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Meilė stipresnė už mirtį
A. RUBIKAS

I
Kartą vienas šviesuolis yra 

klausęs šio straipsnio autorių: 
argi galima žmogui, susipažinu
siam su moderniaisiais gamtos 
mokslais, tikėti Į kūno iš numi
rusių prisikėlimą? “Kūnu” jis 
suprato kapuose palaidotą lavo
ną.

Šv. Raštas nekalba apie atgai
vinimą kapuose gendančio lavo
no. Tiesa, laiške romėnams Pau
lius sako, kad Dievas “atgaivins 
jūsų mirtinguosius kūnus” (8, 
11). Tačiau kūnu apaštalas su
pranta ne kokią medžiaginę 
žmogaus dalį — tai, kas nėra 
siela, o visą žmogų. Juo labiau 
jis kūnu supranta ne kapuose 
gendanti lavoną.

Štai jis kalba apie prisikėli
mą nukryžiuoto Kristaus. Iš tik
rųjų prisikėlęs be kūno Kristus 
jau nebebūtų tas kentėjęs pri
kaltas prie kryžiaus medžio. Ta
čiau paties apaštalo žodžiais, 
Prisikėlusiojo kūnas yra “gar
bingas” kūnas, palyginus jį su 
žemišku “varganu kūnu”, pa
lenktu skausmui ir mirčiai.

Tada apaštalas sako, kad pri
sikėlęs Viešpats “pakeis mūsų 
varganą kūną ir padarys jį pa
našų j savo garbingąjį kūną” 
(Fil. 3, 21). Tą skirtumą tarp 
esamų ir būsimų kūnų jis ypač 
pažymi šitokiu klausimu: “Kaip 
bus prikelti mirusieji? Su kokiu 
kūnu jie pasirodys?” (1 Kor. 15, 
35). Ir aiškina jis tą skirtumą 
sėkla, kuri mirdama atneša nau
ją vaisių. “Neišmanėli! Ką tu 
pasėji, neatgimsta, jei prieš tai 
nenumiršta” (1 Kor. 15, 36). 
Taigi žemiškajam kūnui yra 
skirta mirti kaip sėklai.

Šiuo apaštalo palyginimu 
žmogaus mirtis, gamtinė mirtis 
nėra žmogaus prisikėlimo iš nu
mirusių priešingybė, kaip tai 
atrodytų vadovaujantis gamtos 
mokslais. Apaštalas tvirtina, 
kad tarp palaidoto kūno ir prisi
kėlusiojo bus skirtumo, kaip 
tarp sėklos ir iš jos kilusio vai
siaus. “Taip ir su mirusiųjų 
prisikėlimu. Sėjamas gendantis 
kūnas, keliasi negendantis. Sė
jamas prastas, keliasi garbin
gas. Sėjamas silpnas, keliasi ga
lingas. Sėjamas juslinis kūnas, 
keliasi dvasinis kūnas” (1 Kor. 
15, 42-44). Taigi miršta gendan
tis, prastas, silpnas, juslinis kū
nas, o keliasi negendantis, gar
bingas, galingas, dvasinis kū
nas! Tai jau nebebus dabartiniai 
“kūnas ir kraujas”, kurie “gen
da” (1 Kor. 15, 50), tai jau ne
bebus dabartinė žmogaus egzis
tencija.

Į prisikėlimą iš numirusių 
tad negalima žiūrėti kaip į Lo
zoriaus ar Naimo našlės sūnaus 
lavonų atgaivinimą, šie atvejai 
reiškia grįžimą į žemiškąjį gy
venimą. Prisikėlimas iš numi
rusių bus perėjimas kiton, ne- 
žemiškon plotmėn: “Mes žino
me, kad, mūsų žemiškosios pa
dangtės būstui suirus, mūsų 
laukia Dievo būstinė, ne ranko
mis statyti amžinieji namai dan
guje” (2 Kor. 5, 1).

Antra vertus, prisikėlimo iš 
numirusių negalima suprasti 
kaip buvusio žmogaus sunaiki
nimo mirtyje, po jos sukuriant 
naują žmogų iš nieko (ex nihi- 
lo), tarsi naujasis nieko bendro 
neturėtų su pirmuoju. Apašta
las Paulius kalba ne apie žmo
gaus sunaikinimą ir naujo kū
rimą, o apie pakeitimą: “miru
sieji bus prikelti jau negendan
tys, ir mes būsime pakeisti. Juk 
reikia, kad šis gendantis kūnas 
apsivilktų negendamybe, šis ma

rus kūnas apsivilktų nemarybe” 
(1 Kor. 15, 53). Taigi nei buvęs 
žmogus nebus mirties sunaikin
tas ir po to naujas sutvertas, 
nei koks kapuose pakastas lavo
nas nebus vien atgaivintas. Čia 
eina kalba apie augštesnę, kil
nesnę plotmę, apie “mūsų kūno 
atpirkimą” (plg. Rom. 8, 23), 

apie “kūrinijos išvadavimą iš 
pragaišties vergovės ir įsigiji
mą Dievo vaikų garbės laisvės” 
(plg. Rom. 8, 21).

Evangelijų pasakojimai apie 
Kristaus prisikėlimą tai aiškiai 
rodo, kad prisikėlęs Viešpats 
yra perėjęs į ne rankomis sta
tytus amžinuosius namus ir pa
likęs žemiškosios padangtės 
būstą, kuriame viešpatauja gam
tos dėsniai, cheminiai ir biolo
giniai, ir galų gale mirtis. Todėl 
ir susitikimai su prisikėlusiu 
Kristumi yra jau “apsireiški
mai”. Išganytoją, prisikėlusį, 
galima regėti tada, kai Jis Pats 
tokio regėjimo galimybę sutei
kia ir kai žmogaus širdis jam 
atsiveria tikėdama ir mylėda
ma. Todėl evangelistai, aprašy
dami prisikėlusio Viešpaties ap
sireiškimus, patenka nepapras- 
ton įtampon tarp regimo ir ne
regimo pasaulio. Galėtų net kil
ti įspūdis, kad jie pradeda patys 
sau prieštarauti: jie Viešpatį 
mato ir vėl nemato, jį paliečia 
ir vėl jo netenka, jį atpažįsta ir 
kartu nepažįsta (kaip tie du mo
kiniai pakeliui į Emauso kai
mą). Tačiau vieną dalyką jie vi
si sutartinai teigia: prisikėlęs 
Viešpats yra tas pats, žemiškojo 
gyvenimo dienomis jų pažintas, 
ir visdėlto jau kitoks. Jis, sako 
jie, “pakeis mūsų varganą kūną 
ir padarys jį panašų į savo gar
bingąjį kūną” (Fil. 3, 21). žmo
nės taigi kelsis ne gamtos Įsta
tymų, o Prisikėlusiojo galybės 
dėka.

Tačiau kodėl jie kelsis?
II

Senojo Įstatymo Giesmių 
Giesmėje yra pasakyta: “Meilė 
stipri kaip mirtis” (G. Gies. 8, 
6). Iš tikrųjų meilei yra būdin
ga, kad ji nenori nusilenkti lai
ko užtvaroms. Ji veržiasi pro 
jas, ji reikalauja amžinybės, ji 
nenori pasiduoti mirčiai. Meilė 
— kaip tik ji — šaukiasi prisi
kėlimo iš numirusių, gyvenimo 
po mirties.

“Dievas taip pamilo (žmonių) 
pasaulį, jog atidavė savo viena
tinį Sūnų, kad kiekvienas, ku
ris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą”, sako šv. 
Raštas (Jono 3, 16). Pasirodo, 
kad Dievo meilė žmonėms yra 
tokia gaivališka, jog ji nesusto
ja net ties mirties užtvara, ji 
pralaužia ir ją, ji sugriauna 
gamtinės mirties galybę, norė
dama, kad pamiltas žmogus am
žinai gyventų. Dievo meilė žmo
gui yra amžina, kaip ir viskas 
pas Dievą yra amžina. Ji tad pa
daro žmogų amžinu ateityje.

Iš Dievo meilės žmonėms ky
la žmonių nemirtingumas. Jo 
negali garantuoti jokia šio pa
saulio jėga, jokia šio pasaulio 
evoliucija, žmogaus nemirtingu
mas yra galimas tik išsiveržus 
žmogui iš cheminių bei biologi
nių gamtos procesų ar jų grės
mės, tik pakilus virš medžiagi
nio kosmoso ar jo evoliucijos, 
tik patekus kiton plotmėn, apie 
kurią kalba Apreiškimas ir ku
rioje viešpatauja “Dievo vaikų 
garbės laisvė” (Rom. 8, 21).

Kartais gana skaudi žemiško
jo gyvenimo patirtis rodo, kad 
žmogiškoji meilė yra bejėgė ir 
labiausiai mylimo žmogaus mir
ties akivaizdoje. Dieviškoji gi 
meilė ne: “Aš išgelbėsiu juos iš 
mirties galios, išvaduosiu juos 
iš mirties. O mirtie, aš būsiu ta
vo mirtis” (Oš. 13, 14).

Didžiojo Penktadienio žiaurių 
įvykių prislėgti du Kristaus mo
kiniai ėjo į Emauso kaimą. Ne
teisybė, melas, smurtas, meilės 
stoka ir kančia bei galų gale ta 
gėdinga jų mylimo Asmens mir
tis ant kryžiaus! Tai jiems buvo 
perdaug. Savo širdgėlą jie išsi- 
pasakoja “nepažįstamam” bend
rakeleiviui. Iš jų žodžių aidi ne
viltis. Jie jaučiasi pastatyti į 
žiauraus gyvenimo tikrovę, ap
supti negando ir nusiminimo. Ir 
kokia nepakeliama būtų buvusi

(Nukelta į 2-rą psl.)

Iliustracija, kurioje dail. D. STONČIŪTĖ-KUOLIENĖ išreiškia Kristaus Prisikėlimą pagal A. JASMANTO to paties 
pavadinimo eilėraštį: “Pavasaris, o Viešpatie, pas mus! Atvožęs juodus arimus, žalių raštelių prirašysi: ir kils 
giesmė lyg vyturėliai, upeliai ūžaus ir skardens, kad iš numirusio akmens kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.”

Beviltėje visuomenėje viltis ypatingai reikalinga
VERNON R. SCHREIBER

Tuomet Viešpats tarė: “Tu nebe
būsi vadinamas Jokūbu, bet Izrae
liu, nes rungeisi su Dievu, su žmo
nėmis ir laimėjai.” Jokūbas paklausė: 
“Meldžiu, pasakyk savo vardą”. Vieš
pats betgi tarė: “Kodėlgi klausi ma
no vardo?” Čia Jis palaimino jį. Jo
kūbas pavadino tą vietą vardu Pe- 
niel, sakydamas: “Nes mačiau Dievą 
veidas į veidą ir išlikau gyvas.” Sau
lė natekėjo virš jo, kai ėjo per Pe- 
nielj šlubuodamas, nes buvo raišas” 
(Genezė 32, 28-31).

Anuomet, kai sanatorijos bu
vo vienintelė pagalba džiovinin
kams, turėjau pokalbį su mote
rimi, sirgusią ana nelemta liga. 
Primindama vieną psalmių po
sakį, kurio niekad nepamiršiu, 
ji pažvelgė į langą ir tarė nusi
vylimo kupinu balsu: “Ten yra 
gyvųjų šalis.” Ji dar vaikštinė
jo, kvėpavo, bet buvo mirusi vil
čiai.

MIRUSI VILTIS IR 
MIRĘS DIEVAS

Tikėjimo rungtis, kad, Dievui 
padedant, mūsų laukia “dar 
garbingesnė diena”, kaip sako 
giesmė, tebevyksta ir dabar. Tai 
rodo neseniai atskleistas faktas, 
kad antra dažnumu jaunuolių 
mirties priežastis yra ne kuri 
mirtina liga ar įprastas narkoti
kų bei alkoholio vartojimas, o 
savižudybė. Ją pralenkia tiktai 
pripuolamos mirtys, tačiau kas 
žino, ar visos tos “nelaimės” ne
buvo sąmoningos ar nesąmonin
gos jaunų žmonių pastangos vis
ką baigti?

Psichiatrai sako, jog kaiku- 
riais atvejais gyvenimo įtampa 
galėjo būti labai didelė, tačiau 
augantis polinkis į savižudybę 
nėra padidėjusios įtampos išda

va. Jų manymu, to reiškinio 
priežastis yra depresija, kurios 
paliestas, jaunimas mano, jog 
“nėra kuo pasitikėti”. Dėlto jau
nuoliai atsisakė gyventi. Jie nie
ku nepasitiki. Jiems nebėra ga
limybės sulaukti “dar garbin
gesnės dienos”. Jie jau yra pu
siau nugrimzdę mirtin. Tačiau 
jie nėra išimtis ramiai atrodan- 
čiame tautos gyvenime. Jie yra 
suaugusių aplinkos tuštumo at
spindys. Mūsų krašte (JAV) vil
ties rodiklis yra nuslinkęs labai 
žemai. Lentynos, pažymėtos žo
džiais “viltis”, “pasitikėjimas”, 
“vizija”, yra beveik tuščios. Mi
lijonai yra mirę vilčiai ir Die
vui.

Gavėnios metu skaitėm apie 
gyvenimą žmogaus, kuris buvo 
tiek priartėjęs prie mirties vil
čiai ir Dievui, kiek tai žmogui 
įmanoma. Jis buvo hebrajų pat
riarchas, kurio gyvenimas buvo 
pilnas bandymų, panašių į mū
sų. Jūs žinote ką jis pergyveno 
bei jautė, jeigu esate patyrę sa
vo vilčių pabaigą, jeigu esate 
pergyvenę baimę, kad ilgų metų 
darbas gali čia pat nueiti nie
kais, jeigu kas nors iš jūsų arti
mųjų buvo mirties pavojuje.

Labiausiai pažymėtina, kad 
Jokūbas savo gyvenime pagaliau 
įžvelgė tiesą, jog gyvena ne Die
vui, o sau. Tai buvo momentas, 
kai jis būtų galėjęs prabilti žo
džiais, kuriuos kadaise ištarė 
kitas didis Dievo vyras šv. Au
gustinas, pažvelgęs į savo pra
ėjusį gyvenimą: “Toks buvo ma
no gyvenimas. Bet ar tai gyve
nimas?” Atsakymas buvo ne! 
Daug kas, ką mes vadiname gy
venimu, nėra gyvenimas. Tai 
yra mirtis. Gyvenimas nėra sa
vo norų vykdymas. Gyvenimas 

yra Dievo valios vykdymas. Ir 
kai mano neviltis arba mano 
sprendimas paneigia Dievą as
meniniame gyvenime, aš tuo at
veju pasirenku mirtį. Aš tada 
esu miręs. Lieku atskirtas nuo 
gyvųjų šalies.

NAUJAS GYVENIMAS
Kažkas grąžino Jokūbą į gy

vųjų šalį ir padarė visai nauju 
žmogumi. Ir tai įvyko ne dėlto, 
kad jis pats kažką specialaus 
būtų padaręs. Jam taip pasida
rė. Dievas įžengė į tuščią ir bai
mės pilną gyvenimą. Gailestin
go atlaidumo ir atnaujinimo ak
tu Dievas davė Jokūbui naują 
veidą ir naują vardą. Jis tarė: 
dabar Jokūbas turėtų būti vadi
namas “Izraeliu”.

Jokūbas pagautas džiaugsmo 
bei nuostabos, tarė: “Aš mačiau 
Dievą veidas į veidą . ..” (Gen. 
32,30). Šis jo sakinys nereiškia, 
kad Jokūbas būtų galėjęs su po- 
laroidiniu foto aparatu, užfik
suoti matytą veidą ir sakyti: 
“Štai, žiūrėkite, aš padariau Die
vo nuotrauką!” Sakinys “aš ma
čiau Dievą veidas į veidą” turi 
daug gilesnę reikšmę arba netu
ri jokios. Vidurinių Rytų žino
vas aiškina, jog šis sakinys yra 
susijęs su to krašto kalba. Kai 
ten kas nors sako gyvenąs “po 
kito veidu”, reiškia jis yra jo 
tarnas, pasitikįs jo globa. O kai 
Jokūbas nori tai išreikšti, taria: 
“Dievas pasidarė man realus. 
Dabar aš jį pažįstu. Jam galiu 
viską patikėti. Tarnausiu aš jam 
visa savo širdimi.”

“Mes matėme Dievą veidas į 
veidą Jėzuje” — yra taip pat 
džiugus pareiškimas kiekvieno 
tikinčiojo Velykų rytą. Geroji

(Nukelta j 2-rą psl.)

VELYKINIS SUSIMĄSTYMAS
J. KUZMICKIS

Nuostabu, kaip marksistinio 
realizmo drumzlinu vandeniu 
permirkę poetai su V. Palčins
kaite jaučia savo “apvirtusi ne
pataisomą pasaulį” ir šaukiasi 
motinos vaistažolių: jos gal su
grąžintų “pasitikėjimą” ir “grą
žintų sparnus ir ilgesio vande
nį” (Vaistinė su gulbe).

Dar dramatiškiau egzistenci
nes problemas varsto Aid. Pui
šytė: “Buvau. Esu. Ar būsiu?” 
Klajoklės minties kibirkštys de
gina mirties realybe: “Ateina 
metas — gulkis po susiraizgiu
sių šaknų skliautu”. Ji kreipiasi 
į saugią gyvenimo sąvoką, mels
dama vieno: “Neleisk apakt me
lu, neleisk apkursti neteisybėj”. 
Poetė išdrįsta rizikuoti net val
dančiųjų bausme: “Nuplak erš
kėčiais — nedejuosiu, duok tik 
man atsigert skaidraus tiesos 
vandens, suvokt padėk, kodėl 
esu, ar būsiu”. Būdama motina, 
rūpinasi net “kraujo medžio 
žiedu kūdikiu”, kad tas gyveni
mas palaimintų, nušviestų jo 
kelią, nežinomybėj glūdintį:

Neslėpkim.
Kalbėkim ir jiems apie troškulį 

skaudų,
kurio nenur, aido vanduo 

vienadie lis.
Tarsi atsitokėjusi poetė ragi

na “netikėti taiLsa ir nebūtim’ , 
nes “yra tamsoj šviesa lyg par- 
lamutro suspindęs kiaukutas gi
lybėj marių”. . .

Tie, kurie giliau negalvoja 
ir, palikę krikščionybės jiems 
nesuprantamus tiesos aruodus, 
tiesia tuščias rankas į marksiz
mo sėslius daugžodžiavimo van
denis ar nusibasto iki islamo 
“išminčių” pasimokyti medituo
ti, daug kam pakiša klausimą, 
kodėl Kristus, miręs už mus vi
sus, tarsi magnetas, nepritrau
kia prie savęs: Fr. Mauriac, lies
damas šį paradoksą, nesvyruo
damas tvirtina: “Dievas yra 
meilė, dėl to Jis gali būti atmes
tas. Jei jėga veržtųsi į savo kū
rinius, Jis nebūtų Dievas; ir 
žmogus nebūtų besididžiuojan
čiu individu, kuris vienintelis 
visoje kūrinijoje gaĮi pasukti 
savo galvą iš kairės į dešinę at
sisakymo ženklan. Visas krikš
čioniškasis gyvenimas glūdi ši
tame pritarime, kuris kartą 
duotas ir niekad neatšaukiamas: 
jokia meilė jėga neima tų, ku
riuos myli”. Meilė stengiasi pra
žysti patrauklumo masinančiais 
žiedais, pakvipti įsijautimo, su
pratimo ir pagalbos kerinčiu- 
kvapsniu, nes ji, pasak šv. Pau
liaus, “kantri, maloninga, nepa
vydi, nejieško savo naudos, pa
miršta kas buvo bloga” (1 Kor. 
13, 4-5).

Tokia nesavanaudiška meile 
alsavo Jėzus Kristus, atėjęs į pa
simetusių žmonių bendruome
nę: “Mes iš to pažinome Dievo 
meilę, kad Jis už mus paaukojo 
gyvybę” (1 Jon 3, 16). Pažinę Jo 
bekompromisinę meilę, užtikę 
tiek daug jos pėdsakų ligomis 
ir nesėkmėmis paženklintoje 
buityje, pradedame šiek tiek 
aiškiau pažinti Kristų ir savai
mingai visu meilės jausmu, kaip 
gėlės į saulę, orientuotis į Jį.

Kristaus Prisikėlimo šventės 

proga nuoširdžiai sveikiname visus tautiečius, linkėdami gyvai 

pajusti krikščioniško džiaugsmo dvasią ir atgaivinti viltį, 

vedančią į kiekvienos širdies ir pavergtos Lietuvos prisikėlimą 

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

Tačiau Kristaus pažinimas 
bei “įsimylėjimas” ir įpareigo
ja, nes “kas tariasi Jį pažinęs, 
bet Jo įsakymų nesilaiko, tas 
melagis, ir nėra jame tiesos; o 
kas laikosi Jo žodžių, tas iš tie
sų tobulai myli Dieva” (1 Jon 2, 
4-5).

Kai Kristus, mylėdamas žmones 
ir trokšdamas išgelbėti iš dvasi
nės mirties, numirė ant kry
žiaus, su Juo numirė gąsdinanti 
mirtis. Pasak Luigi Santucci, 
kapo tamsoje ir vėsumoje Kris
tus tarsi bylojo: “Tai yra mano 
dovanos diena. Aš tik laukiu sa
vo Tėvo ženklo, nes taip saldu 
Jam paklusti. Tuo tarpu gi taip 
nuostabu kalbėti šioje tamsoje, 
pramatant stebuklą. . . Kas myli 
kitus, kaip aš juos mylėjau, tas 
atgaus gyvybę po mirties”.

Šią tiesą vaizdingiausiai iš
reiškė mylimiausias Kristaus 
mokinys Jonas: “Mes žinome, 
jog iš mirties esame prisikėlę į 
gyvenimą, nes mylime bro
lius. . . Kas nemyli, tas pasilie
ka mirties glėbyje” (1 Jon 3, 
14).

Kristus prisikėlė olos tam
soje iš mirties, nes negalėjo 
dunksoti mirties šešėliuose: 
mirtis iš tikrųjų tėra bausmė už 
savanaudiškumą. Asmuo, kuris 
pasišauna gyventi tik savo pa
ties naudai, pasilieka “mirties 
glėbyje” Kad ir kaip sunku ne
atsilyginti akimi už aki ar nehū- 
moti ranka į meilę, dvasinio pri
sikėlimo sunkią uolos uždangą 
padeda nuversti šie Kristaus 
įpėdinio šv. Petro žodžiai: “Ne
atsilyginkite piktu už pikta ar 
keiksmu už keiksmą, bet — 
priešingai — laiminkite, nes ir 
patys esate pašaukti paveldėti 
palaimą” (1 Pt 3, 9).

Pradžioje minėta poetė, 
gyvendama ypatingose mūsų 
lietuviškam kraštui sąlygose, 
jaučia “laikinumo pojūtį aštrų”’ 
ir kelia esminį visos egzistenci
jos klausimą: “Tai nejaugi mes 
tik akimirkai užklydę pakelei
viai per audrą, svetimuos na
muos, ištarę ne tuos žodžius ir 
gėrę vandenį — ne tą?”

Akimirkai užklydę pakelei
viai, nusiaubti alinančios au
dros, jaučiasi tarsi svetimuose 
namuose: jie priversti tarti žo
džius, kuriems priešinasi visas 
vidus, ii’ gerti vandenį, kuris ne
nuramina tiesos jieškojimo troš
kulio.

Prisikėlęs Kristus ne tik jai, 
bet ir kaikuriems laisvėje gyve
nantiems, atrodo “taip toli, — 
pasaulio pakrašty miglotam”. 
Kristus dėl antireliginės prie
vartos ar dėl pasimetimo nu- 
krikščionėjusių Vakarų klystke
liuose atrodo “neatrastas, neat
pažintas, prisidengęs šiurkščia 
ir nesužeidžiama žieve”.

Tačiau Paskalis visus, kurie 
su dramatiška poete išdrįsta 
teigti — “nesakyk, kad nėra 
kuo tikėt”, nuramina šia para
doksiška mintimi: “Kas jieško 
Dievo, tas jau Jį atrado”. Kas 
jieško Jo ne tik kaip skraidan
tis paukštis žodžiu, bet “darbu 
ir tiesa”, stengiantis vykdyti Jo 
įsakymą, “kad tikėtume Jo Sū
naus Jėzaus Kristaus vardą ir 
mylėtume vieni kitus, kaip Jo 
įsakyta” (1 Jon 3^-23).
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A+A 
PETRUI LABUCKUI 

staiga mirus,
jo žmonai STASEI ir sūnui EDVARDUI reiškiu gilių 

užuojautų —
Petras Kuosa 

London, Ontario

Belaisviu Velykos Lietuvoje
Atsiminimai vokiečių kareivio, patekusio į sovietų nelaisvę ir 

išbuvusio Lietuvoje trejus metus

A+A

ROMUI JONAIČIUI
s.

mirus, jo žmonų ALEKSANDRĄ, dukras IRENĄ ir

LINĄ giliai užjaučiame bei kartu liūdime —

KLB Oakvillės apylinkė

Negalima paneigti, kad per- 
maža to, ką aš ligi šiol padariau 
įvykdyti didžiajai priesaikai. 
Retkarčiais, esant progai, gal
būt aš padėjau Raudonajam 
Lietuvos Kryžiui paruošti pra
nešimus (Juppas savo laiku to
ki pranešimą padarė iš Koelno). 
Tikrai turiu prisibijoti, kad ne
užsitraukčiau bausmės, apie ku
rią kalbėjo Brendas (jis buvo iš 
Volfenbiutelio).

Anais laikais, sėdėdamas ant 
apsnigto medžio kamieno, siau
rame praėjime tarp rąstų, jis pa
sakė štai ką: “Teistringa mums 
kiekvienas kąsnis gerklėje, kai 
mes vėl sėdėsime prie pilnų du
benų”.

Bet prieš tai dar turiu kaiką 
papasakoti.

Kai 1948 m. žiemos šalčiai su
mažėjo, persikėlėme i stovyklą 
P., Į mažą mielą miesteli Lietu
voje, kad pastatytume pastogę 
pašarui, kuris buvo surenkamas 
iš aplinkinių ūkininkų.

Kitos dienos rytą, mums at
vykus, atėjo inžinierius rusas ir 
paskirstė i darbus, bjauriausiai 
keikdamasis po kiekvieno pasa
kyto žodžio. Pritariamai klausė
mės jo kalbos, nes rusiškai keik
tis ir mes gerai mokėjome. In
žinierius atrinko tuziną vyrų. 
Kadangi ir Juppas toje grupėje 
buvo, tai ir aš paskui ji. Tiesa, 
inžinierius piktai stvėrė man už 
rankovės, tačiau, kai aš “rusiš
kai” pamosikavau rankomis, jis 
mane paleido.

Iš kažkur išniro labai, labai 
senas, susikūprinęs sargybinis. 
Jo šautuvas kabojo ant nugaros 
pririštas virve. Apžvelgęs mus 
gero linkinčiomis akimis, iš
kviečiamai pamojo ranka ir iš
ėjo Į priekį vartų link. Vedė jis 
mus į miestelio viduryje esančią 
lentpjūvę. Milžiniška aikštė. O 
jau rąstų, rąstų! Išvaizdus pjūk
las, o greta mūrinėje patalpoje 
didelė šilta, garinė mašina. Rei
kia paminėti, kad ant jos juodo 
kūno buvo lentelė su užrašu: 
“Maschinenfabrik J. Schulze, 
Leipzig”. Mes ją tuojau pamilo
me, nes ji buvo iš Vokietijos, o 
be to, skleidė malonią šilumą, 
kai valandėlei baigdavome dar
bą su rąstais lauke. Mašinistas 
buvo mažo ūgio lietuvis. Visi, 
kurie čia dirbo, buvo lietuviai.

Išbuvome šioje vietoje ilgai. 
Ir tai nebuvo “blogi laikai”. Kai 
rytą ateidavome į darbą, mūsų 
sargybinis iškviečiamai pamo
davo ranka ir sušukdavo: “Ein 
Kamerad dawai!” Vienas, kuris 
manydavo esąs tam tikęs (tai 
buvo ne betkoks menas), išeida
vo Į priekį. Dažniausiai tai bū
davo siuvėjas iš Badeno. Jis už
sikabindavo du maišus ir išnyk
davo tvoros spragoje. Eidavo 
jis pas savo klientus, kurių tu
rėjo daug, atidžiai sekdamas, 
kad vieną kartą lankytų vienus, 
kitą kartą kitus. Jis išnykdavo ir 
kol sugrįždavo niekas nežinoda
vo kuo visa tai baigsis. Rusai

LJJu.b’uy.K
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★ 
★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

slankioja! Policija! Kariškiai! 
Jeigu kurį pagaudavo, su konvo
jumi grąžindavo į stovyklą ir, 
žinoma, būdavo “smarvės”. Po 
tokio įvykio ir galbūt tik dėl to 
mūsų sargybinis būdavo ilgą 
laiką piktas.

Apie pietus, maždaug 3 vai., 
pasiųstasis sugrįždavo. Buvo 
garbės reikalas, kad maišai bū
tų pilni — duonos, geros duo
nos. šiek tiek lašinių (jie turėjo 
didelę paklausą), svogūnų, rau
gintų agurkų.

Juppas dalindavo. Rūpestin
gai skaičiuodamas, jis sukrau
davo ant milinės 13 krūvelių, 
kiek tolėliau 14-tą. Toji kurį 
laika likdavo nepaliesta. Ji iš
nykdavo tik tada, kai mes nusi
sukdavome (juk ir sargybinis 
išalksta).

Ten bebūnant, atėjo Velykos. 
Velykos lietuviškame miestely
je.

Ir taip atsitiko, kad mes 13 
vyrų Didįjį šeštadienį, apie 4 v. 
p. p., sėdėdami ant dviejų rąstų 
siaurame praėjime prisiekėme. 
Ant apsnigtos žemės buvo pa
tiesta milinė. Ant jos buvo 13 
krūvelių surankioto maisto. 
Kiekvienoje iš jų 2 margučiai 
(sargybinis gavo 3, nes toks jau 
buvo kiaušinių skaičius), 5 sal
dūs sausainiukai, kelios riekės 
pyrago, lašinių gabalas, lėkštės 
didumo, 3 svogūnai ir krūva 
duonos. Pradžioje sėdėjome visi 
be žado ir žiūrėjome į gėrybes. 
Po kiek laiko prabilo Juppas ir 
pasakė kalbą: “Jau treji metai 
esame šiame krašte, ir nedaug 
buvo dienų, kai kas nors iš mū
sų nebūtų gavęs duonos iš lie
tuvio rankos. Pagalvokite apie 
S. 4000 vyrų! Ir kiekvienas be
veik kasdien gauna gabaliuką 
duonos. Ištisus trejus metus (ir 
tai iš neturtingų žmonių!) Aš 
jums sakau, jei tai kuris nors 
iš mūsų pamirštų, tas neturi nė 
kibirkštėlės padorumo. Tikrai 
nė kibirkštėlės. Kai sugrįšime 
namo, papasakokime apie tai 
kiekvienam sutiktam žmogui. 
Tėvynėje tai turi žinoti visi. Lie
tuviai, žino Dievas, yra mūsų 
Raudonasis Kryžius”. O Bren
das pridūrė: “O kas to nepada
rys, tam teistringa kąsnis gerk
lėje, kai mes vėl sėdėsime prie 
pilnų dubenų”. Tai sakau ir aš.

Mes visi su tuo sutikome. 
Kiekvienas tada prisiekėme (ne
garsiai, suprantama, tokie kil
nūs mes nebuvome). Tą priesai
ką mažai kas prisiminė, todėl 
aš visa tai surašiau. Galbūt vie
nas kitas paskaitys. W. G. (ra
šiusiojo inicialai).

Vertė M. G. iš leidinio “Deut
sche in Litauen nach 1945”, iš
leisto Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės.
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• Tragiška mūsų istorija, kaip 
tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS
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Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Iškilmingos pamaldos Kauno arkikatedroje Vengrijos kardinolo LASZLO LEKAI lankymosi proga 1979 m. spalio 
12 d. Jose dalyvavo ir šie krikščionių Bendrijos pareigūnai (iš kairės): Maskvos patriarchijos žurnalo redakto
rius arkivyskupas PITIRIM, Vilniaus ortodoksų vyskupas VIKTORIN, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas kun. A. 
GUTAUSKAS, Telšių vyskupijos valdytojas kun. V. VAIČIUS, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas kan. J. AND
RIKONIS. Pamaldose ta reta proga dalyvavo daug kunigų ir tikinčiųjų iš Įvairių vietovių

Krikščionies viltis ir Prisikėlimas
( Atkelta iš 1-mo psl.)

šios dienos naujiena yra ta, kad 
Dievas visiems laikams atsisklei
dė Jėzuje Kristuje. Prisiminki 
anas pirmąsias Velykas. Auš
tant nusigandusios ir liūdinčios 
moterys atėjo su kvepalais mi
rusiajam. Ten jos išgirdo ange
lą sakant: “Nebijokite, aš žinau, 
kad jieškote Jėzaus, kuris buvo 
nukryžiuotas. Jo čia nėra — pri
sikėlė, kaip buvo sakęs” (Mat. 
28, 5-7). Jėzus grįžo į gyvųjų ša
lį ir tuo būdu atnešė naują viltį. 
Jis sutiko du savo nusiminusius 
mokinius, keliaujančius į Em
maus. Mokiniai Jo nepažino iki 
duonos laužymo. Tiktai tada at
sivėrė jų akys, ir jie skubėjo tai 
pranešti kitiems. Naujasis Tes
tamentas žingsnis po žingsnio 
pasakoja, kaip susijaudinę Jė
zaus sekėjai skleidžia tą žinią, 
pradžioje tik pašnibždomis, o 
paskui ir viešai. Jėzus grąžino 
jiems viltį, kad visų laukia dar 
“garbingesnė diena”.

Pradžioje atrodė, jog Dievas 
nusisuko nuo Jėzaus. Susidarė 
įspūdis, kad nuodėmingas žmo
gus JĮ galutinai pažemino, ta
čiau taip nebuvo. Žodis “Israel” 
reiškia “tą, kuris rungiasi su 
Dievu”. Ta prasme Jėzus buvo 
tikras ir tobulas Izraelis. Jis 
rungėsi su Dievu ir už Dievą, 
kad atpirktų tuos, kurie buvo 
prarasti. Kaip senovės Jokūbas, 
Jis, kuris atrodė parblokštas 
mirties, išėjo nugalėtoju. Ta sa
vo rungtimi jis atlygino už visų 
žmonių nuodėmes ir sutraukė 
mirties grandines. Tai Jo prisi
kėlimo prasmė.

Šiandieną Dievas kalba mums, 
kaip kadaise kalbėjo Jokūbui. 
Jisai sako: “Taip, aš myliu jus, 
nežiūrėdamas kas esate ir ko
kia jūsų praeitis, šią savo mei
lę aš parodžiau jums savo Sū
naus akivaizdoje. Per Jį jūsų 
vardas tapo nauju ir yra įrašy
tas gyvenimo knygon”.

Matyti Dievą reiškia lyg ir 
pereiti iš mirties slėnio į gyvųjų 
šalį. O Kristaus prisikėlimo ži
nia įgalina mus tarti: “Aš ma
čiau Dievą!” Jokūbas tą vietą, 
kurioje susitiko su Dievu, pava
dino Peniel, t. y. “Dievo vei
das”. Šiandieną Jėzus dėl savo 
prisikėlimo tapo mūsų Peniel.

NAUJA GYVENIMO VILTIS
Prieš keletą metų stipri dra

ma “Saulėtekis Kampobelyje” 
vaizdavo jauną, stiprų Frankliną 
Delano Rooseveltą, atostogau
jantį savo vasarnamyje. Jo valia 
gyventi buvo išbandyta iki kraš
tutinės ribos. Reikėjo apsispręs
ti: visko atsisakyti ir pasitrauk
ti į luošo ūkininko gyvenimą 
arba grįžti į viešumą. Kai paga
liau ta krizė buvo įveikta, Roo- 
seveltas prisipažino, kad ugnis, 
kurią jis turėjo pereiti, taip iš
bandė tikėjimo pajėgumą, kaip 
niekas kitas praeityje. Dabar jis 
buvo laimėjęs naują brandą bei 
ryžtą. Tapo luošiu, bet kartu ir 
stipresniu žmogumi.

Mūsų tekstas taip pat sako, 
kad Jokūbas žengė milžinišką 
žingsnį dvasinės brandos link
me. Po susitikimo su Dievu jis 
liko luošas visam gyvenimui. 
Tai nuolat priminė jam aną dva
sinę įtampą asmeninės rungties 
su Dievu. Nors jis liko pažeistas 
bei paženklintas žmogus, tačiau 
pajėgus sutikti visas abejones 
bei, svyravimus, pradedant pas

tanga susitaikyti su savo broliu, 
kurį labai įskaudino prieš dau
gelį metų, Jokūbas nežinojo ai
tai pavyks. Jis tik žinojo, kad jo 
pareiga j ieškoti susitaikymo. 
Jieškojo jis jo apsiginklavęs ti
kėjimu į Dievą bei jo pagalba. 
Jokūbas, kuris savo jaunystėje 
su panieka žiūrėjo į Ezavą, pa
galiau stovėjo prieš savo brolį. 
Žemai nusilenkė jam, pasiūlė 
taiką ir pasakė, kad Ezavo atlei
dimas būtų tarsi susitikimas su 
Dievu veidas į veidą (Gen. 33, 
10). Jiedu susitaikė toje vieto
je, ir išaušo nauja diena Izrae
liui.

Mums taip pat užtekėjo sau
lė šį rytą, ir kiekvienas turime 
žengti naują žingsnį gyveniman, 
į kurį reikia žvelgti su nauja 
drąsa. Galbūt teks sutikti asme
nį, kurį niekinote, ir prisipažin
ti kaltu bei atsiprašyti; galbūt 
teks atsisakyti netikro dievo ar
ba žvelgti mirties angelui Į akis. 
Visi žinome, ką toks žingsnis 
reiškia asmeniniame gyvenime. 
Taipgi žinome, kad tokie užmo
jai dažnai pareikalauja nepap
rastos kainos! Rinkdamiesi šį 
kelią, mes turėtume prisiminti, 
kad mums kelią nutiesė perga
lės Jėzus. Jis nereikalauja iš 
mūsų daugiau nei pats reikala
vo iš savęs. Kai Jėzaus priešai jį 
užpuolė, Jis tarė: “Pasauliui 
reikia parodyti, kad aš myliu 
Tėvą ir darau taip, kaip jis įsa
ko; tad kelkitės, .keliaukime to
liau!” (Jon 14, 31). Jo dėka mes 
galime žengti žingsnį nežinomy- 
bėn, kurion Tėvas skatina mus

Meilė stipresnė už mirtį
(Atkelta iš 1-mo psl.)

jų padėtis —- be vilties, be pra
giedrulio, jei ir tas nepažįsta
mas bendrakeleivis būtų buvęs 
tai pat bejėgis ir to paties liki
mo prislėgtas, kaip ir jie patys.

Bet tai buvo jų prisikėlęs 
Viešpats. Jis jiems staiga atve
ria naują erdvę, jokiais gamtos 
mokslais neprieitą ir jokios 
gamtinės evoliucijos nežadamą, 
nepatirtą, nežinomą, ir sako: te
gu jūs ir toliau kentėsit, tegu 
Jūsų Didysis Penktadienis ir to
liau tęsis, tegu jūs pasigesite 
meilės ir laisvės, — jūs nesate 
apsupti nenugalimo sielvarto 
bei nevilties be išeities. Už jū
sų pečių yra naujas Dievo mei
lės ir laisvės pasaulis.

Apaštalas Paulius, panašų iš
gyvenimą turėjęs pakeliui į Da
maską, šiaip jau labai iškalbin
gas, apie tą pasaulį galėjo tik 
tiek pasakyti: “Ko akis neregė
jo, ko ausis negirdėjo, kas žmo
gui į galvą neatėjo, tai paruošė 
Dievas tiems, kurie jį myli” (1 
Kor. 2, 9), kurie atsiliepia į Jo 
meilę.

Jis laiške korintiečiams aiš
kina, kaip tą pasaulį yra suvo
kęs, kaip patyręs: “Dievas 
mums tai apreiškė per Dvasią, 
nes Dvasia visa pažįsta, net Die
vo gelmes. Dievo minčių nežino 
niekas, tik Dievo Dvasia. O mes 
gavome ne pasaulio Dvasią, bet 
iš Dievo einančią Dvasią, kad 
pažintume mums suteiktas Die
vo dovanas. Apie tai ir kalbame - 
ne mokytais žmogiškosios iš
minties žodžiais, bet tais, kurių 
išmokė Dvasia” (1 Kor. 2, 10- 

eiti. Dėl Jo galime netgi geriau 
rinktis nežinomybę, negu jau 
žinomą vietą.

Niekad nėra lengva žvelgti į 
ateitį, tačiau mes galime tai da
ryti pamatę Dievo veidą Prisi
kėlimo rytą. Kartą krikščionė 
moteris nuėjo į mirusios senos 
draugės budėtuves. Laidotuvių 
namuose ji sutiko savo draugo 
dukrą. “O, kaip malonu Jus vėl 
pamatyti, nors ir liūdna proga”. 
Dukra nusišypsojo ir tarė: 
“Priešingai, tokia proga tai nuo
stabus momentas! Pagaliau mo
tina laimėjo pergalę!” Taip gali 
kalbėti tiktai tie, kurie matė 
Dievo veidą.

Vienas gražiausių Jokūbo gy
venimo įvertinimų yra išreikš
tas paprastoje, bet gilioje gies
mėje “Mes kopiame Jokūbo ko
pėčiomis” (“We Are Climbing, 
Jacob’s Ladder”), Ten vaizduo
jama augštyn žygiuojanti Dievo 
tauta, ir kiekvienas posmas bai
giamas kreipiniu į tuos maldi
ninkus, sakant “kryžiaus ka
riai”. Toks yra gyvenimas. Žy
gis dar nėra baigtas. Laiptai ne
lengvi. Kopėčių viršūnė tebėra 
paslėpta debesyse. Bet mes žen
giame. Dar nematome, bet žino
me. ateis laikas, kai matysime 
Dievo garbę ne prieblandoje, 
lyg veidrodyje, bet veidas i vei
dą. O jau ir dabar prisikėlusia
me Kristuje mes matėme Jo 
garbę ir per Jį tikime, kad mū
sų laukia “dar garbingesnė die
na”.
(Wrestling with God, Augsburg, 
1979).
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ELENAI INKRATIENEI .

atsiskyrus su šiuo pasauliu, dukrai, žentui ir šeimai 

gilių užuojauta reiškia —

Hamiltono Aušros Vartų
parapijos choras
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PAULIUI VYSKUPAIČIUI 

mirus,

jo žmonai STEFANIJAI ir sūnui REMIGIJUI su šeima 

reiškiame nuoširdžių užuojautų bei kartu liūdime —

B. A. Matulaičiai

Ilgų metų bičiuliui
A+A

DR. POVILUI GUDJURGIUI
iškeliavus amžinybėn,

gilių užuojautų reiškiame jo gyvenimo draugei 
MARIJAI, dukroms — DAINAI, LYDIJAI, RŪTAI ir 
sūnui POVILUI —:

M. L. A. Urbonai

Canadian girt fH fluorinis Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

13). Tai Meilės Dvasia, kuria 
Dievas myli žmonių pasaulį, su
jungęs dangų su žmonių žeme. 
“Mes pažinome ir įtikėjome mei
lę, kuria Dievas mus myli”, sa
ko šv. Jonas (I, 4, 16). Gi Dievo 
meilė yra stipresnė už mirtį. 
(G) Gies. 8, 6). Ji veda Į žmogaus 
prisikėlimą.

LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius- 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimq pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529B. VYT1ENĖ

Velykos
Velykos!
Vėl saulė ir gėlės, 
nes žemėje Kristus 
jau kėlės!

Pasveikin ant a uštantį 
ryta, vėl paukščių 
tiesinėj įrašytą, 
kad laimė ir 
džiaugsmas, atėjus 
pavasariui, 
puošia alėjas...

Linguoja šakelės 
pavėjui, rodos, sako: 
“Linksmiausių Velykų 
linkėjimai!”

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S IZ9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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Klevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai dalyvauja Vasario 16 programoje Nuotr. V. Bacevičiaus

Kelionė i San Casimiro miesteli
L'

P/?4NfŠ/M4S /S BUENOS AIRES

Argentina prabilo apie Lietuva

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Kovo 2 d. Venecuelos lietu
viams teko pergyventi retą su
sibūrimą San Casimiro mieste
lyje. Jau prieš mėnesį laiko kun. 
A. Perkumas po paskutinių pa
maldų pranešė tautiečiams, kad 
yra organizuojama ekskursija į 
San Casimiro miesteli pagerbti 
mūsų tautos Globėjo. San Casi
miro miestelis nuo Karako yra 
apie 90 km.

Kum A. Perkumas nuvežė ir 
padovanojo vietos klebonui kun. 
William Villegas šimtą knygu
čių apie šv. Kazimierą. Pasiro
do, jie iki šiol nežinojo, kad šv. 
Kazimieras yra lietuviškos kil
mės. Prieš keletą metų kun. A. 
Perkumas paprašė dr. Vytautą 
Dambravą, kuris tuo metu dir
bo Amerikos ambasadoje Vene- 
zuėloje. parašyti knygą apie šv. 
Kazimierą. Mat, daugelis Pietų 
Amerikos tautų turi klaidingą 
nuomonę apie šv. Kazimierą — 
laiko jį lenkų karalaičiu.

Į San Casimiro miestelį su
važiavo lietuvių iš Maracay, Va- 
lencijos, Barquisimeto ir Kara
ko. Barquisimeto lietuviams te
ko padaryti automobiliu iš viso 
900 km ten ir atgal. Kai yra no
ras pagerbti savo tautos Globė
ją. tai net toks nuotolis neatbai
do. Suvažiavo apie 90 lietuvių.

Į San Casimiro miestelį inž. 
Bronius Deveikis atvežė vysku
pą Alfredo Rodriguez, Karako 
vyskupo padėjėją, ir kun. A. 
Perkumą, o į Karaką atgal par
vežė paslaugus tautietis Ričar
das Zavadzkas, nes Br. Devei
kis tęsė kelionę toliau Į Vene
cuelos gilumą.

San Casimiro miestelis pasta
tytas gražioje vietovėje. Visą 
kelią mus lydėjo didesni ir ma
žesni kalnai, vietomis matėsi ža
liuojantys miškai, kaikur išdžiū
vusi ir išdegusi kelio pakraš
čiuose žolė. San Casimiro gyven
tojai verčiasi kavos, daržovių, 
vaisių auginimu, gyvulininkys

Liudijimas GABIENĖ

Nėra žinomas jo vardas, nes 
jo giminės išbraukė jį iš savo 
atsiminimo, ir tikras jo tėvas 
prisiekė, jog niekuomet neturė
jo tokio sūnaus, gi svetimieji 
nesirūpino neturtinga šeima, 
kuri gyveno iš vyriausiojo ku
nigo malonės jo namuose.

Tėvas nebuvo joks išminčius 
nei rašto žinovas, tačiau labai 
gudrus piniginiuose reikaluose, 
štai kodėl tolimas giminaitis 
Kajafas atsikvietė jį iš mažos 
vietovės, kad tvarkytų ir dau
gintu garbingo žmogaus turtus. 
O šalia kitokių būdų, jis turėjo 
ir pinigų mainymo stalą šven
tyklos prieangyje. Jo pirmagi
mis sūnus padėjo jam.

Tasai jaunasis, kuris per šias 
Velykas sulaukė trylikos metų, 
buvo vienintelis namuose tokio 
jauno amžiaus. Visi vadino jį 
vaiku. Jam rūpėjo šventos kny
gos, ir Kajafas tarė, kad bus nu
kreiptas į kilnų kunigo pašau
kimą.

Vaikas mėgo klaidžioti po Je
ruzalę. Jam visada atrodė, jog 
jis ką tik yra įžengęs į miestą iš 
savo menko kaimo. Jis vaikšti
nėjo po senas garsias vietas ir 
klausėsi apie jų reikšmę, stebė
jo kiekvienos dienos gyvenimą 
ir žmones. Grįžęs mokėjo papa
sakoti įvykį — svarbų, juokingą 
ar liūdną.

Šiandieną jis įžengė susimąs
tęs, pilnas, kaip indas, pinigų 
skambėjimo, buvo susigėdinęs 
ir nežinojo kaip papasakoti tai 
sėdintiems prie stalo.

Tačiau jis galėjo tylėti, kai 
kiti kalbėjo visi iš karto ir 
garsiai: koks išniekinimas ištiko 
Visagalio šventovę! Tas iš Na
zareto drįso įsiveržti j on ir už
pulti dorus žmones su virve ran
koje, švaistydamas smūgius į 
maldininkus.

Vaikas tylėjo. Jis nepakėlė 
akių į savo tėvą, kuris rovė sau 
plaukus iš nuoskaudos. Vaikas 
galvojo: aš turėčiau taipgi šauk

te. Pats San Casimiro miestelis 
išvagotas kalnuotomis gatvėmis. 
Gyventojų yra 7.000, bet para
pija su visomis aplinkinėmis 
vietovėmis priskaito iki 12.000. 
Prie šventovės — graži, švari 
aikštė, pavadinta Simono Boli
varo vardu.

San Casimiro miestelis įsteig
tas 1783 m. rugpjūčio 23 d., t. 
y. tais pačiais metais, kai gimė 
Pietų Amerikos išlaisvintojas 
Simonas Bolivaras.

Pamaldos prasidėjo numaty
tu laiku. Iškilmingas pamaldas 
laikė trys dvasiškiai: vyskupas 
Alfredo Rodriguez, kun. A. Per
kumas ir vietos klebonas. Vys
kupas trumpai papasakojo lie
tuvių tautos tragediją, priminė 
mūsų tautos priespaudą, jos ko
vą už tikėjimą, apibūdino šios 
dienos atvažiavusių lietuvių 
tikslą. Šv. Rašto ištraukas lie
tuviškai skaitė Petras Krikščiū
nas, o ispaniškai — jo sūnus 
studentas. Šventovė buvo pilna 
žmonių.

Mūsų jaunimas šventovėje 
buvo susodintas atskirai alto
riaus šone. Lietuviškas giesmes 
giedojo gražiai ir skambiai, net 
buvo išmokęs specialiai šv. Ka
zimiero garbei naują giesmę. 
Jaunimas buvo apsirengęs tau
tiniais drabužiais. Pamaldoms 
pasibaigus, buvo sugiedoti Ve
necuelos ir Lietuvos himnai.

Po iškilmingų pamaldų vie
tos klebonas pakvietė į kleboni
ją visą lietuvių grupę užkan- 
džiams ir atsigaivinimui. Vaišė
se dalyvavo ir vvsk. Alfredo 
Rodriguez, susipažino arčiau su 
mūsų tautiečiais ir jaunimu, ku
ris gražiai padainavo keletą lie
tuviškų dainų.

Vietos klebono pasakojimu, 
ši įspūdinga šventė mažame tro
pikų miestelyje paliks visiems 
vietos gyventojams ilgą ir neuž
mirštamą prisiminimą.

Atsigaivinus, jau buvo laikas 
pagalvoti ir apie namo grįžimą, 
nes kelias tolimas. Mūsiškiai 

ti ir peršaukti jų balsus: melas! 
Aš buvau ten, regėjau Mokyto
ją. Jis buvo teisingai rūstus. Jis 
tarė, kad Jo Tėvo namai buvo 
paversti į turgaus aikštę. Aš re
gėjau, kaip maldyklos prieangy
je gyvuliai buvo lygstami ir par
duodami. Aš norėjau verkti, 
nes tiktai dabar pamačiau,1 kas 
yra padaryta iš Dievo namų.

Vaikas tylėjo, klausėsi kalbų 
apie Mesiją, kuris jau atėjęs. 
Žmonės sakė, kad viskas bus 
pakeista. Varganieji pradėjo 
Juo tikėti, o valdantieji laikė Jį 
nusikaltėliu. Suaugusieji sakė 
savo pastabas, kiekvienas norė
jo pasirodyti gudrus. Vaikas ty
lėjo. Staiga Kajafas pažiūrėjo į 
jį ir kietai pasakė:

— Tu vienas tyli. Kai taip 
dažnai sakai, kad nori žinoti 
tiesą, pasakyk, ką galvoji apie 
dalykus, kurie dabar vyksta?

Vaikas suprato spąstus: treji 
metai jis gyvena nerimu ir abe
jonėmis; jautėsi kaip dirva, ku
rion sėjamos piktžolės. Kai išei
na į saulę, šviesa ir liepsna iš
degina jas. Tada jis jaučia gerą 
sėklą savo dvasioje.

— Tegu kalba sena išmintis, 
— sako jis, — leiskit, kad mano 
ausys būtų atviros, liežuvis už
daras, galva būtų verta tapti 
teisėju.

Vaikas žinojo, kad jo atsaky
mas nebuvo priimtas, kad jau 
seniai jis yra stebimas. Tai pra
sidėjo nuo Pašaukimo — taip 
vadina jis tą dieną. Berniukas 
ėjo siunčiamas su žinia pas ku
nigą Aną. Senoji tarnaitė ėjo 
su juo, yrėsi per tirštą minią, 
kuri buvo apsupusi vieną vietą. 
Pagaliau jiedu pamatė ant ak
mens sėdintį žmogų, kuris kal
bėjo, o minia rinko jo žodžius 
kaip auksą. Ūmai išgirdo, kad 
vaikai stumiasi iš minios į prie
kį, o suaugusieji draudė juos ir 
liepė netrukdyti klausytis. Žmo
gus, sėdintis ant akmens, tarė: 

buvo patenkinti, kad turėjo pro
gos pagerbti savo tautos Glo
bėją tokioje tolimoje tropikų 
šalyje, išvaduotojo Simono Boli
varo žemėje.

Padėkojome visiems vietos 
gyventojams už malonų mūsų 
priėmimą ir, gyventojų prašo
mi, tarėme ne sudiev, bet iki 
pasimatymo. . .

Vysk. A. Rodriguez paskoli
no man paskaityti knygą apie 
San Casimiro miestelio istoriją. 
Ji vadinasi “San Casimiro”; pa
rašyta Eleasar Casado. Knyga 
išleista 180 metų San Casimiro 
miestelio įsteigimo proga, at
spausdinta Karake 1963 m. Šio
je knygoje radau istorines da
tas apie San Casimiro miestelio 
ir parapijos Įsteigimą.

Ta vieta anuo metu vadinosi 
Guiripa, priklausanti Guiripos 
genčiai. Buvo pasakojama, kad 
vienam gyventojui pasirodęs 
šventasis Lenkijos karalius. Po 
to gyventojų skaičius šioje vie
toje pradėjo daugėti. 1783 m. 
gegužės 19 d. joje lankėsi prel. 
dr. Mariano Marti. Išgirdęs pa
sakojimą apie pasirodymą Šven
tojo, paskelbė, kad 1783 m. spa
lio 6 d. įsteigia miestelį vardu 
San Casimiro Guiripa. Tą pačią 
dieną buvo sustatytas ir įsteigi
mo aktas.

Pirmuoju tos parapijos kle
bonu buvo Br. Rafael de Zarate. 
Parapijoje buvo tik 800 asme
nų. Dabartinė San Casimiro 
šventovė pastatyta 1891 m.

“Religion” laikraštis Karake, 
kurį redaguaja vysk. Delgado, 
šv. Kazimiero šventės proga 
pirmame puslapyje įdėjo svei
kinimą ir trumpą šv. Kazimiero 
aprašymą. Be to, šis dienraštis 
5-me puslapyje išspausdino ilgą 
aprašymą apie tą šv. Kazimiero 
šventę, iškeldamas Lietuvos 
šventojo dorybes ir Venecuelos 
lietuvių dalyvavimą minėto 
miestelio šventėje. Prie aprašy
mo pridėjo ir vieną nuotrauką, 
kurioje matyti šv. Kazimiero 
statula.

— Leiskite mažutėliams atei
ti pas mane.

Berniukas pašoko, lyg būtų 
pastumtas — ne, tai senoji tar
naitė atgal jį traukė, tačiau jis 
žengė pirmyn su vaikais. Jie 
buvo visai mažyčiai, kurie grei
čiau ėjo keturiomis negu ant 
dviejų kojų. Buvo ir tokių, ku
rie iš nedrąsos ar smalsumo 
žengė įsikandę pirštukus, ir 
kiek augesni. Visi artinosi prie 
žmogaus, kurio rankos buvo iš
tiestos juos pasitikti. Nors jis 
nepaėmė nė vieno ant rankų, 
berniukas jautė, jog kiekvienas 
yra apglėbtas ii- priartintas.

žmogus kalbėjo miniai, jog 
kiekvienas, kuris nori pasiekti 
dangaus karalystę, turi būti nu
žemintos sielos, kaip kūdikiai.

Berniukas pasijuto be galo 
ramus, laimingas ir norėjo būti 
su Juo. Ir kai grįžo į namus, 
jieškojo kunigo Kajafo. Jis ne
bijojo, nes juk buvo buvęs su 
Tuo, kuris myli vaikus. Jis matė 
Mesiją, buvojo Jo artumoje, 
kaip pasiuntinys. Nes juk vy
riausiojo kunigo pareiga paro
dyti Mesiją žmonėms.

Vaikas niekuomet neužmiršo, 
kokios buvo Kaifo akys, kai jis 
stovėjo praradęs žadą, ir kaip 
šaukė atsitokėjęs. Vaikas buvo 
pavestas pačiam tėvui nubausti. 
Jam buvo uždrausta prasitarti 
ir net galvoti apie tokius švent
vagiškus žodžius.

Vaikas buvo stropiai sekamas 
ir stebimas. Jis sumojo, kad 
šiuose namuose niekuomet ne
galima kalbėti tiesos — nei tė
vui, nei broliui. Jam pavyko 
betgi kelis kartus pasitraukti iš 
namų. Jis jieškojo ir sekė kur 
yra tie, kurie tiki į Pažadėtąjį. 
Dėlto regėjo Jį ir matė nuosta
bius dalykus, girdėjo žodžius, 
kurie gydė, gaivino ii' kėlė iš 
nusiminimo.

Kai jis nežinojo ką daryti, 
kaip padėti jiems, nes jie yra jo 
artimiausieji, vėl buvo ištiktas 
abejonės: o gal jis yra baramas 
tik todėl, kad išdrįso pasakoti 
apie perdaug didelius dalykus? 
Gal jie mato, kad jis nėra tei

Pietų Amerikos spauda daug 
rašydavo apie Lietuvą bei jos 
problemas, kol buvo gyvas a.a. 
Kazimieras Čibiras - Verax. Po 
jo mirties spaudos balsai apie 
Lietuvą bei kitus Baltijos kraš
tus gerokai susilpnėjo. Pasta
raisiais metais spaudos srity
je pradėjo daugiau reikštis lie
tuviai saleziečiai, Laupinaitis 
(rašė ir anksčiau) ir kiti. Visai 
neseniai informacijos srityje 
pradėjo dirbti Aleksandras A. 
Mičiūdas Argentinoje. Tapęs 
viešosios informacijos pareigū
nu, jis parašė visą eilę infor
macinių straipsnių apie Lie
tuvą, naujuosius įvykius joje, 
Sov. Sąjungoje bei kitur ir 
išsiuntinėjo kaip “Telam” agen
tūros pranešimą. Daugelis di
džiųjų laikraščių jį išspausdino, 
pridėdami savo antraštes. Tokių 
minėtinų laikraščių tarpe yra 
“La Prensa”, “La Razon”, “La 
Manana”,“Nueva Provincia”,“El 
Diario”, “La Capital”, “La 
Union” ir kiti.

“Nueva Provincia” vasario 13 
d. išspausdino plačią informa
ciją, paimtą iš “Tėviškės Ži
burių” apie Antano Terlecko ir 
kitų disidentų suėmimą Lietu
voje. Joje suminėtos pavardės 
kalinamų lietuvių — Vlado La- 
pienio, Kastyčio Matulionio, 
Onos Pranckūnaitės (jau pa
leista), Henriko Jaskūno, Hen
riko Klimašausko, Balio Ga
jausko, Viktoro Petkaus, Ro
mo Ragaišio.

Apie tuos faktus A. A. Mi
čiūdas pranešė užsienio reikalų 
ministeriui, radijo bei televi
zijos stotims, kurios A. Terlec
ko suėmimą plačiai pagarsino.

Kituose rašiniuose A. A. Mi
čiūdas iškėlė Vasario 16 šventę, 
priminė Lietuvos okupaciją ir 
sugretino su Afganistano už
ėmimu. Tai, ką sovietai padarė 
su Lietuva prieš 40 metų, da
bar pakartojo Afganistane. Ši 
mintis sudomino daugelį laik
raščių, kurie gauta plačia in
formacija ištisai pasinaudojo.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N« IT J. VAZNELIŲ

\Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

sus? Juk didžiai maldingas yra 
Kajafas, juk jis tik vienas ir 
tiktai kartą į metus įžengia į 
vietą, kur sutinka Visagalį. Jis 
žino pranašus ir išminčius ge
riau, negu visi kiti žmonės. Ką 
jis, vaikas, išmano, kaip jis by
linėsis su kunigu, nežinodamas 
bylos liečiančios Mesiją! Jis jau
tėsi kaip medis, po kurio šakni
mis kažinkas įsigraužė ir naiki
na gyvybę.

O paskui staiga, kaip saulės 
tekėjimas, kilo džiaugsmas. Jo 
neleido iš namų, bet visi kalbė
jo apie tą iš Nazareto, vadino jį 
apsišaukėliu, ir vaikui tuojau 
pasidarė aišku, kad kalba apie 
Mesiją, kad artėjant Velykoms, 
Jis įjojo į miestą. Ant asilo jojo 
Jis, ir minių minios šaukė Jo 
garbei, klojo po Jo kojomis pal
mių šakas ir savo apsiaustus. 
Dabar, atrodo, pagaliau ir Kaja
fas buvo įtikintas, kad čia atėjo 
pranašų žadėtasis.

Jis išgirdo kaip vyriausias ku
nigas prabilo visu orumu, tarsi 
ištarmę:

— Dabar atėjo laikas veikti!
Jis norėjo pulti kunigui po 

kojų, dėkodamas, kad visos abe
jonės dingo, kad tikrai stebuk
las pasirodė. Jie įtikėjo, bet jis 
tarė sau: kai veikia kilniausieji, 
jam, paaugliui, telieka dėkingai 
tylėti. Jis atsigavo; tarytum ge
ra ranka persodino jauną medį, 
kuris pradėjo leisti žiedus. Jis 
lauks kukliai, kai Mokytojas, 
Pažadėtasis Kajafo vedamas, 
ant šventyklos laiptų bus gar
siai paskelbtas Išgelbėtoju.

Jisai stebėjo, kaip įtakingiau
si miesto žmonės ruošėsi tai iš
kilmei. Nematyti ir keisti vyrai 
vaikštinėjo po kunigo rūmus. 
Jie, vos tik atėję, būdavo prilei
džiami prie Kajafo, kai papras
tai tiktai išrinktieji galėjo pa
matyti kunigą. Pirkliai, farizie
jai, kunigai, taip buvo kalbama, 
būriavosi vienuose ar kituose 
namuose, paslaptingai ir tylo
mis, tačiau viskas, kaip gijos į 
kamuolį, sueidavo į Kajafo na
mus.

Vieną rytą jis išgirdo, kad vy

Trečias informacinis straips
nis, paruoštas taip pat A. A. 
Mičiūdo, lietė pradėtą Maskvos 
puolimą prieš dabartinį popie
žių. Argentinos informacijos 
įstaigoje buvo gauta informaci
ja iš Maskvos per ANSA agen
tūrą. Joje sakoma, kad lietuvių 
komunistų laikraštis “Soviet 
Lettland” (matyt, agentūros 
klaida, turėjo būti “Sovietska- 
ja Litva” ar panašiai) puola 
dabartinį popiežių Joną - Pau
lių II už palankumą Lietuvai. 
Tame laikraštyje priekaištauja
ma popiežiui už tai, kad jis vie
šai pasveikinęs lietuvius jų kal
ba, kad leidžiąs lietuvių kalba 
programas per Vatikano radi
ją, kuriose skleidžiamas melas 
apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje ir pan. Taip pat 
reiškiamas nepasitenkinimas 
vyskupo P. Marcinkaus ir mons. 
A. Bačkio paskyrimu augštom 
pareigom Vatikano kurijoje. Be 
to, kritikuojamas popiežiaus 
palankumas ir kitiems sovietų 
valdomiems kraštams — Uk
rainai, Estijai, Latvijai.

A. A. Mičiūdas, pasinaudo
damas “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” ir kitų šaltinių 
medžiaga, priminė tikrąją būk
lę Lietuvoje, nurodydamas fak
tus, būtent, vyskupų J. Stepo
navičiaus ir V. Sladkevičiaus iš
trėmimą, draudimą mokyti vai
kus tikybos, vienuolynų užda
rymą, seminarijų likvidavimą 
(išskyrus Kauno), katalikiškos 
spaudos uždraudimą, kunigų 
bylas, šventovių uždarymą ir t.t. 
Šį straipsnį išspausdino net 
keli Argentinos laikraščiai, pri
dėdami antraštę “Un Ataque ai 
Papa.”

Pažymėtina, kad Argentinoje 
veikia Lietuvai Išlaisvinti Ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
A. A. Mičiūdas. Jis derina savo 
veiklą su VLIKu.

Atsiradus naujom galimybėm, 
tikimasi, kad P. Amerikos spau
da plačiau informuos visuomenę 
apie Lietuvą ir kitus sovietų pa
vergtus kraštus. Pr.

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

ras iš Nazareto suimtas, bus tei
siamas ir pasmerktas.

Pats vyriausiasis kunigas kal
bėjo — jis sėdėjo iškilmingoje 
kėdėje, tarytum soste, ir buvo 
toks linksmas, kad negalėjo pa
liauti pasakojęs: tamsi buvo 
vakarykštė naktis; kareiviai tu
rėjo neštis deglus, nes kitaip 
sunku būtų buvę pažinti, atskir
ti tą, kurio jieškojo.

— Dabar visi matys, koks 
menkas jų Mesijas, jeigu jo pa
ties mokinys, vadinamasis apaš
talas, jį išdavė. Jis gavo 30 gra
šių — apaštalas Judas!

Ir kiti ištikimieji miegojo, 
kai Nazarietis meldėsi. Jis mel
dėsi taip stipriai, jog kraujas 
maišėsi su prakaitu jo kaktoje. 
Kas gali- norėti tokio Mesijo?

— Judas nebuvo užmigęs, — 
tarė vyriausias kunigas Kajafas.

Jis liepė atnešti geriausią vy
ną. Gėrė visi, ir buvo linksmi: 
pinigų keitėjas, šventyklos tar
nai. Jie gėrė vyną ir savo laimė
jimą.

Berniukas nepastebėtas atsi
kėlė nuo stalo, nepastebėtas iš
ėjo iš kambario ir iš rūmų. Jis 
žinojo, kad daugiau čia negrįš 
— čia buvo Viešpaties priešai, 
jo namiškiai ir vyriausias šven
tyklos kunigas yra Dievo Sū
naus išdavikas.

Berniukas nežinojo kur eis, 
bet žinojo, kad suras Mesiją — 
niekas negali sulaikyti, jeigu 
esi ištikimas.

Jis surado.
Kaip keista, kad surado ten, 

iš kur buvo išbėgęs: Mokytojas 
buvo vedžiojamas tarp Kajafo ir 
Ano kiemų. Kunigo rūmų prie
angiuose ir kieme buvo pilna 
Romos kareivių. Juos parūpino 
dvasininkai, įtakingi ir kilnūs 
žydai — tai tie patys, kurie 
šaukdavo, kad jiems nėra nie
ko šlykštesnio už romėną. Ka
reiviai vedžiojo Mesiją pas Ero
dą, vadinamąjį žydų karalių, ir 
pas Pilotą, nekenčiamos Romos 
vietininką. Kodėl Dievo Sūnų 
mėtė iš vieno teisėjo rankų į 
kitas kaip degantį akmenį? Di- 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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KRISTAUS PRISIKĖLIMAS — dailininko K. Varnelio projektas Prisikėli
mo šventovės vitražui Kaune (30 x 15 metrų), šioje šventovėje sovietinė 
valdžia įrengė radijo priimtuvų gamyklą, ir projektas liko neįvykdytas

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Brazilija laukia Šv. Tėvo
RIMAS AMALVIŠKIS

Įvairių tautų ir rasių Brazili
jos gyventojus jaudina artėjan
tis šventojo Tėvo vizitas (š. m. 
liepos mėn.). Jonas-Paulius II 
bus pirmasis popiežius, kuris 
aplankys šią katalikišką šalį, ku
rioje gyvena per 100 mil. kata
likų. Aparecidos miesto bur
mistras Alfredo Bourabebi yra 
įsitikinęs, kad popiežiaus vizi
tas sutrauks į šį 40.000 gyv. 
miestelį daugiau kaip pusantro 
milijono maldininkų. Apareci
dos miesto ir Sao Paulo valsti
jos valdžios pareigūnai bendro
mis jėgomis mėgina spręsti šią 
problemą.

Su didžiausiu entuziazmu, 
niekada neregėtu Brazilijoje, 
skubiai vykdomi plataus masto 
pasirengimai kuo iškilmingiau 
sutikti didįjį svečią.

Pernai esu plačiau rašęs apie 
Aparecidos miestą ir labai Įspū
dingą šio miesto šventovę — ba
ziliką, todėl dabar tepaminėsiu 
tik esminius pasirengimus Šv. 
Tėvo sutikimui.

Iki šiol jau 300 miestų katali
kai — religiniai ir civiliniai tų 
miestų pareigūnai išsiuntė Į Ro
mą kvietimus, kad ir juos teik
tųsi aplankyti. Net ir Brazilijos 
lietuviai per Vila Zelinos para
pijos kleboną tokį kvietimą iš
siuntė.

Piligrimų ir svečių apgyvendi
nimui įtraukiami ir aplinkiniai 
miestai, nes Aparecidoje yra tik 
84 viešbučiai ir 80 įvairių pen- 
sijonų bei nakvynės namų, ku
rie labai primityvūs. Galvojama 
daugumą svečių ir turistų nu
kreipti Į apylinkių miestus — 
Taubate, Guaratingueta, Pinda- 
monhangaba ir kitus. Iš Guara
tingueta ir Taubate karo polici
jos vienetai palaikys viešąją 
tvarką. Pačioje bazilikoje ir ap
link ją tvarką prižiūrės iš Sao 
Paulo atsiųstas moterų polici
jos batalionas (Policia Femini- 
na de S. Paulo). Daug susirūpi
nimo kelia senas patyrimas, kad 
kartu su maldininkais i Apare- 
cidą suplaukia tūkstančiai plėši
kų, vagių, sukčių ir apgavikų. . . 
Todėl policijos pareiga bus ne 
tik saugoti atvykstančius, bet ir 
juos perspėti, informuoti ir vi
siems padėti. Šv. Tėvo apsau
gai Sao Paulo miestas paskolins 
5.000 policininkų ir visas reikia
mas motorizuotas priemones.

Šimtai tankvežimių (pipas) 
aprūpins geriamu vandeniu ir 
vėsinančiais gėralais. Specialūs 
sunkvežimiai (lanchonetes) tieks 
maistą ir Įvairius užkandžius. 
Labai gausi speciali medicinos 
tarnyba su radijo įrengimais ir 
šimtais greitosios pagalbos au
tomobilių aptarnaus staigiai su

sirgusius. Naujosios bazilikos 
bokšte Įrengiama moderniausia 
informacijos centralė, kuri ko
ordinuos skubų ir aiškų susiži
nojimą.

Jau dabar specialistų apskai
čiuojama, kad Šv. Tėvo vizitas 
Brazilijai kainuos per vieną bi
lijoną kruzeirų, bet niekas, net 
ir labiausiai abejingi tikėjimui, 
to nekritikuoja. Visa Brazilija 
laukia šio didžio svečio su tokiu 
šventu užsidegimu, kad net pats 
kairiausias elementas iki šiol 
nepareiškė savo nepasitenkini
mo. Man atrodo, kad čia jungia
ma ne tik religinė, bet ir nacio
nalinė — patriotinė brazilo jaus
mų išraiška.

Skubiai puošiama nauja pla
čiausia avenida su gausia iliu
minacija, kuri bus pavadinta 
Avenida Joao Paulo II. Iš S. 
Paulo į Rozeirą tiesiamas greit
kelis, kad palengvintų tiesioginį 
susisiekimą su Aparecida. Vals
tybė paskyrė reikalingas pinigų 
sumas visiems įrengimams, iliu
minacijoms ir skubiai stato van
dens tiekimo rezervuarą vieno 
milijono litrų talpos. Prie pat 
šventovės nusavino 360 ha že
mės plotą, kur skubiai įrengia 
autoaikštę. Vien tik žemės ploto 
nusavinimas' valstybei kainavo 
per 300 milijonų kruzeirų. Te
nai tilps apie 40.000 automobi
lių.

Kovo 2 d. Fortalezos arkivys
kupas kard. Dom Aloizio Lor
scheider išvyko į Romą aptarti 
popiežiaus atvykimo, apsistoji
mo ir kelionių tvarkaraščio Bra
zilijoje. Prieš sėsdamas į lėktu
vą, Dom Aloizio pareiškė žurna
listams: “Neturėsime rūpesčio 
su Jo šventenybės priėmimu — 
apsistos arkivyskupijos namuo
se. Įsakmiai yra prašęs nesirū
pinti jokia ištaiga — reikalauja 
paprastumo ir kuklumo. Brazili
joje dar daug yra vargo ir bėdų, 
todėl visokie patogumai būtų 
priešingi evangeliškam kuklu
mui”. .

Visi Brazilijos dvasininkai, 
vienuoliai ir vienuolės savano
riškai nutarė ilgesniam laikui 
atsisakyti civilinių drabužių. Ir 
pats Dom Aloizio (pirmą kartą 
Brazilijoje) užsidės savo kardi- 
nolišką purpurą, tik neturės 
apaštališkojo žiedo, kuris buvo 
plėšikų pagrobtas. Kai piktada- 
ris buvo policijos sugautas ir 
parodytas kardinolui, šis jam 
atleido ir liepė sau pasilikti jo 
kardinolišką žiedą.

Fortalezoje popiežius laukia
mas liepos 13 d. Dalyvaus visa 
eilė kardinolų, vyskupų ir įvai
rių dignitorių, kartu su apašta
liškuoju nuncijum Dom Carmi
ne Rocco.
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Vilniaus plokštelių įrašų studija 
yra Įsikūrusi geltoname pastate, Jau
nimo sodo kampelyje. Pirmieji ban
domieji įrašai buvo atlikti 1956. Pa
tefono plokštelės Lietuvoje negami
namos. Magnetofono įrašai seniau 
buvo siunčiami Rygos fabrikui “Li
ga”, o dabar juos gauna sąjunginė 
“Melodijos” firma, nes įrašų studija 
yra jos padalinys. Kartu Vilniuje pa
ruošiamas ir plokštelės įvalko pavyz
dys. Direktoriaus V. Indrikonio pra
nešimu “Komjaunimo Tiesos” 37 nr., 
kiekvieną naują plokštelę aptaria 
studijos meno taryba, turinti 26 na
rius — kompozitorius, muzikologus, 
dainininkus, aktorius, šiemet pla
nuojama įrašyti 45 plokšteles, kurių 
trys bus skirtos respublikinei dainų 
šventei.

DAINOS IR PASAKOS
Su naujausiomis plokštelėmis su

pažindina “Literatūra ir Menas” ko
vo 1 d. laidoje. Seriją “Tarybų Lie
tuvos kompozitoriai” pratęsė V. Jur- 
gučio ir O. Balakausko plokštelės. 
Pirmajam atstovauja Justino Mar
cinkevičiaus tekstu sukurta oratori
ja “Donelaitis”, “Sonata” obojui ir 
fortepijonui. O. Balakausko plokšte
lėje yra “Kalnų sonata” fortepijonui 
ir orkestrui, “Retrospektyva” violon
čelei ir fortepijonui bei kiti kūriniai. 
V. Paketūro plokštelėje įrašytos jo 
harmonizuotos liaudies melodijos, 
originalios dainos, instrumentinės 
pjesės. Dvi chorinės muzikos plokš
teles įrašė Kauno choras ir kameri
nis Vilniaus konservatorijos choras. 
Jie pasirinko B. Dvariono, E. Balsio, 
J. Juzeliūno, V. Budrevičiaus, R. Ži- 
gaičio, O. Gravyčio, V. Barkausko 
kūrinius. “Svajonėlės” plokštelėn 
yra įtrauktos S. Šimkaus, J. Karna- 
vičiaus, J. Gruodžio, J. Naujalio, J. 
Pakalnio, J. Karoso, M. K. Čiurlio
nio pjesės smuikui ir fortepijonui. 
Kompoz. R. Racevičiaus estradinių 
kūrinių plokštelėje šios muzikos mė
gėjai ras S. Žlibino, R. Skučaitės, V, 
Reimerio, A. Slavicko tekstais para
šytas dainas, atliekamas solistų — 
A. Maciaus, O. Valiukevičiūtės, N. 
Ščiukaitės, V. Malinausko, vokalinio 
kvarteto, kurio vadovas yra L. Vil- 
končius, Lietuvos televizijos ir radi
jo orkestro, diriguojamo A. Kon
čiaus. Mažiesiems yra išleistos trys 
pasakų plokštelės: Ch. Perrault 
“Raudonkepuraitė”, lietuvių liaudies 
pasaka “Našlaitė Elenytė ir Joniu
kas avinukas”, viena pagal V. Pet
kevičiaus miniatūrų knygą “Kodėl- 
čius” paruošta plokštelė. Pasakas 
įskaitė aktorės J. Berūkštytė, A. Ja
nušauskaitė, M. Rasteikaitė, muziki
niu apipavidalinimu pasirūpino kom
pozitoriai O. Balakauskas, M. Urbai- 
tis ir F. Latėnas.

KOVA SU VILKU
A. Orintas “Valstiečių Laikraščio” 

kovo 11 d. laidoje rašo apie Kupiškio 
rajono “šviesos” kolchozo mechani
zatoriaus Povilo Avilčio dvikovą su 
vilku. Jį, gyvenantį Subačiaus mies
telyje, vilkas užpuolė netoli namų: 
“Buvo jau tamsu ir smarkiai pustė. 
Belikus visai netoli namų, užpakaly
je išgirdo kažką sėlinant. Atsigręžė 
— ogi vilkas... Iš netikėtumo P. 
Aviltis žengtelėjo atgal. Tuo mo
mentu vilkas metėsi ant jo, aštrūs 
dantys įsmigo į veidą. Nuo veido vil

ST. CATHARINES, ONTARIO
MŪSŲ BIBLIOTEKA po daugelio 

metų pertraukos dabar jau vėl gerai 
sutvarkyta, ir ja naudojasi nemažai 
žmonių. Gal reikėtų pagalvoti ir apie 
skaityklos praplėtimą, nes joje prieš 
ir po pamaldų susirenka lietuviai tu
rėtų progos paskaityti naujausių laik
raščių ir žurnalų. Būtinai ten turėtų 
būti abu Kanados lietuvių savaitraš
čiai, bent vienas Amerikos lietuvių 
laikraštis ir žurnalas. Kadaise čia 
ateidavo puikiai iliustruotos “Lietu
vių Dienos”.

Mūsų apylinkės ižde yra pakanka
mai lėšų, nes visi lietuviai, neskai
tant labai mažų išimčių, sumoka so
lidarumo įnašą. Yra būtina palaikyti 
lietuvišką spaudą, efektingiausią mū
sų ginklą kovoje už Lietuvos laisvę.

Greitas ir sąžiningas advokato 
patarnavimas

JOSEPH M. CHROLAV8CIUS
BARRISTER & SOLICITOR

ALLAN & CHROLAVICIUS
131 John St. S.z Hamilton, Ontario, Canada L8N 2C3

(416) 522-2704

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $14,000,000.
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ką atstūmė, tačiau šis įsikibo į kojas. 
Sukaupęs visas jėgas, kartu su vilku 
nusirito nuo kelio į griovį. Matyda
mas, kad žvėries vis tiek neįveiks, 
ėmė šauktis pagalbos. Išgirdęs ne
laimės šauksmą, pirmas į pagalbą 
atbėgo pensininkas Stasys Survila. 
Su žarstekliu rankose atlėkė ir kol- 
ūkietė Elvyra Paulauskienė. Tačiau 
S. Survila jau buvo užtvatinęs vilką, 
kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
pasiutęs ...” P. Aviltis buvo nuvež
tas Kupiškio ligoninėn, kur jo gy
vybę išgelbėjo chirurgas Zigmas Ka- 
tauskas. Sveiki vilkai žmogaus ven
gia ir jo niekada neužpuola, o susi
dūrus su pasiutusiu, tenka imti 
skausmingas injekcijas nuo pasiut
ligės.

ATOMINE JĖGAINĖ
Atominėje jėgainėje prie Ignali

nos jau montuojamas reaktoriaus 
korpusas. Šis statinys šiemet savo 
šuoliu į dangų susilygins su dešim
ties augštų gyvenamuoju namu. 
“Komjaunimo Tiesos” 37 nr. teigia
ma, kad medžiagų paruošimą bei jų 
pristatymą koordinuoja elektroninė 
skaičiavimo mašina. Pirmasis atomi
nės elektrinės blokas būsiąs didžiau
sias pasaulyje. Jis kas valandą galės 
duoti po pusantro milijono kilovatų 
elektros energijos.

LENINO GARBEI
R. Valatka “Komjaunimo Tiesos” 

kovo 13 d. laidoje rašo apie artėjan
tį V. Lenino 110-jį gimtadienį š.m. 
balandžio 20 d. Vilniaus pedagoginia
me institute buvo suorganizuotas są
junginės olimpiados renginys “Stu
dentas ir mokslo bei technikos pa
žanga”, vadovaujantis šūkiu: “Leni
no gimtąja kalba apie Leniną”. Taigi, 
visos varžybos, kuriose dalyvavo net 
1.500 studentii iš šešių fakultetų, vy
ko rusų kalba: “Kiekvienas dalyvis 
privalėjo atlikti specialias gramati
kos ir literatūrines užduotis, daly
vauti pokalbyje, improvizuoti minia
tiūrą ‘Aš noriu papasakoti..pa
demonstruoti gilias rusų kalbos ir li
teratūros žinias ...” Nūgalėtojomis 
pripažintos: lituanistės — antrakursė- 
G. Navardauskatiė, pirmakursės S. 
Kazimiranec, L. Makzurovaitė ir ma
tematikė V. Ivanovaitė. Atrodo, mer
ginos ta gimtąja Lenino kalba labiau 
domisi už vaikinus, šioje Leninui ir 
rusų kalbai skirtoje olimpiadoje da
lyvaus ir kitų augštųjų Lietuvos mo
kyklų studentai, susitiksiantys respu
blikinėse varžybose. Laimėtojų lau
kia kelionė į sąjungines varžybas.

KONSERVU FABRIKAS
Klaipėdoje pradėtas statyti didžiau

sias Lietuvoje mėsos kombinato kon
servų fabrikas, kuriame per parą ža
dama pagaminti apie 20.000 dėžučių 
mėsos konservų, šią spartą užtikris 
naujausi įrenginiai ne tik iš Sovietų 
Sąjungos, bet ir iš V. Vokietijos, kur 
yra užsakytos technologinės linijos.

VARŽĖSI MEŠKERIOTOJAI
Poledinės žūklės pirmenybės ant 

Nemuno ties Birštonu susilaukė 29 
žvejų komandų. Miestų grupėje jas 
laimėjo vilniečiai, rajonų — Prienų 
žvejai, sugavę 780 gramų žuvies. Vi
sų meškeriotojų čempijonu tapo aly
tiškis Z. Vaivada, o didžiausią žuvį, 
svėrusią 580 gramų, sugavo kėdainiš
kis R. Arlauskas. y. Kst.

G. PARENT, Kanados parlamento 
narys, paskirtas darbo ministerio Ge
rald Regan parlamentiniu sekreto
riumi. G. Parent remia maskvinės 
olimpiados boikotą. Anksčiau yra bu
vęs parlamentiniu sekretoriumi karo 
veteranų reikalams. Jo pastangom 
anais metais iš Sovietų Sąjungos 
nagų buvo išlaisvintas Kęstutis Jo- 
kubynas.

MARIUS ŠETKUS vėl buvo pa
kviestas demonstruoti naujausių ma
šinų Ontario Science Centre ruošia
moje parodoje. Jį pakvietė dr. Hel
mut Burhard, buvęs Ryerson Poli
technikos Instituto direktorius. Pa
roda įvyko kovo 15-23 d.d. Don Mills, 
Ont. Kor.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Vi %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 ’/z % 
reg. pensijų fondo 11 ’/z %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14’/z% 
asmenines paskolas 15%

Toronto dainos sambūris “Volungė” atlieka lietuviškų dainų programą. Jis koncertuos Hamiltone sukaktuvinėje 
“Gyvataro” šventėje balandžio 13 d. Iki šiol šis sambūris aplankė daug lietuvių gyvenviečių

Maloniai kviečiame Hamiltono b s • •
ir apylinkių lietuvius dalyvauti sukaktuviniame
"GYVATARO” TRISDEŠIMTMEČIO

balandžio 13, Atvelykio sekmadieni, 4 vai. po pietų, 
Scott Park auditorijoje (1055 King Street East, HAMILTON, Ontario) 

PROGRAMOJE: VISOS "GYVATARO" GRUPĖS IR "VOLUNGĖ"
— DAINOS VIENETAS IŠ TORONTO

Kaina: $4.00 suaugusiems, $3.00 studentams RENGĖJAI

S H A MILTO™1'
RELIGINIS KONCERTAS kovo 

23 d. AV šventovėje praėjo su dide
liu pasisekimu, nors tai buvo pir
mas tokio pobūdžio renginys. Paly
dint vargonais Darijai Deksnytei-Po- 
well, sol. V. Paulionis pagiedojo lie
tuvių kalba Naujalio “Kad širdį tau 
skausmas” ir Bacho “O, mano Die
ve”, itališkai — Stradellos “Pieta 
Signore”. Jauna solistė Anita Pa
kalniškytė atliko Mozarto “Laudate 
Dominum”, o trimitui palydint — 
ištraukas iš “Heroic music” ir “Exul- 
tate jubilate”. Smuiku solo grojo 
Margot Jewell sonatą nr. 1 iš Haen- 
delio “Mesijo”, o trimitu Ken Tin- 
nish atliko ariją iš “Mesijo” ir kele
tą kitų kūrinių.

Sis vienos valandos koncertas pra
bėgo lyg keletas malonių minučių. 
Po koncerto parapijos salėje buvo 
paruošta kava su pyragaičiais. Tai 
buvo maloni progą susitikti ir su 
koncerto rengėjais (ateitininkais), ir 
su jo atlikėjais, ir su jo dalyviais. 
Visi, kurie dalyvavo koncerte, buvo 
sužavėti juo ir pageidauja daugiau 
tokių koncertų. L. S.

VISUOTINIS SLA 72 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyko kovo 8 d. 
pas p.p. Bajoraičius. Naujon valdy- 
bon išrinkti: pirm, ir finansų sekr. 
J. šarapnickas, vicepirm. VI. Bagdo
nas, protokolų sekr. J. Bajoraitis, 
ižd. Ig. Varnas, kultūriniams reika
lams — K. Mikšys; j revizijos ko
misiją: G. Melnykas ir R. Matukai- 
tis; ligonių lankytojais — Z. Pulia-

VANCOU
ANTANAS KENSTAVIČIUS, gyv. 

Hope, BC, sveikatai pablogėjus, kurį 
laiką praleido Sv. Vincento ligoninė
je Vankuverio mieste ir grįžo į na
mus.

Sovietams okupavus Lietuvą, buvo 
Mažeikių šaulių dalinio vadu. Vieną 
dieną gavo įsakymą surinkti iš visų 
šaulių ginklus ir perduoti okupanto 
nurodytiems pareigūnams.

Nujausdamas, kad karas neišven
giamas tarp vokiečių ir sovietų, pa
dedamas ištikimų draugų paslėpė 
dalį ginklų: šešis karinius šautuvus, 
500 kovos šovinių ir 3 pistoletus.

1940 m. rugsėjo mėnesį A. Kensta- 
vičius pradėjo organizuoti trejukes 
iš patikimų lietuvių Mažeikių mieste. 
Vėliau išplėtė veiklą Tirkšliuose, 
Ilakiuose, Židikuose, Laižuvoje, Dap- 
šių kaime ir kitur.

A. Kenstavičius, būdamas didelis 
patriotas ir šaulių organizacijos vei
kėjas, sovietams buvo nepatikimas, 
todėl buvo pašalintas iš darbo Ma
žeikių muitinėje.

1941 m. balandžio 28 d. anksti ry
ta įsiveržė į A. Kenstavičiaus butą 
NKVD, vadovaujant Vaičekauskui 
(buvęs Mažeikių miesto batsiuvys), 
atrėmė pistoletą į krūtinę ir padarė 
kratą jieškodami ginklų. Be Vaiče
kausko, dar buvo Caikauskas, kilęs 
iš Leckavos (ten buvo*rusų rezervas), 
ir du rusai aviacijos karininkai. Kra
tos metu plėšė popierius nuo sienų, 
draskė pagalves, čiužinius, dėžes ir 
t.t. Kratos metu nei ginklų, nei atsi
šaukimų nerado; paėmė augštesnio- 
sios policijos mokyklos baigimo, at
sargos karininko, šaulių sąjungos 
ženklus, Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir už nuopelnus Lietuvai meda
lius. A. Kenstavičiui davė 15 minu- 
čio laiko apsirengti. Ginkluotų en- 

nauskas ir V. Triponas. Susirinkime 
valdyba pranešė, kad metų laikotar
pyje tautiniams bei kultūriniams 
reikalams iš gegužinės gauto pelno 
paskirta $222.50. Stambesnė suma 
paskirta Kanados Lietuvių Fondui 
Viktoro Petkaus vardu.

Apie iždą pranešimą padarė rev. 
komisijos pirm. G. Melnykas. Iždo 
knyga vedama tvarkingai, prie visų 
.išlaidų rasti Ą>ateisinamieji doku
mentai. Taip pat pasiųsti narių mo
kesčiai. S.m. SLA 72 kuopos tradi
cinę gegužinę nutarta suruošti lie
pos 20 d. A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ont. Perskaitytas SLA 236 
kuopos veikėjos O. Indrelienės iš 
Toronto laiškas. Ji padeda SLA 72 
kuopai loterijos bilietus platinti. 
Pernai ji iš parduotų laimikių bi
lietų pati laimėjo piniginę premiją. 
Kap laimėtojai buvo pasiųstas pini
ginis čekis, bet O. Indrelienė čekį 
grąžino su laišku: “Laimėtus pinigus 
grąžinu, tegu būna kilniam tikslui 
didesnė auka. Jūsų kilnių darbų 
siekiuose linkiu sėkmės, energijos ir 
patvarios kantrybės”. SLA 236 k. 
veikėjai O. Indrelienei susirinkimas 
vienbalsiai nutarė už talkinimą pla
tinant loterijos bilietus ir už grą
žinimą laimėtos premijos išreikšti 
viešą padėką per spaudą. Praneši
mą apie SLA 60-tą seimą Klevelan- 
de padarė atstovas J. Šarapnickas. 
Po susirinkimo E. Bajoraitienė visus 
pavaišino gardžiais valgiais ir kava.

SLA narys

V E R, B. C.
kavedistų lydimas, buvo nuvarytas 
į Mažeikių miesto NKVD- būstinę. 
Ten tardė rusas Muchin. Buvo ir vie
nas nepažįstamas civilinis su NKVD 
uniforma apsirengusiu Vaičekausku.

A. Kenstavičius tardymo metu vi
sus kaltinimus atmetė. NKVD už tai 
grasino gyvo nepaleisti, jei neprisi
pažins kaltas. Be to, NKVD tardyto
jai siūlė A. Kenstavičiui viską dova
noti, jei pastarasis sutiks teikti žinias 
apie pogrindžio veiklos asmenis. A. 
Kenstavičiui atmetus šį pasiūlymą, 
NKVD tardytojai sumušė A. Kensta- 
vičių iki sąmonės netekimo. Atgavus 
sąmonę, vėl tardymas ir vėl muši
mas . . .

1941 m. gegužės 2 d. A. Kensta
vičius buvo išvežtas į Šiaulių sunkių
jų darbų kalėjimą. Kadangi ten ne
buvo vietos, išvežė į Kauno kalėjimo 
224 kamerą, kuri kaliniams buvo ži
noma kaip mirties kamera. Ji buvo 
skirta 8 žmonėm, bet tuo metu ten 
buvo 27 kaliniai.

Visi kaliniai buvo žiauriai mušami 
per tardymus, išskyrus kameroje 
esančius NKVD agentus — Sprindį, 
Damuli, Beką ir buhalterį (žydų tau
tybės), kurio pavardės A. K. nebe
prisimena. Šie “kaliniai” dienos me
tu buvo vedami “tardymui” — gar
džiai prisivalgyti NKVD paruošto 
maisto. A. Kenstavičiui apie tuos 
NKVD šnipus pranešė kpt. Ivanaus
kas (jau miręs). Viši kaliniai, sugrį
žę iš tardymų, buvo žiauriai sumušti, 
nieko nekalbėjo, tik iš skausmo de
javo. A. Kenstavičius nuo žiauraus 
sumušimo ir kietų enkavedistų batų 
suspardytas visai nusilpo. Tada bu
vo perkeltas į ligonių kamerą. Ten 
būnant, prasidėjo vokiečių-sovietų 
karus. A. Kenstavičiui pasisekė iš
bėgti iš kalėjimo ir išlikti gyvam.

Edmonton, Alberta
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS mi

nėjimas, surengtas KLB apylinkės 
valdybos, įvyko vasario 16 d. Ed
montono Lietuvių Namuose. Minėji
mą pradėjo ir trumpą įžanginį žodį 
tarė valdybos pirm. Vincas Kaspera
vičius. žuvusieji už tautos laisvę bu
vo pagerbti tylos minute. Turiningą 
paskaitą skaitė Petras Zubas. Meni
nėje dalyje, kurią pravedė tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Angelė Au- 
gytė ir Rita Burbulevičiūtė, buvo 
rodomos skaidrės iš įvairių Lietuvos 
vietovių, o latvių jaunimo grupė 
kanklėmis paskambino keletą liau
dies melodijų. Po meninės dalies su
sirinkusieji buvo pavaišinti vakarie
ne, stropiai darbuojantis Ritai Bur- 
bulevičiūtei, Angelei Augytei ir Onai 
Kasperavičienei. Veikė bufetas, o 
šokių pertraukos metu buvo loterija. 
Dalyvavo apie 60 asmenų. Buvo ren
kamos aukos Tautos Fondui. Surink
ta $447. Aukų rinkėjai — Titas Uo
gintas ir Ona Drūteikienė.

VALERIJA IR STASYS SAPKAI 
— ilgamečiai Edmontono lietuvių 
kolonijos gyventojai, kovo mėn. pa
baigoje persikėlė gyventi į Kelow- 
nos miestą Britų Kolumbijoje. Ta 
proga Edmontono Lietuvių Namų sa
lėje kovo mėn. 1 d. įvyko išleistuvės. 
Pobūvio pradžioje buvo rodomas fil
mas iš Edmontono ir Kalgario bal- 
t iečių veiklos, o vėliau prie suneš
tinių valgių dalyvių vardu atsisveiki
nimo žodį tarė Algis Dūdaravičius, 
iškeldamas Stasio ir Valės paslaugas 
bei darbus lietuviškoje veikloje. Už 
tai jiems visi nuoširdžiai sugiedojo 
“Ilgiausių metų”.

Švelniai grojant lietuviškai juos
telių muzikai, buvo jaukiai praleistas 
vakaras tarpusavyje besikalbant bei 
besidalinant įspūdžiais. Geriausios 
sėkmės, Valerijai ir Stasy, naujoje 
vietoje bei naujuose namuose, švel
niame Okanagan slėnio klimate, tame 
sodų ir vaisių mieste — Kelownoje. 
Mes pasigesime Jūsų besišypsančių 
veidų ir geros nuotaikos.

DR. POVILAS GUDJURGIS, ilga
metis Edmontono Lietuvių kolonijos 
gyventojas, mirė kovo 6 d., sulaukęs 
63 metus amžiaus. Paliko giliame nu
liūdime žmoną Mariją, sūnų Povilą 
Otavoje, tris dukteris — Lydiją, Rū
tą ir Dainą Edmontono, brolį ir se
serį Lietuvoje. Palaidotas kovo 10 d. 
iš šv. Jono Evangelisto šventovės Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Velionis buvo stipraus intelekto 
bei nenuilstamos energijos žmogus. 
"Edmonton Journal” dienraštis kovo 
15 d. straipsnyje “Veterinarian — 
linguist —. artist dies” trumpai api
būdino dr. Gudjurgio asmenį, nu
šviesdamas jo išsimokslinimą, atlik
tą darbą Kanadoje bei jo mėgstamus 
darbus pasitraukus į pensiją dėl svei
katos sutrikimo. Būtų gražu, jei kas 
aprašytų šio tauraus veterinarijos 
gydytojo asmenybę, jo kilnius inte
lektualinius polėkius bei darbus nu
veiktus lietuvybės baruose. Nuoširdi 
užuojauta visai Gudjurgių šeimai.

DOBILAS

Kai 1979 m. lankiausi pas A. Kens- 
tavičių, jis pareiškė, kad tie tardy
mai, mušimai sužalojo sveikatą ir 
dabar, peržengus 70 metų, dažniau 
reikia lankytis pas gydytoją.

Mielas A. Kenstavičius daug iš
kentėjo, bet liko ištikimas Tėvynei 
ir gerbiamas savo draugų bei patrio
tų lietuvių. Linkiu jam vėl sustiprė
ti- J. šarapnickas

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INS
TITUTO skyrius kovo 16 d. įsteigtas 
Čikagoje. Apie jo veiklos planus Jau
nimo Centre Įvykusiame susirinkime 
kalbėjo A. Veselkienė. Ji priminė, 
kad LT Institutas jau 1977 m. įsi
steigė Toronte ir kad pradinis jo 
tikslas buvo išleisti dailininkų A. ir 
A. Tamošaičių knygą “Lithuanian 
National Costume”. Supažindinimas 
su šiuo veikalu bus surengtas balan
džio 18 d., 7.30 v.v., Čikagos Jaunimo 
Centre. Jame dalyvaus ir abu auto
riai. Instituto skyriai jau veikia Bos
tone, Filadelfijoje ir Windsore-Dct- 
roite. Čikagos skyriaus valdybon iš
rinkti: pirm. — A. Veselkienė, vice
pirm. — J. Paštukas, sekr. — L. 
Aleksienė, ižd. — J. Smilgienė, ar
chyvaru — C. V. Baltramaitis, spau
dai bei informacijai — M. Krauchu- 
nienė, renginiams — I*. Vaitaitienė; 
revizijos komisijon — sės. M. Mer
cedes, A. Eivienė ir B. Bulotaitė.

PUNSKO LIETUVIO Vitoldo Sa- 
mulevičiaus tragediją “Chicago Tri
bune” dienraštyje kovo 6 d. atsklei
dė Jeff Lyon. Šis jaunas agronomas, 
turintis 27 metus amžiaus, į JAV 
buvo atvykęs su 72 jaunais Lenkijos 
ūkininkais pagal pasikeitimo progra
ma, kurią suorganizavo jaunųjų JAV 
ūkininkų organizacijos “4-H” taryba. 
“Drauge” išspausdintame pranešime 
teigiama, kad V. Samulevičius buvo 
paskirtas į vieną pieno ūkį, kur jį 
sunkiu darbu išnaudojo savininkas. 
Pasiskundus “4-H” tarybai, buvo per
keltas į kitą ūkį, bet jį viliojo Čika
ga su savo gausiais lietuviais. Čika
goje jį priglaudė “Baltic” kepyklos 
savininkas J. Ankus, parūpindamas 
darbą ir butą. Dalį savo algos V. Sa
mulevičius siųsdavo tėvams į Puns
ką. Didelį rūpestį jam sudarė faktas, 
kad atvykimu Į Čikagą ir įsidarbini
mu jis tapo nelegaliu ateiviu. Neno
rėjo grįžti Lenkijon, bet ir bijojo 
pasilikti Čikagoje, kad nebūtų prie
varta sugrąžintas. Ankai jam patarė 
kreiptis imigracijos įstaigon ir susi
tvarkyti dokumentus. Pamažu artėjo 
tos ūkininkų grupės grįžimo Lenki
jon data. J. Ankus, nesulaukdamas 
V. Samulevičiaus kepykloje, nuėjo į 
jo kambarį ir rado jį pasikorusį. Ant 
stalo buvo padėtas kelionės Lenkijon 
bilietas.

A.a. DR. BRONIUS RADAUSKAS, 
poeto Henriko Radausko brolis, mirė 
kovo 15 d. Dorčesterio ligoninėje, 
sulaukęs 69 metų amžiaus. Jo nekro
logą paskelbė dienraštis “The Sun” 
kovo 17 d. laidoje. Iš jo sužinome, 
kad velionis buvo lietuvis, gimęs 
Lenkijoje, medicinos studijas baigęs 
1939 m. Vokietjoje. Medicinos prak
tika Lietuvoje vertėsi 1939-44 m. Į 
Baltimorę atvyko 1949 m., o į Spring 
Grove ligoninės centrą Cambridge 
Įsijungė 1953 m. Dirbdamas psichiat
ru, 1960-72 m. vadovavo šiai ligoni
nei. Jis taipgi buvo psichiatrijos dės
tytoju J. Hopkins universiteto medi
cinos mokykloje, patarėju Marylan- 
do vaikų centre ir valstijos polici
joje. Palaidotas kovo 18 d. Paliko 
liūdinčias — žmoną Domicėlę Si- 
minkevičiūtę ir dukrą Ireną Svote- 
lienę su vienu vaikaičiu.

APIE DR. JUOZO MAČIO nužudy
mą Klevelande kovo 8 d. papildomai 
pranešama, kad jis buvo 1900 m. gi
męs ginekologijos specialistas, dirbęs 
Kauno universitete asistentu, vyr. 
dėstytoju ir rentgeno kabineto ve
dėju. JAV išlaikė papildomus egza
minus, gydytojo praktika vertėsi Co
lumbus mieste, vėliau persikėlė į 
Klevelandą. Nužudytas savo darbo 
kabinete dviem šūviais į galvą ir vie
nu į krūtinę. Nužudymo aplinkybės 
tiriamos, bet jis greičiausiai buvo 
susietas su apiplėšimu.

SANTA MONIKOS RESTORA
NE bičiulių iniciatyva buvo atšvęs
tas penkiasdešimtas Albino Markevi
čiaus gimtadienis. Dalyvių vardu jį 
pasveikino dr. E. Jarašūnas, Dau
manto šaulių kuopos — jos vadas K. 
Karuža, šaulių žvaigždės žymenį pri
segė gen. konsulas V. Čekanauskas.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIUS ap

lankė kun. Mečys Burba, ryšininkas 
tarp visų lietuvių saleziečių ir vy
riausio rektoriaus. Svečias iš Romos 
Venecueion atvyko per Kolumbiją. 
Venecueloje jis susipažino su lietu
vių saleziečių veikla, vedė rekolek
cijas lietuviams. Valencijoje viešėjo 
dvi dienas, Maracay — vieną, Kara- 
ke — tris, čia jam buvo surengtos 
bendros išleistuvės. Romon išskrido 
kovo 31 d.

Argentina
PETRAS DAUGIS, gyvenantis Ro

sario mieste, sausio 27 d. atšventė 
savo amžiaus 80 metų sukaktį šeimos 
ir artimų bičiulių ratelyje. Jis susi
laukė daug sveikinimų, gėlių ir dova
nų. Sukaktuvininkas įvairiais darbais 
yra daug prisidėjęs prie Šv. Kazimie
ro parapijos Buenos Aires mieste, 
rėmęs lietuvių bendruomenę darbu 
bei aukomis. Už savo veiklą yra ap
dovanotas specialiu žymeniu. Kaip 
senas ateivis Argentinon, yra gavęs 
ir imigracijos ministerijos diplomą. 
Savo žymenį jam yra įteikusi ir Ro
sario vyskupija.

Australija
A.a. JUOZAS ČEPONIS, miręs 

prieš keletą metų, savo testamentu 
paliko $5.000 Sydnėjaus savaitgalio 
mokyklai. J. Černiauskas, testamen

to vykdytojas iš Wollongongo, mo
kyklos tėvų komitetui perdavė $3.051. 
Ši suma buvo likusi, atskaičius vals
tybinius mokesčius.

TOLIMĄJĄ PERTHO LIETUVIŲ 
KOLONIJĄ Vasario 16 proga aplan
kė ALB krašto valdybos pirm. V. Ne- 
verauskas ir Lietuvių Dienom reng
ti komiteto pirm. L. Gerulaitis, sve
čiai iš Adelaidės. Vasario 16 d. va
karą surengtame minėjime įvadinį 
žodį tarė ALB Pertho apylinkės 
pirm. I. Francienė. Paskaitą apie 
ALB reikšmę šio krašto išeivių gy
venimui skaitė V. Nevcrauskas. Su 
poezijos ir prozos pyne pasirodė L. 
Gerulaitis, eilėraščius deklamavo 
jauna lietuvaitė A. Pasčekaitė. Dai
nų programą atliko neseniai suorga
nizuotas choras, vadovaujamas muz. 
Skrolio, šokių — šokėjų grupė su 
vadovu E. Stankevičium. Minėjimas 
užbaigtas suneštinėmis vaišėmis. Se
kančią dieną Mišias lietuviškai atna
šavo kroatas kun. Tomich, pramokęs 
lietuviij kalbos. Jis yra didelis lie
tuvių bičiulis, skatinęs įsigyti Lietu
vių Namus ir tapęs jų dalininku. 
Apie tuos Lietuvių Namus, kurių ko
mitetui vadovauja E. Stankevičius, 
sukasi visa šios kolonijos veikla. Po 
pamaldų specialių pranešimą apie 
ALB krašto valdybos veiklą padarė 
jos pirm. V. Neverauskas. Jis ypač 
džiaugėsi Pertho Lietuvių Namais. 
L. Gerulaitis kvietė Pertho tautie
čius dalyvauti Australijos Lietuvių 
Dienose Adelaidėje, kur jos bus su
rengtos š.m. gruodžio pabaigoje.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS BALTIEČIAI savo 

tautų nepriklausomybės šventes pa
minėjo ■ bendromis jėgomis vasario 
24 d. Zueriche. Akademikų Namų 
koplyčioje Mišias su keturiais kuni
gais koncelebravo vysk. A. Deksnys. 
Pamaldoms pasibaigus pirmiausia 
įvyko Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menės susirinkimas, kuriam vadova
vo dr. Algimantas Gegeckas, pirmas 
pokario metais Šveicarijoje gimęs 
lietuvis. Apžvalginį pranešimą pada
rė ŠLB krašto valdybos pirm. dr. A. 
Kušlys, perskaitęs PLB valdybos pa
dėkos raštą Šveicarijos lietuviams, 
IV jaunimo kongresą parėmusiems 
2.430 šveicariškų frankų. Tolimesnei 
kadencijai perrinkta ta pati valdyba: 
pirm. dr. A. Kušlys, vicepirm. dr. K. 
Pečiulionytė, sekr. ir ižd. I. Augevi- 
čiūtė-Kaestli. Revizorium perrinktas 
J. Jakaitis. Dr. A. Geručiui įteiktas 
garbės raštas, skelbiantis jį š. Lietu
vių Bendruomenės garbės nariu už 
jo ryžtingas pastangas Lietuvos lais
vinimo byloje. Po to visi baltiečiai 
vėl susitiko “International” viešbu
tyje paminėti Baltijos valstybių ne
priklausomybės atstatymo bei jų 
okupacijos 40 metų sukakties. Apie 
imperialistinę Sovietų Sąjungos po
litiką kalbėjo Berno universiteto 
vengrų kilmės prof. L. Revesz. Me
ninę programą atliko sol. R- Dauno
ras iš V. Vokietijos, J. Stasiulienės 
vadovaujama tautinių šokių grupė, 
kurią sudaro šveicarų jaunimas, ir 
estė sol. Hausen. Dr. A. Gerutis per
skaitė bendrą baitiečių kreipimąsi į 
Šveicarijos vyriausybę, prašantį jos 
paramos baitiečių žmogaus teisių bei 
laisvės siekiams Madrido konferen
cijoje.

Vokietija
VASARIO 16 RASTATTE paminė

ta vasario 16 d. Mišias atnašavo Va
sario 16 gimnazijos kapelionas kun. 
J. Dėdinas. Pamaldos turėjo būti 
ekumeninės, bet į jas dėl kitų įsi
pareigojimų negalėjo atvykti evan
gelikų kapelionas kun. Fr. Skėrys. 
Salėje Įvykusiame minėjime apie 
Vasario 16 kalbėjo kun. J. Dėdinas, 
parodydamas lietuviškų vaizdų skai
drių. Keturias dainas sudainavo 
Rastatto vyrų choras.

MARIAUS DRESLERIO IR KRIS
TINOS ŽUTAUTAITES vestuvės Įvy
ko vasario 7-9 d.d. Jos buvo pradėtos 
mergvakariu vasario 7 d. Muencheno 
“Haus der Begenung” patalpose, da
lyvaujant “Ratuko” jaunimui ir stu
dijų draugams. Skambant mergvaka
rio dainoms, mergaitės šukavo jau
nosios plaukus, pynė rūtų vainikėlį. 
Buvo Įjungtas “Suk, suk ratelį” ir 
kiti šokiai. Vasario 8 d. jaunieji atli
ko civilinės metrikaejos formalumus, 
o sekantą dieną susituokė Bad Woe- 
rishofeno šv. Ulricho šventovėje. Ap
eigas atliko prel. dr. P. Celiešius. 
Vestuvinė puota buvo surengta šios 
kun. A. Bungos vadovaujamos para
pijos klebonijoje.

LUEBECKO LIETUVIAI Vasario 
16 paminėjo vasario 10 d., kai buvo 
atvykęs laikyti pamaldų kun. V. Šar
ka. Švč. Jėzaus širdies koplyčioje jis 
atnašavo Mišias lietuviams, vokie
čiams ir lenkams, bet pamokslą.sakė 
tik lietuviškai. Vasario 16 minėjimas, 
kaip jau įprasta, įvyko užsieniečiams 
katalikams skirtoje Simono prieglau
dos salėje. Jį pradėjo VLB Luebecko 
apylinkės valdybos pirm. Pr. Kotkis, 
taipgi skaitęs ir kruopščiai paruoštą 
trumpą paskaitą, susietą su mindau- 
ginės Lietuvos karalystės įkūrimu. 
Lietuviškai ir vokiškai kalbėjo kun. 
V. šarka, išryškindamas senosios 
Lietuvos vaidmenį Europos gyveni
me. Suneštines vaišes surengė Lue
becko lietuvės. Jose lenkams atsto
vavo psichologas H. Olesiakas, dr. 
Rosa Rąinska, ukrainiečiams — D. 
Zachariasz, vokiečiams — Herman- 
nas. Tarp svečių buvo ir lietuvis jū
rininkas Vytautas Mackevičius, 1979 
m. rugpjūčio 22 d. Luebecko uoste 
pabėgęs iš “Kupiškio” laivo ir pasi
prašęs politinės globos V. Vokieti
joje.



Spalvingas pietiečių koncertas
ir Argentinos "Žibutės” HamiltoneUrugvajaus "Ąžuolynas” 

G. BREICHMANIENĖ

Hamiltoniečiai kovo 9 d. tu
rėjo progos pasidžiaugti toli
mais svečiais iš Pietų Ameri
kos. Erdvi Scott Park auditori
ja buvo beveik pilna. Matėsi 
svečių iš Buffalo, St. Catha
rines, Delhi, Londono, Ročeste- 
rio ir net Kingstono. Geri atsi
liepimai apie koncertus Čikago
je, Detroite, Toronte ir be rek
lamos būtų sutraukę žmonių mi
nią. Tie, kurie atvyko, nesigai
lėjo, nes pamatė spektakli visai 
skirtingą — gyvą, spalvingą, 
Įvairų su pietietiško kraujo ir 
energijos atspalviu, šokis ir dai
na pynėsi vienoje nenutrūkstan
čioje pynėje, žavėdami žiūro
vus. Koncerto eiga, be abejonės, 
buvo tokia pat kaip ir kituose 
miestuose, tad neverta jos kar
toti. Abiejų meninių vienetų va
dovai dr. A. Stanevičius ir dr. J. 
Simanauskas yra labai meniškos 
sielos žmonės.

“Žibutės”, gražiai susidaina
vusios, kultūringai ir skoningai 
atliko pasirinktus dalykus lie
tuvių, anglų ir ispanų kalbomis. 
“Ąžuolyno” vadovas yra nepap
rastai darbštus, išradingas ir su
manus žmogus. Matėsi šokiuose 
daug jo asmeninės nuotaikos ir 
Įtakos. “Augo girioj ąžuolėlis” 
ir “Siuntė mane motinėlė”, be 
abejonės, yra jo paties kompozi
cija — gerai apgalvota, išjieš- 
kota ir gražiai perduota. Visuo
se šokiuose šokėjai pasirodė na
tūralūs, miklūs, gerai ištreni
ruoti; jų judesiai išlyginti ir pa
siekta tobulo vienodumo šokių 
atlikime. Tai reikalauja ilgo ir 
kantraus darbo, dirbant su mė
gėjų grupe. Mergaitės švelnios, 
jų išraiška ir judesiai pateisina 
šoki. Sadutė atrodė gerokai su
trumpinta ir suprastinta, nors 
nuotaka labai graži. Vėliau, iš
sikalbėjus su dr. Stanevičium, 
paaiškėjo, kad jis buvo atsivežęs 
tik 14 merginų ir pagal jų skai
čių bandė Sadutę sukomponuo
ti. Labai gražiai bei darniai šo
ka vyrai. Jų judesiai tikslūs, ne
simato nuovargio ar įtempimo.

Publika labai šiltai priėmė 
svečius ir po koncerto ilgai su
stojusi plojo, parodydama, kad 
tai, ką matė, paliko jiems malo
niu Įspūdį. Daug kas komenta
vo ir kitokius drabužius, kurie 
mūsų ansambliams yra neįpras
ti ir vargu ar turės įtakos. Bet 
žiūrovui tai buvo nauja, kitoniš
ka, įdomu, gražu. Programoje 
pažymėta, kad drabužių projek
tai — dr. Stanevičiaus. Tauti
niai drabužiai austi V. Dorelio.

Po koncerto sveikino Hamil
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Travel Service

kviečio
keliauti kartu!

1980
Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva
Vilnius — Muenchenas 

13 dienų su giminėm!
Vilnius - Ryga gegužės 18 - birželio 1
Vilnius — Ryga liepos 8-22
Vilnius — Ryga rugsėjo 1-15
Vilnius — Ryga gruodžio 22 — sausio 5, 1981

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba.
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)

tono apylinkės valdybos pirm. 
M. Gudinskas, “Aido” — J. Plei- 
nys, “Baltijos” — D. Chainaus- 
kienė, “Gyvataro” — G. Breich- 
manienė, Kanados krašto valdy
bos kultūros komisijos — M. 
Chainauskas. Kiekvienas iš jų 
įteikė po dovaną Kanadai prisi
minti. Dr. A. Stanevičius ir dr. 
J. Simanauskas padėkojo vi
siems, ir Kanados krašto valdy
bos pirm. J. Simanavičių, nors 
ten ir nebuvusį, bei L. Skripku- 
tę apdovanojo gražiomis V. Do
relio austomis juostomis.

Programai vadovavo hamilto- 
nietė V. Stanevičienė, o grupių 
vadovus pristatė PLB kultūri
nės talkos komisijos Čikagoje 
vicepirmininkė R. Kučienė, at
lydėjusi ir Kanadoje globojusi 
svečius iš Pietų Amerikos.

Kanados tautinių šokių gru
pės yra apkeliavusios tolimus 
žemynus. Jos daugiausia savo lė
šomis ir su Kanados valdžios pa
rama tai atliko, nugalėdamos fi
nansinius ir kitokius sunkumus. 
Hamiltono “Gyvataras” pirma
sis pradėjo tolimas išvykas. Šios 
išvykos nepaprastai daug reikš
mės turi patiems išvykos daly
viams, nes jie stengiasi daugiau 
dirbti, gerai pasiruošti, turėda
mi tikslą prieš akis. Patys gru
pės dalyviai susigyvena, įpranta 
paklusti drausmei. Jie pažįsta 
svetimus kraštus, pabendrauja 
su tų kraštų lietuviais, ypač su 
jaunimu, užsimezga draugystės 
ryšiai tarp tolimuose kraštuose 
išblaškytų lietuvių, prasideda 
lyg ir dvasinis atgimimas, suju
dimas.

Džiugu, kad ne vien žiūrovas 
turėjo kultūringą ir įvairią žie
mos popietę, pamatė kaip gali 
dirbti toli atsiskyrę jau trečios 
kartos lietuviukai — ir svečiams 
turėjo ši išvyka palikti neišdil
domų įspūdžių bei prisiminimų 
visam gyvenimui. Kaikurie jų 
sunkiai kalba lietuviškai, bet 
stengiasi. Reikia tikėtis, kad šil
tas Amerikos ir Kanados lietu
vių priėmimas sužadins norą il
gai išlikti lietuviais ir labiau pa
milti bei branginti savo tėvų 
kraštą bei kultūrą.

JAV ir Kanados žmonės leng
viau uždirba dolerį, tad ir jų 
jaunimo-išvykos nėra taip sun
kios; bet^Pietū“ Amerikos- lietu
viai nebūtų galėję be PLB kul
tūrinės talkos komisijos pastan
gų, paramos ir globos tai atlik
ti. Tai pirmasis toks didelis šios 
komisijos, kuriai vadovauja 
energingas dr. L. Kriaučeliū- 
nas, užmojis. Reikia tikėtis, kad 
jis nepaskutinis.

spalio 3-11
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9 
birželio 21 — liepos 5 
liepos 8 — liepos 22 
rugpjūčio 9-23

Mes džiaugiamės, galėdami pasveikinti Hamiltono GYVATARĄ 
ir jo vadovę Genovaitę Breichmanienę 30 metu sukakties proga, linkėdami 
ir toliau ištvermės bei ryžto puoselėti autentiškai lietuvišką meną.

Tautinių šokių vienetas "Klumpakojis” 
ir jo vadovė Anelė Morkūnienė® Melburnas, Australija ir jo vadovė Anelė Morkūnienė ž
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Hamiltoniškio “Gyvataro” veteranų grupė, kuri dalyvaus šio vieneto trisdešimtmečio koncerte š.m. balandžio 13 d.

Musų “Gyvataras” - sukaktuvininkas
PRANYS ALSĖNAS

Hamiltono lietuvių tautinių 
šokių grupė “Gyvataras” šven
čia savo veiklos trisdešimtmetį. 
Ta proga 1980 m. balandžio 13 
d. Hamiltono Scott Park salėje 
rengiamas tautinių šokių ir dai
nų koncertas.

ši grupė, su nedidele pertrau
ka, kai vadovavo Vanda Pana- 
vaitė, yra G. Breichmanienės 
vadovybėj. Per trisdešimt metų 
per jos šokėjų eiles perėjo be
veik visi tos kolonijos jaunuo- 
liai-ės. Ir tai, pasakytume, nuo
stabus “Gyvataro” vadovės ir 
jos buvusių bei esamų pagalbi
ninkių (N. Stanaitytės, L. Sta
nevičiūtės, L. Virbickaitės ir 
kt.) sugebėjimas lietuviškąjį 
jaunimą patraukti į savo eiles, 
ypač šiuo metu, kai lietuviukų 
ir lietuvaičių, augančių svetur, 
aplinka yra pilna “good time” 
vilionių.

Hamiltoniečiai liet, tautinių 
šokių šokėjai yra žinomi ne tik 
vietos, bet ir plačių apylinkių 
lietuviams, taip lygiai Ameri
kos lietuvių kolonijoms, kana
diečiams ir tarptautinių progra
mų stebėtojams. Jie dažnai 
kviečiami dalyvauti programo
se pas kanadiečius, į tarptauti
nius pasirodymus, į televizijos 
programas. “Gyvataras” beveik 
kasmet pasirodo Lietuvių Die
noje. Yra aplankęs su koncer
tais daugybę lietuvių gyvenvie
čių Kanadoje ir JAV-se. Kiwa- 
nis festivalyje yra laimėjęs auk
so medalį. 1963 m. dalyvavo 
Kanados parodoje, daug kartų 
koncertavo kitataučiams įvai
riuose miestuose, tuo būdu gar
sindamas lietuvių vardą.

Šiam darbui G. Breichmanie- 
nė turi itin geras kvalifikacijas. 
1938 m. ji baigė Dr. J. Basana
vičiaus vardo gimnaziją Vilka
viškyje ir įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune. 1940 
m. persikėlė į Vilnių ir pradėjo 
dirbti su Vilniaus un-to skaučių 
studenčių grupe, jai vadovauda
ma. Užėjus bolševikams ir už
darius korporacijas, toji grupė 
pasiliko universiteto reprezen
tacine grupe. Jau tada jai teko 
instruktuoti daugelį tautinių šo
kių grupių ir teisėjauti tautinių 
šokių varžybose. 1942 m. Vil
niaus un-te ji baigė humanitari
nių mokslų fakultetą. 1945-47 
m. Vokietijoje, muz. V. Banaičio 

vadovautame “Tėvynės garsų” 
ansamblyje, vadovavo tautinių 
šokių grupei. Atvykusi Kanadon 
visą laiką dirba tautinių šokių 
puoselėjimo srityje.

Jos žodžiais tariant, daug gra
žių žiburėlių sušvito ir užgeso 
laiko tėkmėje. “Gyvatarui” bu
vo lemta ištverti jau 30 metų. 
Ir šiandien, kai daugelyje lietu
viškų kolonijų jaučiamas lyg ir 
atoslūgis, veiklaus jaunimo su
mažėjimas, “Gyvataras” tebėra 
veiklus trijose grupėse — tu
ri 80 narių. O jeigu dar pridėti 
veteranus šokėjus, kurie pasiro
do tik specialiomis progomis, 
tai dar vis prašoka 100.

Nevisada kelias buvęs be 
spyglių, apsivylimų, nesėk
mių. . . 1950 m. pradėta dirbti 
su šešių porų grupele. Reikėjo 
gero dešimtmečio, kol vienetas 
išaugo, sustiprėjo ir buvo paste
bėtas kanadiečių visuomenės 
bei valdžios.

Per 30 metų nueitas gražus 
kelias atstovaujant lietuviams, 
skleidžiant tautinį meną, popu
liarinant gražiuosius lietuviškus 
drabužius, kurie patraukė ypač 
svetimšalių dėmesį. 1968 m. 
Kanados valdžios “Gyvataras” 
buvo išsiųstas į Europą atsto
vauti Kanadai tarptautiniame 
festivalyje, kuris įvyko Montre- 
jeau mieste, pietų Prancūzijoj. 

a
|/f - ji LIETUVIU
VI TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

bus liepos 6 d., 2 vai. popiet,
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.

Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje $20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir S7.00. Balkonas
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 7 v.v.
CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave., Alsip, ILL.
Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

Po to apkeliauta visa Kanada 
net keletą kartų, dalyvauta 4 
tautinių šokių šventėse Čikago
je, aplankyta Pietų Amerika — 
Kolumbija 1974 m.

Gal didžiausias ir drąsiausis 
“Gyvataro” šuolis buvo per Pa- 
cifiką į tolimąją Australiją 1976 
m. gruodžio 22 — 1977 m. sau
sio 15 d. d. Nenutrūksta ir da
bar seniau užmegztos draugys
tės tarp tolimų kontinentų jau
nimo. Maloniausia, kad į šių iš
vykų organizavimą labai akty
viai įsijungdavo ir pats “Gyva
taro” jaunimas. “Gyvataro” ei
lėse sukurta 18 lietuviškų šei
mų, kurių vaikai taip pat tęsia 
tėvų tradicijas.

“Gyvataras” išleido 3 leidi
nius, susuko 5 filmus, keletą 
video juostų ir t.t. Savo 30 m. 
sukakčiai paminėti taip pat iš
leidžia ketvirtą leidinį — albu
mą.

“Gyvatarui” vadovauja: G. 
Dumčiūtė-Breichmanienė, jos 
pavaduotoja — Irena Jokūby- 
nienė, su jauniais dirbanti Jo
lanta Jokūbynaitė ir akordeo
nistas K. Deksnys.

“Gyvataras” yra pasiryžęs 
savo darbą tęsti, nes iš jo šokė
jų skaičiaus išaugo gerų moky
tojų — vadovų, kaip L Jokūby- 
nienė, Silvija Martinkutė, Ane
lė Morkūnienė (Australijoj), Jo
lanta Jokūbynaitė ir kt.

Tėviškės žiburiai « 1980. IV. 3 — Nr. 14 (1573) • psi. 5

Tėvų ir jaunuolių problemos
Svarstybos, kuriose buvo keliami opūs klausimai

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius ko
vo 23 d. Toronte-Mississaugoje, 
Anapilio salėje, po 11 v.r. pa
maldų surengė svarstybas tema 
“Tėvų ir jaunuolių problemos”. 
Rengėjų vardu įžanginį žodį ta
rė skyriaus pirm. G. Trinkienė, 
supažindama su svarstybų na
riais — pirmininku inž. Gedimi
nu Kurpiu, jaunimo atstove Ri
ta Rudaityte, tėvų atstove Biru
te Mažeikiene ir psichologu dr. 
Rimu Petrausku. Kiekvienam 
kalbėtojui buvo skirta 10 minu
čių.

Pirmąja kalbėjo R. Rudaitytė, 
Toronto Lietuvių Studentų Klu
bo pirm. Ji sakė, kad lietuvių 
jaunimas jieško vis ko nors nau
jo, įdomaus. Rimtoji veikla or
ganizacijose, sambūriuose jų 
pilnai nepatenkina. Jaunimą la
biausiai traukia pramoginė veik-, 
la, ypač paties jaunimo rengia
mi šokiai. Lietuviškoji spauda 
jų nedomina, nes temos neak
tualios, kalba sunkiai supranta
ma. Dėl lietuviškų dalykų kyla 
dažni konfliktai su tėvais, su ku
riais būna kartais sunku susi
kalbėti. Jaunimo organizacijos 
— ateitininkai ir skautai pada
ro dar gana daug. Nuomonė, 
kad negalima priklausyti abiem 
organizacijom, esanti atsivežta 
iš Lietuvos, yra pasenusi, dabar
čiai netinkanti.

B. Mažeikienė sakė, kad lie
tuviai tėvai perdaug uždarai gal
voja, ribojasi tik lietuvišku gy
venimu — organizacijomis, sam
būriais, pamaldomis. Jaunimą 
stipriau veikia kanadiškoji ap
linka, dėlto ir tėvams reikia ja 
labiau domėtis, kad galėtų su
prasti savo jaunimą. Skirtingi 
tėvų ir jaunuolių požiūriai su
kelia konfliktus. Tėvai papras
tai mano, kad šeimos gyvenimo 
pagrindas yra religija, moralė ir 
tautiškumas, o jaunuoliai, užau
gę svetimoje aplinkoje, mano, 
kad pagrindinis dalykas yra as
mens laisvė. Visuomenė iš tėvų 
reikalauja labai daug, laiko juos 
atsakingais už vaikų išauklėji
mą, bet palieka juos vienus 
spręsti savo problemas. Tuo bū
dų prieš stiprią aplinkos įtaką 
tėvai lieka vieni. Kunigų, su
prantančių jaunuolių proble
mas, yra labai mažai.

Tarp tėvų ir jaunuolių reika
linga nuolatinė komunikacija, 
siekianti išsiaiškinti kylančias 
problemas. Geriau veikia įtiki
nimas, negu aštri kritika. Ne
verta kritikuoti jaunuolių dėl 
neesminių, antraeilių dalykų — 
šukuosenos, aprangos ir pan., 
nes tai jų gyvenamos aplinkos 
stilius.

Dr. R. Petrauskas žvelgė į 
klausimą psichologiniu požiūriu,

DISKUSINĖS MINTYS

Lietuviu ir anglų kalbos
AL. GIMANTAS

Vis dažnėja ir ryškėja balsai 
(tiek vyresniųjų, tiek ir jaunes
niųjų), keliautieji reikalą nusi
leisti iš įprastųjų pozicijų ir 
keisti įprastąjį nusistatymą vie
nu opiu klausimu. Tiesa, tas 
klausimas nėra nei naujas, nei 
staiga atsiradęs, bet pakanka
mai aktualus, būtent, tas negai
lestingai besiskverbiantis į mū
sų tarpą anglų kalbos vartoji
mas. Jis plinta pirmiausią per 
gausėjančias mišrias šeimas ir 
per mūsų pačių jaunąją kartą. 
Vadinasi, susidaro viena, bet 
dvilypė situacija, su kuria rei
kia skaitytis

Iki šiol visa ta padėtis (gal 
todėl, kad nemaloni) buvo be
veik ignoruojama, pusiau nema
toma ar ir nenorima matyti. To
dėl gal nederėtų ignoruoti ar 
tyčiotis iš pasiūlymo, kad jau 
pats laikas turėti kokį nors pla
ną, siekiantį neatstumti iš mū
sų tarpo ne tik mišrių šeimų na
rių, bet ir lietuviškai nekalban
čių (jaunimo ir vid. kartos ats
tovų, kur tokių yra). Bent jau 
tokius, kurie nori, gali ir nėra 
abejingi lietuviškai dvasiai, de
rėtų traukti į lietuvių eiles.

Lietuviškai silpnai kalbančių 
ar ir visai nemokančių skaičius 
nemažėja. Bus atvejų, kai tokių 
asmenų visuomeninis potencia
las gali būti net ir labai naudin
gas bendrosios veiklos plonybė
se. Tad nebūtų naudinga kraty
tis asmenų, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nėra išmo
kę lietuvių kalbos.

Žinoma, daug kam mūsų bus 
tikrai sunku suprasti ir “suvirš
kinti” paprasčiausią faktą, kad 

dėstė apie fizinius ir dvasinius 
pasikeitimus, pabrėžė aplinkos 
įtaką. Vaiko gyvenimo norma — 
šeima, o jaunuolio — draugai 
bei plačioji aplinka. Pastaroji 
nuolat keičiasi, ir jaunuoliui da
rosi sunku susiorientuoti. Jis 
jieško sau tinkamo modelio. Tė
vai gali jam padėti, jeigu jų 
išsilavinimo lygis yra pakanka
mas. Svarbu paruošti jaunuolį 
savoje aplinkoje, teikiant gerus 
pavyzdžius. Mažiau įsakinėti, 
daugiau įtikinėti.

Buvo įvairių paklausimų ir 
pasisakymų iš publikos. Vienas 
svariausių pasisakymų buvo A. 
Rinkūno, augštesniųjų lituanis
tinių kursų vedėjo. Pasak jo, 
pagrindinė tėvų ir jaunuolių 
problema yra komunikacijos 
stoka. Abiem pusėm susikalbėti 
kliudo pirmiausia kalbiniai sun
kumai. Jaunuolių lietuvių kalba 
yra silpna, o vyresniųjų tėvų 
anglų kalba nėra stipri. Jaunuo
liai, ypač jaunesniųjų klasių, 
nesupranta laikraštinės lietuvių 
kalbos, o apie lietuviškų knygų 
skaitymą nėra ko nė kalbėti. 
Pvz. jie negali paskaityti nė M. 
Valančiaus “Vaikų knygelės”, 
nes perdaug jiem nežinomų žo
džių.

Antra kliūtis — dvasinės ko
munikacijos stoka, nes tėvai ir 
jaunuoliai gyvena skirtinguose 
dvasiniuose pasauliuose. Svarbu 
su jaunuoliais pirmiausia daly
kus išsiaiškinti. Pvz. į lituanisti
nius kursus atėjo keturi jaunuo
liai, žinomi kaip nesuvaldomi 
išdykėliai, darbo trukdytojai. 
Vadovybėje buvo kilusi mintis 
juos pašalinti iš kursų, bet viena 
mokytoja pasiūlė neskubėti ir 
pirmiausia su jais atskirai pasi
kalbėti. Tai pagelbėjo, ir jau
nuoliai pasitaisė.

F. Mockus iškėlė tėvų susirū
pinimą dėl anglų kalbos varto
jimo tautinių šokių sambūriuo
se. Esą tėvai siunčia ten vaikus, 
kad išmoktų ne tik tautinių šo
kių, bet ir lietuviškos kultūros, 
turėtų progos išgirsti lietuvišką 
žodį. Deja, per repeticijas ins- 
truktoriai-ės aiškina tiktai ang
lų kalba. Vėliau paaiškėjo, kad 
taip daroma ir sporto klubuose, 
nes jaunuoliai nemoka pakanka
mai lietuvių kalbos, nesupranta 
aiškinimų, ima išdykauti, nesi
laikyti instruktorių nurodymų. 
Buvo girdėti pageidavimų, kad 
tokiais atvejais būtų vartojamos 
abi kalbos — lietuvių kaip pa
grindinė, anglų — kaip pagal
binė. Tai betgi neįmanoma, kai 
instruktoriai nemoka pakanka
mai lietuvių kalbos.

Po svarstybų rengėjos visus 
dalyvius pavaišino suneštiniais 
valgias ir kava. Bv.

palaipsniui turėsime išvirsti į 
“oficialiai” dvikalbę visuomenę. 
Tai pakeis ne tiek turinį, kiek 
formą kaikurių mūsų susirinki
mų, posėdžių, seminarų, sueigų, 
iškylų, gal net ir stovyklų.

Tai kietas ir sunkiai supran
tamas reikalavimas. Daug kam 
(ir negali kaltinti) tai bus itin 
nemielas, gal net sielos gelmes 
purtantis posūkis, bet ar jis iš
vengiamas? Be abejonės, svei
kos diskusijos gali kelti koky
bės ar kiekybės klausimus. Vie
ni bus (ar tik ne dauguma?) už 
tai, kad geriau likti skaičiumi 
mažesniu vienetu, bet grynai 
lietuvišku — kalba ir įsitikini
mu. Kiti gi atstovaus priešin
gai pažiūrai — tebūna mūsų 
daugiau, kad ir su drungnes- 
niais lietuviškais nusiteikimais 
bei atsineštine svetima kalba.

Paviršutinišku klausimo na
grinėjimu niekas nepajėgs pro
blemos išspręsti, nes ji yra tik
rai gili ir daugiapusė. Nebūti
nai ir demokratinė įprasta dau
guma bus visiškai tikra savojo
je nuomonėje. Gal čia reikalin
gi pirmi bandymai, gal ir prak
tinis eksperimentavimas atneš
tų tam tikros naudos, bent ta 
prasme, kad leistų gyvenimiš

kai realybei kiek arčiau ir inty
miau ją pažinti, suprasti, vertin
ti.

-Magiškus receptus vargiai ar 
kas turi. Bet ar ne pats blogiau
sias receptas būtų nieko toje 
srityje nedaryti, nesvarstyti, 
laukiant ir tikintis, kad laiko 
eiga pati išspręs, lyg kokioje lo
terijoje, kurioje norima lengvai 
laimėti, bet užmirštama laiku 
įsigyti bilietą.
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Ne kasdienos poilsis, bet Pax Domini

Labai vertina pogrindžio “Kroniką”
MONS. KL. RAZMINAS

Centrinė Vatikano radijo 
programų redakcija š.m. kovo. 
1 d. specialia šešių puslapių 
studija pateikė Įvairių kalbų ra
dijo programom neseniai Itali
joje išspausdintą “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” ant
rąjį rinkini italų kalba. Verti
mą parūpino ELTA-PRESS 
red. mons. V. Mincevičius, o 
išleido “La Casa di Matriona” 
leidykla Milane. Leidinys su
daro beveik 500 psl. Jame yra 
pateikiamas nuo 11 iki 20 “L 
KB Kronikos” numerių verti
mas. šie numeriai Lietuvoje 
pasirodė 1974-1976 m. Jie ap
ima įvairius pareiškimus ir pro
testo raštus prieš Katalikų 
Bendrijos ir jos tikinčiųjų tei
sių varžymus, pranešimus apie 
Lietuvoje iškeltas teismines by
las sąžinės ir politiniam kali
niam, apie tikinčiųjų mokinių 
persekiojimą Lietuvos mokyk
lose, apie Lietuvoje vykdomą 
kultūrinį genocidą, įvairias ži
nias iš vyskupijų bei bendras 
informacijas iš Lietuvės tikin
čiųjų gyvenimo. Pirmąjį rinki
nį ta pati .leidykla Milane iš
leido 1976 m. Pirmasis tomas 
apėmė 10 pirmųjų “Kronikos” 
numerių. Vertimą taip pat pa
rengė mons. V. Mincevičius.

Vatikano radijo lietuviškųjų 
programų tarnybos bendradar
bis K. Lozoraitis, pasinaudoda
mas Vatikano radijo pateikta, 
studija, kovo 6 d. transliacijoje 
itališkąją “Kroniką” išsamiai 
aptarė Lietuvos klausytojams. 
Kalbėtojas pažymėjo, jog Vati
kano radijo centrinės redakci
jos bendradarbis Antonio Man

Liudijimas GABIENĖ

(Atkelta iš 3-čio psl.) 

džiūnai teisinosi, jog ne jų pa
reiga nuteisti, bet taip darė pa
sityčiodami, rodydami savo ne
apykantą, galią ir baimę. Ber
niukas suprato, kad tie visi ga
lingieji Jo bijojo.

Nė vienoje vietoje jis negalė
jo prasistumti, kad galėtų pa
žvelgti į Jo veidą. Jau baigėsi 
diena, kareivių šalmai tamsėjo, 
tiktai raguotinės švysčiojo, lyg 
pamirkytos į paskutinius saulė
lydžius.

Kaip Jis turi būti pavargęs — 
Dievo Sūnus, kūdikių draugas 
— stumdomas, mušamas, paže
minamas, jeigu ir jis, vaikas, 
jau vos pavelka kojas. Jis už
miršo, kaip nesaugu jam Kajafo 
kieme, kur gali būti pastebėtas 
namiškių ir sugautas. Jis atsi
sėdo kiemo viduryje prie ug
nies, kur, prieidami ir priklu- 
dami, šildėsi žmonės.

Jis išgirdo balsus kitoje lau
žo pusėje — ten kažkas pusbal
siu klausinėjo vieną vyrą, o tas 
atsakė beveik šaukdamas, lyg 
norėdamas, kad visi girdėtų jo 
atsakymą:

— Aš sakau, kad nepažįstu jo!
Drebulys pervėrė berniuką 

nuo tų išsižadėjimo žodžių. Jam 
atrodė, kad užgeso ugnis. Tačiau 
ji liepsnojo, karts nuo karto 
įmetus naują pliauską.

Klausimas pasikartojo tris 
kartus vis iš kitos vietos, nes 
tas, kurį klausinėjo, traukėsi, 
atsakinėdamas kaskart balsin- 
giau: “Nepažįstu!”

Berniukas negali įžiūrėti kas 
jį klausia, nei kas atsako. Stai
ga jis pajunta, kad yra jieško- 
mas, tačiau nenori pasitraukti 
iš čia, nes tarsi visas jo gyveni
mas yra sutekėjęs į šio kiemo 
grindinį. Jis pasilenkė ir paslė
pė savo veidą apdare. Buvo taip 
sunku, atrodė į akmenį pavirto.

— Vaike, ar ir tu esi pavar
gęs? 

cini, pateikdamas “Kronikos” 
rinkinį italų kalba, primena, jog 
“LKB Kronika” pirmą kartą 
Lietuvoje pasirodė 1972 m. Nuo 
to laiko atskiri “Kronikos” są
siuviniai Lietuvoje slaptai pa
sirodo maždaug kas trys mėne
siai ir taip pat slaptai pasie
kia užsienį, kur yra verčiami į 
įvairias kalbas ir platinami. 
“Kronikos” vertimai pasirodė 
italų, anglų, prancūzų, vokie
čių, ispanų ir kitomis kalbomis. 
Iki šiol Lietuvoje jau yra išleis
ta 40 numerių.

Centrinė Vatikano radijo re
dakcija primena, kad “LKB 
Kronika” išeina grupės drąsių 
ir ryžtingų redaktorių bei leidė
jų dėka.” Kaikurie “Kronikos” 
leidėjai, bendradarbiai ir net 
skaitytojai buvo suimti, teisia
mi ir nubausti sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis. “Kronika” 
yra tapusi vienu iš svarbiausių 
pogrindžio leidinių sovietų val
domuose kraštuose.

Vatikano radijo studija apie 
“LKB Kroniką” pateikia taip
gi informacinių žinių apie Lie
tuvą. čia primenama, jog Lie
tuva 1940 m. Stalino ir Hitle
rio slaptu suokalbiu buvo pri
verstinai įjungta į Sovietų Są
jungą. Nuo tos dienos prasi
dėjo katalikiškos lietuvių tau
tos ilgas ir skausmingas kry
žiaus kelias. Ilga ir sunki prie
spauda tačiau nenusilpnino lie
tuvių tautos gilaus tikėjimo. Tai 
esą liudija Vengrijos kardino
lo Lekai žodžiai, pasakyti jam 
besilankant Lietuvoje: “Kalbė
ti apie Lietuvą ir jos tikinčiuo
sius gali tik tas, kuris yra pats 
juos pažinęs... Aš niekad ne
maniau, kad Baltijos jūros pa

— Kodėl? — jis baimingai 
pakėlė galvą.

Ne, tai ne tėvas ir ne vienas 
iš tarnų. Tai nepažįstamas buvo 
prisėdęs šalia. Jis atrodė toks 
pavargęs, kad tik numirėlis te
galėtų taip prabilti. Bet jo akys 
neužgesusios — jos žibėjo, ta
čiau jose neįžvelgi nieko, kaip 
ir liepsnoje. Ateivis ištiesė pirš
tus į liepsną. Jie atrodė tokie 
šalti, kad nuo jų geso ugnis.

— Ir aš esu pavargęs, — sako 
berniukas. — Nenusimink, šią 
naktį nėra nepavargusio.

Ateivis dar arčiau pasistūmė
— beveik sukišdamas į ugnį 
rankas ir tarė:

— Tu atrodai alkanas.
— Tikrai, — sako berniukas,

— aš esu alkanas. Tiktai dabar 
pajutau.

— Aš turiu duonos, — sako 
ateivis, — ir iš maišelio, kuria
me laikomi pinigai, ištraukė ga
baliuką duonos ir padavė vai
kui.

— Bet tu pats neturėsi, —- sa
ko vaikas. — Mat, jam pasirodė, 
kad staiga anojo veidas pasida
rė toks kaulėtas.

— Valgyk tu pats, aš negaliu 
tavęs skriausti!

— Imk, aš nevalgysiu; nie
kam kitam nesiūliau. Čia vakar 
mūsų buvo ne tiek daug, o duo
nos perdaug — aš pasiėmiau at
sargai. Tai ne duona. . . Moky
tojas ją laužė ir sakė, kad tai Jo 
kūnas. Aš nešiausi duonos at
sargai, bet atrodė, kad nešu vi
są žmogų. . .

— Pasitrauk, nelaimingasis, 
nekalbink nekaltų vaikų,— pra
tarė balsas viršum jų galvų. — 
Bėk Judai, bėk išdavike!

Judas pašoko, kaip iš laužo 
iškritęs pagalys ir, užsidengęs 
veidą, nubėgo, žmonės baimin
gai traukėsi, kad bėgdamas jų 
nepaliestų.

— Aš valgiau Judo duoną! — 
sušuko vaikas ir norėjo at

kraštyje yra taip giliai tikinti 
katalikiška lietuvių tauta. Da
bar aš ją pamačiau ir įsitiki
nau .. .” (Citatą žurnalistas A. 
Mancini paėmė iš mons. V. Min
cevičiaus redaguojamos ELTA- 
PRESS 1979 m. 12 nr.).

Todėl nenuostabu, — rašo 
Vatikano radijo programų re
dakcija, kad popiežius Jonas- 
Paulius II, Vašingtone susiti
kęs su Lietuvos diplomatiniu 
atstovu dr. Bačkiu pareiškė 
kasdien meldžiąsis už Lietu
vą ...

“LKB Kronika” vaizdžiai ir 
tiksliai atspindi lietuvių tautos 
ištikimybę, patiriamas skriau
das, pasiryžimą saugoti tikėji
mą nuo ateistų užmačių. Ji ri
bojasi tikrų faktų aprašymu, 
atskleisdama pasauliui Lietuvos 
tikinčiųjų gyvenimo tikrovę. 
Todėl ir sovietų spaudos, kaip 
“Tarybinis Mokytojas” ir kitų, 
puolimai net prieš Vatikano 
radiją neturi jokio pagrindo — 
pažymi Vatikano radijo bend
radarbis A. Mancini.

Baigdama naujai pasirodžiu
sios “LKB Kronikos” II tomo 
recenziją, Vatikano radijo re
dakcija “reiškia viltį, kad šiais 
metais pasirodys ir trečiasis “L 
KB Kronikos” rinkinys italų 
kalba. “LKB Kronika” esanti 
didžiai verta užsieniečių skaity
tojų dėmesio. Ji nėra vien do
kumentų rinkinys. Tai žymiai 
daugiau nei priespaudos ir ne
teisingumo faktų slapta kroni
ka. šiame Lietuvos" tikinčiųjų 
pogrindžio leidinyje su meile ir 
pasišventimu, aprašomas ištisas 
labai skaudus, bet garbingas lie
tuvių tautos istorijos laikotar
pis.

gniaužti delną į ugnį, bet naujai 
atėjęs žmogus sulaikė. Jis pri
sėdo šalia ir pasuko vaiko ran
ką į jo burną. — Valgyk, net iš
daviko ranka negali išniekinti 
šios duonos. Aš buvau ten, gir
dėjau Mokytoją sakant “Imkit 
ir valgykit, tai Gyvenimo duo
na.” Jis atidavė save, o mes Jį 
apleidom. O, vaike, koks aš esu 
nusidėjėlis! Aš buvau su Juo 
duonos laužyme, miegojau sode 
Jam besimeldžiant ir ką tik tris
kart Jo išsigyniau!

Berniukas matė, kaip vyras 
kalbėjo, smaugiamas sielvarto. 
Ir jis pats pravirko, vaikiškai 
kūkčiodamas.

Kiemas staiga subangavo. Ka
reiviai, stumdė stovinčius pra
ėjime. Mokytojas vėl buvo išve
damas.

— Eikime, — tarė vyras, — 
eikime paskui Jį. — Jis padėjo 
vaikui atsistoti, prilaikė jo pe
čius savo didele ranka, kad mi
nia jų neišskirtų.

Vyriausiojo kunigo Kajafo gi
minė visas didžiąsias sielvarto 
dienas praleido su ištikimai
siais, kurie sekė Viešpatį visur, 
nors negalėjo nieko padėti. Vai
kas kentėjo drauge, bet jam at
rodė, kad jo skausmas yra su-' 
teptas, nes atėjo iš tų namų, 
kur prasidėjo Dievo Sūnaus per
sekiojimas. Jis negalėjo prisi
artinti ir prašyti, kad jam atleis
tų. Jis buvo mažas, nepastebi
mas, ir dėlto niekas nepaliudys, 
kad jis yra ištikimas — galvojo 
jis.

Saulė temo, žemė prasivėrė 
daugelyje vietų, dangus buvo 
juodas, nes nė žaibai nebuvo 
šviesūs. Vaikas stovėjo prie kry
žiaus. Ūmai išgirdo suraminimą 
— tai ne jam, tai latrui, paka
bintam ant dešiniojo kryžiaus, 
Dievo Sūnus tarė: “Tu būsi su 
manimi rojuje.” Berniukas ži
nojo, kad ne tiktai tam vienam 
nusikaltėliui, bet ir kiekvienam, 
kuris atidengia savo širdį, galio
ja Jo pažadas “būsi su mani
mi. . .”

Berniukas buvo tas, kuris liu
dijo ir Prisikėlimą. Jis budėjo

Medžiai, apstoję a. a. Alfonso 
Skrebūno kapą, jau rengiasi 
sprogti. Žiemą jie teiks užvėją, 
vasarą sups gausia žaluma, ša
kose globodami paukščius, kad 
mirusiam giesmių nestokotų. 
Bet ir pakankamai saulės pra
leis, atskleisdami dangaus be
galybę ir debesies pilkumą. Bus 
daug ramybės nesibaigiančiam 
poilsiui.

O prieš daugel metų, tada dar 
trisdešimties nepasiekęs, Alfon
sas jam įprastu geros nuotaikos 
tonu kalbėjo:

— Kai ateisiu duonos skolin
tis, neatsakyk. Gali taip įvykti. 
Bet jei perlipsiu šį slenkstį, ne
reikės valyklos garuose, try
piant šlapias cemento grindis, 
prie laidytuvo pririštam stovė
ti.

Tada, pardavęs jau savo rū
pesčiu pasistatytą namą, jauną 
šeimą perkėlęs butan, susirinkęs 
menkus išteklius, vienon saujon 
telpančius, palikęs vien Kana
dos imigrantui tinkantį darbą, 
susitaręs su patikimu žmogumi, 
ryžosi platesnio masto statybai. 
Slenkstį perlipo. Duonos nesko
lino ir valyklon negrįžo. Viduti
niškai įsigyvenusio akimis žiū
rint, pasiekė labai, labai daug, 
nors visų planų įvykdyti nespė
jo, ramesnio poilsio nusulaukė.

Ir nė vienas planų neįvykdo. 
Jie, žmogiškosios prigimties 
įsiūbuoti, ritasi bangomis, kol 
Didysis Planas išjungia troški
mus. Viena akimirka išriša pro
blemas, atsako klausimus. Nu
spręsta, pabaigta.

A. a. Skrebūnas dirbo sun
kiai, kaikuriais laikotarpiais 
ketvirtą ryto keldamas, nežinia 
kada guldamas. Bet skųstis — 
ne jam. Ir pasididžiuoti nemė
go, supykti nemokėjo. Versle 
buvo ryžtingas, žmonėse — kuk
lus. Neabejodamas religija, ne
mėgo demonstruotis; kentėda
mas dėl lietuvių tautos tragedi
jos, skausmo nesistengė keisti 
į garsiakalbį patriotizmą; ne
slegiamas medžiaginių sunku
mų, turtui neparsidavė.

Jo šviesias nuotaikas ir ma
lonų būdą žinojo visi, Alfonso 
gyvenime sutikti, štai beveik 
trisdešimt metų versle išbuvo 
su vienu žmogumi, abu darė 
sunkius sprendimus, derino nuo
mones, abu, neskaičiuodami lai
ko bei finansinių įnašų, neleng
vai dirbo ir nesikivirčijo. Daug 
kalba ir paties a. a. Alfonso at
viri išsireiškimai. Kam nors 
šiurkščiau pasielgus, o pašalai- 
čiui nusistebėjus, atsakydavo: 

naktis prie kapo olos, nes žino
jo, kad bus taip, kaip Jis buvo 
sakęs. Jis nenustebo ir neišsi
gando, kad įvyko. Tai tikrai pa
tvirtinimas pažado “prisikelsiu 
trečią dieną”.

Dienas po Prisikėlimo jis bu
vo su ištikimaisiais. Su jais jis 
liudijo Dangun Žengimą. Dabar 
jo sielai netrūko nieko — terei
kėjo gyventi, kiek leista šioje 
žemėje, o paskui būti su Viešpa
čiu visada. Jis buvo toks be rū
pesčių, toks jaunas ir gyvas, 
linksmas, jog nejuto pavojų. 
Taip kartą mieste buvo paste
bėtas ir sugautas.

Jį parvedė į Kajafo namus. 
Ten nebuvo nė vieno, kuris 
džiaugtųsi jo atėjimu. Jie stovė
jo aplinkui, tarytum teistų jį. 
Jis atsiminė, kaip jo tėvas dali
no pinigus minioje, kad žmonės 
šauktų už Barabą; girdėjo kal
bant aplinkui, kad tie pinigai 
yra tie patys, kuriuos Judas grą
žino prieš pasikardamas tiems, 
iš kurių buvo gavęs.

Bet jis nebijojo, ir kai jie 
klausinėjo, kur jis iki šiol kla
jojo — ar valkatavo, ar buvo jį 
kas pagrobęs, ar padarė kokį 
nusikaltimą ir užtraukė jiems 
gėdą. Jis nesakė nieko apie 
draugus, šventą bendruomenę, 
kurios jis buvo narys. Jis tiktai 
pasakojo, kas buvo įvykę nuo 
suokalbio šiuose namuose, visa, 
ką regėjo Viešpaties kančioje ir 
mirtyje. Jis džiugiai liudijo Pri
sikėlimą.

Tada jie dar labiau pasikeitė 
— burnojo, šaukė ir reikalavo 
sakyti, kad jis meluoja, kad nie
ko neįvyko, kad jis buvo pakly
dęs, kad sirgo, kad jam elgetos 
prikalbėjo niekų.

Bet jis liudijo teisybę ir tarė:
— Jūs patys žinote, kad taip 

buvo!
Jo nebeišleido. Po pasitarimų 

jis buvo išvežtas į tolimą Pales
tinos pakraštį. Ten gyveno Ka
jafo giminės, paprasti, labai 
vargani. Jiems buvo duota pini
gų ir įsakyta prižiūrėti nelai
mingą vaikiną. Sunkus darbas, 
trumpas poilsis ir vienišumas 
turėjo grąžinti jam sveikatą bei 
išmintį.

Anapilin Alfonsų Skrebūną nulydėjus
— Nelieskime, jis yra visai 

neblogas žmogus. Apsiriko, tai 
viskas.

Vienais metais, kartu lau
kiant švenčių, sniegas užvertė 
gatves ir kelius. Artėjo Kūčių 
vidurnaktis, buvo šiurpu atver
ti duris.

— Be Piemenėlių Mišių visi 
metai atrodys svetimi. Važiuo
jam, sniege neprigersime, — iš- 
ragino jis. Šventovėje buvo tik 
šalimais gyvenusių pora žmonių 
ir mes, keli artimieji, su dešimt
mečiais vaikais keliolika mylių 
atsimušę. Kai vargonai (choro 
dalyviai neatvyko dėl oro) įsi
metė lietuviškos Kalėdų gies
mės melodijon, jis krūptelėjo ir 
ilgokai šluostėsi ašaras. — Da
bar bus ramiau, — sušnibždėjo. 
— Čia kartu yra Dievas ir Lie
tuva.

Sportininkas, slidininkas, pi
lotas, žvalus, visada mėgęs jau
nus žmones. Iš kažinkur suva
žiavusiam slidinėti lietuviškam 
jaunimui atrakindavo savo šei
mos vilos duris, priimdavo, kal
bindavo, finansiškai remdavo. 
Jo duosnumą tiksliai išsakė vie
nas rimtas asmuo:

— Aukojo visur, kur matė 
reikalinga, davė neprašytas ir 
gausiai.

Su mūsų visuomeniniu gyve
nimu visada kartu žengdamas, 
vengė maišytis pirmose gretose. 
Tarsi stebėjo, kur ir kada, pavo
jingai situacijai susidarius, rei
kės prišokti ir visa jėga surizi
kuoti. Tačiau paskutinių KLB 
rinkimų metu tapo šio krašto 
LB tarybos nariu. Gal prieš du 
mėnesius, kalbant telefonu, iš
sitarė:

— Mane spiria Kanadoje Tau
tos Fondui atstovauti.

— Tai atstovauk.
— Bijau, kad nepadarysiu, 

kaip. . . — suminėjo kelias pa
vardes. O a. a. Alfonso sugebė
jimai finansuose buvo gerai ži
nomi. Tik nežinome, kodėl vie
nus traukia pakopos, scena, 
šviesos, kiti slepiasi vidury mi
nios ir akylai žiūri, ar nereikės 
prožektoriuose atsiradusiam iš 
šešėlio tiesti rankos ir jį prilai
kyti. Tai a. a. Skrebūno mėgta 
pozicija. * * *

Karas jį iš Lietuvos išbloškė 
vos devyniolikmetį. Mokydama
sis pats sunkiai vertėsi Vokieti
jos stovyklose, vėliau vargo Ka
nados miškuose. Užsigrūdino, 
todėl sau patogumų nejieškojo,

Bet ką jie gali padaryti? — 
manė sau berniukas: juk viskas 
yra niekai prieš tiesą. Jis ganė 
bandas, valgė atliekas nuo jų 
stalo, miegojo ant molinės aslos 
ir buvo linksmas. Pagaliau jis 
pradėjo jiems sakyti, jog turi 
skelbti tiesą. Kitaip gal jie ne
sužinos, ir jiems bus skriauda. 
Jis pasakojo visa, kas buvo įvy
kę. Jo pradėjo žmonės klausy
tis, nors buvo draudžiama. Juk 
netaip seniai piemenys buvo 
pirmieji, kurie išgirdo apie Iš
gelbėtoją. O ir dabar piemenys 
klausėsi, ėmėsi į širdį ir tikėjo 
jam.

Ir kai pagaliau apie tai atėjo 
žinia į Jeruzalę, rūstus buvo iš 
ten įsakymas — jis turi tylėti. 
Argi niekas nežino kaip nutil
dyti? Jo'dabartiniai šeimininkai 
buvo stiprūs ir grubūs. Jie ne
norėjo prarasti žadėto atpildo ir 
svarstė ką daryti. Gudriausias 
jų tarė:

— Ar atsimenate, ką pasakė 
tėvui Jokūbui broliai, kai grįžo 
namo be Juozapo?

Visi pagyrė jo sumanymą ir, 
paklajoję dieną, atrado dyku
moje gilų sausą šulinį. Nuvežę 
berniuką jin įmetė.

Jie laukė, tačiau neprakelia
vo joks Egipto pirklys, kuris už
mokėtų ir paimtų vaiką. Paga
liau paliko jį vieną, nes žinojo, 
kad niekas neišgirs jo šauksmo.

Vaikas suprato viską. Jį ap
ėmė išgąstis ne dėlto, kad jo gy
venimas žemėje buvo toks trum
pas ir mirtis bus baisi — jis ver
kė, kad dabar užges tiesa, nes 
kas skelbs žmonėms apie tuos 
didžius dalykus, kuriuos jis liu
dijo? Žmonės nežinos ir gyvens 
neviltyje. Jų gyvenimas bus 
liūdnas ir tamsus. Ir tuojau jis 
atsiminė, kiek daug Viešpaties 
liudytojų liko. Kiekvienas skelbs 
kitiems, nes tas, kas žino tiesą, 
negali tylėti, kol visi žmonės 
nebus sužinoję ir įtikėję.

Berniukas pasidarė ramus — 
jis žinojo, jog tiesos liudijimas 
nėra įmestas į šulinį. Žinojo, 
kad ir mirštančio šnabždesys 
bus išgirstas, kad jam bus atsa
kyta: “Šiandien būsi su mani
mi”.

A.a. ALFONSAS SKREBŪNAS

mokėdamas, iškilus reikalui, kė
dėje ar net ant žemės pamiego
ti. kad kitiems užleistų patoges
nę vietą. Gyvenimo ir mokyklų 
išlavintą dvidešimt dvejų metų 
jaunuolį, gebantį susikalbėti 
anglų kalba ir ja spaudoje 
orientuotis, naujas kraštas sten
gėsi ir, atrodytų, lengvai galėjo 
įsiskiepyti savo kamienan, vilio
damas platesniu akiračiu. Ta
čiau a. a. Skrebūnas šiai pagun
dai liko uždaras. Ir perbėga 
mintis — kodėl jį, kai tik at
stumdavo kasdienos rūpesčius, 
tuojau apsupdavo Lietuvos ir 
lietuvių likimo klausimai?

— Ten pagalba tikrai yra rei
kalinga, — sakydavo. — žmonės 
vargsta surištomis rankomis, pa
tys išsikapstyti nepajėgia, o 
mes, viską atidavę, galėtume iš 
naujo pradėti.

Užpuola ir kita mintis, skau
duliu nuverianti: nevisi buvome 
ir esame šiuo požiūriu į a. a. Al
fonsą panašūs, kartais net jam 
priešingi; nevisi mūsų vaikai, 
tėvų ir lietuviškos visuomenės 
glėbiuose rūpestingai saugoti, 
persiėmė tautinėmis nuotaiko
mis. Kokios priežastys kaltos? 
Kur suklysta?

Nekartą prie šventyklos, sa
lėje ar paplūdimy su pasididžia
vimu a. a. Skrebūnas yra slapta 
parodęs:

— Ta mergaitė — tikra lie
tuvaitė. Jau baigia mediciną. 
Pažiūrėk į šitą vaikiną. Advo
katas.

— O kaip su juo?
— Labai doras lietuvis! To

kius jaunuolius nužvelgus, visą 
džiaugsmas nupila. Puikūs mūsų 
berniukai, gražios mergaitės.

Jis siekė, vargo, džiaugėsi, 
kartais viešai, kartais tik viduje 
kentė. Visi einame panašiu ke
liu, tik mūsų pečius slegiančių 
naštų turiniai skiriasi. Vieni 
linksta nuo įsikalbėto, esą ki
tus viršijančio, su savais žmonė
mis bendrauti trukdančio gud
rumo ir nusuka į dykumas. Ki
tus supančioja įtikėjimas tur
tam Yra sukniubusių nuo sun
kiai nugalimų ydų, yra linkusių 
kaimynus mokyti ir teisti. O ne, 
ne a. a. Alfonsui buvo skirta 
sėsti mokytojo, teisėjo ar išdi- 
duolio kėdėn! Taikos, bičiulys
tės, pagalbos, neiškreipto lietu
viškumo ir neabejojančio tikėji
mo Dievu takas, be užlūžimų ir

PATTI SKREBUTĖNAITĖ — iškilioji šių metų St. Catharines, Ont., lietu
vaitė “Miss Lithuania”, kuri atstovaus lietuviams tautybių ir vynuogių fes
tivaliuose. Ji perėmė karūną iš savo sesutės Barboros. Vytauto ir Izabelės 
Skrebutėnų dukra, vienuoliktos klasės gimnazijos mokinė, buvusi “Nemuno” 
tautinių šokių grupės narė, lankiusi lietuvių šeštadieninę mokyklą

įkalnių, tęsiasi iki berželių Ana-
pilyje. Ir kokia neaprėpiama tu
ri būti amžinybės malonė, išgy
danti, priglaudžianti gyvenimo 
įvairiai suniekintas, apžalotas, 
nubraižiotas sielas! Juk išnyki
mo pražūčiai turbūt yra skirti 
vien tie, kurie, sąmoningai 
trokšdami, jos jieškojo.

A. a. Alfonsas Skrebūnas gi
mė 1925 m. sausio 10 d. Kurk
liuose, netoli Anykščių, viduti
nio ūkininko šeimoje. Mokėsi 
Kurkliuose, Anykščiuose, lietu
vių gimnaziją baigė tremty, 
Spackenberge, Vokietijoje. Ku
rį laiką lankė Pabaltijo univer
sitetą Pinneberge, kol su pirma 
vyrų grupe, lietuvių stovyklose 
surinkta, 1947 m. liepos mėn. 
išvyko į Kanados miškus. Bai
gęs sutarties įpareigojimus, at
važiavo Torontan. Dainavo vy
rų oktete, mišriam chore, jame 
susipažino su Onute Telksnyte, 
su ja 1950 m. liepos 1 d. sukūrė 
šeimą ir išaugino du sūnus — 
Vytautą ir Algirdą. Pradžioje 
dirbdamas tik sunkius darbus, 
žvalgėsi, kaip iš imigracinės ma
sės vargo išsiveržti. Rodosi, bu
vo vos 27 metų, kai pradėjo ban
dyti statybą, ir gana drąsiai, ne
gaišindamas laiko. Savo versli
nį talentą anksti sugretino su O. 
Delkaus sugebėjimais, šie du 
vyrai pastatė daugybę namų, 
įsteigė ištisą priemiestį, pasie
kė net JAV, ant Ontario ežero 
kranto daugiaaugščiais, moder
niais statiniais prašoko visą apy
linkę.

A. a. Alfonsas ir jo šeima gy
venimu už lietuvių visuomenės 
tik tiek domėjosi, kiek būtiniau
siai reikalavo verslas. Lankė vi
sus lietuvių renginius (koncer
tus, paskaitas, susirinkimus), 
važinėjo į šventes, padėjo To
ronto Lietuvių Namams kūri
mosi pagrindą sudaryti, daly
vaudavo dainų ir šokių šventė
se, bendravo tik su lietuvių šei
momis, jo namuose kanadiečiai 
nesisvečiavo. Pagalbą betkur 
gyvenantiems artimiesiems, pa
ramą spaudai, knygai, veiklai 
skyrė neragintas. Nejieškojo 
augščiau prasikišusiųjų bičiu
lystės, bet juos gerbė, vaikams 
pavyzdžiu rodydamas, laisvai 
jautėsi tarp paprastesnių.

Mirė staiga 1980 m. kpvo 6 
d. Iškilmingai palaidotas Ana
pilyje 1980 m. kovo 10 d. Be 
žmonos Onos ir sūnų, Lietuvoje 
liko senutė motina, daugiau 
kaip dešimtmetį Sibire pralei
dusi, ir dvi seserys.

❖ ❖ *
Ir eis metai, košdamiesi pro 

išdidžius pastatus, kuklius na
melius, pro antkapius, margiau- 
siomis pavardėmis nužymėtus. 
Eis pūgų, darganų lydimi, eis 
saulei degant, paukščiui iš 
džiaugsmo tylėti negalint. A. a. 
Alfonso visada šviesi nuotaika 
liks visų, jį pažinojusių, sąmo
nėse, kol ir mes įsiliesime į Di
dįjį Planą. Ten saulės ir 
džiaugsmo niekas ir niekados 
neuždengs. — SS



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
MENAS IR MORALE

Buvo įdomu sekti pasisakymus 
meno ir moralės santykių klausimu. 
Man rodos, kad straipsniai nusipelnė 
daugiau dėmesio, bet to neparodė 
skaitytojų laiškai. Šia proga norėčiau 
prikišti savo trigrašį. Man labiausiai 
patiko prof. dr. J. Grinius dėlto, kad 
jis aiškiausiai savo nuomonę išreiš
kė ir pagrindė. Jis nepasiliko ka
boti filosofinėse bendrybėse ir nepa- 
skendo žemiškose smulkmenose. Ir 
jaunesnieji, ypač tie, kurie neseniai 
baigė kolegijas ir įsisavino kritikų 
techniką, nors nevisur sutikdami su 
autoriaus išvedžiojimais, — gali daug 
ko pasimokyti. Būtų gera, kad ir daž
nas kultūrinio skyriaus redaktorius 
tą straipsnį atidžiai perskaitytų. Taip 
bent man atrodo iš mano kertės. '

Antanas Musteikis
SUKAKTIES PROGA

“TŽ” pastangos, įdėtas darbas ne- * 
liks išeivijos istorijoje nepastebėtas. 
Kiek per tą laiką įdėta darbo, išlieta 
prakaito, pasiaukojimo! Tėvynės 
laisvės kovose drauge turi eiti ir kul
tūrinis frontas, praturtinantis tautos 
lobyną Dievo, Tėvynės ir artimo mei
lės šviesa. Linkiu ir toliau eiti pra
mintu tiesiu “TŽ” keliu.

Dail. Jurgis Juodis

REIKALINGA PAGALBA
“Pagalba mažesniems” — visais 

atžvilgiais geras vedamasis. Labai 
teisingai nušviesta, viskas atitinka 
tikrenybę. Pasiūlytas labai geras ir 
mažosiomis apylinkėms labai naudin
gas planas, kurio įgyvendinimu KLB 
krašto valdyba tikrai turėtų susirū
pinti. Tas planas būtų labai naudin
gas ir meno vienetams, kuriems iš
vykų galimybės yra labai sumažėju- 
sios dėl to, kad mažųjų apylinkių 
biudžetai nepajėgia padengti kelio
nės išlaidų. Turėti išvykas meno vie
netams yra labai svarbu, nes jos pa
kelia jaunimo nuotaikas ir paskatina 
tokiuose vienetuose dalyvauti. E. D.

PERDAUG NELIETUVIŠKŲ 
ŽODŽIŲ

“TŽ” š.m. 6 nr. išspausdino G. E. 
Kazokienės straipsnį apie lietuviškus 
tautinius drabužius. Straipsnis ilgas, 
smulkiai aiškina jų tapatybę, įdo
mus, nes tautiniai drabužiai ir JAV, 
ir Australijoje bei kitose šalyse, kur 
gyvena lietuviai, dažnai parodomi 
svetimtaučiams ir sukelia atitinkamą 
jų dėmesį. Tai senovės lietuvių ap
daras, kurį audė sumanios lietuvės, 
sugąlvodamos įvairias spalvas. Bet 
darbužiai, kokie jie bebūtų, neatsto
vauja nei tautos ar valstybės pasiek
tai technologinei, madicininei ar ki
tokiai,", pj^pgaj,,„kuriai pavaizduoti . 
rei#<^įtąrptautinių žodžių ir pavadi
nimų.

G. E. Kazokienė šio dėsnio nesi
laikė. Ji nesigailėjo drabužiams ap
rašyti svetimų ir tarptautinių žodžių. 
Dažnas sakinys turi po vieną, du ar 
net ir tris svetimus žodžius. Argi ne
galėjo be jų apsieiti? Kuriems ga
lams tiek daug “svetimų plunksnų” 
lietuvių kalboje? Jos neturtina, bet 
skurdina kalbą.

Laikraščius skaito mokyti ir ne
mokyti žmonės. Pastariesiems sveti
mi specifiniai žodžiai sunkiai įkan
dami. Tad visi venkime jų.

B. Obeliūnas
PRAŠO TALKOS

Vieną sekmadienį nuvykęs į To
ronto Prisikėlimo šventovę, be pa
rapijos biuletenio pasiėmiau dar vie
ną prirašytą lapą, gulintį šalia kitų 
spaudinių. Jį perskaičiau ir nusimi
niau: kun. B, Pacevičius, neseniai 
išleidęs knygą “Bevardis”, kurioje 
atspausdinti keturi jo scenos veika
lai, kreipiasi į Toronto lietuvius, 
prašydamas paramos knygos leidimo 
išlaidoms padengti, žinoma, ta para
ma tai knygos įsigijimas.

Jeigu mes galime pastatyti mili
joninės vertės parapijų ir kitus pa
status, nupirkti brangius vargonus, 
pianinus ir t.t., tai argi negalėtume 
paremti ir lietuviškos knygos, šiuo 
atveju mūsų torontiečių kultūrinio 
gyvenimo veterano kun. B. Pecevi- 
čiaus “Bevardžio”? Juoba, kad jis 
yra paruošęs spaudai ir savo atsimi
nimų knygą, kurioje atsispindėtų ir 
Toronto lietuvių kultūrinė veikla.

Pirmųjų šioje knygoje išspausdin
tų dviejų veikalų — “Fabiolės” ir 
“Bevardžio” — vaidinimo poveikyje, 
kaip autorius sako, net penktas ak
torius ruošiasi kunigystei.

Man atrodo, kad šios knygos išlei
dimas galėjo kainuoti apie $5000. 
Kadangi jos atspausdinta tik 500, 
tai apie 100 išdalinus aktoriams, laik
raščių redakcijoms ir kt., liktų apie 
400, kurių kiekvienos kaina būtų 
$12.50. Brangoka, bet, žinant kun. B. 
Pacevičiaus mūsų tautinei kultūrai 
paaukotus metų metus, tokia kaina 
nėra didelė. Vien tik torontiečiai šią 
knygą gelėtų išpirkti per vieną sek
madienį. A. Kalnius

MOČIUTĖS SVEIKINIMAS
Man teko dalyvauti daugelyje 

mergvakarių, kurie visi buvo gausūs 
viešniomis, turtingi vertingomis do
vanoms ir pilni linkėjimų būsimajai 
jaunajai. Tačiau įprastoje mergvaka
rio eigoje kaikada suspindi skirtin
gas, šviesus spindulėlis. Šis ypatin
gas mergvakaris irgi buvo rūpestin
gai paruoštas plačios ir kultūringos 
busimosios jaunosios giminės bei 
draugių. Salė — pilna viešnių, puoš
nus vaišių stalas. Eilėje sveikinimų 
būsimajai nuotakai pakyla sveikinti 
jos močiutė. Nedrąsi, susijaudinus ji 
pradeda savo sveikinimo kalbą, lin
kėdama dukraitei ateities laimės, 
Dievo palaimos ir dvasios stiprybės, 
prašydama neužmršti savo lietuviš
kos giminės, lietuviškų papročių. “Ir 
štai, miela dukraite, lietuviška stal
tiesė tavo šeimos stalui, o dvasios 
stiprybei — kryželis, man dovanotas 
tavo tėvo prieš vedant prie altoriaus 
tavo mamą. Kryželyje įrašas: ‘Jūs 
mokate ir kitus suprasti!’ Nešiok jį, 
dukraite mano, neužmiršk niekada 
šių žodžių.”

Akyse jaučiu saldžią ašarą, o šir
dyje — močiutės žodžiai. Jeigu kiek
viena dukraitė turėtų tokią mylinčią 
lietuvę močiutę, būtų daug lengviau 
gyventi plačiame pasaulyje.

Aldona Vitkienė
BAMas*

Greičiau važiuok statyti Bamą! 
O rusas skarmaluotą savo damą 
Skubiai į Lietuvą gabena.
Tai primena tragediją netaip jau 

seną.
Visokius Sibire barnus lietuvis kasė, 
Ten liko tavo tėvas, brolis, sesė.
Ir už maldaknygę senelis 
Suklupo kaip rudenį linelis.
Ten tūkstančiai badu lietuvių mirė, 
Giliuos, šaltuos pusnynuose sustyrę. 
Nenusilenk prie jų kapo,
Apleisto, paslėpto nukritusio lapo. 
Nenusilenk, nes gali partija supykti, 
Gali be pagyrimo lapo likti.
Važiuok! Įdomų pamatysi kraštą!
Neveltui dirbsi! Gausi pagyrimo 

raštą!
Katiušą susirasi sau raudoną,
Išmoksi nąkomarnįką užsidėti ploną, 
šimtus naujų keiksmažodžių išnfoksi 
Ir pamatysi, kaip burundukai liuoksi. 
Važiuosi per baisius Uralo kalnus, 
Kur amžiais miega piktas šaltis, 
Per taigą rūsčią begalinę, 
Kur milijonams sustingo krūtinė, 
žodžiu, per plačią “laisvą” šalį, 
Kur ir žvėris laisvai gyvent negali. 
Važiuok! Partija tave ten šaukia! 
Partija — tai ne vilkas kaukia!
O partija į Tavo tėviškėlę bruka 
Nusususį ir alkaną Ivana Burunduką.

LIETUVIS
’Baikalo ■ Amūro Magistralė, šis 

eliėraštis gautas iš okupuotos Lietu
vos slaptais keliais.

LINKĖJIMAI
Sveikinu “Tėviškės žiburius”, su

laukusius 30 metų sukakties, ir šia 
proga linkiu dar antra tiek tesėti 
šio vertingo savaitraščio leidime.

B. Jablonskis
Aurora, III.

SVETIMYBĖS
Malonu skaityti “TŽ”. Nors ran

dasi daugiau ir daugiau svetimybių 
mūsų spaudoje, bet “TŽ” vis dar te- 
beišlaiko gražią mūsų kalbą be iš
kraipymų. A. Eimantas

Pajieškojimai
Pajieškomas Jonas Kybartas, gi

męs Šiaulių aps., baigęs teisę ir dir
bęs teisingumo ministerijos žinyboje 
Kaune. Jieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašomi atsiliepti: Consu
late General of Lithuania, 1 Trillium 
Terrace, Toronto, Ontario M8Y 1V9.

Albinas Ramanauskas jieško sesers 
Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 Caroline St. S., 
Hamilton, Ont, L8P 3M1, Canada.

Urugvajaus “Ąžuolyno” ir Argentinos “žibučių” vadovai bei jų vienetai buvo pagerbti Toronte gėlėmis ir dova
nomis. Viduryje iš kairės: dr. A. Stanevičius, inž. G. Kliauga ir dr. J. Simanauskas Nuotr. St. Dabkaus

“Paramos”
Metinis “Paramos” kredito 

kooperatyvo susirinkimas Įvyko 
kovo 23 d. Toronto Lietuvių Na
muose.

Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirm. V. Aušrotas, dėkoda
mas nariams už gausų dalyva
vimą. Atsistojimu buvo pagerb
ti praeitais metais mirę 40 “Pa
ramos” narių.

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė sekr. S. Masionis, 
kuris buvo priimtas be pataisy
mų. Buvo išklausyti valdybos, 
kredito ir priežiūros komitetų 
pranešimai.

Valdybos vardu kalbėjo jos 
pirm. V. Aušrotas. Pasidžiaugė, 
kad “Paramos” kapitalą sudaro 
25 milijonai dolerių. Visoje On
tario provincijoje kredito ko
operatyvų šeimoje “Parama” 
užima 37-tą vietą, tačiau indėlių 
atžvilgiu užima galbūt I v. Pa
gal skaičių “Paramos” narių 
taupymas yra labai didelis. Čia 
buvo pažymėta, kad lietuviai 
yra taupūs ir pasiekė augštos 
medžiaginės gerovės. Toliau bu
vo nusiskųsta, kad ryšium su 
ekonominėmis sąlygomis Kana
doje “Paramai” buvo sunkūs 
finansiniai metai. Įsigytos nau
jos skaitytuvų (kompiuterių) 
mašinos, kurios padės geriau at
likti raštinės darbus.

“Paramos” $500 stipendija 
lietuviui pirmamečiui studen
tui buvo paskirta gabiai studen
tei ir pavyzdingai lietuvaitei Rū
tai Girdauskaitei. .

Sudbury, Ontario
AUKOTOJAI. KLB Sudburio apy

linkės narių, aukojusių Tautos Fon
dui 1979 metais, sąrašas.

$200.00: P. Petrėnas; $50.00: A. 
Braškys, P. Venskus, J. Kibickas, S. 
Poderienė a.a. K. Poderio atminimui. 
$25.00: dr. L. Rudis; $20.00: J. Ja- 
sinskas, A. Rukšys; $15.00: L. Kul
nys, P. Gustas, J. Bataitis; $11.00: 
J. Stankus; $10.00: P. Mazaitis, K. 
Ramonas, P. Jutelis, A. Kusinskis, 
J. Paulaitis; $7.00: A. Gatautis; $6.00: 
J. Šleinius.

$5.00: J. Bružas, V. Bružas, L. 
Griškonienė, Z. Labuckas, F. Alb
rechtas, J. Staškus, J. Kručas, J. Pet
rėnas, A. Juozapavičius, P. Semežys, 
Z. Danilevičius, A. Lapienis, S. 
Lencas, L. Baltutis, A. Staškevičius, 
A. Milčius, V. Kriaučeliūnas, S. Tol
vaišą, K. Jonikas, P. Liutkus, V. 
Stepšys, K. šviežikas, J. Raškevičie- 
nė, dr. J. Šemogas, A. Mikštas, S. 
Krivickas, V. Grinius, J. Glizickas, 
A. Naudžiūnas, V. Gudriūnas.

$2.00: J. Marozevičius, $1.00: M. 
Kupris.

Su dėkingumu visiems — KLB 
Sudburio apylinkės valdybos vardu

J. Paulaitis, sekr.

susirinkimas
Iždo reikalais kalbėjo H. Ste- 

paitis. Jis taip pat priminė sun
kumus ryšium su JAV ir Kana
doje padidėjusiomis palūkano
mis. Valdybai reikėjo stipriai 
laviruoti. Šiuo metu “Paramos” 
palūkanos yra žemesnės nei ki
tų finansinių Įstaigų, bet ateity
je tą skirtumą galbūt sunku bus 
išlaikyti. Pernai indėliai paaugo 
3 milijonais dolerių. Asmeninių 
paskolų išduota apie $2,300.- 
000.00. nekilnojamo turto — 
$5,900.000.00. Jaunimo organi
zacijoms. tautinių šokių gru
pėms, Vasario 16 gimnazijai, 
Maironio mokyklai, seselėms, 
visoms trims lietuvių parapi
joms, skelbimams lietuvių laik
raščiuose iš pelno paskirta $15,- 
800.00.

Kredito komtieto pranešimą 
padarė L. šeškus. Dauguma pra
šančiųjų gavo asmenines ar ne
kilnojamo turto paskolas. Ta
čiau dalis, nors ir nedidelė, jų 
negavo, nes buvo rasti finansiš
kai nepajėgūs grąžinti paskolas.

Priežiūros komiteto vardu 
kalbėjo A. Jucys, kuris rado, 
kad knygos yra vedamos tvar
kingai, lydimos pateisinamų do
kumentų.

Į valdybą balsų dauguma per
rinkti O. Delkus ir S. Masionis; 
i kredito komitetą aklamacijos 
būdu vėl išrinktas L. šeškus. Į 
priežiūros komitetą balsų dau
gumą išrinktąja V. Sendžikas.

Rinkimus pravedė nominaci
jos komisija, kurią sudarė St. 
Kuzmas, A. Vasiliauskas ir J. 
Andrulis. Jiems talkino 14 bal
sų skaičiuotojų. Susirinkime da
lyvavo 452 nariai.

Pabaigoje susirinkimo daly
viai vaišinosi kavute ir skaniais 
pyragaičiais. Dalyvis
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Anglų kalba
Dr. Franz Meyers, N. Rhine 

Westfalijos min. pirmininkas, 
viešėjo JAV-se Salt Lake Ci
ty. Sakydamas kalbą, šitaip pra
dėjo:

'---- Ladies and gentlemen, pir
miausia turiu atsiprašyti už blo
gą anglų kalbą, nes toji kalba 
man — kaip ir manoji žmona. 
Aš ją myliu, bet visiškai sukon
troliuoti negaliu. . .

Šypsenos
Po laiko

Politinis Raudonosios Armi
jos komisaras pradeda propa
gandinę paskaitą. Užpakalinėje 
eilėje, vienas raudonarmietis 
pakelia ranką.

— Klausimai ir diskusijos 
bus po paskaitos. Prašau nuleis
ti ranką! — tarė komisaras.

Paskaitą baigęs klausia, kas 
turi klausimų. Visi tyli.

— Paskaitos pradžioje vienas 
draugas kažko norėjo paklausti. 
Kodėl nebeklausi? — komisa
ras dairosi Į užpakalini suolą.

— Draugas komisare, dabar 
nebėra jokios prasmės nieko be
sakyti. Pradžioje norėjau tams
tai pranešti, kad čia tamstos pra
nešimo visiškai negirdėti.

Pasigyrė
Gydytojo motina giriasi savo 

kaimynei:
— Mano sūnus jau turi tokią 

praktiką, jog laikas nuo laiko 
gali pasakyti pacientui, kad jis 
nieku neserga.

Artistas
Režisorius deklamatoriui: Tu

ri daugiau išraiškos parodyti 
savo balse! Aš pažinojau vieną 
žymų dramos artistą, besiver
čiantį rečitaliais, kuris mokėda
vo taip dramatiškai perskaityti 
restorano maisto sąrašo korte
lę, kad klausytojai pradėdavo 
verkti!

Deklamatorius: Matyt, skai
tydamas valgiarašti, jis perskai
tydavo ir kainas. . .

Parinko Pr. Alš.

ĮRĖMINKITE patys
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TORONTO"
Aukotojai. A.a. A. Skrebūno 

atminimui Ona ir Bronius Ser
gančiai paaukojo “T. žibu
riams” $30. — A.a. Elenos In- 
kratienės atminimui vietoje gė
lių Juozas ir Katarina Jaunei- 
kiai paaukojo “ T. Žiburiams” 
$20. — Kun. W. Valkavičius 
“TŽ” trisdešimtmečio proga pa
aukojo $25. — A. a. Alfonso 
Skrebūno atminimui vietoje gė
lių J. Juodikis “TŽ” paaukojo 
$15.

Pašto patarnavimai laikraš
čiams negerėja. Iš “T. Žiburių” 
skaitytojų vis ateina nusiskun
dimai, kad pavėluotai gauna 
laikraštį. “TŽ” administracija 
yra daug kartų kreipusis Į paš
to vadovybę, prašydama sutvar
kyti laikraščio pristatymą skai
tytojams, bet iki šiol pagerėji
mo vis nematyti. Sparčiau eina 
pirmosios klasės ir oro pašto 
siuntos. Bet už tai reikia žymiai 
brangiau mokėti: už pirmąją 
klasę — $36 (įskaitant prenu
meratą), už oro paštą — $44 
(įskaitant prenumeratą).

Lenki} laikraštis “K u r i e r 
Polsko-Kanadyjski vasario 25 
išspausdino trumpą aprašymą 
Vasario 16-tosios priėmimo, su
rengto Prisikėlimo salėje, kur 
dalyvavo ir jo redaktorius W. 
Markiewicz. Aprašyme sakoma, 
kad toks priėmimas, kuriame

dalyvavo įvairių tautybių atsto
vai, buvo jų brolybės manifes
taciją. Ji esą turėtų reikštis ne 
tik švenčių progomis, bet ir to
limesnėje politinėje veikloje, 
apimančioje tarptautinį gyveni
mą ir būsimą santvarką savose 
tėvynėse. Tokia veikla būsianti 
sėkminga, jei visos dabar pa
vergtos tautos susijungs į vie
ną federaciją.

Kanados — Sov. Sąjungos 
Draugystės Organizacijos kon
ferencija Įvyko Toronte kovo 
28-30 d.d. Šią konferenciją pi
ketavo būrys kanadiečių, pro
testuodami prieš tokią “drau
gystę”, kuri pavergia tautas bei 
valstybes, kaip Ukraina, Lietu
va, Estija, Latvija, Armėnija, 
Gruzija ir t.t. Piketininkų eilėse 
buvo ir lietuvių. Apie šią de
monstraciją rašė didžioji spau
da. rodė televizija.

Grįžo j Lietuvą senosios atei- 
vijos veikėjas Steponas Karve
lis š.m. vasario 28 d. Jis yra 83 
metų amžiaus, Kanadoje išgy
venęs 53 metus. Būdamas ko
munistinių pažiūriu platino 
“Liaudies Balsą”, dalyvavo Sū
nų ir Dukterų Draugijos veiklo
je (buvo Toronto kuopos rašti
ninku 13 metų) ir Kanados Lie
tuvių Literatūros Draugijos ei
lėse (jos sekretoriumi buvo 7 
metus).

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-330 5 
Įstaigos (4 16) 233-332 3

D K AU D A (3šf)
BALIO MASKELIŪNO -----X
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

HOME J. L. Sulimierski

INCOME TAX
10% nuolaida

PENSININKAMS
2290 Bloor St. W.
Tel. 769-4558

Du blokai į 
vakarus nuo 
Runnymedc

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

(į vakarus nuo 762-0200 
Runnymede)

SPECIALŪS 
pirmos rūšies
MEDINIAI

Įvairaus dydžio 
Reguliari kaina - 
iki $30.
$5. iki $9.

$25: A. Obcarskis, $23: Petras Janu
lis; $20: St. Blusys, O. Dementavičie- 
nė; $17: P. J. Petrėnas; $16: F. No
reika; $13: V. Ignatavičius, W. Jo- 
cas; $12: K. Dulevičius; $10: A. Ste
ponavičius, B. Racevičius, Juozas 
Pargauskas; $9: S. Kazlowski; $8: J. 
Bukšaitis, Z. čečkauskas; $7: K. Če
paitis, Jurgis Astrauskas, V. Naru
ševičius; $6: V. Daugelavičienė; $5: 
Vytas Mačikūnas, T. ir J. Anderso
nai, Jonas Mašauskas, A. G. Amole- 
vičius, G. Daugėla, Adolfas Rubinas; 
$4: L. Kalinauskas, A. Zubavičius.

$3: Jonas Baltakys, A. Balnis, A. 
Morkūnas, Jonas Adomaitis, S. Gri
galiūnas, M. Jonikas, F. A. Jukno, 
A. Keblys, Z. Jakubonis, O. Kudu- 
kienė, M. Bagdonienė, Jonas Lioren- 
tas, T. Bendikas, Ig. Girdzevičius, V. 
Mikuckas, V. Dirsė, P. Styga, J. Pet
rulis, Vytautas Pupeika, A. Povilo
nis, A. Pivoriūnas, S. Sergalis, R. 
Zubrickas, O. Tačilauskienė, A. Sa
kavičius, S. Rudienė, V. Stanaitis, J. 
Vaičys, dr. J. Maurukas, J. Barakaus- 
kas, Juozas Laugalis, P. Remeika, Jo
nas Urbonas; $2: Kostas Astravas, 
Antanas Musteikis, A. Padolskis, B. 
Pabedinskienė, Ig. Vegis, Alfonsas 
Vazalinskas, J. Vinčiūnas, J. Juodis, 
S. Gudaitis, Juozas Yurkus, K. Bal
čiūnas, A. Stančikas; $1: A. Bekintis,
V. Palujanskas, A. Eskat.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$50: St. Barančiukas, Domą Kaunai- 
tė, Adolfas Kuliešius; $37: Leonar
das Kirkilis; $30: Vyt. Miškinis, Vla
das Končius; $27: M. P. Krilavičius; 
$25: kun. F. Jucevičius, Stasė Gai- 
dauskienė, Jurgis žebraitis; $22: 
Jaun. Kuncaitis, Br. Laučys, I. Bud
rys, Alfonsas Patamsis, Vytautas Tu
ru ta.

$20: P. Būtėnas, L. Prialgauskas,
W. Lackus, A. Kisielis, O. Berentas, 
Ed. Bumeisteris, A. Grigonis, VI. 
Nakrošius, A. Vibrys, J. Stankaitis, 
kun. J. Staškus, Pr. Dovidaitis, S. 
Kėkštas, Pr. Gudzinskas, Petras Ja
nulis, K. Batūra, dr. S. Čepas, J. Pa- 
cevičienė, J. Valiukas, P. Volungė, 
dr. B. Znotinas, St. Teišerskis, Jonas 
Poška, St. Blusys, Vyt. Pulkauninkas, 
Ona Pavilonienė, F. Ramonas, Jonas 
Mašauskas, J. Kęsgailienė, Jonas Lu

koševičius, O. Duobaitienė, R. Dir- 
velis, S. Mažeikienė, J. Lesčius, Me
čys Alaunė, Kostas Astravas, M. Ba- 
laišis, V. K. Dailydė, E. Blumas, V. 
A. Andrulionis, K. Dalinda, Nijolė 
Laansoo, V. Dranginienė, A. Arlaus
kas, P. Bigauskas, A. Kiškis, Vincas 
Gelžinis, A. G. Amolevičius, J. Mu
levičius, L. Gotceitas, S. Kuzmickas, 
A. Ulbinas, A. Obcarskis, G. M. šer
nas, V. Naruševičius, Jonas Pužas, 
Elena Radavičiūtė, J. Riauba, dr. A. 
Saunoris, Algis Nausėdas, J. Žilys, 
A. Vaičiūnas, V. Vaitkus, Gaida Zar- 
kienė, L. Vyšniauskas, dr. A. Saikus, 
J. Radvilas, Pr. Vežauskas, J. Tom- 
kevičius, kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
R. Vaičaitis, P. Serepinas, Elena 
Schachow (Mrs.), G. J. Šimaitis, kun. 
A. Rubšys, Juozas Čepaitis, A. Šiukš
ta, V. Plečkaitis, Irena Sekmokas, A. 
Bernotaitis, kun. A. Žilinskas, J. Vie- 
čerinskienė, A. Pesys, Povilas Norke
vičius, Vincas Stanislovaitis, Nijolė 
Paulauskaitė, kun. J. Pakalniškis, S. 
Šalkauskas, Stasys Žvirblys, G. 
Paukštys, L. Pliūra, F. Puidokas, St. 
Vaičekauskas, P. Vyskupaitis, Stasė 
Yokubynienė, dr. Henrikas Solys.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

e Supažindikite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

Newark, N.J.
ŽINIA Iš LIETUVOS. Š.m. kovo 

17 d. Lietuvoje mirė 94 metų sulau
kusi Juzė Balčiūnienė-Sadauskaitė. 
Palaidota kovo 19 d. Alovėje, Aly
taus ra j., šalia daug metų Vorkutoje 
išbuvusio jauniausio sūnaus Jono, 
šalia daug iškentėjusio vyro Juozapo. 
Velionė buvo giliai religinga, kantri 
ir šviesi asmenybė. Paskutinius kele
rius metus buvo labai ligų suvargin
ta, sūnaus Liudo ir jo šeimos globo
jama. Jie jos labai liūdi. O čia liūdi 
sūnus Bronius ir Ona, taipogi anū
kai Algimantas su šeima ir Rytis.

O. B.

Ekstra nuolaida!
Atsiųskite šię atkarpų, 
ir sutaupysite ant visų 
parduotuvėje turimų prekių.

^1O%OFF^
Storewide: Frames, Prints, etc.

FRAME IT YOURSELF 
2279 Bloor St. W. 762-0200 

ires Coupon must
il 30,1979 accompany order

SAVE BLOOR wist villager save,

SAVE SAVE (FS>) COUPON ( SAVI SAVE

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ
tel. 533-3531

nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

W. G DRESHER
INSURANCE

Į)resher-ĮJarauskas agency

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ.
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

FIVE STAR TRAVEL
3830 B BLOOR STREET WEST • ISLINGTON, ONT.

Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims i visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuvą). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — I. DREŠERIENĖ

tHSVUANCe ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Lietuvos vardas katedroje
Pamaldose už Lietuvą dalyvavo 1500 asmenų

Kovo 30, Verbų sekmadieni, 
2.30 v.p.p., Toronto katalikų ka
tedroje buvo surengtos pamal
dos, prisimenant 40 metų trun
kančią Lietuvos priespaudą ir 
meldžiant jai laisvės. Pusvalan
di prieš pamaldos pradėjo rink
tis lietuvių organizacijų atsto
vai su vėliavomis, jungtinio 
choro nariai bei įvairių tarnybų 
pareigūnai. Nustatytu laiku ka
tedra buvo pilnutėlė maldinin
ku ne tik iš Toronto, bet ir iš 
kitų vietovių — Hamiltono, St. 
Catharines, Londono ir kt. Įėjus 
katedron procesijai, kurioje da
lyvavo 15 kunigų su kardinolu 
Carteriu, pasigirdo jungtinio 
choro giesmė, kuri skambėjo di
dingai. Atėjus procesijai prie 
altoriaus, prasidėjo pamaldos: 
koncelebracinės Mišios, daly
vaujant dvylikai lietuvių kuni
gų ir prel. J. Tadarauskui.

Po atitinkamų Sv. Rašto skai
tymų prabilo Toronto arkivys
kupas kardinolas Gerald Emmet 
Carter, Įvadinį žodį tarus kun. 
J. Staškui. Kardinolas priminė, 
kad šiuo metu pasaulis liūdi 
Salvadore nužudyto arkivysku
po Romero, kuris tapo jėgos 
siautėjimo auka. Panašios jėgos 
auka buvo ir Lietuva prieš 40 
metų, šiais metais tokio smur
to auka tapo ir Afganistanas. 
Sovietiniams tankams svarbes
nė yra nafta negu žmonės ir jų 
laisvė. Lietuva yra katalikiškas 
kraštas, prieš II D. karą turėjęs 
85,5% katalikų, o ir likusi gy
ventojų dalis buvo tikintys 
krikščionys, išskyrus žydus. So
vietinė okupacija, paremta fi
zinė jėga, įvedė dvasinę prie
spaudą. Daugelis lietuvių atsi
dūrė kalėjimuose, bet krikščio
nims tai nieko naujo — kalėji
me sėdėjo ir šv. Paulius, ir dau
gelis kitų kovotojų už savo tikė
jimą. Krikščionių ginklas yra 
dvasinė stiprybė, kurios lietu
viams netrūksta. Ir šios pamal
dos tebūnie įnašas į dvasinę ko
vą prieš smurtą. Pagrindinė jū
sų atrama yra dvasinė stiprybė, 
vedanti į laimėjimą. Išeivijos 
pareiga yra padėti savo perse
kiojamiems broliams bei se
sėms Lietuvoje. Nešiokite savo 
tėvynę širdyje kaip brangeny
bę — baigė kardinolas Carteris.

Tokias mintis dėstė kardino

TORONTO
Anapilio žinios

— Didžiosios Savaitės pamaldos: 
D. Ketvirtadienį ■— 7 v. vakaro, D. 
Penktadieni — 3 v.p.p., D. šešta
dienį — 7 v.v. (ugnies, vandens 
šventinimas, Mišios už a.a. Tadą 
Gugi ir a.a. Povilą Pečiulį), Velykų 
rytą — 7 vai. Prisikėlimas (Mišios 
už a.a. Juozą Birgiolą). Velykų sek
madienio Mišios — 10 v.r. už a.a. 
Eleną Kudžmaitę, 11 v.r. — už a.a. 
Dovydą Guja ir a.a. Augustiną Ja- 
siūną. Po Prisikėlimo pamaldų — 
velykinis parapijiečių susitikimas 
salėje.

— Gavėnios rekolekcijas vedė 
kun. J. Duoba, marijonas, iš Čikagos. 
Jam priklauso nuoširdi padėka.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. Mečys 
Kriščiūnas iš Prisikėlimo šventovės.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— D. Penktadienio pamaldos — 

11.15 v.r. su šv. Komunija. Giedos 
parapijos choras.

— Velykų ryto pamaldos — 9.45 
v. be Komunijos; giedos parapijos 
choras.

■— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
buvo prisiminta a.a. Ona (Jonušai- 
tytė) Bajorienė, kuri mirė Montrea- 
lyje kovo 10 d.; palaidota kovo 13 d., 
būdama 94 metų amžiaus. Paliko 
liūdinčius: dukras — Ona Kaupie
ne Waterloo, Ont., Juliją Povilaitie- 
nę Toronte, Marę Brinkmann Vokie
tijoje; sūnus — Augustą ir Marty
ną Montrealyje; be to, šešis anūkus.

— Kiekvienas parapijos narys ska
tinamas ne tik lankyti pamaldas kas 
sekmadienį, bet ir išklausyti Dievo 
žodį bei priimti šv. Komuniją kiek
vieną kartą, kai ji teikiama. Pamal
dos yra centrinis parapijos veiksnys. 
Lietuviška parapija išsilaikys, jeigu 
jos nariai rimtai žvelgs į jos teikia
mas Dievo malones. Jei norite lie
tuviškos evangeliškos parapijos, lan
kykite pamaldas kas sekmadienį.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
PARDUODAMAS VASARNAMIS 
SPRINGHURSTE — trys miegamie
ji, salonas, virtuvė, prausykla. Izo
liuotas žiemai, apstatytas gražiais 
baldais, išklotas kilimais, tinkamas 
gyvenimui vasarą ir žiemą, elektrinis 
šildymas. Tik kelios minutės nuo pa
plūdimio, arti Mėlynųjų Kalnų bei 
slidinėjimo. Naujas dvigubas gara
žas. Prašoma kaina $33,900. Skam
binti Mississaugoje tel. 279-9795. 

las kondensuotame savo žodyje. 
Po pamokslo jis sekė tolimesnę 
pamaldų eigą, ypač aukojimo 
maldas, kurios buvo skaitomos 
angliškai. Aukų nešėjai atėjo 
prie altoriaus nešini miniatūri- 
niu lietuvišku kryžiumi, palmė
mis, “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”, vandeniu ir vy
nu. Visa tai buvo sudėta ant al
toriaus.

Šv. Rašto skaitymus atliko — 
Vyt. Bireta, E. Gudinskienė, J. 
R. Simanavičius. Aukojimo mal
das, pritaikytas kiekvienai atna- 
šai, skaitė dr. J. čuplinskienė.

Didingai skambėjo giedoji
mas jungtinio choro, kurį suda
rė chorai — Lietuvos Kankinių 
parapijos, Hamiltono Aušros 
Vartų, Prisikėlimo ir “Aro”. Di
riguojamas V. Verikaičio, St. 
Gailevičiaus ir D. Deksnytės- 
Powel, jis puikiai atliko keletą 
lietuviškų giesmių. Vargonavo 
J. Govėdas.

Baigiant pamaldas, kardino
lui buvo įteikta dovana — dail. 
T. Valiaus paveikslas. Padėko
jęs už dovaną, kardinolas sutei
kė palaiminimą lotyniškai. Ta
da išsirikiavo baigiamajai pro
cesijai gausios organizacijų vė
liavos. Pasigirdo visų dalyvių 
giedamas Lietuvos himnas. Juo 
baigtos šios didžiai įspūdingos 
pamaldos, surengtos Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro, ku
riam pirminkauja Vyt. Bireta.

Pamaldose dalyvavo gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, KLB pirm. J. R. Simanavi
čius, evangelikų kun. A. Žilins
kas, įvairių organizacijų vado
vai ir plačioji visuomenė. Visa 
tai rodė, kad Kanados lietuviai 
yra vieningi kovoje už religinę 
ir tautinę Lietuvos laisvę.

Pamaldų proga buvo dalina
mos sąlankos (brošiūros) anglų 
kalba ir “KLB Kronikos” ang
liški vertimai su mintimi, kad 
lietuviai tai perduotų savo bi
čiuliams kanadiečiams, nes tai 
pagrindinė informacija apie re
liginę būklę Lietuvoje.

Tuo būdu Tikinčiosios Lietu
vos Diena, kuri pirmąjį kovo 
sekmadienį buvo minima visose 
lietuvių parapijose, buvo vaini
kuota bendromis pamaldomis 
už Lietuvą.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Didžiosios Savaitės pamaldos: 

D. Ketvirtadienį — 7.30 v.v., D. 
Penktadienį — 3 v.p.p., D. šešta
dienį — 10 v.v. Velykų vigilijos ap
eigos, 10.45 v.v. Prisikėlimo Mišios.

— Adoracija: penktadienį nuo 4 
iki 4.30 v.p.p. jaunučiai-tės ir jau- 
nesni-nės ateitininkai-kės; nuo 4.30 
iki 5 v.p.p. moksleiviai-vės ateitinin
kai: nuo 5 v. iki 5.30 studentai atei
tininkai; nuo 5.30 iki 6 v.v. “Šatrijos” 
skaučių tuntas; nuo 6 iki 6.30 v.v. 
parapjios kunigai; nuo 6.30 iki 7 v.v. 
seselės; šeštadienį nuo 6 v.v. iki 7 
v.v. maldos būrelis; nuo 7 iki 7.30 
tretininkai, nuo 7.30 iki 8 v. KLK 
Moterų Draugijos Prisikėlimo sky
rius; nuo 8 iki 8.30 ateitininkai sen
draugiai; nuo 8.30 iki 9 v.v. “Ramby- 
no skautų tuntas; nuo 9 v. iki 9.30 
sporto klubas “Aušra”.

— Velykų dieną Mišios — 8 v.r., 
9 v., 10 v. ir 11.30 v.r.; vakare Mi
šių nebus.

— Ligoniai ir seneliai lankomi šį 
ketvirtadienį.

— Parapijiečiai ir lietuviai kvie
čiami 1981 metams salę išsinuomuo- 
ti iki š.m. balandžio pabaigos. Po to 
bus nuomuojama svetimtaučiams.

— Naujam pianinui pirkti aukojo 
J. O. Ražauskai S25. Liturginiams 
drabužiams pirkti aukojo: S. Minio
tienė $40, A. Kaiserienė $20; para
pijos reikalams aukojo: K. Aranaus- 
kas $50, M. Žemaitienė $20, K. Šal- 
tys $20.

— Dail. K. žoromskio meno paro
da, kurią globoja KLK Moterų Dr- 
jos mūsų parapijos skyrius, įvyks ba
landžio 26-27 d.d. Parodų salėje.

— Metinė ateitininkų šventė įvyks 
balandžio 19-20 d.d. mūsų parapijos 
patalpose. Federacijos vadas J. B. 
Laučka skaitys paskaitą balandžio 
19 d., 6 v.v.

— Mišios: Velykų naktį už parapi
ją, už Mykolą Tabulėną ir už Anta
niną Ribinskienę; Velykų dieną 8 v. 
už Edvardą Stankaitį, užpr. tėvai, 
9 v. už Petrą Šidlauską, užpr. A. E. 
Sudikai, 10 v. tretininkų intencija, 
užpr. valdyba, 11.30 už parapiją.

REIKALINGI nuolatiniam darbui 
stalius, galintis dirbti prie mašinų 
bei varstoto ir kitas prie pakrovimo 
bei pakavimo. Turi turėti sąžiningu
mo rekomendacijas. Skambinti vaka
rais po 8 v.v. tel. 274-6373 arba 625- 
0512 Mississaugoje.
DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. Tel. 
787-9021 Toronte.

jgTsv) Maloniai kviečiame . • •OVLzįjįj visus tautiečius dalyvauti metiniame

"Tėviškės Žiburiu”

BALIUJE
►
► •

• Meninę programą atliks "NERIJA" — lietuvaičių dainos vii

BUS DVI LOTERIJOS — didžioji (su specialiais bilietais) ir mažoji (su 
įėjimo bilietais). Galėsite laimėti televizijos priimtuvą "Zenith" (spal
votą), žymių dalininkų paveikslus, keramikos kūrinius ir daug kitų 
vertingų dalykų. Čia rasite tradicinių lietuviškų valgių ir gaivinančių 
gėrimų bufetą

Baliaus pradžia - 7 v.v., programos - 7.30 v.v

Prisikėlimo parapijos banke
lis bus uždarytas Didįjį Penkta
dienį ir Velykų sekmadienį.

Bus dvi loterijos balandžio 12, 
šeštadienį, metiniame “Tėviš
kės Žiburių” spaudos baliuje — 
didžioji ir mažoji. Didžiojoje 
loterijoje yra stambieji laimi
kiai — spalvotos televizijos pri
imtuvas, dailininkų paveikslai, 
keramikos dirbiniai ir t.t. Bilie
tai platinami iš anksto; jų kaina 
— $3 už keturis. Jų bus galima 
gauti ir pačiame spaudos baliu
je. Šioje loterijoje galės laimėti 
visi, kurie yra ar bus įsigiję bi
lietus, nors ir nedalyvautų ba
liuje. Mažoje loterijoje galės da
lyvauti tiktai tie, kurie bus spau
dos baliuje ir turės įėjimo bilie
tus (jie yra numeruoti). Joje 
taip pat yra vertingų laimikių. 
Tikimasi, kad bus ir Napoleono 
tortas.

“Atžalynas” kviečia visus at
silankyti į metinį parengimą- 
koncertą, šokius ir vakarienę 
balandžio 19 d. Lietuvių Na
muose. Bilietus galima įsigyti 
pas sekančius asmenis: G. Mor
kūnienę 762-0174, A. Lukošie
nę 536-0911, V. Dauginį 533- 
1121. Tėvu komitetas

Lietuvių Tautodailės Institu
tas “T. Žiburių” spaudos ba
liaus loterijai paskyrė vieną eg- 
zemplorių dailininkų A. A: Ta
mošaičių leidinio' “Lithuanian 
National Costume”. Leidinio 
kaina — $25. Šis egzemplorius 
teks vienam iš laimingųjų spau
dos baliaus dalyvių.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba kovo 22 d. posėdy

je pasiskirstė pareigomis: pirm. A. 
Senkus, vicepirm. St. Kuzmas, ižd. 
dr. J. Slivinskas, sekr. T. Stanulis. 
Visuomeninės veiklos komisija: 
pirm. A. Šileika, nariai — B. Bedar- 
fienė, A. Pacevičius. Statybos komi
sija: pirm. H. Lapas, nariai — O. 
Delkus, B. Jackus, M. Yčas, kuris 
yra ir jaunimo atstovas.

— Visiems LN nariams ir kandi
datams buvo paštu išsiųsti kvietimai 
į LN narių metinį susirinkimą, kuris 
įvyko kovo 16 d. Nemaža dalis šių 
pranešimų grįžo atgal, nes adresatai 
nebuvo surasti. LN prašo visus na
rius, kurie yra pakeitę savo adresus, 
neatidėliojant pranešti LN raštinei 
tel. 532-3311.

— LN Moterų Būrelio metinis su
sirinkimas šaukiamas balandžio 20 
d., 1 v.p.p., Gedimino pilies menėje.

— LN ir LN Moterų Būrelis ren
gia Velykų stalą-pietus balandžio 13 
d., 1 v.p.p., Karaliaus Mindaugo me
nėje. Dar yra likę keletas bilietų.

— LN Moterų Būrelio rengiama 
dail. Jurgio Juodžio meno darbų pa
rodau įvyks balandžio 12, šeštadienį, 
4-7 v.v., balandžio 13, sekmadienį, 12 
-5 v.p.p., LN Gedimino pilies me
nėje.

— LN šachmatininkų klubo vi
suotinis narių susirinkimas — balan
džio 13, sekmadienį, 12.30, LN.

— Velykų švenčių metu Lietuvių 
Namų raštinė ir svetainė “Lokys” bus 
uždaryti balandžio 4, penktadienį, ir 
balandžio 6, sekmadienį.

— Pr. sekmadienio LN popietėje 
dalyvavo 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: dr. K. Pavilanis iš 
Kvebeko, V. L. Kybartai, E. V. Sa
kai, J. J. Stanaičiai iš Hamiltono.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tek 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Maloniai kviečiame atsilankyti j 

dailininko JURGIO JUODŽIO MONTREAL®
s:
kuri Įvyks š.m. balandžio 12-13 d. d.

Lietuvių Namų Gedimino pilies menėje
Parodos atidarymas — balandžio 12, šeštadienį, 4 v.p.p.
Lankymo valandos: balandžio 12, šeštadienį nuo 4 v.p.p.
— 9 v.v., balandžio 13 sekmadienį, nuo 12 v. — 5 v.p.p.

Lietuvių Namų Moterų Būrelis

Balandis — solidarumo įnašų 
mėnuo. Kiekvienais metais stip
resnės Toronto lietuviškas or
ganizacijas pagal išgales remia 
Bendruomenės veiklą. Tačiau 
didžiausias pajamų šaltinis yra 
solidarumo įnašai. Apylinkės 
valdyba kreipiasi į bendruome
nę, kad paremtų jos užsibrėžtus 
darbus ir visi sumokėtų šį pen
kių dolerių metinį įnašą. Tai 
galima atlikti darbo valandomis 
mūsų kooperatyviniuose banke
liuose. Tenai galite sumokėti 
metinį įnašą arba pasirašyti 
blanką, pagal kurį kiekvienais 
metais iš jūsų turimos sąskaitos 
bus atskaitomi penki doleriai.

Taip pat balandžio 13, 20 ir 
27 d.d., sekmadieniais, parapi
jose po pamaldų ir Lietuvių Na
mų popietėje įnašą galite sumo
kėti valdybos įgaliotiems rinkė
jams. Taipgi betkada šį įnašą 
galite sumokėti apylinkės val
dybos nariams.

Tenelieka nė vieno lietuvio 
Toronte nesumokėjusio solida
rumo įnašo!

Apylinkės valdyba

Tautybių savaitei Karavanui 
grėsė skilimas, kai 15 tautybių 
sudarė atskirą organizaciją ir 
ėmė reikalauti reformų Karava
ne. Po ilgų derybų, tarpininkau
jant miesto valdybos nariui A. 
Eggletonui, pavyko susitarti ir 
tuo būdu išvengti dvigubo festi
valio. Sutarta: sudaryti prie Ka
ravano vadovybės 17-kos narių 
patariamąjį komitetą, kurio pir
mininkas įeis balsuojančiu na
riu į Karavano vadovybę; suda
ryti trijų nepriklausomų asme
nų komisiją spręsti skundams 
paviljonų, kurių prašymai būtų 
atmesti. Dauguma nepatenkin
tųjų su tais pasiūlymais sutiko. 
Iš jų dalyvaus š. m. Karavane: 
arabai, australiečiai — zelandie- 
čiai, latviai, filipiniečiai, švei
carai, Kipro turkai. Kitos gru
pės dar nėra apsisprendusios. 
Karavano vadovybė taip pat pa
žadėjo išsiuntinėti metinę fi
nansinę apyskaitą dalyvaujan
tiems paviljonams. Įėjimų pasų 
kaina palikta $6.

Prieš minėtąjį susitarimą bu
vo surengta spaudos konferen
cija, kurioje Karavano atstovai 
— L. Kossaras ir C. G. Burto- 
nas gana kietai laikėsi. “Globe 
a. Mail” III. 21, aprašydamas 
šią konferenciją, paminėjo kri
tišką A. Juzukonio pastabą, kad 
tokia Karavano vadovų laikyse
na esanti nepateisinama.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

IŠNUOMOJAMI du kambariai, virtu
vė ir atskira prausykla su baldais 
arba be baldų antrame augšte, ra
miame name. Skambinti tel. 534- 
5039 Toronte.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE-. 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.
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SPAUDOS
š.m. balandžio 12, Atvelykio 
šeštadieni, ANAPILIO salėje

iš Klevelando • Šokiams gros "Good Time Boys" orkestras

Bilietai — $6, studentams — $3 (galerijoje). Stalai rezervuojami iš 
anksto telefonu 275-4672. Bilietai gaunami "TŽ" administracijoje, 
sekmadieniais — parapijų salėse po pamaldų

LAUKIAME VISŲ IR IŠ VISUR!
RENGĖJAI

Bendruomenės veikėjų kon
ferencija įvyko Detroite kovo 
22-23 d.d. Dalyvavo PLB, JAV 
LB, Kanados LB, Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdybų nariai. 
Iš Kanados dalyvavo: J. R. Si
manavičius, G. Petrauskienė, J. 
Kuraitė, V. Stanevičienė, M. 
Chainauskas, Alf. Balnis, L. 
Beržinytė, Algis šeškus, Zita 
Bersėnaitė, J. šėškutė. Praneši
mus padarė JAV LB pirm. inž. 
V. Kutkus, KLB pirm. J. R. Si
manavičius, KLJS pirm. L. Ber
žinytė, V. Kleiza, G. Aukštuolis 
ir kt. Pranešimai lietė dabarti
nę Bendruomenės veiklą įvai
riose srityse, jaunimo kongresą,
Pasaulio Lietuvių Dienas ir t.t. 
Sekančias Pasaulio Lietuvių 
Dienas nutarta rengti Čikagoje. 
Apie lituanistikos katedros stei
gimą pranešimą padarė L. Ras- 
lavičius. Rasta, kad pigiausias 
universitetas tam reikalui būtų 
Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste. Nutarta šį klausimą stu
dijuoti toliau. Apie “Pasaulio 
Lietuvio” leidybą kalbėjo jo 
red. R. Sakadolskis. Taip pat 
aptarti VI tautinių šokių šven
tės reikalai.

Į Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro kvietimą jungtis bend- 
ron maldon už persekiojamus 
tikinčiuosius Lietuvoje Tikin
čiosios Lietuvos Dienos proga 
atsiliepė ir Toronto vyskupas 
pagalbininkas A. M. Ambrosic, 
kuriam pevestos etninės parapi
jos ir centrinė Toronto miesto 
dalis. Savo atsiliepime šis vys
kupas rašo: “Dėkoju už Jūsų 
laišką š.m. vasario 11 d. Jaučiu 
gilią užuojautą daugeliui Jūsų 
tautiečių, kurie taip ilgai ken
čia už savo ištikimybę Dievui 
ir žmonėms, kuių tarpe Jis lei-
do gyventi. Visi mes turėtume 
būti nepaprastai dėkingi už jų 
tikėjimo liudijimą ir už jų drą
sų priešinimąsi blogiui, nes tuo 
jų pavyzdžiu ir mes stiprėjame. 
Dėl prašymo, kad būtų meldžia
masi už persekiojamus brolius 
Lietuvoje mano srities šventovė
se, kurios yra man patikėtos, tu
riu pasakyti, kad jaučiu tam 
tikrą nepatogumą. Jį sudaro iš
skyrimas vienos tautos, nors lie
tuviai yra kentėję daugiau nei 
daugelis kitų. Be to, gana vėlai 
pasiekė mane Jūsų laiškas su 
minėtu prašymu.” Toliau vysk. 
Ambrosic paaiškina, kad netru
kus su savo taryba svarstys 
klausimą persekiojamų tautų 
už Geležinės Uždangos ir ban
dys rasti bendrą formą maldai 
už visas persekiojamas tautas.

CBC radijas kovo 30, sekma
dienį, 9.05 v.v., transliavo pro
gramą apie pogrindžio tikinčių
jų Bendrijos Sov. Sąjungos val
domuose kraštuose. Programon 
buvo įjungtos giesmės, rekor- 
duotos Sov. Sąjungoje ir kituo
se kraštuose, įskaitant Lietuvą, 
ir atitinkami skaitymai. Progra
mą paruošė Vera Blackwell, 
ateivė iš Čekoslovakijos, radijui 
pritaikė John Reeves, komenta^ 
torėmis buvo Vera Blackwell/fr 
Valve Andre, estų aktorė.

Lituanistinės mokyklos tėvų komi
tetas 1980 m. balandžio 26 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje rengia “Pa
vasario pobūvį”. Lituanistinė mokyk
la veikia jau 30 metų. Per tą laiką 
mokyklą baigė daug mūsų jaunimo, 
kuris dabar savo vaiku atveža į mo
kyklą. Mokyklos išlaikymas yra su
rištas su nemažomis išlaidomis. Tėvų 
komitetas išsiuntinėjo aukų lapus. 
Pagal išgales paremkime lietuvių 
mokyklas savo auka ir ją atsiųskime 
tėvų komitetui. Taip pat nepamirški
me “Pavasario pobūvio”. Meninę da
lį atliks buvę ir dabartiniai mokyklos 
mokiniai.

Tėvų komitetas pavaišins šilta va
kariene su visais priedais. Linksma
jai daliai yra pakviestas jaunimo 
orkestras.

Galės drauge linksmintis trys kar
tos — tėvai, vaikai ir vaikaičiai.

Visi Montrealio lietuviai kviečami 
balandžio 26 d. į Aušros Vartų para
pijos salę. Savo dalyvavimu jūs pri
sidėsite prie lituanistinės mokyklos 
išlaikymo.

Skaučių “Vaivorykštės” projekto 
rinktiniai tautodailės darbai su paly
dovėmis Danute Staškevičiene ir Ire
na Lukoševičiene kovo 22-23 d.d. bu
vo įjungti Kaziuko mugėn Vašing
tone. Ilgą kelionę atliku nauju ir 
erdviu savo automobiliu paslaugusis 
Kostas Toliušis, ir tai jau nepirmą 
kartą. A. A.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyriaus 

šeštasis tradicinis

ST/U^ĄS 
ruošiamas balandžio 13, sekmadienį, 
po 11 v. pamaldų, 
Aušros Vartų 
parapijos salėje.
Suaugusiems $7, moksleiviams $5.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355 •

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

i rmE KIŪNTREHLIŪ LIETINIU 
UTAS KREDITO LJRH4JFI

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas . 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas ....

....... 6% 

.....12% 
12.25% 
11.75%

Trumpai, term ind. iki ................. 13%

Duoda nemokomą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo ■ 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

“Gintaro” ansamblio plokštelės iš
leidimas, kadaise pradėtas Z. Lapino, 
šiuo metu tampa realia galimybe. 
Paskutiniame ansamblio vadovų ir 
gintariečių tėvų komiteto susirinki
me galutinai nusistatyta priimti Kla
ros Mrongowius, gyvenančios V. Vo
kietijoje, pažadėtą plokštelės finan
savimą ir nedelsiant pradėti paruo
šiamuosius darbus: sudaryti komi
siją plokštelei leisti, aptarti liaudies 
instrumentų orkestro sudėtį ir 
plokštelės turinį.

“Gintaras” yra pasižadėjęs šiais 
metais koncertuoti Filadelfijoje- 
Pottsville, Toronte, Čikagoje ir spa
lio mėn. Hamiltone. Po šio pastaro
jo pasirodymo “Gintaras” sekančių 
šešių mėnesių laikotarpyje rūpinsis 
plokštelės išleidimu ir repertuaro 
atnaujinimu. I. M.

Milijoninį tiražą turintis mėnesi
nis žurnalas “Reader’s Digest” turi 
atskiras laidas prancūzų, ispanų, ita
lų ir kitomis kalbomis. Itališkoji to 
mėnraščio laida š.m. kovo numeryje 
išspaudino ilgoką informacinį 
straipsnį apie mūsiškio Alain Stan- 
kės-Stankevičiaus knygą, kurioje jis 
gyvai pasakoja savo vaikystės pergy
venimus II D. karo metu. Dėlto ir 
knyga itališkai pavadinta “Infanzia 
di guerra”. Joje pasakojami. .įspū
džiai nuo Kauno iki Montrealio. Pla
čiau apie minėtą rašinį bus kitame 
“TŽ” numeryje.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................
Nekiln. turto .............
Čekių kredito .............
Investacines nuo .....

.....15%
13.75%
.16.5%
.15.5%

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.


