— Ne, aš tik taip sau. žinoma, kas be 

■nuodėmės. Bet kažin kur laidos?
— Kol kas dar nežinia.
— Nežinia, nežinia. Hm, hm. Tai, sakai, 

numirė Vienuolis. Ai-ai-ai-ai. Na, tai iki 
pasimatymo, bėgsiu ir žmonai pasakysiu. 
Jei sužinosi, kada ir kur laidos, tai pa
skambink telefonu. Žinai numerį? Sudiev!

— Man regis, kad jis jau Ir iš kelionės 
nebesiveikas sugrįžo, — Laisvės alėjos ker
tėj šnekučiavo piliečių būrelis. — Andai 
sutikau gatvėj, pasisveikinau ir klausiu: 
na, sakau, kada gi tamsta mus savo ket
virtąja knyga apdovanosi. Tai, kad žino
tumėt, išsišiepė kaip idiotas, pastatė akis, 
kažką susakė ir kad spruks šalin. Parėjęs 
namo ir sakau žmonai...

— O kad jis ketvirtąją knygą jau seniai 
išleido.

— Ach, atsiprašau, aš paklausiau apie 
penktąją.

— Kad Ir penktoji jau išėjo.
— Nagi, aš paklausiau apskritai apie 

■naują jo knygą, tai, kad žinotumėt...
— Jis labai mėgdavo, kai jį, būdavo, 

paklausi apie jo kelionės, o jei dar pagiri, 
tai tarytum velionį sviestu patepi...

— O vienok, dieve duok dangų, geras 
buvo žmogus: būdavo, ar pasiskolint šim
tą kitą, ar vekselį pažlruot — niekuomet 
neatsakys...

— Gal kada ir buvo geras, bet prieš mir 
tį, tai, atleisk jam viešpatie, būdavo, nuo 
vekselio kaip velnias nuo kryžiaus bėga.

— Taigi kartą ir aš išsiėmiau piniginę, 
ir iškrito vekselis; velionis pamatė ir kad 
pasileis Laisvės alėja tekinas, kad pasi
leis, kad pasileis... Ponas Vienuoli, šaukiu, 
ponas Vienuoli, kepurę pamiršote, lazdą 
pasiimk... O jis, kad skuodžia, kad skuo
džia ir neatsigrįžta.

— Vienok praktiškas buvo velionis — 
mat, sumėtė, kad lazda ir kepurė 15—20 
litų kaštuoja, o vekselį pažiravęs, du tris

sidariusių aplinkybių, trūkstant inteligen- 
tinių pajėgų, stengiasi pasipelnyti, turima 
valdžia pasinaudodami, plačiai pagyventi 
ir pralobti".

Šiam kūrybiniam laikotarpiui priskaito- 
mi: pjesė „Prieblandoje“ (1936), drama
tizuota kronika „1831 metai“ (1937) ir 
apsakymų rinkinys „Nemigo naktys“ 
(1937).

1940 metais A Vienuolis parašė apy- 
graažą „Žemę dalija“ ir pritaikė scenai 
pjesę „Prieblandoje“, kuri, pavadinta 
„Dauboje“, 1941 m. buvo pastatyta Kau
no Valstybiniame Dramos Teatre.

III
Vokiečių okupacijos metu (1941-1944) 

A. Vienuolis, gyvendamas Anykščiuose, 
kūryboje pasitraukė į tolimos praeities te
matiką. Romantinėse legendose „Piemuo 
Bermamytas“ ir „Gyvačių karaliaus sos
tas“ panaudojo senovės Kaukazo kovų te
mas, o istorinėje pjesėje „Tvirtovė“ vaiz
davo lietuvių kovas su kryžiuočiais, ši pje 
sė 1946 metais buvo pastatyta Kauno Dra
mos Teatre.

Antrosios sovietų, kaip ir vokiečių, oku
pacijos metu, A. Vienuolis kūrybos dar
bais užsidarė praeityje. Po apsakos „Iš
dukterė“ (1945) kūrė romaną iš lietuvių 
ūkininkų gyvenimo „Puodžiūnklemis“. A. 
Vienuolio žodžiais: „Rašau „Puodžiūnkie- 
mis“ antrąjį, tomą i® vokiečių okupacijos 
laikų ir renku medžiagą trečiam, tomui iš 
dabartinių laikų. Be to, rašau ir turiu pa
rašęs iš jaunų dienų atsiminimus apie 
mūsų lietuviškąjį kaimą“.

1949 m. „Pergalės“ žurnale pasirodė Vie 
nuolio romanas .JPuodžiūnkiemis“, o 
1952 m., žymiai perdirbtas ir papildytas 
„Poudžiūnkiemis“ pasirodė atskira knyga.

A. Vienuolis dar išleido rinkinį „Pada
vimai ir Legendos“(1957) Ir memuarinę, 
biografinių apsakymų knygą „Iš mano at
siminimų“ (1957).

1979 m. Vilniuje išleistoje „Lietuvių li
teratūros istorijoje“, 396 psl., apie A. Vie
nuolį rašoma:

„Vienuolio kūryba per penkiasdešimt 
metų keitėsi nežymiai. Pagrindinis jo pa- 
žimys liko intonacijos ir vaizdo tikroviš
kumas, matyt, nulemtas atydaus gyveni
mo stebėjimo. „Beveik kiekvienam savo 
vaizdeliui sėmiau medžiagą iš kokio nors 
gyvenimo epizodo, mano paties matyto, 
girdėto ar net pergyvento, žinoma, paskui 
jį gausiai atmiešęs savo fantazija“, — sa
kė rašytojais. Jo talentui būdingas vaiz
davimo psichologiškumas kito, bet irgi 
ne (S pagrindų.

Vienuolis — impulsyvios prigimties ra
šytojas. Jis reaguodavo į jį sujaudinusį 
reiškinį staiga, be ilgesnių apmąstymų bei 
išankstinio tikslo, neretai pasikliaudamas 
vien medžiagos aktualumu bei įdomumu. 
Vaizdavimo objektas daugiausiai lėmė 
Vienuolio kūrinių .pobūvį.“

A. Vienuolis buvo stambaus kalibro ra
šytojas, klasikas: su kritiška akim, senti
mentalia širdim ir erudito protu; su dau- 
giažode Ir stilinga plunksna jis aprašė 
daugelio tautų žmones, padavimus, pa
pročius bei jų aspiracijas. Po kiekvienos 
kelienės jis grįgo į Lietuvą, į Anykščius. 
Iš čia ir į paskutiniąją kelionę išvyko. Jis 
mylėjo Lietuvą, nes Lietuvoje buvo Anykš 
čiai.

A. Vienuolis mirė 1957 m. rugpjūčio 17 
d. Palaidotas Anykščiuose, kur įrengtas 
memorialinis rašytojo muziejus.

šimtus litų sumokėjo.
— Gaila, nežinojau, kad sirgo, būč ir 

aš dar paprašęs mažutį vekseliuką paži- 
ruoti...

Kalbėtojas, ginčijos piliečiai, o aš, ve
lionis, tuo tarpu gulėjau karste, ir man 
buvo nu'sisipiaut į visas jų kalbas...

Pakelėj į kapines užvežė į mažutę baž
nytėlę. Kunigėlis patiko, pakrapijo, pagie
dojo ir viską atliko taip, nelyginant gerą 
krikščionį laidotų. Pagaliau giliai atsidu
so ir pradėjo pamokslėlį:

— štai, mieli parapijonys, laidojame 
mes šiandien Vienuolį, žinoma, anksčiau 
ar vėliau visi mirsime, visi ten būsime, 
bet kol kas mes dar čia, o jis jau ten. šv. 
Dovydas apaštalas yra pasakęs...

Čia kunigėlis užsikosėjo, paraudo, su
griebęs pataisė — „šv. Povilas apaštalas“, 
bet ką šv. Povilas apaštalęs yra pasakęs, 
klausytojai taip ir nesužinojo. Išsikosėjęs 
kunigėlis kalbėjo toliau ir minėjo velionio 
vargus, bėdas; kalbėjo apie šio svieto 
marnastis, mūsų menką buitį, apie šį, 
apie tą... Gale grabo pravirko dvi gimna
zistės, prie grotų pradėjo balsais dūsauti 
moterėlės, o kunigėlis vis kalbėjo ir kal
bėjo. Pagaliau ir jis pats susigraudeno ir, 
kad susilaikytų nuo ašarų, kreipėsi į 
verkšlenančias ir dūsaujančias rimtesniu 
balsu:

— Jūs, moterėlės, labai jau ten nedū- 
saukit: sukalbėjote vieną kitą poterėlį ir 
bus. Vienuolis tai jis buvo Vienuolis, bet 
iš kito galo vienuolis. Niekas jo vienuoliu 
būti nei prašė, nei rinko, nei įšventino. O 
pats save pasivadino Vienuoliu. Pasivadi
no, kad jam būtų patogiau gnaibyti mus, 
kunigus ir vienuolius. Kas jūsų, mieli 
klausytojai, yra susipažinęs su gamtos 
mokslais, tas žino, kaip plėšrieji žvėrys 
ir paukščiai tyčia dangstosi tam, tikra 
spalva, kad geriau jiem būtų pulti savo 
aukas. Taip elgėsi ir velionis. Didelės an-

Su lietusiais 
jįasaulį/je

MIRĖ ONA ZAILSKIENĖ
Vasario 22 d. Čikagoje po ilgos ir sun

kios ligos mirė Ona Zailslkienė, buv. ilga
metė Lietuvių Skaučių Seserijos vyriau
sia skautininke.

Gimusi 1906 m. lapkričio 24 d. Kuršėnuo 
se, Ona Každailevičiūtė - Zailskienė mokė
si Šiauliuose ir Marijampolėje. Vėliau mo
kytojavo ir 1932-40 m. buvo Mažeikių 
skaučių tuntininke. Atvykusi 1949 m. į 
JAV, O. Zailskienė dirbo netik skautuose, 
bet taip pat dalyvavo BALFo veikloje ir 
buvo didelė Vasario gimnazijos rėmėja.

JURGIS (JANKUS — -LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LITERATŪROS 

PREMIJOS LAUREATAS
JAV LB Kultūros tarybos 1981 m. lite

ratūros premijos vertinimo komisija savo 
kovo 3 d. posėdyje Čikagoje nutarė 3000 
dol. Lietuvių Bendruomenės premiją pas
kirti Jurgiui Jankui už rankraštinį apysa
kų rinkinį „Paparčio žiedas“. Premijos 
mecenatas JAV LBS Krašto Valdyba.

Vertinimo komisiją sudarė: Česlovas 
Grincevičius — pirm. kun. Vytautas Bag
donavičius, Marija Saulaitytė — Stanku
vienė, Aušrelė Liulevičienė ir Alfonsas 
Tyruclls - šešplaukis.

I premiją kandidatavo 8 knygos ir 16 
rankraščių. Premiją Jurgiui Jankui bus 
įteikta Premijų šventėje Detroite balan
džio 18 d.

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS 
AUSTRALIJOJE ,

Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos ir Lietuvių In
formacijos Centro vedėjas, Australijos 
Lietuvių Sielovadai kviečiant, išvyko į 
Australiją vesti rekolekcijų, susitikti su 
to krašto veikėjais ir supažindinti austra
lų visuomenę su dabartine Lietuvos bū
kle.

Pakeliui kun. K. Pugevičius sustojo 
San Franciso, kur vasario 28 per KGO 
radiją kalbėjo apie religinį ir tautinį per
sekiojimą okupuotoje Lietuvoje.

Kun. K. Pugevičiaus kelionėje dar nu
matyta aplankyti Melbourne, Hobarto, 
Canberros, Sydnėjaus, Brisbanės bei Auc- 
klando lietuvių kolonijas.

VELYKOS
Menu tėvynę mūsų žalią 
Su ilinksmo vyturio ralia: 
Linksniai skambėdavo varpelis 
Velykų ryto ramume.

O kaip mes laukdavom Velykų 
Prisikėlimo paslapties, 
Bažnyčion bėgdavom tą rytą 
Ramybę jausdami širdies.

Puikiausia nuotaika prie stalo,
Kada (susėsdavo šeima,
Atrodė šventei nebus galo, 
O taurė .laimės sklidina.

Ogi (dabar Velykas mena 
Mhžučio vyturio dalia, — 
Viltis dar didelė rusena: 
Sutiks mus 'tėviškė žalia.

(■Eilėraštis parašytas Sibiro tremtyje) 

tikunigiinės ir antivienuoliškos tendenci
jos tai buvo žmogus; ir, būdavo, niekuo
met nepraeis pro kunigą ar vienuolį neį
gnybęs.

Taip tatai, mieli krikščionys, taip... Ir 
į bažnyčią neukvatus buvo velionis, ne- 
ukvatus... Žinoma, šiandien mes jam už 
tai uknolių į kaktą nevarysime, įneš tai 
priešinga ir mūsų etikai, ir mirusiųjų kul
tui, bet vis dėlto, kad kitiems baimės 'įva
rytume, reiktų šiaip taip jį įamžinti. Aš 
iš savo pusės patarė nukirst jam tris pirš
tus, kuriais jis gnaibė ir žnaibė mus, ku
nigus ir vienuolius, na ir... ir užibalza- 
muot. Žinoma, užbalzamuoti mes neužbal- 
zamuosma, ir apskritai Lietuvoje, regis, 
tokių ir specialistų nėra, bet jei gerai su 
actu ir pipirais užmarinuot ir paprašyt 
poną profesorių, kad padėtų muziejun po 
stiklu, kad pelės neprieitų, tai ir mus vi
sus pergyventų... Visgi būtų šioks toks ir 
velioniui atpildas, ir kitiems baimės įva
rytume, ir mes būtume užganėdinti... Na, 
dabar ką gi mes daugiau jam bedarys- 
ma... Sukalbėkime dar po vieną poterėlį 
ir neškime į kapines. — Ir kunigėlis už
giedojo „Dievo angelas“.

Aš pasinaudojau proga, pakėliau grabo 
lentą, nežymiai Iššliaužiau ir, susmukęs 
prie katafalko, pasislėpiau tarp eglaičių. 
Grabą nulydėjo į kapines tuščią...

Dalbai vėl gyvenu. Pirmučiausia pasi
žadėjau.: kol gyvas niekuomet nieko ne- 
gnailbysiu, nežnaibysiu; dažniau rėdysiuos 
bažnyčioj; kunigų ir vienuolių lenks’iuos 
iš tolo; užsimokėsiu visus nario mokes
čius; apmokėsiu kada nors kam nors ži- 
ruotus vekselius; niekam daugiau nebes- 
kdinsiu, nebežiruosiu ir gyvensiu, kiek
vieną valandą pasiruošęs keliauti pa Ab
raomą.

Pravartu kitąkart ir mirčiai į alkis pa
žiūrėti.

Naujas pensininkas
J.K. VALIŪNAS PENSIJOJE

Vokietijoje veikia toki įstatymai, kad, 
sulaukus 65 metų amžiaus, reikia pasi
traukti į® darbo. Su kovo mėnesio pabai
ga tai atsitiko ir su Jonu K. Valiūnu, 34- 
rius metus ištarnavusiu LS kuopose.

Nuo 1955 birželio 1 jis buvo 8591 LS 
kuopos vadu Schwetzingene. iki tol bu
vo keliose kuopose kituose miestuose. Jo 
vietą perėmė Arno Endrikaįtis. Oficialus 
pareigų perdavimas įvyko kovo 31. Pra
dėta lietuviškomis katalikiškomis pamal. 
domis, kurių metu kapelionas kun. Br. 
Liubinas suminėjo J.K. Valiūno nuopel
nus lietuviškiems reikalams.

J.K. Valiūnas nuo 1960 metų yra Vokie. 
tijos LB taryboje, 7-rius metus buvo jos 
valdybos pirmininku, o pačioje valdybo- 
je dar ilgiau, jau du kartus atstovavo 
Vokietijos LB-nei PLB seimuose ir da
bar išrinktas tiems patiems uždaviniams 
trečiąjį kartą. Vasario 16-tosios gimna
zijos kuratorijoje jis yra nuo pat tos ku- 
ratorijos įsteigimo, visą laiką atstovau
damas DB-nei. Visus 27-rius metus labai 
uoliai talkino Vasario 16-tosios gimnazi

jai įvairiausiuose ūkiškuose reikaluose ne 
tik pats asmeniškai, bet padedant kuopos 
vyrams ir panaudojant kai kurias techiš- 
kas priemones, kurios jam buvo prieina
mos, nes vadovavo techniškai LS kuopai.

J.K. Valiūnas yra vedęs, jo žmona Inge 
visai neblogai yra pramokusi lietuvių kal
bą. Jų sūnūs Algis ir Rainis jau yra bai
gę Vasario 16 gimnaziją. Algis studijuo
ja inžineriją Darmstadte, o Rainis yra 
Kanadoje. Šiemet laiko baigiamuosius 
egzaminus ir jauniausioji duktė Laima. 
Vyriausioji duktė Aldona yra JAV-lbių 
kariuomenėje, o duktė Gunda, neseniai iš
tekėjusi, gyvena Memmingene. Abu Valiu, 
nai yra geri šauliai, ypač, Jonas yra lai
mėjęs visą eilę atžymoj imu.

Jonas K. Valiūnas yra gimęs 1917 kovo 
24 netoli Kauno, Suvalkijos pusėje, mo
kėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje 
ir vėliau Kaune, kur baigė Augštesniąją 
technikos mokyklą. Tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje ir gavo jaun. leitenanto laips 
nį. Paskui dirbo braižytoju Kaune, o 1944 
m. išvyko i Vokietiją. Iš pradžių gyveno 
Memmingene įr dirbo prie ten einančio 
lietuviško laikraščio. Nuo 1948 ilki dabar 
tarnavo LS kuopose.

Jonas K. Valiūnas planuoja vykti į Ka
nadą ir ten laukti senatvės, šiuo metu 
jis dar gerai jaučiasi, yra stiprus ir pa
jėgus.

B.L.

Atsiusta paminėti
Aidai, Nr. 6, 1981 m. Kultūros žurnalas. 

Leidžia Tėvai Pranciškonai, Brooklyn, 
JAV.

Turinyje: St. Santvaras rašo apie Či
kagos liet, operą ir „Lietuviai“ pamaty
mą; dr. Antanas Maceina Ir V. Natkevi
čius apie 1980 m. mirusio dr. Jono Gri
niaus kūrybą, ir kt. įdomūs straipsniai.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS iNR. 54

Jonas nusipirko riėšutų.
Liko dar 8 riešutai:, kai vieną trečdalį 

atidavė draugams, o likusiųjų du trečda
lius pats suvalgė.

■Kiek riešutų jis pirko?

Atsakymas Nr. 53
Sūnėnas.
Visi gerai žinome, kad Anglijos šune

liai yra labiau išprusę, negu lietuviškieji 
margiai ir rudžiai, čia jie per visą uode
gą turi daugiau teisių ir pagarbos.

Vienas anglas, pakviestas pas draugus 
lošti kortomis, labai nustebo, kai pamatė 
prie kortų stalo sėdintį šeimininko šunlį.

— Tai jūsų šunelis irgi loš pokerį? — 
paklausė juokais svečias.

-— žinoma! Jis visad palaiko kompaniją 
p.te kortų, — rimtai atsakė šeimininkas.

— Na, (tokio šuns savo gyvenime nema
čiau! Tai neapsakomo gudrumo gyvulys, 
— stebėjos svečias.

— Nevisiškai gudrus. Kai gauna gert 
kortą, vizgina uodegą, — paaiškino šeimi
ninko žmona.
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Marija Rudienė Venezueloje
Venezuelos Lietuvių Katalikų Misijos 

Vadovo kun. Antano Perkumo pastango
mis, vasario 28 dieną įvykęs Vasario 16 
minėjimas buvo Krašto Valdybos suorga
nizuotas puikioje seselių saleziečių novi
ciato koplyčioje ir didžiojoje vienuolyno 
salėje. Garbės svečių eilėse pirmavo iš 
Čikagos atvykę p.p. Marija ir Antanas 
Rudžiai, nuoširdūs Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės rėmėjai.

■Minėjimas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis, kurias atnašavo salezietis vys
kupas Miguel Delgado drauge su kun. 
Antanu Perkūnu. Perpildyta koplyčia 
skambėjo lietuviškomis giesmėmis. Mišių 
liturgija irgi buvo pravesta daugiausia 
lietuvių kalba.

Iškilmingą Vasario 16 minėjimą atida
rė Krašto Valdybos pirmininkas Dr, Vy
tautas A. Dambrava, prabildamas į susi
rinkusius lietuvių ir ispanų kalbomis. 
Tuojau po to per garsiakalbį buvo per
duotas trumpas, bet 'įspūdingas Vasario 
16 montažas. Išgirdus Lietuvos Neprikišu 
somyibės Deklaracijos pirmuosius teksto 
žodžius, visi dalyviai pakilo iš vietų, o 
Lietuvos ir Venezuelos vėliavos buvo nu
lenktos pagarbos ženklan.

Į garbės prezidiumą pakviesti Marija 
ir Antanas Rudžiai, latvių, lenkų ir veng
rų bendruomenių pirmininkai, Brazilijos 
lietuvių Bendrudmenę .atstovaujanti gyd. 
Sandra Saldytė ir buvęs Centro Valdybos 
pirmininkas J. Kukanauza.
Pagrindinėje kalboje, Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo pirmininkė Marija 
Rudienė apžvelgė Amerikos lietuvių nuei
tą tautinės veiklos kelią, jautriais žodžiais 
vertindama vyresnės kartos ateivių įnašą. 
„Be mokslo ir rašto, nepriklausomybės 
dienų neregėję ir idar baudžiavos laikais 
priversti palikti savo kraštą, tie žaliukai 
mūsų imigrantai kūrė lietuviškas parapi
jas, statė bažnyčias, organizavo chorus, 
steigė susivienijimus ir kitas organizaci
jas. Jau prieis 70 metų iškilo ir didžioji 
Amerikos lietuvių katalikų jaunimo orga
nizacija — Lietuvos Vyčiai, atlikusi dide
lį darbą kovoje už Lietuvos laisvę ir kraš
to žmonių teises.

„Mes Išdainavome visas lietuviškas dai
nas ir giesmes, kurias mūsų tėveliai širdy 
ir minty, ne raštuose, išsaugojo, atsivež- 
dami iš brangios tėvynės, ir taip mes iš
mokome mylėti lietuvių kalbą, dainas ir 
savus papročius, neužmiršdami bočių 
krašto garbės ir jos skausmo1' — kalbėjo 
Marija Rudienė.

„(Paskelbus nepriklausomybę, Amerikos 
lietuviai teikė paramą, telkė savanorius 
nepriklausomybės kovoms, o kiti grįžo į 
Lietuvą, kad padėtų greičiau atkurti vals
tybę, jos mokslą ir krašto gerbūvį. Ameri
kos lietuvių pastangomis, JAV vyriausybė 
greitai pripažino Lietuvos valstybinį suve
renumą. Gyvendami sunkiausiose sąlygo
se, dirbdami juodžiausius darbus anglies 
kasyklose, skerdyklose ir sunkioje pramo
nėje, Amerikos lietuviai, uždirbdami tik 
po kokius 5-6 dolerius į savaitę, skubėjo 
duoti tėvynei llnansinę paramą. Nežiūrint 
politinių, ideologinių ir religinių skirtu
mų', visi, kaip vienas, rinko pinigus Lietu
vai, siųsdami Tėvų Žemėn ne tiktai Lais
vės Varpą, bet ir milijoną dolerių. Tai 
buvo milžiniška suma, šiandien sunku su
prasti, kaip mūsų broliai, kurie patys tiek 
mažai turėjo, kada kiekvienas centas buvo 
nemažas pinigas, galėjo tiek suaukoti. Sa
vo meile Lietuvai jie įrodė esą tikrieji, 
dvasios galiūnai ir tautos milžinai.

„Kuomet žiaurusis bolševikinis okupan
tas išplėšė Tėvynei laisvę 1940 metais, 
vėl visų pažiūrų lietuviai būrėsi, įsteigda
mi Amerikos Lietuvių Tarybą, stodami 
darban ir kovon dėl Lietuvos išsilaikymo 
ir suverenumo. Tasai darbas tęsiasi iki 
šiol.“

Prelegentė pateikė įdomią statistinę in
formaciją apie lietuvių tautos aukas tero
ro dešimtmety; jos siekia kuone vieną mi
lijoną gyvybių. Tai vyko laikais, kada 
„daugeliui mūsų brolių tundra buvo tėvy
nė ir namai“.

Kalbėtoja (apgailestavo, (jog (dabartiniu 
metu (išeivijoje esama negatyvių reiškinių: 
tolinamas! ir gal net naikinama tai, ką 
mūsų tėvai ir seneliai su meile, prakaitu 
ir tėvynės ilgesio ašaromis kūrė ir statė, 
norėdami išlikti lietuviais, o tėvynės mei
lės ir jos nemarumo testamentą perduoti 
ateities kartoms, kad lietuviai išeivijoje 
neištinptų. Marija Rudienė apgailestavo, 
kad „pasaulyje yra daug lietuvių išeivių, 
kurie, būdami emigracijoje, per greit nu
tolsta nuo savo tautos kamieno... dėl ap
sileidimo, nepareigingumo ir abejingumo 
savo ar savo bočių tėvynei. Mes atmeta
me nerūpestingą, nepateisinamą nutolimą 
nuo tautos kamieno! — sakė BALDA pir
mininkė. — Nusisukimu nuo savų organi
zacijų ir gal net prisidėdami prie jų nai
kinimo, jie atlieka darbą, kurio šiandien 
pageidauja okupantas, šiuos Susinaikini
mo vėjus (turime išsklaidyti, Įldad (.patys 
neišnyktume !savo sukurto gaisro dūmuo
se.“

Ponia Rudienė gėrėjosi Venezuelos jau
nimo aktyvistais, ragindama jaunimą lik
ti tauriais lietuviais ir ruošti perimti va
dovavimą į savo rankas. „Jūs laikote sa
vo rankose ir savo valioje mūsų tautos iš
likimą išeivijoje! Mes džiaugiamės, kad 
jūsų širdyje dega skaisti tautos meilė ir 
pasiryžimas išsilaikyti. Bet jūs turite au

kotis, įsijungti į darbą ir jam. vadovauti. 
Jums tenka ši garbinga istorinė pareiga!“

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo pirmininkė Marija Rudienė baigė 
kalbą mintimi, kad „lietuvių tauta tol gy
vens,kol jos (nariai, laimės ir (nelaimės va
landoje, su (pagarba ir meile išties (vienas 
kitam pagalbos ranką; kol visi , kartu 
džiaugsis ir (liūdės, siekdami laisvės ir (lai
mingo [gyvenimo savo broliams ir (visai 
lietuvių (tautai.“

(Meninėje dalyje gražiai pasirodė iš Va- 
lencijos atvykusi tautinių šokių grupė.

Baigiant iškilmingą minėjimo aktą, 
VLB Krašto Valdyba įteikė Marijai ir inž. 
Antanui Rudžiams sekančio turinio gar
bės lentelę: „Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba, įvertindama 
širdimi, ir darbais įrodytą nenuilstamą sie- 
lojiimąsi Lietuvos likimu, siekiant paverg
tai Tėvų žemei laisvės, o ypačiai dėkoda
ma už gilų prisirišimą prie mūsų Bend
ruomenės ir už jai teikimą visokeriopą 
paramą, Marijai ir Antanui Rudžiams su
teikiamas garbės narių vardas, teisės ir 
privilegijos.“

Dar 1976 metais p.p. Rudžiai aktyviai 
dalyvavo Baltų Kultūros Dienose. Šiuo 
metu jie irgi maloniai atsiliepė į Krašto 
Valdybos kvietimą dalyvauti iškilminga
me Vasario 16 minėjime, šia proga jie at
naujino savo pažadą padėti Venezuelos 
Lietuvių Katalikų Misijos Tarybai išleis
ti ispanų kalba leidinį apie Nijolę Sadū- 
naiitę, o antrą — apie švento (gyvenimo 
salezietį broliuką Petrą Perkumą, kun. 
Antano Perkumo brolį, kurį saleziečiai 
norėtų matyti altorių garbėje. Ponai Ru
džiai nuoširdžiai remia Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso mintį, kuris vyks 1984 
metais Venezueloje ir minint Šventojo 
Kazimiero penkių šimtų metų mirties su- 
kakiįį. Venezuelcje yra šventojo vardo 
miestelis, parapija ir bažnyčia, 'įkurti kuo 
ne pnieš du šimtus metų.

Būdami trečios kartos lietuviai Ir šir
dimi sutapę su ankstyvesniais ateiviais, 
Rudžių šeima vertina Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės darbą, pripažindama 
jos svarbų įnašą į bendrą lietuvių išeivi
jos gyvenimą.

Priimtose rezoliucijose prašoma Jo šven 
tenybę popiežių Joną Paulių II baigti ar
kivyskupo Jurgio Matulevičiaus kanoni
zacijos bylą ir ji paskelbta šventuoju. Ki
tose rezoliucijose reikalaujama Sovietų 
Sąjunga atidaryti Pabaltijo kraštų vidų 
(turizmui ir nuimti muitus nuo 'šalpos siun 
tų Lietuvą pagalbos reikalingiems tau
tiečiams.

Po minėjimo sekė lietuvių moterų su
ruošti pietūs, kuriuose dalyvavo virš šim
to žmonių. Darbams vadovavo nepailstan
ti Bendruomenės veikėja p. Klovienė.

Vasario 16 iškilmės Caracas mieste rei
kia laikyti gerai pavykusią lietuvių vie
nybės manifestacija. Pagarba visiems ak
tyviems Bendruomenės nariams, pranešė
jams — Jūratei Statkutei de Rosales ir 
Ričardui Zavadskui, o ypačiai Aro Mažei
kos vadovaujamam jaunimui, kuris šia 
proga turėjo lietuviškų knygų, spaudos ir 
suvenyrų kioską.

Padėka p.p. Ninai ir inž. Broniui De- 
veikiams, kurių svetingumu džiaugėsi pas 
juos apsistoję p.p. Rudžiai, o taip pat di
delį vaišingumą parodžiusiems p.p. Van
dai ir Mečislovui Balutevičiams Valenci- 
joje, Rosales, V. Mažeikoms, Redneriams 
Ir dr. Povilui Dambravai.

Vytautas Dambrava

LATVIJOS KOMUNISTAI
Sov. Sąjungos spaudoje neseniai buvo 

paskelbti duomenys aipie Sov. Sąjungos 
komunistų partiją. Iš jų galima padaryti 
išvadą apie šios partijos išsišakojimą Lat
vijoje. Ji ten be pagrindo vadinama Lat
vijos 'komunistų partija. Toks pavadini
mas tiktų, jeigu ši partija būtų savaran
kiška pagal savo sudėtį ir savo veiklą. 
Bet taip nėra. Jos priklausymas yra nu
statytas statutais ir jos veikla yra (Mask
vos nutarimų pildymas.

Pagal dabar paskelbtus duomenis Sov. 
Sąjungoje — Latvijoje ir už jos ribų — 
1981 m. sausio 1 d. buvę 71911 latvių tau
tybės komunistų partijos narių. Pagal 
1979 m. gyventojų susirašinėjimą visoje 
Sov. Sąj. teritorijoje latvių skaičius buvo 
1,439,000, tad kiekvienam dvidešimčiui 
latvių tautybės gyventojų tenka vidutiniš
kai vienas komunistų partijos narys lat
vis. Latvijos teritorijoje, kur gyvena 
1,344,000 latvių, tektų 67,205 partijos na
riai. Bet pranešime pasakyta, kad Latvijos 
organizacijoje buvę 161,264 nariai. Taigi 
daugiau, negu 94,000 (58,3%) buvę kitų 
tautybių, labiausiai rusai. Taigi ir pagal 
savo tautinę sudėtį partija negali pasiva
dinti Latvijos komunistų partija.

Sausio mėn. partija Latvijoje sušaukė 
savo kongresą. Kongrese dalyvavo 684 de
legatai, kurie parinkti principu vienas de
legatas iš 250 partijos narių. Komisija pa
skelbė, kad tarp delegatų 384, t.y. 56.2% 
buvę latviai ir 218, t.y. 31.8% rusai o likę 
iš kitų tautybių. T. (Draugas)

Gyventoja B. G. jau dešimt metų ne
dariusi bėgamojo vidaus remonto.
(Iš akto)

Anapus Atlanto
A.A. kunigas dr. (Feliksas Gureckas 

ir „Lietuvos Dukterų“ draugija
Kun. dr. Feliksas. Gureckas į šį pasaulį 

atėjo 1912 m. birželio 18 d. Baigęs Rokiš
kio gimnaziją, įstojo į Telšių kunigų se
minariją. Ją baigęs 1935 metais, įšventin
tas kunigu. Neilgai teko darbuotis Tėvy
nėje. Pasaulinis karas. Lietuvos okupavi
mas — visiką sumaišė. Kun. dr. Feliksas 
Gureckas, atsiranda vakarų Europoje kar
tu su kitais lietuviais pabėgėliais.

1949 m. atvyksta Chicagon. Prisiglau
džia šv. Kryžiaus lietuvių parapijoje, pas 
tos parapijos kleboną Anicetą Linkų. Čia 
pamato, kad didelis skaičius, o net ištisos 
šeimos labai skurdžiai gyvena. Jie dau
giausia ligonys, visiškai apleisti ir niekas 
jais nesirūpina. Jei kuris ir patalpintas 
senelių prieglaudoje, bet ten nemokančius 
gerai kalbos o ir neturinčius sveikatos vi
si skriaudė. Nebuvo kam juos užtarti nei 
jiems pagelbėti.

Kun. dr. Feliksui Gurečkui, kilo mintis 
įsteigti lietuvių moterų draugiją, kuri sa
vanoriškai tokiems nelaimingiems galėtų 
padėti. Jis 1960 m. susikvietęs lietuves, o 
tokių atsirado net 350, įsteigė „Lietuvos 
Dukterų“ draugiją. Jis paskelbė draugijos 
tikslą: kad nereikėtų .bėgioti su privačių 
auku lapu pas pažįstamus, kad turėtume 
atsargų ir būtume pasiruolšę kiekvienai 
nelaimei. Pagelbėti greit, nelaukiant val
dybos posėdžių. Neskirstyti prašančių lį 
tikinčius, dorus ar nedorus. Neidškoti prie 
žasičių, kodėl pateko į nelaimę.

Sutelkti į pagalbą ne tik savo draugius, 
bet visą didelį būrį lietuvių moterų ir di
delę dalį lietuviškos visuomenės.

Vienintelis šalpos kriterijus yra vargo 
didumas. Pačioms lankyti šelpiamuosius 
ir ištirti skundą. Priklausyti šiai organi
zacijai, reiškia duoti, o neimti — neieškoti 
sau naudos. Apmokėta paslauga — nėra 
gailestingumas. Kaip organizacijai į poli
tiką nesikišti“.

Šitokiu keliu, prisilaikydamos tų pačių 
tikslų, Lietuvos dukterys ir eina. Draugi
ja JAV pasidarė teikia populiari, kad jos 
skyriai atsirado kiekvienoje didesnėje lie
tuvių gyvenvietėje o narių skaičius — 
(tūkstančiais skaičiuojami.

Lietuvos dukterys jau yra daugelį vargs 
■tančių ar nelaimėje atsiradusių, aplankiu
sios ir sušelpusios. O taipgi daugelį tautie
čių ir palaidojusios. Kai niekas nenori pa
laidoti, tai Lietuvos dukterys skubiai atei
na .į pagalbą. Draugija turi ir nuosavus 
namelius, čia reikalingiems suteikia lai
kiną ar nuolatinę prieglaudą.

Lėšas jos renka įvairiais būdais: priima 
pinigais ir drabužiais. Jos taipgi rengia 
gegužines, parengimus ir t.t.

Dabar yra jau prigijęs paprotys, miru
sius lietuvius pagerbti, laidojimo namuo
se, ne gėlių vainikais prie mirusio karsto, 
(bet pinigine auka. „Lietuvių Dukterų“ 
draugi j ai.

Atrodo, kad „Lietuvos Dukterų“ draugi
ja ilgai dar gyviuos, nes joje dirba kelių 
kartų lietuvės, t.y. įvairaus amžiaus.

Šiais metais, Lietuvos Dukterų“ drau
gijos narės su giliausiu liūdesiu prisiminė, 
prieš penkerius metus minusį kun. dr. Fe
liksą Gurecką, draugijos įkūrėją ir nuo
širdų vadovą.

Andrius Laukaitis

Iš Aušros Nr. 28
PERSEKIOJAMA UŽ NORĄ 

EMIGRUOTI
Zita šalaševičiūtė (gim. 1947 m.) 1970- 

1976 m. dirbo anglų kalbos mokytoja. Pa
skutinė mokytojavimo vieta — Vilkaviš
kio raj. Gižų vidurinė mokykla. Mokyto-, 
ja sakydavo, kad nori išvykti iš Tarybų 
Sąjungos, nes čia gyventi jai nepatinka 
dėl to, kad tenka kalbėti prieš savo įsiti
kinimus. Už tai ją pradėjo „auklėti“ įvai
rūs tarybiniai darbuotojai. Kadangi ne
pasidavė auklėjama, buvo pradėta „gy
dyti“ Ziegždrių psichonurologinėje ligo
ninėje 1976 m. gegužės-birželio mėn. Su
grįžusį iš Ziegždrių, nebuvo laikoma ligo
ne, nes antraip iš jos nebūtų atėmę žiny
binio buto Gižuose (pagal tarybinius įsta
tymus ligoniai negali būti iškeldinami iš 
jokių būtų). Tuomet įsidarbino Plungės 
grūdų produktų kombinate, bet čia buvo 
persekiojama už politinį nepatikimumą. 
Jai buvo sudaromos tokios sąlygos, kad 
negalėtų dirbti. Šiuo metu niekur nedir
ba ir negauna jokios pašalpos nei pensi
jos.

Pirmosiomis 1981 metų dienomis buvu
si mokytoja asmeniškai kreipėsi į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą dėl 
neįmanomų gyvenimo sąlygų — reikala
vo teisės išvykti iš TSRS. Maskvoje 1981. 
1.4. išėjo į Raudonąją aikštę su plakatu 
„Reikalauju teisės emigruoti“, šį reginį 
stebėjo minia žmonių ir užsienio žurnalis
tai. Demonstrante buvo suimta ir po tar
dymo patalpinta Maskvos III prof. Gilia- 
rovskio psichiatrinėje ligoninėje, „’gydy
ta“ sausio - kovo mėn. insulinu ir kito
kiais medikamentais, kol pradėjo kristi 
be sąmonės. Išleidžiant pagrasinta, — jei 
toliau1 ieškos teisių emigruoti, bus visam 
gyvenimui uždaryta psichinių ligonių prie 
(glaudėję. Negavusį niekur darbo, nei 
pensijos, nei kokios pašalpos, birželio 
pradžioje išvyko į Vilnių atsisakyti tary
binės pilietybės. Tolimesnis jos likimas 
nežinomas. P.Š.

Kodėl KA „užsidega“? Kūno audinių 
uždegimą iššaukia įvairūs dirgikliai: me
chaniniai, cheminiai, bakteriniai. Jei kas 
klaustų kas yra uždegimas, tai štai jo ap- 
tartis: Tai apribotas apsisaugojimo ato
veikis į sužalotus ar sunaikintus kūno au
dinius; atoveikis pasireiškia sunaikinimu, 
atskiedimu ar atskyrimu kenksmingų 
veiksnių ir sužalotų audinių. (Smulkesnis 
uždegimo vyksmo paaiškinimas — apra
šymas bus kada nors vėliau).
Apendicito diagnozė paprastai nėra sun

ki, bet kartais ir labai patyręs gydytojas 
suklysta... Mat apendicito simptomai (po
žymiai) kartais pamėgdžioja — simuliuo
ja ligas kituose organuose (pav. širdies 
priepuolį). Galima įsivaizduoti nemalonu
mus kai ligonis operuojamas dėl apendi
cito, o liga yra visai kur kitur!.. Būna ir 
kitokių nemalonių „Šposų“. Pavyzdžiui li
goniui pasireiškia būdingi apendicito požy 
miai, bet kol nuvyksta ligoninėn — „pa
sveiksta“!.. Paminėsiu čia man neužmirš
tamą atsitikimą iš stažavimo laikų Karo 
ligoninėj, Kaune, štai kaip buvo. Susirgo 
viršila, pulko gydytojas diagnozavo ūmų 
apendicitą ir pasiuntė į karo ligoninę ope
racijai. Ne tik aš, bet ir mano viršininkas 
kapitonas Dr. Kuša nei apendicito nei jo
kios kitos ligos požymių bei ženklų nera
dom. Kas daryti? Išėjus iš palatos Dr. Ku
ša ir sako: „Jei tai būtų eilinis — siųsčiau 
aitigal pulką, bet netikiu, kad viršila si
muliuotų. Einam į operacinę plauti ran
kas“! Už keliolikos minučių pradėjom ope
raciją. Dr. Kuša greit pasiekė KA ir šūk
telėjo: “žiūrėk jau pūlių lašas apendikso 
paviršiuje“! Dar kelios minutės ir užde
gimas būtų pasklidęs po visą pilvo ertmę... 
Ir taip viršilos laipsnis išgelbėjo jauno 
vyro gyvybę!

Seniau gydytojai mažai domėjosi -apen
dicito priežastimis. Žinoma, tam nebuvo 
ir sąlygų, t.y. nebuvo pakankamai labora
torijų ir histopatologų. Tada buvo svarbu 
įtik pašalinti KA ir tuo išgelbėti žmogaus 
gyvybę. Pašalintą KA mesdavo arba į ki
birą arba net... ant palangės tupintiems 
juodvarniams, kurie matyt, apendiksą 
palaikydavo slieku...

Dabar, kaip taisyklė, kiekviena KA ne
tik aitydžiai apžiūrima, bet ir tiriama mik
roskopiškai: ieškoma uždegimo žymių ir 
priežasčių. Na, radiniai „užsidegusioj“ 
KA kartais būna nuostabūs: smeigtukai, 
švino šratai, augalų sėklos bei javų grū
dai, kaulų gabaliukai, kiaušinio lukštų ir 
stiklo skeveldrėlės, dantys, nagų gabaliu
kai, termometro nuolauža, lydomo meta
lo gabaliukai, prikaistuvo emalio trupi
niai, dantų šepetuko šeriai ir t.t. Savo 
praktikoj nesu radęs tokių egzotiškų ra
dinių, be.t karts nuo karto užtikdavau au
galų nuotrupų ir sėklų, faecolith'ų (šud- 
akmenų), kirmėlių (xyuris vermicularis) 
ir jų kiaušinių. Visi tokie ir panašūs sve-

Rašo K. Valteris 

Laisvalaikio 
mastymai

IŠDYKUSI KIRMĖLINĖ ATAUGA
Kirmėlinė atauga (vėliau sutrumpintai 

vadinsiu ją KA), kurią medikai lotyniškai 
vadina Appendix vermiformis) lietuviš
kai būtų .kirmėlės formos priedelis“), yra 
tikrai vertas apmąstymo padaras, kurio 
paskirtis ir funkcija (organo atliekamas 
darbas) dar nežinoma ir, tikriausiai, ne
bus žinoma. Prieš daugelį milijonų metų 
KA gal ir buvo reikalingas ir naudingas 
organas, bet dabar tai ji mums yra tikra 
bėda! šiais laikais, kai operuojama pilvo 
ertmėj, tai chirurgas stengiasi pašalinti 
sveiką KA, kad nebūtų nemalonumų atei
ty, t.y. kad kartais ji „neužsidegtų"!..

KA yra aklosios žarnos (tai maišiuko 
formos įdubimas storosios žarnos pra
džioj) priedėlis. KA ilgis gerokai įvairuoja 
(tarp trijų ir penkiolikos centimetrų), o 
jos diametras yra apie šeši milimetrai.

KA uždegimas vadinamas apendicitu. 
Apendicitas yra ūmiai prasidedanti liga, 
kuli paprastai reikalinga operacijos. Re
tai kas miršta nuo apendicito kraštuose 
kur chirurginė technika yra pažengusi ir 
kur netrūksta veiklių vaistų. Ligos prie
puolis, būna nesitikėtas ir kartais suardo 
svarbius planus, k.a. vestuves, sporto var
žybas, atostogas. Paminėtinas įvykis Di
džiosios Britanijos istorijoj: 1902 metais 
dėl apendicito turėjo būti atidėtas kara
liaus vainikavimas! Tris dienas prieš sa
vo vainikavimą karalius Eduardas VII 
(puotos metu!) susirgo apendicitu. Nežiū
rint karščiavimo ir apčiuopiamo patinimo 
KA srity, karalius buvo pasiryžęs vykti 
į savo vainikavimą. Tik kai jo chirurgas 
Sir Thomas Slmith, neapsikentęs, pasakė 
„Tai, pone, į vainikavimą eis jau Jūsų la
vonas“ — karalius nusileido ir buvo ope
ruotas. Vainikavimas, aišku, buvo atidė
tas.

Kartais KA būna „pasislėpusi“ už ak
losios žarnos ir mažiau patyrusiam chirur
gui sunku būna ją rasti! Tokios „pasislė
pusios“ KA uždegimas gali privesti prie 
gana keistų komplikacijų.

LIETUVOJE
MIRĖ J. IMOTIEKAHTS

Kovo 17 d. po sunkios ligos Lietuvoje 
mirė muzikas Jonas Motiekaitis. Gimęs 
1903 m. gegužės 31 d. Panevėžyje, J. Mo- 
tiekaitis mokėsi Panevėžio mokytojų se
minarijoje, vėliau — Klaipėdos muzikos 
mokykloje. Dirbo muzikos mokytoju Rie
tave, Raseiniuose ir Ukmergėje. Vadovavo 
chorams.

Po karo likęs Lietuvoje, J. Motiekaitis 
dirbdamas konservatorijoje parengė būrį 
gabių choro vadovų.

M. (JUOZAPAITYTĖ — 70 [METŲ
Buv. Lietuvos baleto artistė Marija Juo 

zapaityltų - Kelbauskienė atšventė savo 
amžiaus 70 metų sukaktį.

APEIGŲ SEMINARAS
Apie Vilniuje įvykusį apeigų seminarą 

papildomai pranešama, kad kovo 12 d. — 
paskutinę seminaro dieną — pokalbiui 
vadovavo Iš Maskvos atvykusi T. Golub- 
cov'a, TSRS kultūros ministro pavaduoto
ja.

LKP CK sekretorius L. šepetys pažymė
jo, kad visos socialistinės apeigos1 privalo 
turėti ideologinį krūvį; ne tiek svarbu 
kurti naujas, kiek tobulinti ir įtvirtinti 
jau surastas, kad jos taptų tradicijomis, 
apsigyventų kiekvienoje šeimoje, būtų 
priimamos siela ir širdim.
T. Gdubcoiva, apibendrindama seminaro 

darbą ir jo dalyvių įspūdžius, pasakė, jog 
reikia puoselėti naujus „Sovietų Sąjungai 
reikalingus- apeigų elementus“ ir atsisaky
ti ligšiolinių tautiniai — religinių apeigų.

DARBO (STOVYKLA UŽ DOVANAS
Sov. aukščiausias teismas Vilniuje srvars 

■tė gydytojo Algimanto Kriščiūno kyšių 
ėmimo bylą ir nubaudė jį aštuoneriems 
metams darbo stovyklos, konfiskuojant jo 
turtą. Jis ėmęs iš pacientų „dovanas“ auk
sinėmis monetomis ir pinigais.

KARINĖ (PRIEVOLĖ STUDENTAMS
iNuo 1982 m. sausio 1 d. Sov. Sąjungoje 

įsigaliojo naujas visuotinės karinės prie
volės įstatymo pakeitimas, kuris turi „su
stiprinti Sovietų valstybės gynybinę ga
lią“.

Nuo dabar karinį apmokymą turės pe
reini netik pašauktieji atlikti karinę prie
volę, beit ir jaunimas, kuris dirba pramo
nėje, neatitraukiant jo nuo gamybos.

Parengimo laikotarpiu besimokantiems 
jaunuoliams įvedama sutrumpinta darbo 
diena sutinkamai su taisyklėmis, kurias 
numato galiojantys įstatymai darbininkų 
jaunimo mokyklose besimokantiems dar
bininkams Ir tarnautojams, o pasiruoši
mui egzaminams ir jų laikymui suteikia
mos 7—15 dienų atostogos (priklausomai 
nuo specialybės Ir mokymo programų) 
paliekant darbo užmokesčio vidurkį pa
grindinėje darbovietėje“.

Lankyti užsėmimus šaukiamiesiems, ku 
riuos 'kariniai komisariatai nukreipia mo
kytis karinių specialybių, yra būtina.

(Padarytas pakeitimas ir to įstatymo 
straipsnio, pagal kurį šaukimas į tikrąją 
karinę tarnybą galėjo būti atidėtas dešim
čiai metų „dėl šeimyninės padėties“. Da
bar šis laikas sutrumpintas iki 5 metų.

Liglšiol karinės prievolės atlikimas bu
vo atidedamas aukštų mokyklų studen
tams. Nuo dabar tik dvi aukštojo mokslo 
įstaigos turės tą privilegiją Lietuvoje:

Lietuvos Žemės ūkio akademija ir Kau
no valstybinis medicinos instltūtas, šių 
aukštųjų mokyklų studentams šaukimas 
į karinę tarnybą atidedamas tuo atveju, 
jeigu jie mokosi jose nuo pirmojo kurso. 
Asmenys, pašalinti iš aukštųjų mokyklų 
už blogą pažangumą, nenorą mokytis ar
ba už nedrausmingumą, praranda teisę, 
kad jiems būtų pakartotinai atidėtas šau
kimas mokslui tęsti.

ARKLIAI BE VEŽIMŲ
Nors dabar technikos amžius, bet ir ark

liai žemės ūkyje reikalingi. Reikia ir pa
kinktų, rogių, vienkinkių bei porinių ve
žimų. Bėda, vežimų labai mažai gauname, 
ir tie patys labai prasti. Važiuoji tekinius 
viela susiraišiojęs ir drebi, kad nesubyrė
tum vidury lauko.

Gali kas pasakyti, kad kiekvieną inven
torių reikia laiku remontuoti. Su tuo su
tiktume, bet kur remontuoti — nebėra 
žmonių, išmanančių, kaip tekinius taisyti. 
Ir arklį pakaustyti prašyk kokio senioko.

Tiesa, kolūkiuose atsiranda žmonių, ku
rie, nusižiūrėję į kaimynus latvius, pada
ro vežimus, pritaikydami nurašytų žemės 
ūkio mašinų ratus su padangomis ir pa
prastų vežimų ašis. Tokie vežimai stipres
ni, arkliams lengviau tempti. Tai kodėl 
vietinė pramonė negalėtų gaminti tokių 
vežimų, kuriems nebent prakiurusią pa
dangą reikėtų laikas nuo laiko suvulkani- 
zuoti. A. Krikščiūnas

timkūniai gali būti pradine apdndclto prie
žastimi, bet dažniausiai priežastimi būna 
bakterijos.

Dar verta paminėti dažnoką KA Išdaigą 
— apgaulingą elgesį. Staiga žmogui pasi
reiškia būdingi apendicito simptonai ir 
ženklai ir, žinoma, chirurgas turi (kar

tais vidurnaktį!) operuoti. Po sėkmingas 
operacijos seka staigmena: pašalinta KA 
atrodo normali ir tiriant mikroskopu jo
kių uždegimo žymių nerandama! Tai vie
na iš medicinos mįslių...
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Kronika
BUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 M.
IV. 24-25 DBLS Metinis Suvažiavimas ir 
Utet. Namų B-vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke Gdns., London W1L
V. L3 DBUS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VUB. 15-21 2#-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
HU, Twickenham, DB. 
VIII, 21-23 2-as la DBUS Lituanistinis Sa- 
vadtcalia, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

DARBOTVARKĖ 
34-to METINIO SUVAŽIAVIMO 

šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 84 d. 
12,30 Suvažiavimo atidarymas
1. Rinkimai
a. Prezidiumo 
ib. Rezoliucijų Komisijos
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Sveikinimai
4. 33-čio Metinio Suvažiavimo Ir Ypatin

go Suvažiavimo protokolai
5. Pranešimai
6. Diskusijos
17.00 Lietuvių Namų B-vės akcininkų 

susirinkimas
19.00 Vakarienė

Sekmadienis, 1982 m. balandžio mėn. (15 d. 
9.00 Pamaldos

10.00 7. Mandatų ir Nominacijų Komisi
jos pranešimai Sąjungos narių skai
čiaus pakeitimas

8. Rinkimai
a. Centro Valdybos (3-jų narių)
b. Tarybos (2-jų narių.)
c. Revizijos Komisijos (3-jų narių)
d. Sekančio Visuotinio Suvažiavimo 
Mandatų Ir Nominacijų Komisijos 
(3-jų narių)

e. PLB Seimo atstovų (5-ių asmenų.) 
10.45 L'iėtuvių Namų B-vės Direktorių

rinkimai (3-jų asmenų)
11.15 9. Centro Valdybos rezoliucijos

a. Revizorių paskyrimas ir atlygi
ntas
b. Sąjungos Įstatų pakeitimai bei pa

pildymai
c. Lietuvių Namų B-vės akcijų su
pirkimas

10. Pranešimai iš DBLS veiklos
11. Klausimai ir sumanymai
12. Bendros rezoliucijos 
Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him

nas.

S. KASPARAS /PAŠALINTAS |IŠ K>BLS 
1982 m. kovo 13 d. DBLS Centro Valdy

ba, jungtiniame posėdyj'e su. DBLS Tary
bos prezidiumu, nutarė išbraukti Stasį 
Kasparą iš D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos narių sąrašo.

Stasys Kasparas platino provokacinį 
paskvili „Destroy the worm" ir jau ilges
nį laiką siuntinėjo liet, spaudai Kanadoje 
ir Amerikoje korespondencijas, kuriomis 
šmeižė D. Britanijos Lietuvių Sąjungą, 
Lietuvių Namų Bendrovę ir tų organiza
cijų vadcvyfbę bei tarnautojius.

S. Kasparo šmeižtus spausdino Kanados 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, Čikagos NAUJIE
NOS ir PLB leidžiamas PASAULIO LIE
TUVIS. Nepastebėta, kad jo koresponden
cijomis pasinaudotų liet, išeivijos kiti laide 
raščiai.

Londonas
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

LONDONE
Did. ketvirtadieni — bal. 8 d. pamaldos 

įvyks 8 vai. vakare. Did. penktadienį — 
bal. 9 d. pamaldos bus 3 vai. Did. šešta
dienį — bal. 10 d. pamaldos prasidės 7 
vai. vakare. Velykų ryte — bal. 11 d. Pri
sikėlimo pamaldos bus 8 vai. Suma 11 vai. 
Velykų antrąją dieną šv. Mišios bus 11 
vai. Neprivaloma šventė.

Išpažinčių klausoma kasdien, bet sve
čio kunigo nebus.

A.A. F. NEVERAVICIAUS MIRTIES 
METINĖS

A.A. Fabijono Neveravičiaus mirties me 
tinių proga, balandžio 18 d., sekmadienį, 
11 vai. Londono lietuvių bažnyčioje bus 
atlaikytos mišios už jo vėlę.

Vėlionics draugai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti.

MARGUČIŲ (BALIUS LONDONE
šių metų tradicinį Margučių Balių or

ganizuoja Londono DBLS Pirmas skyrius, 
padedant Šv. Onos Moterų draugijai.

Balius bus šeštadienį, balandžio 17 d., 
7 vai. vakare Lietuvių Socialiniame klu
be Victoria Park Rd. Bus skanių užkan
džių, loterija Ir gera muzika.

Gražiausi margučiai bus premijuojami.
Visi, norintieji smagiai praleisti vaka

rą, kviečiami atsilankyti. Įėjimas tik £1.
Rengėjai

DINGO LAIMA .ZAREMBAITĖ
Kelis metus Londone gyvenusi Australi

jos lietuvaitė Laima Zarembaitė, 1981 m. 
lapkričio mėn. išėjo iš savo buto „dešim
čiai minučių“ ir niekad negrįžo.

Laima buvo baigusi Australijoje odon
tologijos mokslus ir ten kurį laiką dirbo 
kaip dantų gydytoja. Sydnėjuje gyvena 
jos motina, kiuri yra labai susirūpinusi ir 
bando dukterį surasti.

Ligšioliniai paieškojimai Londone neda
vė jokių rezultatų.

Bradfordas
Vasario 16 minėjimas

Minėjimas surengtas vasario 14 d. Pa
kviestas mokytojas D. Banaitis, paskaitos 
pradžioje pabrėžė, kad nepakako nepri
klausomybę paskelbti, bet reikėjo ją ir 
apginti. Daugel žuvo mūsų negausios ka
riuomenės karių, pirmose kovose ir 30 
tūkstančių partizanų.

Ar buvo Lietuvos nepriklausomybė būti 
nyibė? — Atsakant reikia grįžti į praeitį. 
Prie Nemuno lietuviai gyvena per amžius 
ir Lietuva buvo nepriklausoma valstybė 
per šimtmečius.

— Kaip ilgai truks dabartinė okupaci
ja? — Čia prelegentas palietė tarptautinę 
padėtį. Vakarai dažnai užbėgdami už akių, 
pasižada nesikišti, kada okupantai griebia 
kraštus. Jaltoje padaryti susitarimai yra 
gėda pasauliui.

— Kaiip atgauti nepriklausomybę? — 
Būtina kelti ir išlaikyti Lietuvos bylą, 

išlaikyti gyvą tautą ir būtinos palankios 
sąlygos. Mes neišnaudojame visų galimy
bių. Okupacijoje tauta gyva, jaunimas 
bunda ir prašo daryti čia išeivijoje, kas 
okupacijoje negalima.

Sovietų imperijos subyrėjimas yra pir
moji ir svarbiausia sąlyga, bet kol kas 
jie turi įtakingų žmonių, kurie gelbsti 
įsteigti pasaulinę diktatūrą, o kurie jiems 
kenkia, tokius visokiais būdais šantažuo
ja, persekioja.

Išeivijoje mes darome ką galime, svar
bu rasti pritarėjų, nors tai labai sunku. 
Mes nesame pasyvūs, bet kiek galime pa- 
sireišklame, kaip pavyzdys, Škotijos lie
tuviai. Santykiavimas su ok. Lietuvos lie
tuviais negali būti normalūs. Apie organ! 
žavimą ten ekskursijų negali būti kalbos 
ir siuntimas vaikų mokyti lietuvių kalbos 
yra tik priedanga.

Prelegentas baigdamas paminėjo „Ra
ganų medžioklę“ Amerikoje ir čia pas 
mus nepateisinamą puolimą „Destroy ithe 
worm" paskvilyje.

Nežiūrint viso to, prisiminkime praei
tį, esame audrose užrūdinti ir vieningai 
kovokime — baigė prelegentas.

Meninę programą atliko vietiniai vyrai 
dainininkai: P. Vasis, S. Budrys, J. Ada- 
monis, R. Karalius, J. Bugenis ir V. Gu
revičius, darniai padainavę 8 populiarias 
dainas.

A. Bučys minėjimo rengėjų vardu Išreiš
kė padėką programos atlikėjams ir ypa
tingai gausiems minėjimo dalyvviams. Ta 
proga surinkta aukų Tautos Fondui 72 
svarai.

Derby
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 18 d. 7 vai. vak. 

Derby skyr. valdyba šaukia visuotiną 
skyr. narių bei akcininkų metinį susirin
kimą.

Susirinkimas įvyks „Wilmat Arms“ vieš 
bučlo patalpose, Normaniton Rd., Derby 
Dienotvarkėje svarbūs skyr. veiklos rei
kalai: Skyriaus valdomųjų organų bei at
stovo į visuotiną Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai.

Nesurinkus reikiamam skaičiui narių, 
po valandos bus šaukiamas kitas, kuris 
bus teisėtas dalyvaujant bent

LI ETŲ VIS
skaičiui. Visiems nariams dalyvavimas bū- dos krašte. Iškilmingai 
tinas. Taip pat kviečiame ir svečius.

Skyr. Valdyba

palaidota 1982 
m. kovo 26 d. Luebedko miesto Waldhu- 
sener kapinėse. Velionė paliko dvi ištekė
jusias dukras su šeimomis: vieną JAV ir 
antrą Vakarų Vokietijoje, vyrą Aleksan
drą bei plačią giminę.

Amžinąjį atilsį Paulinai Lukaševičienei 
J. Pyragas

KUN. ADOMUI IGELŽINIUI 80 įMETŲ
Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios 

išeivijoje garbės senjoras kunigas Ado
mas Gelžinius, gyvenantis Braunschweige, 
š.m. balandžio mėn. 19 d. atšvęs savo 80 
m. gimtadienį.

Gimęs 1902 m. balandžio mėn. 19 d. 
Lampsočių kaime, Šilutės apskr., Klaipė
doje 1926 m. jis baigė Lietuvių Suaugusių
jų gimnazją. Po to studijavo Kaune Vy
tauto Didžiojo Universitete evangelikų fa
kultete teologiją ir filosofiją.

Vikaru buvo Batakiuose ir Žvyrių para
pijose. 1931 m. Kaune evangelikų bažny
čioje buvo ordinuctas kunigu. Nuo 1931 
m. ligi 1941 m. buvo Kretingoje kunigu 
ir aptarnavo i'lliales Gargžduose, Palan
goje ir Darbėnuose. Be to nuo 1936 m. bu
vo lektorium Aukštąjame Pedagogikos 
Institute Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vilnių 
je. Tenai skaitė paskaitas apie evangelikų 
tikybos dėstymo metodiką. Nuo 1937 m. 
©rinktas senjoru ir Konsistorijos vicepre
zidentu. Tas pareigas ėjo iki repatri j ari
jos ligli 1941 m. Jam buvo pavesta šaukti 
kunigų konferencijas, egzaminuoti teolo
gijos kandidatus, ordinuoti kunigus Ir 
juos įvesti į parapijas.

Vokietijoje buvo kunigu Praschnitz pa
rapijoje, Pietų Prūsijoje. Po Antrojo pa
saulinio karo kaip kunigas aptarnavo Wolt 
wiescho, Veltheimo ir Braunschweigo pa
rapijas ikli pensijos, šalia savo tiesioginių 
pareigų vokiečių parapijose jis aptarnavo 
lietuvių evangelikus liuteronus gyvenan
čius Watitenstedt, Salzgitter - Lebenstedt 
ir kitur. Panaikinus DP stovyklas, regu
liariai vieną .kartą į mėnesį ir dažniau ap
tarnauja lietuvius evangelikus liuteronus 
Salzgitter - Lebenstedite su pamaldom jau 
30 m. su viršum.

Bendradarbiauja išeivijoje vokiečių 
bažnytinėje spaudoje ir yra parašęs kele
tą puikių straipsnių apie lietuvių evan
gelikų liuteronų Bažnyčią Nepriklauso
moje Lietuvoje ir apie dabartinį evange
likų Bažnyčios stovį ok. Lietuvoje.

Lietuvių spaudoje rašė ir teberašo 
straipsnius tikybinėmis ir kit. temomis: 
„Lietuvos Keleiviui“, „Evangelikų Bal
sui“, „N.auj. Tilžės Keleiviui“ ir išeivijo
je „Svečiui“, „Mūsų Sparnams“ ir kitiems 
laikraščiams. Parašė labai puikią knygą 
vokiečių kalba „Lutherische Kirche Lltau- 
ens“, kuri rado ne tik gerą atgarsį lietu
vių evangelikų liuteronų tarpe laisvaja
me pasaulyje, bet ir vokiečių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios įstaigose ir instituci
jose. Tą kinygą gavo visos bibliotekos ir 
universiteto knygynai Vakarų Vokietijoje.

Jubiliatas yra aktyvus Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Vyriausios Bažnyčios 
Tarybos narys ir priklauso prezidiumui.

1930 m. vedė Martą Hakaitę, kilusią iš 
Virbalio ir gyveno su ja laimingoje san
tuokoje 51 m. Žmona mirė 1981 m. lapkri
čio mėn. 12 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Iš tos santuokos jie susilaukė vieną duk
terį, kuri gyvena Veltheime ir yra ištekė
jusi už gydytojo Dr. med. Zenn. Viena 
anūkė galės senelį pasveikinti jo 80 m. 
gimtadienio proga.

Gerbės senjoras yra šviesi ir tauri as
menybė — labai geras ganytojas. Visą sa
vo amžių pašventė dirbdamas Viešpaties 
vynuogyne jau 50 m. su viršum. Nuošir
džiai sveikinu savo Dvasios Tėvą (kartu 
sveikina visi Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Bažnyčios Tarybos n.ariai-ės, Salz
gitter- Lebenstedt parapljiečiai-tės ir lie
tuviai evangelikai liuteronys broliai ir 
sesės išeivijoje bei tėvynėje Lietuvoje) jo 
80 m. gimtadienio proga. Linkiu labai ge
ros sveikatos, stiprybės bei Dievo palai
mos jo tolimesnei veiklai. Ilgiausių mėtų, 
ilgiausių Tau, ištikimas Dievo tarne!

Kunigas Fr. Skėrys

PAŠAUL Y J E
— Londone išaiškinta sukčių gru.pė, ku

ri supirkinėjo Pietų Afrikos auksinius 
pinigus (krugerandus), juos sul'iedavo ir 
paskui parduodavo luitais aukso pirk
liams, pridėdami 15 proc. valstybinį mo
kestį. Aukso krugerandam'S nėra jokių 
mokesčių, bet luitams yra. Tokiu būdu jie 
per mėnesį uždirbdavo milijoną svarų..

— G'louceslteryje britų archeologai ty
rinėja 14 šimtmečio masinius kapus. Ten 
siautė „Juodoji mirtis“ — maras. Jie dė
vi specialius rūbus, nes maro bacilos galė
jo išlikti gyvos.

— Britų mokslininkai išrado naują au
tomobilių padangų gaminimo būdą. Tokias 
padangas reikės keisti tik po 150.000 rny- 
ių kelionių.

TERORISTAI NUŽUDĖ DIPLOMATĄ 
Palestinas teroristai Paryžiuje nužudė 

Izraelio ambasados patarėją Bar Slrnan- 
tovą.

LENKAI (PAGROBĖ KARINĮ (LĖKTUVĄ
Du lenkai pagrobė karinį lėktuvą, pri

vertė jlį nusileisti prie Krokuvos, kur pa
ėmė savo šeimas ir atskraidino į Austri
ją. Jie skrido žemai per Čekoslovakiją, 
kad jų negalėtų susekti radaras. 1

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-

Manchesteris
MARGUČIŲ VARŽYBOS

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas ba
landžio 11 d. (Šv. Velykų pirmąją dieną) 
5 vai, vakaro Klubo patalpose ruošia Ke
purinių bei margučių

Premijuojamą pasirodymą
Be to veiks L.F.R. ruošiamas Bazaras, 

bei turtingo loterija.
Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai

Noltinghamas
NOTTJNGHAMAS 

SU JAUNIMU
Atsimintina, kad balandžio 17 ir 18 d. 

Aušros Vartų Židinyje vyksta skautų ir 
skaučių stovykla. Laužas bus 17 dienos 
vakare, o iškili sueiga 18 d. po 11.15 vai. 
pamaldų.

Stovyklai vadovaus s. S. B. Vaitkevičius.
Visiems reta proga pabendrauti su jau

nimu.
Židinys

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Nottinghamo Moterų draugija ruošia Mo
tinos dienos minėjimą šeštadienį, ge
gužės 1 d. 6. vai. vak. Ukrainiečių, salėje, 
30 Benitinck Rd.

Bus puiki programa, pasirodys Notting
hamo jaunimas neatsiliks ir vyresnioji 
karta. Dainuos garsus Gintaro choras, bus 
labai turtinga loterija, veiks baras, gros 
šauni muzika.

Kviečiame ils arti ir toli mūsų kaimynus, 
prašome nevėluoti. Nottinghamas laukią 
jūsų.

Moterų Draugija

Stoke-on-Trent
REZOLIUCIJA DBLS SUVAŽIAVIMUI

‘DBLS Stoke-on-Trent skyrius siūlo DB 
LS metiniam suvažiavimui priimti rezoliu 
riją, kurioje tarp kitko pasakyta:

Suvažiavimas pareiškia pasitikėjimą ir 
padėką DBLS Centro Valdybos ir Tarybos 
nariams už:

1. palaikyttną ryšių, pagal S-gos įstatus, 
su Lietuvos laisvinimo bylai pritariančio
mis anglų ir kitų tautybių organizacijo
mis,

2. teikiamą paramą nariams Ir skyriams,
3. ll-laikymą lietuviškų institucijų D.

Britanijoje, ir
4. leidimą ir administravimą vieninte

lio Eurcpcje lietuvių savaitraščio „Euro
pos Lietuvis“ ir jo priedų.

Rezoliucija primena, kad DBLS Centro 
Valdybes ir Tarybos nariai buvo demok
ratiniu būdu išrinkti.

Liet. Sodyba
MARGUČIŲ BALIUS

Margučių balius Lietuvių Sodyboje 
įvyks Velykų pirmą dieną, balandžio 11
d. 4 vai. p.p. Gražiausi margučiai bus pre
mijuojami ir laimėtojams bus įteikiamos 
dovanos.

NORINTIEMS ATOSTOGAUTI 
SODYBOJE

Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. nu
statytos tokios kainos vienam asmeniui:

Už savaitę ...................  £68.00 ir VAT.
Už dieną .................... £11.50 ir VAT.
Už nakvynę ir pusryčius...£7.00 Ir VAT.
L. Jaunimo Organizacijos

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Pensininkų Organizuotai

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Vaikams iki 10 metų pusė kainos.
Vaikams nuo 10 iki 15 metų — 2/3 kai

nos.
Už vietą karavanui .per dieną ... 2.00
Už vietą palapinei per dieną ... £1.50 

LNB Akcininkams ir DBLS nariams ka
ravanui ar palapinei vieta vienai savaitei
— nemokamai.

LNB Sodybos Administracija

Šveicarija
MIRĖ STEFANIJA WEINGART

1982 m. kovo 26 d. Berne mirė ir kovo 
30 d. palaidota Stefanija Weingart, buvu
sio Šveicarijos garbės konsulo Kaune naš
lė. Velionė, susilaukusi beveik 96 meltų 
amžiaus, buvo gimusi Lietuvoje, Jos mer
gautinė pavardė — Gliriotaitė. Jos vyras
— Georges Weingart — buvo pirmas švei
carų konsulas nepriklausomoje Lietuvoje 
ir išbuvo tose pareigose apie 15 metų. G. 
Weingartui pasitraukus Iš pareigų. Švei
carija įsteigė Kaune karjeros konsulatą.

Įdomu pastebėti', kad konsulas Wein- 
gart, išėjęs į pensiją, įsigijo Lietuvos pi
lietybę ir apsigyveno Lietuvoje. Užėjus 
raudonosios armijos okupacijai, jis su 
šeima pasitraukė iš Lietuvos ir sugrįžo į 
Šveicariją.

Vokietija
MIRĖ PAULINA LUKAŠEVIČIENĖ
Kovo 22 d, Luebecke mirė Paulina Lu- 

kaševičienė, girn. Štremplerytė, teisininko 
Aleksandro Lukaševičiaus žmona. Velionė

kokiam .buvo gimusį 1898 m. sausio 25 d. Klaipė-

MADRIDO KONFERENCIJOS IEIGA
š.m. kovo 23 d. Europos Saugumo ir 

Bendradarbiavimo JAV Kongreso Komi
sija savo posėdyje išklausė pranešimus 
Valstybės Departamento pasekretoriaus 
politiniams reikalams, Lawrence S. Eagle- 
burger ir JAV delegacijos pirmininko 
Madrido peržvalgos konferencijoje, amba
sadoriaus Max M. Kampelmano, apie 
Madrido kclnferencijos eigą. Posėdžiui 
pirmininkavo Atstovų Rūmų narys Dante 
B. Fascell. Posėdyje dalyvavo: pirmininko 
pavaduotojas, senatorius Robert Dole, 
Rūmų nariai — Milllcent Fenwick ir Jo
nathan B. Bingham, Komisijas biuro di
rektorius R. Spencer Oliver ir Valstybės 
Departamento e.p. komisionlerius Žmo
gaus Teisių reikalams, Steven Palmer.

Pagrindinį pranešimą padarė Valstybės 
Departamento pasekretorius L. S. Eagle- 
burger. Jis priminė, kad jau nuo pradžios 
Madrido konferencijos darbą sunkino So
vietų Sąjungos ir Rytų Europos valstybių 
veikla priešinga Helsinkio Akto dvasiai 
ir raidai, šiam teigimui paremti jis nuro
dė į invaziją į Afganistaną, žmogaus tei
sių gynėjų persekiojimus, Vakarų radijo 
pranešimų trukdymus, Sovietų akciją 
prieš Lenkiją, ir pagaliau procedūrinius 
trukdymus.

Šių faktų akivaizdoje, vasario mėto. įvy
kusioje sesijoje Vakarų atstovai pirmon 
galvon siekė atstatyti pagrindinį Helsin
kio Akto principų gerbimą kaip pagrindą 
ant kurio gali būti pastatytas Europos 
saugumas ir bendradarbiavimas. Tam 
tikslui, jie siekė trijų dalykų. Pirma, bu
vo ypatingai svarbu, kad valstybės, kurios 
palaiko šio akto principus griežtai pa
smerktų tuos, kurie juos laužo. NATO už
sienių reikalų ministrai savo kalbose ypač 
užakcentavo, kad turi būti sustabdytos re
presijos Lenkijoje ir kad turi būti gerbia
mi Helsinkio Akto principai. Antra, buvo 
siekiama pakartotinai patvirtinti mūsų 
pačių įsipareigojimus. Anot pa sekreto
riaus, Baigiamasis Aktas yra ir lieka ga
liojantis standartas gairėm išspręsti prob 
lemas, kurios skiria Rytų ir Vakarų Eu
ropą. Ir pagaliau, buvo pareikšta, kad 
įprastinis reikalų tvarkymas neįmano
mas, kai pagrindiniai Helsinkio Akto prin 
cipai yra laužomi.

Naujos sesijos, kuri turi prasidėti lap- 
rič’io 9 d. pasisekimas priklausys nuo to 
metu įvykių įvertinimo: „Jei nebus page
rėjimo Lenkijoj — paleidimo politinių ka
linių, panaikinimo karo stovio, tautinio 
susitaikinimo — tada nėra vilties pasiek
ti vispusiško 'Susitarimo, kurio mes visa
da siekiame“, pabrėžė Valstybės Departa
mento pasekretorius.

Ambasadorius Max M. Kampelmanas, 
pripildydamas pasekretoriaus pranešimą, 
pastebėjęs, ikad per visą Madrido konferen 
rijos metą jis praleidęs apie 150 valandų 
savo privačiuose pasikalbėjimuose su So
vietų delegacijos nariais, pabrėžė, kad 
visada buvo jaučiama arogancija ir visiš
kas paneigimas žmogaus teisių problemos 
kaip „nevertos rimtų svarstymų“.

Prieis prasidedant posėdžiui Dr. D, Kri
vickas ir ponia M. Samatienė padėkojo 
ambasadoriui Kampelmanui už jo pakar
totiną iškėlimą Pabaltijo valstybių prob
lemos'.

Madrido konferencijos posėdžiai bus at
naujinti lapkričio 9 d.

LENKIJOJE (PRADĖJO PERSEKIOTI 
KUNIGUS

Lenkijos saugumo organai suėmė kata
likų kunigą pietų Lenkijoje ir apkaltino 
jį platinus priešvalstybinius atsišaukimus.

Nuo karo stovio paskelbimo, Lenkijoje 
buvo suimti du kunigai.

A. įGROMYKA JUGOSLAVIJOJE
Sovietų užs. reik, ministras A. Gromy- 

ka, lankydamasis Jugoslavijoje, per ofi
cialų priėmimą puolė J.A. Valstijas, kal
tindamas jas už visas blogybes, (kurios 
vyksta pasaulyje, ypač už pablogėjusius 
Rytų - Vakarų santykius.

PORTUGALIJA PAŠALINO 
KOMUNISTŲ (DIPLOMATUS

Portugalija pašalino 12 diplomatų, rezi
duojančių Lisabonoje. Tai Sov. Sąjungos, 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos diplomatinių 
atstovybių nariai. Jie buvo pašalinti pa
gal sąjungininkų nutarimą už Sovietų in
tervenciją Lenkijoje.

LDCTUVUKO8 PAMALDOS
Boltonas — balandžio 12 d., 11 vai., St 

Patrick's bažn.
Nottinghame — Did. Ketvtrtadien, bal, 8 

d., 7 vai. vakare, Did. Penktadienį, bal.
9 d., 3 vai. po pietų, Did. šeštadienį, bal.
10 d„ 8 vai. vakare. Pamaldos Lietuvių 

Židinyje.
Nottinghame — Velykose, bal. 11 d., 11.15 

vai., Prisikėlimas su eisena Liet. Židi
nyje.

Wolvcrliajnptone — Velykose, bal. 11 d., 
17 vai., šv. Petre - Pauliuje, North St.

Birmingham© — Velykų H d., bal. 12 d., 
12 vai., 19 Park Rd., Moseley.

Eccles — Balandžio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — balandžio 18 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje, skautų stovyklos pro
ga.

Derbyje — balandžio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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