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Prisikėlimo tiesa Du prisikėlimai
FELIKSAS JUCEVIČIUS

Montrealyje 1980 m. rudenį 
įvyko trečiasis tarptautinis 
mokslo, istorijos ir filosofijos 
kongresas. Paprastai tokiuose 
suvažiavimuose matosi daug 
pretenduojančių į didžius moks
lininkus, o mažai tikrų mokslo 
vyrų, šis kongresas nebuvo iš
imtis. Vienas tokių pretendentų 
kalbėjo apie geros istoriografi
jos principus. Kokius principus 
jis laikė moksliškais, t. y. ge
rais, paaiškėjo iš jo samprotavi
mų. Pagal jį, mokslininkas turi 
apsiriboti konkrečiais faktais. 
Kad žmonės tikėjo stebuklais 
bibliniais laikais, tai vienas iš 
tokių faktų. Kitas faktas, kad 
šiandien stebuklais netikime. 
Todėl šiuolaikinis geras istori
kas neturįs teisės aiškinti jokio 
įvykio stebuklų terminais, net 
jei tas stebuklas įvyko bibliniais 
laikais. Kadangi Jėzaus prisikė
limas yra biblinių laikų įvykis, 
tai mūsų “mokslininkui" aišku, 
kad jo negalime suprasti kaip 
stebuklo, nors tai ir įvyko lai
kais, kada žmonės tikėjo stebuk
lais.

Tikintieji ir netikintieji
Girdint iš toliau, šie “moks

liški” samprotavimai skamba 
geležine logika, bet pasiklau
sius iš arčiau, tai atrodo tik 
tuščių girnų dardėjimas. Mūsų 
istorikas reikalauja konstatuoti 
faktus. Tai tiesa, bet jis pats 
konstatuoja klaidingai. Reikia 
sutikti, kad bibliniais laikais 
buvo žmonių, kurie tikėjo ste
buklais, bet lygiai buvo netikin
čių stebuklais. Niekas geriau to 
nepatvirtina, kaip Jėzaus prisi
kėlimas.

Taipogi mūsų istorikas iškrai
po ir šios dienos faktus. Kaip 
bibliniais laikais, taip ir mūsų 
šimtmetyje yra žmonių, kurie 
netiki stebuklais, bet yra taip 
pat milijonai, kurie jais tiki. 
Kaip anuomet, taip ir šiandien 
vieni atmeta Jėzaus prisikėlimą 
kaip negalimą dalyką, o kiti ti
ki juo, ir šis jų tikėjimas yra jų 
gyvenimo pagrindas.

Kiek tai liečia Jėzaus prisikė
limą, tai nėra jokio skirtumo 
tarp anų laikų ir mūsų. Tai tik 
patvirtina tą didžią ir paslaptin
gą Evangelijos tiesą, kad Jėzus 
bus visais laikais “prieštaravi
mo ženklu” ir kad Jis skirtas 
daugelio “nupuolimui ir prisi
kėlimui” (Lk 2,34).

Tikėjimo pagrindas
Jėzaus prisikėlimas yra krikš

čioniškojo tikėjimo pagrindas. 
Kaip žydams, taip ir pagonims 
apaštalai skelbė Jėzaus mirtį 
bei prisikėlimą, ir tai ne tik 
kaip istorinį faktą, bet ir kaip 
išganymo įvykį, pradedantį es
chatologinę erą. Visi krikščio
niškieji dokumentai ir apašta
liškoji tradicija liudija nesvy
ruojantį tikėjimą į prisikėlusįjį 
Jėzų.

Būti krikščionimi reiškia ne 
stebėtis Jėzumi kaip religiniu 
genijumi ar pripažinti Jį kaip 
kilnaus mokslo skelbėją, o tikė
ti Jo prisikėlimu ir tuo, ką jis 
implikuoja. Ką skelbė Petras 
pirmu savo pamokslu žmonijai? 
Jėzų Nazarietį, nedorėlių ran
komis prikaltą prie kryžiaus, 
bet Dievo prikeltą ir “išvaduo
tą iš mirties siaubo”. Jis yra 
tikrai laukiamasis Mesijas ir ža
dėtasis Išganytojas, papuoštas 
Dievo garbe ir apdovanotas 
dangiškąja viešpatyste. Visas 
Izraelis turi tvirtai įsitikinti: 
“Dievas padarė Viešpačiu ir 
Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukry
žiavote” (Apd 2,22-36). Todėl 
apaštališkajai bendruomenei Jė
zaus prisikėlimas buvo daug 
daugiau, negu prisikėlimo ste
buklo priminimas. Tai buvo 
linksmosios naujienos tęsinys, 
skelbimas tiesos, kuri apreiškia 
radikalų posūkį žmonijos gyve
nime.

Į naują gyvenimą
Norint gerai suprasti kokią 

vietą Jėzaus prisikėlimas užima 
krikščioniškajame tikėjime, rei
kia žinoti, kad jis savo gilia tik
rove negali būti suvestas į pa
prastą ženklą, savos rūsies sim
bolį, kaip apologetinių sampro
tavimų bei teologinių išvedžio
jimų objektą. Jo negalime pa
statyti šalia Lozoriaus, našlės 
sūnaus ar Jairo dukters prikėli
mų, nes Jėzaus prisikėlimas nė
ra paprastas Jo lavono atgaivi
nimas. Jis reiškia tikro istorinio 
Jėzaus įėjimą į naujos egzisten
cijos plotmę, į tą buvimo būdą, 
kuris yra laisvas nuo tų istori
nių sąlygų, kurias saisto erdvė 
ir laikas. Kitaip sakant, Jėzaus 
prisikėlimas yra tas įvykis, ku
ris neįtelpa į įprastinės istori
jos rėmus.

Su prisikėlimu yra kažkas pa
našaus, kaip su minties faktu 
pažinimo plotmėje — jai yra 
medžiaga prieinama, bet ji me
džiagai — jau nebeprieinama. 
Mintis negali būti uždaryta 
medžiagoje. Taipogi ir prisikėli
mas išsiveržia iš įprastinės isto
rijos rėmų. Joks apaštalas ne
kalba apie atgaivinimą, bet tik 
skelbia gyvąjį Jėzų. Jie visi lai
ko save prisikėlimo liudinin
kais, nes matė ir sutiko tą, ku
ris buvo nukryžiuotas.

Štai kodėl ir evangelistai ap
rašo ne prisikėlimo vyksmą, o 
tik su juo susietus ženklus, kaip 
nuritintą akmenį, tuščią kapo 
rūsį, numestąs

Visai kitaip evangelistai pa
sakoja apie gyvojo Jėzaus apsi
reiškimus. Iš tų pasakojimų ma
tyti, kad apaštalams buvo aišku, 
jog iš numirusių prisikėlęs Jė
zus skiriasi savo esme nuo anks
tyvesnės egzistencijos būdo: Jis 
ateina pas mokinius “durims 
esant užrakintoms”; kai pasiro
do Magdalenai, ši iš karto Jo 
neatpažįsta; tai atsitinka ir su 
Emaus mokiniais — kai Jis at
siranda apaštalų tarpe ir į juos 
prabyla, tie suvirpa iš išgąsčio, 
žodžiu, Jėzus Nazarietis gyvas, 
bet gyvas jau kitaip.

Egzistencinė pakopa
Tas savaip gyvas Jėzus yra 

žmonijos naujos istorijos pradi
ninkas. Evangeliniai pasakoji
mai atrodo taip suformuluoti, 
jog aiškiai matyti jų dvejopas 
uždavinys — skelbti prisikėli
mo įvykį ir nurodyti jo galutinę 
reikšmę.

Evangelistai duoda suprasti, 
kad apaštalai buvo ne tik prisi
kėlusiojo Jėzaus apsireiškimų 
dalyviai, ne tik Jo naujos egzis
tencijos liudininkai, bet ir pri
vilegijuoti vyrai, kurie antgam
tinės šviesos dėka suvokė gilią
ją šio įvykio prasmę. Jie matė 
ne tik ženklus — jiems apreikš
ta ir jų paslaptis. Jie pasakoja, 
kaip Jėzus, pradėdamas nuo 
Mozės, primindamas visus pra
našus, aiškino Emaus moki
niams, kad visi Raštai kalba 
apie Jį (Lk 24,27); kaip rodyda
mas apaštalams rankas ir šoną, 
Jis davė jiems Šventąją Dvasią 
ir galią atleisti bei sulaikyti 
nuodėmes (Jn 20,20-23); kaip 
pagaliau pažadėjo būti su savo 
ištikimaisiais iki pasaulio pabai
gos (Mt 28, 20). 'l ai reiškia, kad 
prisikėlimas nėra Jėzaus misi
jos baigmė, bet nauja žmonijos 
egzistencijos pradžia ir Jo buvi
mo naujo būdo istorijoje užuo
mazga.

Tai puikiai suprato ir pirma
sis didysis konvertitas Paulius. 
Jam buvo aišku, kad Jėzaus pri
sikėlimas yra mūsų tikėjimo 
pagrindas, nes jei jis nėra pri
keltas, tai apaštalų skelbimas 
tuščias ir tuščias mūsų tikėji
mas (1 Kor 15,14). Prikeldamas 
Jėzų, Dievas parodė žmonijai 
didžiausią gailestingumą, nes 
Jis mus taip pamilo, jog miru
sius nusikaltimais, prikėlė gy
venti su Kristumi (Ef 2,5). Kas 
miršta su Kristumi, tas ir kelia-

Aukos kryžiai antgamtiniame gyvenime pražysta dvasiniais žiedais ir atbaigia žemiškąjį 
gyvenimą prisikėlimu, kuriam kelią paruošė Kristus DAIL. ADA VEKTERYTĖ

Pražydę aukos kryžiai
J. KUZMICKIS

Kun. Werenfried van Straa- 
ten, kurio sielovados laukai nu
tįsta už geležinės ir bambuko 
uždangos, mini “kryžius, ant 
kurių kabo mūsų broliai. . . 
Kristaus kančios metu kryžiai 
šventovėse uždengiami, tačiau 
plačiame pasaulyje jie naudoja
mi kankinti ir žudyti” — kry
žiai, ant kurių miršta mūsų bro
liai.

“Lietuvos KB Kronikos” ne
spėja išskaičiuoti kankinių, kan
kinamų ant kryžiaus: M. Jure
vičius tardomas už maldininkų 
religinių procesijų organizavi
mą į Kryžių kalną ir Šiluvą; 
Kauno psichiatrinėje ligoninėje 
Void. Karaliūnas “gydomas” 
nuo tautinių ir religinių įsitiki
nimų; lituanistas Gint. Iešman
tas įgrūstas į kalėjimą už bend
radarbiavimą pogrindžio spau
doje; 25 metus merdėjęs Gula
go lageriuose Petras Lukoševi
čius vėl suimtas ir paguldytas 
N. Vilnios psichoneurologinėje 
ligoninėje. . .

“Ką mylim, kuo tikim?”
Ne be reikalo mąsli poetė Al

si su Kristumi (Rom 6, 8-11).
Išvada aiški: Jėzaus prisikėli

mo tiesa yra visos žmonijos pri
sikėlimo tiesa. Krikščioniškasis 
pasaulis gyvena šia tiesa jau 
beveik du tūkstančiai metų. Pa
saulis gyvens, jei gyvens šia tie
sa tūkstančius metų ateityje. 

dona Puišytė norėtų “su meile 
eiti į žmones — išgirsti, ką šir
dys byloja, ką rauda jų akys, 
skvarbios, nedrąsios ir trumpa
regės”. Norėtų “knygą nežino
mą tyliai skaityti” ir nors 
mirksniui sustabdyti “skuban
čius vieškeliais brolius ir seses” 
po amžių svarstyklėm, kad susi
mąstytų: “Ką mylim, ką ginam, 
kur skubam, kuo tikim?” (Po 
ąžuolu — šaltinis, 32 psl.)

Poetė mini troškulį ir besi
veržiančią “dvasią į begalybę 
pro bruzdančius, pro laikinus 
namus”. . . Kryžiai, ant kurių 
karo mūsų broliai, ir tiesos jieš- 
kojimas — “gyvi klaustukai: 
kas atsakys, kas atsakys, kas at
sakys?”

Kristaus išpažinėjai arba pa
tys neša Jo kančios kryžių, ar
ba, kaip šventosios moterys, se
ka paskui, Veronikos skarele 
šluostydami kankinių kruviną 
prakaitą.

Kai vysk. Jeronimas Menges 
buvo paskirtas Bukarešto apaš
taliniu administratoriumi, Ru
munijos vyriausybė pareikala
vo, kad nutrauktų visus saitus 
su Roma. Šiam atsisakius, nak
tį buvo suimtas, grandinėmis 
sukaustytas įstumtas i kalėjimą 
ir apkaltintas šnipinėjimu. Kad 
priverstų “prisipažinti”, naktį 
tris, keturis kartus buvo išve
damas ir žiauriai daužomas. Vė
liau buvo uždarytas vienutėje 
ir verčiamas dieną naktį vaikš
tinėti. Jei pavargęs akimirksnį 
sustodavo, prižiūrėtojas šerda

vo į veidą, kol visi dantys išbi
ro. Po poros dienu nualpo. Die
nų dienas pusgyvis gulėjo ant 
medinio gulto.

Šitaip kentėjo dvylika metu 
24 kalėjimuose. Pagaliau liepta 
jam nusirengti ir nuogam 
šliaužti į sandėlį. Apsirengęs 
perilgom kelnėm, apiplyšusiu 
švarku ir be jokių baltiniu pa
galiau buvo išleistas. Septynioli
ka mėnesių vargęs ligų ir ne
turto lydimas, buvo ištremtas į 
Vokietiją.

Vysk. J. Menges ant savo pe
čių išsinešė sunkių atsiminimų 
kryžių, kaip kard. Mindszenty, 
mūsų ark. T. Matulionis, J. Ka- 
džionis ar N. Sadūnaitė.

Klystujne, galvodami, kad 
kryžius sudaro mūsų tikėjimo 
pagrindą, — mes nesame defe- 
tistai. Negalime sutikti su hin- 
dų išpažinėjais, kad žmogaus 
gyvenimas yra prakeikimas, ku
riuo bus galima nusikratyti, pa
keitus egzistenciją nirvanos be
dugne.

Kas esame, kur einame?
Nukryžiavimas taipgi nesuda

ro mūsų tikėjimo viršukalnės: 
mes viltingai žiūrime į Kristaus 
ir mūsų prisikėlimą. Ne nirva- 
na-merdėjimas, bet dangus yra 
mūsų tikslas, nes Kristaus švie
soje matysime tikrąją šviesą, 
apšviečiančią žinojimu, kas 
esame. Juk Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė savo viena
tinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris

(Nukelta į 2-rą psl.)

KAZYS MILERIS
Kai į belapius šventoriaus 

medžius tik pradeda atsimušti 
tekančios saulės žara, plačiai at
sidaro šventovės durys, ir pro 
jas į lauką pradeda veržtis Pri
sikėlimo procesija. Pirmiausia 
pasirodo stula persiaustas rezu- 
rekcinis kryžius, o po jo pro 
šventovės duris pradeda judėti 
vyrų su baltomis kamšomis ne
šamos įvairiaspalvės vėliavos.

Ankstyvo pavasario vėjelio 
supamose vėliavose tarytum gy
vi juda dailidė šv. Juozapas su 
berniuku, Marija su ant širdies 
sudėtomis savo sidabrinėmis 
rankomis, vėjuje sukinėjasi 
stipraus sudėjimo parapijos glo
bėjas šv. Petras.

Apylinkės ūkininkų dukterys 
neša ant pečių užsikėlusios įvai
rius tikėjimo simbolius — alto
rėlius. Išdidūs, lyg romėnų ka
reiviai, procesiją tvarko savo 
žvangančiom lazdom tvarkda
riai. Pasirodo smilkalų dūmai ir 
baldakimas. Po juo su mons
trancija rankose žingsniuoja ka
nauninkas. Jo abiejose pusėse, 
prilaikydami kanauninko mons
tranciją nešančias rankas, ban
do prie jo žingsniavimo prisitai
kyti du vyrai. Aplinkui visokio 
nuaugimo baltu ir raudonu už
sivilkę tarniukai, kurie žvangi
na ligi rankų pakirtimo visokių 
garsų varpeliais.

Baldakimą seka parapijos 
choras. Choristės — susikabinu
sios rankomis, o vyrai traukia 
didingą giesmę,net ligi parau- 
donavimo. Šalia jų, mosikuoda
mas didele knyga, eina ir var
gonininkas. “Linksma diena 
mums nušvito” giesmės garsai 
veržiasi fapyaušrėje bundančio 
miestelio padangę.

Prie varpinės įnirtęs būgni
ninkas savo kumščiais tašo būg
nus, žadindamas iš medžių 
paukščius ir gąsdindamas už 
akmeninės šventoriaus tvoros 
prie vežimų pririštus arklius. 
Apylinkės kaimų žmonės, rytą 
išėję šerti jau besibaigiančiu 
pašaru savo gyvulių, sustoję pa
siklauso toli iš miestelio at- 
skrendančios būgnų muzikos.

Panašų Prisikėlimo vaizdą 
mes visi esame išsivežę iš savo 
gimtojo krašto. Nuo savo tautos 
atskirta lietuviškoji išeivija jau 
to visko čia nebeturi. Nebeturi 
to visko ir tautiečiai tėvynėje. 
Tokiom šventėm atėjus, su psal
mininku norisi kartoti tuos 136 
psalmės žodžius: “Kaipgi giedo
sime Viešpačiui giesmę sveti
moje žemėje. Jei užmirščiau ta
ve, Jeruzale, tenudžiūsta mano 
dešinioji ranka. . .”

Prisikėlimo stebuklas
Tą ankstyvą sekmadienio ry

tą Jeruzalės gatvėmis skubėjo 
pamaldžios moterys su miros ir 
kvepalų mišiniu į Golgotos kal
no kapines, kur Juozapo iš Ari- 
matėjos padovanotoj kapavie
tėj paskubomis buvo palaidotas 
Nukryžiuotojo kūnas. Bet Kris
taus kūno jos ten neberado. Tik 
pamatė, kad olos dangtis atriš
tas, numestos drobulės ir nuo 
galvos skara. Labai išsigandu
sios jos tuoj išsikvietė Simoną 
Petrą ir kitą mylimą Jėzaus mo
kinį. Jie visi nustebę ir nusimi

I
 Kristaus Prisikėlimo
šventės sulaukus, sveikiname skai
tytojus ir visus tautiečius, laukian- 
či us Lietuvos prisikėlimo.

Naujieji pasaulio įvykiai tęsti- 
'į prina šio prisikėlimo viltį!
į “Tėviškės Žiburiai”
tssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

nę pradėjo galvoti, kad Kris
taus kūnas yra kieno nors pa
vogtas. Tik pasirodęs angelas 
išsklaidė visų abejones: “Kam 
jieškote gyvojo tarp mirusiųjų? 
Jo nėra čia, jis prisikėlė. Atsi
minkite, kaip jis jums kalbėjo 
dar tebebūdamas Galilėjoj. . 
(Luko 23,24).

Kas būdinga anų laikų žmo
gui, būdinga ir dabartiniam. 
Tos šventosios moterys ir vyrai, 
buvę su Kristumi, taip greit pa
simetė, viską pamiršo ir pradė
jo abejoti. Mat, žmogiškojo pra
do yra ir didžiausiuose herojuo
se.

Esame mokomi, bet neiš
mokstame, esame tikintys, o to 
tikėjimo tiek mažai tematyti. 
Visą mūsų žmogiškąją buitį yra 
pavergus duonos, malonumų ir 
egzistencijos užsitikrinimo ko
va. Laikome šį gyvenimą laiki
niu, tikime į amžinąjį pomirti
nį gyvenimą, tačiau pasiruoši
mui ir apmąstymui iš septynių 
savaitės dienų praktiškai skiria
me tik vieną valandą sekmadie
nio pamaldų. Iš Dievo reikalau
jame daug stebuklų ir dažnai 
prašome tik sau čia malonesnio 
gyvenimo. Tų stebuklų nesu
laukdami, pradedame viskuo 
abejoti. Abejonių, kaip mato
me, turėjo net ir patys pirmieji 
Kristaus prisikėlimo liudinin
kai. Tomui net reikėjo įdėti sa
vo pirštus į Kristaus šono žaiz
das^ kad įtikėtų. Žmogus visais 
amžiais pasiliko tuo pačiu žmo
gumi -n- jį visą laiką reikės įti
kinėti.

Laukianti tauta
Velykų prisikėlimas visada 

primins mums kitą laukiamą 
prisikėlimą, būtent, mūsų nu
kryžiuotos nepriklausomos Lie
tuvos. šito prisikėlimo laukia 
žmonės tėvynėje, laukia jo ir 
visa lietuviškoji išeivija. Prisi
kėlimo stebuklo kantriai laukia 
tiek daug savo kankinių palai
dojusi lietuvių tauta. Mums jau 
vienas toks stebuklas įvyko, kai 
po 123 metų carinės rusų prie
spaudos Lietuva 1918 m. vėl at
kūrė savo nepriklausomybę. 
Tada reikėjo labai ilgai laukti 
ir būti tvirtai įtikėjusiems. 
Anas tikėjimas mums ir yra su
kūręs “vargo mokyklą”, iš Prū
sų knygas nešantį knygnešį, 
Kražių šventovės gynėją, aušri
ninkus, varpininkus ir lietuvį 
Sibiro katorgininką. Išlaikėme 
tada, išlaikysime ir dabar. Esa
me apsišarvavę ištverme ir di
deliu tikėjimu, kad tiesa visa
da turi laimėti.

Kaip anuomet, taip yra ir 
šiandien lietuviui siūlomi viso
kie gundymai: tik atsižadėk to 
savo įtikėto prisikėlimo ir tu 
turėsi sau geresnį, sotesnį gyve
nimą, tik pritark melui ir tau 
bus geriau. Bet trys milijonai 
lietuvių pasirinko sau tą pačią 
priešvelykinę Kristaus išeitą 
kančios golgotą, šventai tikėda
mi, kad po jos turės ateiti pri
sikėlimas. Tauta, kuri ir ki
tiems davė karalius, karo vadus 
ir švietėjus, toji tauta, kuri ir 
dabar turi savo Petkus, Sadū- 
naites ir Kalantas, ištvers bet- 
kokį bandymą ir susilauks savo 
didžiojo prisikėlimo.
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Pražydę aukos kryžiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) žiu, užsideda ant pečių ir seka

jį tiki, nepražūtų, bet turėtų Kristų iki mirties.
amžinąjį gyvenimą. J. M. Gillis, rašydamas apie

Tačiau, “jei kviečių grūdas Kryžiaus Evangeliją, pažymi: Velykų margučiai, dailiai ir prasmingai ornamentuoti torontiečio BRONIAUS MARIJOSIAUS

Pranešimas
J. Inkratas, savanoris-kūrėjas, paaukojo 700 dol. "LKB 

Kronikai" Leisti Sąjungai.

Nuoširdžiai dėkojame už didelę auką ir prašome visus 
lietuvius didesnėmis ar mažesnėmis aukomis paremti "LKB 
Kronikos leidimą knygomis.

Sąjunga šiemet išleidžia "LKB Kronikos" knygų 7 
tomus keturiomis kalbomis. Jų išleidimas reikalauja labai 
didelių sumų lėšų, kurių leidėjams dar daug trūksta.

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresu: 
"LKB Kronikai" Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago, Illinois 60629, USA.

Sąjungos valdyba

nekris į žemę ir neapmirs, jis 
pasiliks vienas, o jei apmirs, 
duos gausių vaisių” (Jn 12, 24). 
Dėlto ir mums neįmanu amžino
jo gyvenimo pasiekti, jei neap- 
mirštame kaip kviečio grūdas, 
jei dulkėmis nepavirstame že
mėje, nes šioje ašarų pakalnėje 
kiekvienam lemta pereiti per 
sunkią išbandymo ugnį.

Kelią į amžinąją laimę nutie
sė Kristus — daugelio nesu
prastas, persekiotas, kankintas 
ir prikaltas prie kryžiaus. Mūsų 
išganymas buvo reikalingas 
Kristaus mirties, kad ja būtų 
atitaisytas teisingumas.

Daug kas žavisi poetiškais Šv. 
Rašto vaizdais, palaiminimų ši
luma, stebuklais, bet nevisiem 
lengva skaityti Kristaus kančios 
aprašymą — šiurkščių, subar- 
barėjusių žmonių žiaurumą, 
plakimą, nukryžiavimą. Kaip' 
kard. Franz Koenig pažymi, 
žmoniją atpirko ne kančia, ne 
kraujas, ne Kristaus gyvenimo 
sugriovimas, o Jo meilė: Kris
taus mirtis išreiškia meilę, kuri 
yra neribota.

Ar myli mane?
Kiekvienas, kuris buvo pa

liestas meilės, žino, kad ji rei
kalauja aukos. Į meilę kėsinasi 
pavydas, savimyla, kitų prie
kaištai, mylimo asmens būdo 
silpnumai, ligos, supratimo ir 
įsijautimo reikalavimas. Mylįs 
nekartą susigūžia po aukos naš
ta.

Prisikėlęs Kristus parodė ne
paprastą meilę visiems, už ku
riuos mirė. Nuostabią meilę pa
juto Marija Magdalietė, kai ši, 
nepažinusi Jėzaus, manė, kad 
kas nors paėmė jos Viešpatį ir 
nežinojo kur Jį padėjo. . . “Mo
terie, ko verki? Ko jieškai?” 
prabilo Kristus, ir Jo žodžiais 
sklendenusi meilė palietė ne 
tik jos širdį, bet ir lengvai šiu
renusį vėjelį sode. Argi dviejų 
mokinių, keliavusių į E m aušo 
kaimą, “širdys nebuvo užside
gusios, kai Jis kelyje kalbėjo ir 
atvėrė Raštų prasmę?”

Kai Jėzus pasirodė moki
niams prie Tioeriados ežero, 
net tris kartus paklausė Simo
ną Petrą, ar Jį myli ir, kai šis 
nuliūdo pasimetęs, pratarė: 
“Ganyk mano avis. . . Kai buvai 
jaunas, pats susijuosdavai ir 
vaikščiojai, kur norėjai. O pa
senęs tu ištiesi rankas, — kitas 
tave perjuos ir ves, kur nenori”. 
Sv. Jonas po šio aprašymo pri
duria: “Jis tai pasakė, nurody
damas, kokia mirtimi Petras pa
šlovinsiąs Dievą” (Jn 21, 17-19).

Taigi, nė Petrui Jėzus nepa
žadėjo laimingo gyvenimo že
mėje. Jis buvo persekiojamas, 
kalinamas ir galų gale nukan
kintas ant kryžiaus. Viešpats, 
rodos, ligi šių laikų klausia 
mus, kaip tada Joną ir Jokūbą: 
“Ar galite gerti taurę, kurią aš 
geriu?” O juk tie du apaštalai 
taipgi nesitikėjo tokio klausi
mo, svajodami apie garbę ir 
pirmas vietas amžinybėje.

“Neatsisakysiu kryžiaus”
Ne tik dvylika apaštalų, bet 

ir 72 mokiniai su tūkstančiais 
pasekėjų girdėjo šiuos daug ko 
reikalaujančius Kristaus žo
džius: “Kas myli sūnų ar dukte
rį labiau už mane, nevertas ma
nęs. Kas neima savo kryžiaus ir 
neseka paskui mane, taipgi ne
vertas manęs” (Mt 10,37).

Meilės Kristus reikalauja 
žmogaus meilės, ištikimybės. 
Jis susilaukė jos iš savo moki
nių ir pasekėjų ne tik prieš du 
tūkstančius metų, bet ir visais 
laikais, o taipgi ir šiandien. 
Kai įšėlęs ateizmas siautėja pa
vergtoje Lietuvoje ir nori at
plėšti žmones nuo Dievo, mili
jonai paprastų žmonių su savo

“Šiuo akimirksniu, kai šios ei
lutės rašomos, tuzino kraštų už 
Geležinės Uždangos krikščionys 
laikosi Bendrijos ir tikėjimo, ri
zikuodami kankinimais ir mirti
mi. Gali ateiti ir mūsų eilė. Jei
ateis, turime atsiminti, kad mes 
esame Kryžiaus žmonės. Argi 
mes, eidami Kryžiaus kelius, 
nepasižadame vieni ar su visa 
Bendrija: “Aš neatsisakysiu 
Kryžiaus, aš Jį priimu, apkabi
nu” (So near is God).

Prisikėlimo laidas
Velykų švenčių pagrindinė 

mintis — kaip Kristus prisikėlė 
iš numirusių, taip mes visi po 
mirties prisikelsime. Sv. Pau
lius, įkvėptas gerosios Dvasios, 
aiškina, kad, kai mirusieji bus 
prikelti, “šis gendantis kūnas 
apsivilks negendamybe ir šis 
marus kūnas apsivilks nemary
be” ir tada išsipildys užrašytas 
žodis: “Pergalė sunaikino mir
tį” (1 Kor 15,54).

Jėzaus prisikėlimas teigia, 
jog dabar neįmanoma, kad žmo
gaus gyvenimo istorija pasi
baigtų nykiame chaose: ji nusi
tęsia iki amžinojo gyvenimo, 
šviesos ir meilės. Nusitęsia 
tiems, kurie ramybės ir pras
mės jieško ne materializmo 
svaičiojimuose, bet musų Vieš
patyje Jėzuje Kristuje.

iNors “pasaulyje jūsų laukia 
priespauda, bet jūs Būkite drą
sūs: aš nugalėjau pasaulį!”

Ar įmanu nepasiKlysti moder
naus gyvenimo džiunglėse? Ar 
įmanu atsispirti šėlstančioms 
ateizmo bangoms?

Kad tai įmanoma, mums įro
do tie, kurie už Geležinės Uždan
gos pasilieka atsparūs radijo, 
televizijos, spaudos sėjamiems 
netikėjimo kūkaliams ir, nepai
sydami persekiojimų, išlieka 
tvirti, nepalaužiami, ištikimi 
Kristui.

Kristaus ilgesys
W. van Straaten aprašo 

Friedlando pereinamąją stovyk
lą, į kurią buvo siunčiami repat
riantai iš sovietų “rojaus”: jų 
veidai pažymėti kančios ir prie
spaudos brėžiais, o akys rodo 
džiaugsmo kibirkštėles, atgavus 
laisvę.

Mons. W. Sheperjans, buvęs 
povandeninio laivo jūreivis, pa
pasakojo apie 72 metų vyrą, at
keliavusį iš Sibiro. Dar nė ne
pailsėjęs po nesibaigiančios ke
lionės, užėjo į šventovę pasi
melsti. Kai po pusantros valan
dos kapelionas nuėjo jo pašauk
ti, vyras atvėrė savo daug ken
tėjusią širdį:

— Tėve, dvidešimt metų man 
nebuvo galima atsiklaupti Die
vo tabernakulio akivaizdoje. Vi
są laiką buvo neįmanu išklausy
ti Mišių ir priimti Komunijos. 
Aš niekuomet nemačiau kuni
go. Ar galėčiau dabar atlikti iš
pažintį ir priimti Komuniją. 
Nors esu nepaprastai išalkęs, 
nuo vidurnakčio pasnikavau, 
kad galėčiau priimti Komuniją. 
Rusijoje kasdien meldžiausi, 
bet daugiau nei ko kito pasige
dau Mišių ir Komunijos.

Ateizmo plintančios bacilos 
neužkrėtė to senelio sielos, kaip' 
neužkrečia tų lietuvių, kurie, 
nepaisydami persekiojimų, or
ganizuoja eisenas į Kryžių kal
ną, Šiluvą ar Ž. Kalvariją.

Jie jaučiasi esą Vynmedžio 
šakelės ir savo gyvenimu paliu
dija Kristaus žodžius: “Kas pa
silieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių; nuo manęs 
atsiskyrę, jūs negalite nieko nu
veikti” (Jn 15,5).

• Į žemę neatsirėmęs, dangaus ne
pasieksi; j dangų neatsirėmęs, žemės 
nepajudinsi. — A. RAMŪNAS.

ganvtoiai’ be baimės ima kry-

Opozicija sovietų valdžiai Lietuvoje
Dr. Tomo Remeikio veikalas apie Lietuvos rezistenciją prievartinei sovietų valdžiai

DR. D. KRIVICKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
OPOZICIJA 1970 M.

DEŠIMTMETYJE
Siame dešimtmetyje opozici

ja pasireiškė tiek reformistine, 
tiek revoliucine forma. Subren
dusioje industrinėje visuomenė
je yra daug stiprių impulsų, vei
kiančių pliuralizmo linkme. Jų 
tarpe minėtina revoliucija ko
munikacijoje. Sunku ją kontro
liuoti. Sovietų disidentai gali 
susisiekti tiek viduje, tiek ir su 
užsieniu. Prievartos aparatas 
kiek sušvelnėjo: policijos veikla 
tapo kiek apribota, išnyko slap
ti teismai.

Lietuvos statuso problema 
taip pat sudaro sovietams rū
pestį. Lietuvos inkorporacija į 
Sov. Sąjungą nėra laikoma tei
sėta, nežiūrint didelių pastangų 
laimėti tokį pateisinimą. Nepri
klausomybė liko didelės tautos 
daugumos idealu. Jėga primes
tas režimas lieka ir toliau pa
grindiniu kolonijiniu kompo
nentu ir sudaro didžiausią kliū
tį sovietams režimo pateisini
mui.

Opoziciją kelia taip pat ir so
vietų pažiūra į tautą, būtent, 
siekimas suliedinti tautas į vie
nalytę sovietų tautą. Šios pa
stangos suprantamos kaip Lie
tuvos surusinimas. Chruščiovo 
atolydis padėjo tautinių verty
bių plėtotei. Po 1973 m. prasi
dėjo reakcija prieš tautinės kul
tūros ugdymą. Reakciją iššaukė 
padidėjusi rusų imigracija į 
Lietuvą, teikiamos privilegi
jos ateiviams, nauja kalbų 
politika, išplečianti rusų kalbos 
vartojimą, rusų šovinizmas ir 
garbinimas viso, kas rusiška, su
menkinant tautinę kultūrą, res
publikos teisių mažinimas ir pa
didėjęs centralizmas, įvedus 
naują konstituciją.

Antireliginė sovietų politika 
taip pat turėjo įtakos naciona
lizmo pasireiškimui. Dėlto kova 
dėl religinės ir tautinės laisvės 
žymia dalimi sutapo.

Tarp išorinių veiksnių minė
tini Helsinkio susitarimai, ta
pę žmogaus teisių gynimo baze, 
padėję mobilizuoti užsienio pa
ramą nacionaliniam judėjimui, 
nes žmogaus teisės apima ir tau
tų apsisprendimą. Šis principas 
tapo tarptautinės teisės princi
pu.

Besikeičianti tarptautinė ko
munikacija taip pat palietė pasi
priešinimą Lietuvoje. Užtenka 
slaptai išgabenti bent vieną ko
piją pogrindinio leidinio, jo tu
rinį išplatina Vatikano radijas, 
“Laisvės Radijas” ir kartais 
“Amerikos Balsas”. Gausi lietu
vių išeivija taip pat prisideda 
prie opozicijos stiprinimo. Ta
čiau išoriniai veiksniai turi ma
žesnės reikšmės, negu vidiniai: 
“pati sovietinė sistema yra di
džiausias jos priešas” (102 p.)

RELIGINIS
PASIPRIEŠINIMAS

Stalininiame laikotarpyje 
santykiai Bažnyčios su valsty
be lietė tris pagrindines proble
mas: Bažnyčios nusistatymą dėl 
partizanų veiklos, įvedimo pa
saulietinės kontrolės į Bažny
čios veiklą ir bandymą sukurti 
Bažnyčią, nepriklausančią nuo 
Romos. Parapijinių komitetų 
sudarymas susilaukė griežtos 
opozicijos ir tik 1948 m. dėl 
griežtų represijų hierarchija 
nusileido, sutikdama juos suda
ryti. Bandymai sudaryti nepri-
klaiisnrna Bažnyčia nepavyko

1947 m. gale liko tik vienas 
vysk. K. Paltarokas. Vysk. V. 
Borisevičius sušaudytas, vysk. 
M. Reinys, vysk. Pr. Ramanaus
kas, vysk. T. Matulionis ištrem
ti ar įkalinti. Vienuolynai užda
ryti, likusioje vienoje seminari
joje klierikų skaičius sumažin
tas.

Persekiojimas kiek sumažėjo 
1954 m. Apie 250 kunigų grįžo 
iš tremties. 1955 m. įšventinti 
nauji vyskupai: Julijonas Ste
ponavičius, Petras Maželis, Vin
centas Sladkevičius. Grįžo vysk. 
T. Matulionis. Tačiau tas atoslū
gis ilgai netruko. Nauja spaudi
mo banga prasidėjo 1959 m. 
vysk. J. Steponavičius 1961 m. 
ištremtas į Žagarę.

Sąlygos kiek pasikeitė po 
1964 m. ryšium su vadinamąja 
Vatikano “Rytų politika”, kuri 
rado atgarsį Kremliuje. Vatika
nas siekė dialogo ir “modus Vi
vendi” su komunistiniais reži
mais katalikybei išsaugoti. 
Maskva tikėjosi, kad iškėlusi į 
vadovaujančias vietas pataikau
jančius kunigus, galės demora
lizuoti tikinčiuosius iš vidaus. 
To ypač bijojo katalikai disiden
tai priešingi Vatikano “Rytų po
litikai”. Visdėlto buvo atstatyti 
ryšiai su Vatikanu, paskirti nau
ji vyskupai ir leista išspausdinti 
kaikuriuos religinius raštus. Ta
čiau tai neturėjo įtakos į komu
nistų vedamą politiką religijos 
atžvilgiu. Ir toliau buvo varžo
mas sielovados darbas, ypač vai
kų katechizacijos, sumažintas 
kunigų seminarijos auklėtinių 
skaičius iki 28 1964 m. Iškeltos 
bylos kun. Šeškevičiui, J. Zdebs- 
kiui, Bubniui už vaikų mokymą 
religijos 1970-71 m. Tai sukėlė 
viešą opozicinį kunigų judėji
mą. 1972 m. pasirodė “LKB 
Kronika” ir visa eilė peticijų 
sovietų vadovams.

TAUTINIS ATGIJIMAS
Paraleliai su katalikų teisių 

gynimo sąjūdžiu pradėjo stiprė
ti ir tautinis judėjimas, kuris 
niekada nebuvo nutrūkęs nuo 
to laiko, kai sovietai okupavo 
Lietuvą. Postalininiame laiko
tarpyje, kaip jau minėta, jis 
reiškėsi daugiausia pastango
mis išlaikyti tautinę sąmonę, 
įgavo viešą formą tik 1970 de
šimtmetyje. Bražinskų pabėgi
mas, Simokaičio bandymas pa
bėgti, profesoriaus Kazlausko 
dingimas buvo tik netiesioginis 
atspindys nepasitenkinimo. At
viras tautinis pasipriešinimas 
pasireiškė ypač Simo Kudirkos 
byla ir Romo Kalantos viešu su
sideginimu, sukėlusiu atviras 
riaušes.

Pradedant 1972 m. augo ir 
gausėjo pogrindinė spauda, pa
siekusi 1978 m. 1500 p. Pagrin
diniai religiniai leidiniai: “LKB 
Kronika”, “Tiesos Kelias”, 
“Dievas ir Tėvynė”; tautiniai- 
kultūriniai: “Aušra”, “Rūpinto
jėlis”; liberaliniai bei kairiųjų 
pažiūrų: “Varpas”, “Laisvės 
Šauklys”, “Perspektyvos”. Be 
to, “Alma Mater” ir kultūros 
“Archyvas”.

PAGRINDINES OPOZICIJOS 
SROVES

Katalikų teisių gynimo grupė
Opozicija sovietiniam reži

mui, kylanti iš kunigų ir pasau
liečių bei ginanti katalikų tei
ses, yra geriausiai organizuota. 
Dauguma jos leidinių pasiekia 
Vakarus. Jos yra dvi kryptys: 
pirmoji veikia sistemos ribose, 
antroji — pasyviai subversinė.

Kronika”, antrosios — “Aušra”. 
Pradžioje ši srovė kėlė tik at
skiras problemas, kaip pvz. ku
nigų trūkumą, apribojimus stoti 
į seminariją ir t. t., bet greitai 
išaugo, ir jos veikla nesiriboja 
tik peticijomis ar protestais. Ji 
pasireiškė įvairiais būdais: są
moningą konfrontacija su civili
nės valdžios organais, ginant ti
kėjimo ir sąžinės laisvę bei re
miantis tarptautiniais susitari
mais, konstitucija, mobilizuo
jant tai akcijai paramą iš pasau
liečių, Šv. Sosto ir užsienio ka
talikų. Taip pvz. prieš dekretą 
“Apie religines bendruomenes” 
iš 1976 m. protestavo 70% ku
nigų. Visi administratoriai ir 
vyskupai kritikavo naują konsti
tuciją, pagal kurią tikintieji pa
daromi antros klasės piliečiais. 
Savo akcijai paremti ji suorga
nizavo pogrindinę spaudą ir iš
plėtė veiklą, atitinkančią kata
kombų sąlygas.

Ilgą laiką ji neturėjo organi
zacijos. Tik 1978 m. lapkričio 
13 d. buvo sudarytas katalikų 
komitetas tikinčiųjų teisęms 
ginti.

Paskutiniame dešimtmetyje 
nėra įvykę žymesnių pasikeiti
mų, liečiančių tikinčiųjų trak
tavimą. Režimas mano, kad re
liginiai įsitikinimai yra ne tik 
nesuderinami su komunistų na
rio pareigomis, bet ir su kitų 
sričių darbu.

Lietuvių Helsinkio grupė
Ji susidarė 1976 lapkričio 25 

d. ir buvo Maskvoje paskelbta 
Viktoro Petkaus 1976 m. gruo
džio 25 d. Grupėn įėjo nariai, 
kurių veikla buvo susijusi su 
religine, demokratine, tautine 
ar mažumos opozicija. Savo pa
reiškime ji pasisakė koncent
ruosis ties tais Helsinkio Bai
giamojo Akto nuostatais, kurie 
liečia minties, sąžinės, religijos 
bei įsitikinimų laisvę, ir pridūrė, 
kad dabartinė teisinė Lietuvos 
padėtis buvo pasekmė sovietų 
kariuomenės įžengimo į Lietu
vos teritoriją 1940 m. birželio 
15 d. Jos pirmieji nariai vieni 
buvo suimti (V. Petkus), kiti 
mirė (kun. Garuckas), treti pa
sitraukė į užsienį (T. Venclova), 
bet grupė išliko, įsijungus į ją 
naujiems nariams. Ji išleido vi
są eilę pareiškimų.

Katalikų nacionalizmas
Jis Lietuvoje stengiasi pa

brėžti religijos reikšmę tautos 
gyvenime, kartais parodydamas, 
kad religinių teisių gynimas su
daro sąlygas lietuvių tautybei 
išlaikyti. Autorius nepritaria 
tokiai sutapimo linijai (conver
gence), nes esą tautiniai ir reli
giniai interesai nevisada sutam
pa, be to, ši idėja slepia pažiūrų 
skirtumus, kurie yra aiškūs po
grindinėje spaudoje. Pagrindi
nis šios opozicijos organas yra 
“Aušra”, kuri atmeta revoliuci
nį veikimą ir daugiausia dėme
sio skiria išlaikymui tautinės 
sąmonės kaip pagrindo valsty
bingumui. Lietuvių tauta, siek
dama nepriklausomybės, turi 
būti pasiruošusi ilgai ir sunkiai 
kovai (153 p.). Jų taktika atsire
mia į vysk. Valančiaus politiką 
caro laikais. Tautos išsilaikymui 
grėsmę sudaro rusifikacija ir ti
kėjimo sunaikinimas. “Aušra” 
pasisako už nepriklausomybę ir 
demokratiją kaip valdymo me
todą, už nemokamą švietimą ir 
medicininę pagalbą, Bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės, kovo
ja prieš neigiamas rusų įtakas.

Pirmosios reiškėju yra “LKB (Bus daugiau)

MYLIMAM TĖVELIUI

ANTANUI LELEVIČIUI
Lazdijuose, okupuotoje Lietuvoje, mirus, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos St. Catharines skyriaus pir
mininką JONĄ LELEVIČIŲ ir jo žmoną liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
St. Catharines skyriaus valdyba

Mano brangiam krikšto tėveliui
A+A

BRONIUI GRAŽULIUI
netikėtai mirus, jo žmonai AKVILINAI — krikšto 
mamytei, giminėms bei artimiesiems reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime —

Krikšto sūnus Edvardas ir
Hamilton, Ont. mama ~ St‘ Ed' Labuckai

Cinabiaii Srt jfflemorials; Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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 
pasirfckirtią pagamintų paminklų lie

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

- pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

.ooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa

JfarnitureJBii. \
PILNAS NAMU APSTATYMAS įPILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Išeivija ir pavergtoji Lietuva dabar
DR, A. ŠTROMAS

t

Rengėjų komitetas Toronte š. m. 
kovo 28 d. surengė spaudos vakarą, 
skirtą G. Urbono leidžiamam mėn
raščiui “Speak Up” paremti. Jame 
pagrindinę kalbą pasakė Lietuvos 
disidentas dr. A. ŠTROMAS, gyve
nantis Britanijoje. Čia pateikiame 
jo kalbos santrauką. RED.Politinius įvykius seką Lietuvoje žmonės negalėdavo atsistebėti vakariečių naivumu bei jų supratimu apie valstybinę komunistinės santvarkos esmę. Buvo stebimasi, kodėl išeiviai, turėdami pergyventą sovietinio gyvenimo patyrimą, neišaiškina vakariečiams komunistinės santvarkos tikrovės. Sovietų Sąjunga po karo padarė didžiausią pažangą, pavergus dešimt šalių. Lietuvoje buvo neaišku, kodėl išeivija savo žinojimo ir patyrimo neperduoda Vakarų visuomenei. Mes Lietuvoje irgi neturėjome pilnų informacijų ir negalėjome suprasti šitos padėties. Tik atvykus į Šveicariją paaiškėjo, kad išeivija dirba, veikia. Supratau, kad ne iš karto galima perduoti patyrimą kitataučiams, kurį mes patys pergyvenome. Tačiau, jei stengiesi, tai, kaip sakoma, lašas po lašo ir akmenį pratašo.

1. PatriotizmasKalbant apie patriotizmą ir patriotinę pareigą, prisimintinas kun. dr. J. šėrausko “T. Žiburiuose” paskelbtas straipsnis, kuriame nagrinėjama, kokius veiksmus galima pripažinti patriotiniais ar nepatriotiniais. Šis kun. dr. J. šarausko pareiškimas reikalingas komentarų, nes mes kaip tik šį vakarą demonstruojame patriotinį veiksmą, kurio jis nenorėtų pripažinti patriotiniu. Mano nuomone, jo tvirtinimas, kad patriotizmas yra tai, kas tarnauja Lietuvai, yra teisingas. Atsiskyrimas nuo Lietuvos sudarė išeivijoje tam tikrą pakankamumo iliuziją ir įsivėlė į grynai išeivišką, savanaudišką veiklą, kuri mažai turi reikalo su Lietuva, jos problemomis, bet kuri, savęs pateisinimo tikslu, laikoma patriotine. Tenka sutikti su kita kun. J. Šarausko mintimi, būtent: norint pateisinti save kaip tautos kamieno šaką, pratęstą svetur, reikia atsisukti veidu į Lietuvą ir matuoti visus savo veiksmus ta nauda, tuo indėliu, kurį mes galime įdėti į bendrą laisvės kovą, vykstančią šiandien Lietuvoje.
2. Išeivija — tautos avangardasDeja, su kitais kun. dr. J. šarausko teigimais negalima sutikti. Jis ragina mus tapti tikrais emigrantais, įsijungti į gyvenamųjų kraštų visuomenę ir siekti joje atitinkamų pozicijų. Tokių emigrantų mes jau turime. Tačiau tie, kurie galvoja apie savo tėvynę Lietuvą, kurie savo širdyse išlaikė gimtajam kraštui meilę ir nori pirmoj eilėj būti jai naudingi, — turi galvoti ne kaip emigrantai, bet kaip kovotojai už savo kraštą, nes ir tie, kurie prieš mus atvyko kaip tikri emigrantai, padėjo savo tėvynei. Kiekvienas susipratęs lietuvis išeivijoje privalo dirbti Lietuvai visa širdimi. Jei kuris pasirenka savo dalią kaip emigrantas, gali irgi pasitarnauti Lietuvai. Tačiau šaukti visus eiti tuo keliu būtų neteisinga, perdaug globališka pažiūra.Negalima sutikti su kun. J. Šarausko tvirtinimu, kad išeivijos veikla yra antraeilės reikšmės (uodegizmo teorija), o pagrindinė kova vyksta Lietuvoje. Nėra reikalo mums čia pretenduoti, kaip jis tvirtina, į vaduotojus ir vadus; mes tik galime sekti ir padėti savo žmonėms, kurie dirba Lietuvoje. Aš, praleidęs savo gyvenimą tenai, galiu pasakyti, kad šita išeivijos 

GIUARAS URBONAS, “Speak Up” mėnraščio leidėjas Nuotr. S. Varankos

galvosena lietuviams Lietuvoje visiškai nepriimtina. Mes norime matyti išeiviją kaip neatskiriamą tautos dalį, kaip jos avangardą laisvėje.Lietuvoje yra leidžiama eilė pogrindžio laikraščių, kaip “LKB Kronika”, “Aušra” ir kiti, siekiant priešintis neteisingiems valdžios veiksmams, kaip kad daro ir Helsinkio grupė, iškeldama viešumon žmogaus teisių paneigimus. Mes darome tai tenai, tikėdamiesi išryškinti opoziciją, kuri ten oficialiai iš viso negalima. Reaguodami į įvykius, mes norime matyti išeivijoje tam tikrą politinį branduolį, atstovaujantį tautai užsienyje. Mes laukiame tenai iš išeivijos ne vien tik dvasinio atstovavimo, bet ir konkrečių politinių programų, kurios mums galėtų sudaryti pagrindą kurti būsimos Lietuvos vizijai. Labai svarbu palaikyti politinių minčių komunikaciją, kad būtų sukurtas tam tikras politinis modelis, kuris, laisvės galimybei atsiradus, galėtų būti perkeltas į tėvynę.Mes nenorime skirti išeivijai antraeilės reikšmės. Mes norėtume matyti išeiviją, veikiančią kaip tautos avangardą, kuri, atgavus laisvę, susijungtų su tauta ir aktyviai dalyvautų jos naujo gyvenimo kūrime.
3. Patriotiškumas ir 

savanaudiškumasKitas tvirtinimas, su kuriuo negalima sutikti, būtent, kun. J. Šarausko bandymas apspręsti, kas yra patriotiška ir kas savanaudiška. Jis skirsto išeivių veiklą į tam tikras formas. Jeigu tai pobūviai, koncertai, festivaliai, įvairūs vajai, tai mes jais save aptarnaujame. Jei remiame žmones Lietuvoje, tai jau yra patriotiniai reikalai. Toks skirstymas į geras patriotines ir pateisinamas formas, neturinčias nieko bendro su patriotizmu ir dėlto savanaudiškas, yra neteisingas, klaidinantis. Pagrindas yra ne tas, kaip mes veikiame ar kokias formas pasirenkame, bet kokias intencijas turime. Mano manymu, visos lietuviškos veiklos formos, kokios jos bebūtų, jeigu jos pajungtos vieningumų,įf aųgščiau- siam tikslui, b.ūtent, Lietuvos laisvės kovai, paremtos būsimos laisvos ir nepriklausomos Lietuvos idėjų bei politinių siekių pagrindu, tai tokia veikla yra patriotinė ir naudinga Lietuvai. Lietuviški parengimai, tautinių šokių šventės, koncertai, jeigu jie pajungti pagrindiniams tautiniams tikslams, turi neabejotinai patriotinę reikšmę. Juos taip formuluočiau:1. Mes turime išsaugoti, konsoliduoti lietuviškos visuomenės egzistenciją svetur, nes tos visuomenės svarba Lietuvai yra neįkainojama. Jeigu mes darome su aiškiu tikslu išsaugoti tą visuomenę ir pratęsti sekančiose kartose, atliekame didelį patriotinį ir naudingą tautai bei tėvynei darbą.2. Jei ta visuomenė yra pakankamai pajėgi savo jėgomis išauginti naujas kartas kovoti už Lietuvos laisvę, kartas, kurios galėtų ne tik tęsti, bet ir tobulinti tą veiklą, yra patriotinė.Mūsų pastangos turėtų būti sukoncentruotos į paruošimą mūsų jaunimo pagrindinėms veiklos sritims. Jie turi būti pasiruošę duoti tėvų kraštui laisvo krašto vadovavimo pradus, atstovauti savo kraštui laisvajame pasaulyje ir parengti pagrindą nepriklausomai Lietuvai atstatyti.
4. Nostalgija ir tautinis 

sąmoningumasNevisi kun. J. Šarausko priekaištai yra be pagrindo, nes mes išeivijoje kartais pamirštame tuos pagrindinius tikslus. 

Negalima pasakyti, kad visa tai, ką mes darome, iš tikrųjų tarnauja Lietuvai. Gyvenant Lietuvoje mus pasiekdavo išeivių leidiniai, iš kurių buvo sunku suprasti apie ką tie išeiviai kalba ir ką svarsto. Buvo sunku suprasti vykstančius ginčus. Darydavome išvadą, kad išeiviją apsėdo nostalgijos liga. Reiškia išeivija, neturėdama savo krašto masinės visuomenės atramos, bando atkurti savo išeivišką visuomenę ir atitinkamai reiškia savo nostalgiją praeičiai, bet nesiorentuoja į krašto dabartį ir ateitį. Aš ir mano draugai Lietuvoje priėjome tokią išvadą: didžiausias pavojus, kuris gresia išeivijai, yra ne tai, kad išeivija rengia tik festivalius ar pobūvius, bet kad išeivija gali išleisti iš akių mūsų tautos poreikius. Tai mes vadinome nostalgijos pagunda.Mūsų nuomone, nostalgija ir tautinis sąmoningumas yra dvi viena kitai priešingos sąvokos. Nostalgija gali gyventi visų emigrantų grupėse, kaip italų, graikų ir kitų tautybių tarpe, kurie savo kraštui prisiminti irgi rengia festivalius, šoka tautinius šokius, dainuoja savo dainas. Jie betkuriuo metu gali grįžti į savo tėvynę ir ten pasilikti. Tačiau mums yra visa tai uždrausta? Dėlto ir atsiranda mūsų išeivijoje nostalgijos pagunda, kuri pasireiškia vienatve, atsiskyrimu nuo savo krašto žmonių, kuris mums uždarytas, nepasiekiamas; liko tik praeities prisiminimai to krašto, kur dar kalbama lietuviškai, kur dar skamba lietuviškos dainos.Tačiau tikrovė dabartinėje Lietuvoje yra skirtinga nuo tų laikų, kai ji buvo laisva ir nepriklausoma valstybė. Visos tos leidžiamos lietuviškos kultūros formos yra okupanto apnuodytos svetima komunistine ideologija, kuri siekia įsiskverbti į lietuvių visuomenę, kad greičiau ją suskaldytų ir sunaikintų. Tad mes išeivius stengdavomės įtaigoti, kad nepasiduotų tai žalingai nostalgijai, nes to krašto, kurį palikote, jau nėra. Nostalgija ir tautinis sąmoningumas yra du nesuderinami reiškiniai, dvi nesuderinamos sąvokos. Mes neturime teisės būti nostalgiški, mes privalome būti tautiškai sąmoningi, žinoti kas yra krašte daroma, kas pergyvenama, kokia yra krašte žaizda ir bandyti tą žaizdą gydyti.Kas yra nutautėjęs lietuvis? Mano supratimu, nutautėjęs lietuvis yra tas, kuris nemato šiandien lietuvių tautos kančios krašte. Jeigu jis sutapatina dabartinę Lietuvą su svajonių Lietuva, reiškia jis prarado ryšį su tautos gyvenimu. Todėl nostalgijos pagunda yra pavojingiausias reiškinys išeivijoje.
5. Pagrindinis priešasDar norėčiau pasakyti, kad mes politinėje kovoje turime atpažinti savo tikrą priešą. Mes kovojame prieš komunizmą, prieš visų tautų pavergėją, prieš organizuotą mafiją, kliką, kuri pavergia tautas. Pirmoje eilėje komunizmui pavyko pavergti rusų tautą, kurią panaudojo kaip priemonę kitoms pavergti. Komunizmas yra mūsų bendras visų priešas. “Speak Up” mėnraštis- kelia visų tautų skriaudas, skatina visų tautų viltis į laisvę. Mes nekovojame su rusų tauta, mes nekovojame su lenkais ar kitomis tautomis, bet kovojame prieš komunizmo santvarką, kuri pavergė tautas, jas nužmogindama. Privalome

Gimnazijai reikia mokytojuVasario 16 gimnazijoje nauji 1981-82 mokslo metai prasideda rugpjūčio 31 d. Kaip kitais metais, taip ir dabar keli mokytojai išvyksta. Todėl nuo mokslo metų pradžios gimnazijai reikia lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos ir sporto mokytojų, mergaičių bendrabučio vedėjos ir berniukų bendrabučio vedėjo padėjėjo. Norintieji gimnazijoj dirbti prašomi tuojau siųsti gimnazijos direktoriui pareiškimus, nurodant išeitą mokslą, pedagoginį patyrimą ir pridedant trumpą gyvenimo aprašymą bei išeito mokslo dokumentų kopijas. Bendrabučio vedėja ar vedėjo padėjėju gali būti asmenys, turį pedagoginį, psichologinį ar socialinio darbo (social worker) pasiruošimą.Atlyginimai finansuojami vokiečių valdžios. Jie šiais metais 

dirbti ne atskirai, bet su visų tautų kovotojais už laisvę.Reikia prisiminti, kaip veikė mūsų protėviai. Prieš 75 metus, t.y. 1905 m. gruodžio m., įvyko Didysis Vilniaus seimas, kuriame mūsų veikėjai Basanavičius, Vileišis, Kriaučiūnas ir kiti nutarė: “Pripažindami, jog dabartinė caro vyriausybė yra pikčiausias mūsų priešas, jog dabar prieš tą vyriausybę pasikėlė visi rusų valstijos kraštai; jog geresnį gyvenimą galima įgyti tik laimėjus kovą su senąja tvarka,— susirinkime dalyvavusieji lietuviai nutarė: šviestis, ryžtis kovon drauge su sukilusia Rusijos tautų liaudimi”.Buvo nutarta vesti kovą drauge su kitomis pavergtomis tautomis. Dėlto ir šiandien ta kova turi būti vedama ne mūsų vienų, bet drauge su kitomis tautomis. Tik bendromis jėgomis galėsime visi atgauti savo laisvę. Turime kovoti pirmoje eilėje už visų tautų bendrus tikslus, per kuriuos pasieksime ir savo krašto išlaisvinimą. Vilniaus seimo išmintis, kuri buvo pareikšta lietuvių veikėjų lūpomis, tinka ir mums.
6. Sugestijos“Speak Up” surado tikrą kelią, kovodamas prieš tiesioginį priešą komunizmą, skelbdamas visų tautų kančias. Tiesa, turime angliškai leidžiamą “Litua- nus”, kuris liečia tik lietuvių reikalus, bet jis pasiekia tik ribotą skaičių skaitytojų. Vienas solo balsas mažai kieno girdimas, chore jis randa platesnį atgarsį. Bendrame pavergtų tautų chore lietuvių balsas tampa labiau ir garsiau girdimas. “Speak Up”, nagrinėdamas pavergtų tautų problemas, paliečia ir Kanados problemas, politinius įvykius. Tuo būdu jis patraukia daugiausia skaitytojų. Tik šiuo atveju jis neturėtų šlietis nė prie vienos kurios esamos kanadiečių politinės partijos.Disidentas Bukovskis Anglijos kairiųjų susirinkime buvo paklaustas, kodėl disidentai šliejasi tik prie dešiniųjų, kodėl nenori bendradarbiauti su kairiaisiais? Atsakydamas jis aiškino: “Mes bendraujame su visais, tačiau kairieji nenori bendrauti su mumis. Netaikinkite mums, disidentams, nei kairiųjų, nei dešiniųjų partijų kriterijų. Nesame nei iš dešiniųjų, nei iš kairiųjų stovyklų. Mes esame iš koncentracijų stovyklų. Turime koncentracijų stovyklų platformą. Jūsų bandymai sulaikyti komunizrpą yra beprasmiai. Vienintelė pagalba— tai tiesioginė parama laisvės kovotojams, esantiems koncentracijos stovyklose”. ,Kalbėdami apie laisvojo pasaulio ir savo problemas, neuž- imkime jokios specialios vardinės pozicijos — nei dešinės, nei kairės. Visą laiką reikia kalbėti iš pavergtųjų tautų pozicijos, iš koncentracijos stovyklų taško žiūrint. Tai turi ne tik principinės, bet ir pragmatinės reikšmės. Reikia telkti per spaudą didesnį, platesnį įvairių pažiūrų skaitytojų skaičių, sudominti tuos naivuolius, kurie turi geriausias intencijas, bet yra suklaidinti. Jeigu būsime vienos linijos atstovai, tai galėsime sudominti tik tos krypties žmones. Jeigu kalbėsime bešališkai vietinės politikos prasme, laikysimės koncentracijos stovyklos pozicijos, galėsime sutelkti didesnį suklaidintų vakarietiškų skaitytojų ratą.Iš garsinės juostelės paruošė 

J. Varčius 
žymiai padidinti. Pragyvenimas pas mus pigus. Rašyti šiuo adresu: Privates Litauisches Gymnasium, Schloss Rennhof, 6840 Lampertheim 4, W. Germany.Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir tėvai, iš viso 35 asmenys, rengia Velykų atostogų metu ekskursiją į Romą. Kelionėje išbus 8 dienas. Apžiūrės Romos įžymybes, muzėjus, dalyvaus Sv. Tėvo audiencijoje, o Velykų rytą — šv. Mišiose Sv. Petro bazilikoje ir palaiminime urbi et orbi. Taip pat aplankys Pompė- jų, Neapolį ir Capri salą.

Direktorius

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

“Aukuro” režisorė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENE kalba apie Lietuvą šeštadieninėje mokykloje Hamil
tone. Už jos dešinėje — mokyklos vedėjas KAZYS MILERIS Nuotr. J. Miltenio

Mums reikia gero skersvėjo
Kontroversinės paskaitos mintys, reikalaujančios naujų veidų 

A. SĄVARTAS o kiek Baltuosiuose Rūmuo- silankymas sustiprina dar ir lie-Neįprasto drąsumo kalba, pasakyta Vasario 16-tosios dienos iškilmėse Toronte ir išspausdinta “Tėviškės žiburiuose”, yra sveikintina. Jaunosios kartos atstovas pasakė tiesiai mūsų veiksniams, kad jų idėjos ir veikimo būdai yra pasenę, nusialinę ir nebepritampa prie laiko eigos. Kun. dr. Jurgio šarausko kalba yra lyg jaunosios kartos reikalavimas užleisti jai vadovaujančias vietas, senajai kartai pasitraukiant į garbingai užpelnytą poilsį.
Nauji veidai ir “seni vilkai”Paskaitininkas yra “naujas veidas” mūsų visuomeniniuose akiračiuose, ir todėl ką jis besiūlytų senai veiklos vagai pakeisti, “senų veiklos vilkų” bus plėšoma į gabalus, nes pagal juos, visuomeninės ir politinės veiklos vardu kalbėti turi teisę tiktai tie, kurie prisidėjo prie egzistuojančių organizacijų steigimo ir tose organizacijose visuomeninę vagą verčia nuo sto-, vyklinių laikų Vokietijoje. Į tą mūsų veiklos dirvonų purenimą * “naujokais” su naujom idėjom turi veržtis jėga, nes~jįe_niūsų. vyresąiąją kartąjaiko visuome- ninės ir politinės srities okupante. "“Nauji veidai”, taip vertindami mūsų veiksnius, nuo lietuviškos veiklos laikosi atokiai. Jeigu kuris pabando įnešti naujus vėjus į mūsų veiklą, jis nėra sutinkamas džiaugsmingai. Žinau tai puikiai iš savo patirties. Esu “naujas veidas”, atėjęs tiesiai į vienos LB apylinkės valdybos pirmininkus. Neužtenka naujom mintim degti ir savos apylinkės rėmimo, bet turi suprasti, kad augštesnėse sferose ne mintys, idėjos ar nauji polėkiai yra vertinami, o žili plaukai, įsigyti visuomeninėje veikloje, ir sugebėjimas senų veiksnių veiklą girti.Šaukiamose konferencijose “naujoko” mintys yra ignoruojamos, nenorima leisti jam kalbėti ir į rašomus laiškus atsakymo nelauk. Jei neturėsi jų reikalaujamos kantrybės ir pakelsi savo balsą, tave, organinėm trąšom patręšę, pasiųs į velnia- balą visuomeniškai paūgėti, nes jiems, kurie nuo savo vaikystės kultūrinėj blezdingėlėj šoka, esi permažas bendrauti. Taigi tene- sitiki ir “naujas veidas” iš Či- kagos jšskėstų rankų sutikimo, i nors jo mintys yra naujos, originalios ir dėmesio vertos.

Nepatenkinama veiklaKad mūsų politinė veikla yra nepatenkinama, mums visiems yra aišku. Daug kalbama, bet mažai daroma. . O kiek politine realybe pasinaudota? Ar jau pasinaudojom naujų pasiuntinių paskyrimo teise, dėl kurios tiek daug kovojam? Ar išnaudojom mums sovietinės pilietybės prikergimo progą? Anksčiau Komunistiniai mūsų tėvynės engėjai mus atmatomis laikė, o dabar ne tik mus, bet ir mūsų . ateinančias kartas savinasi. To- kiu mums sovietinės pilietybės primetimu jie viešai pripažino ir patvirtino mums teisę kalbėti ne tik mūsų tautos, bet ir jų, mūsų tėvynės okupantų, vardu. Mūsų tautos vardu kalbėti teisės mums niekas atimti negalėjo. Ar mūsų veiksniai pasinaudojo ta politine realybe, pareikalaudami Jungtinėse Tautose, jų pasisavintų piliečių vardu, kad jie nešdintųsi lauk iš mūsų tėvynės?

se esame atstovaujami? Mus pasikviečia tik rankų paspaudimo nuotraukoms padaryti, o mūsų veiksniai tai skelbia didžiu politiniu laimėjimu. Su tokiais laimėjimais mes mažai ką savo tėvynei padėsime. Jei mūsų vaikai nesibrauna į valdiškas karjeras, nieko blogo nebūtų su profesįjonalų “lobbyistų” pa- samdymu. Jie stėngtųsi darbžT gerai atlikti, kad nebūtų atleisti. Arabai samdo žydus “lobby- istus”, o kodėl mums, susidėjus su kitomis mūsų bendro likimo— tautomis, nepabandyti_ vienoj ar kitoj politine,p realybėf iais pasinaudoti? Mūsų veiksniai juk neturi tinkamo pasiruošimo mūsų tautos gyvybiniams reikalams valdinėse įstaigose atstovauti. Atliekamo nuo jlarho-lai-. ko rezultatais nęreikia^stebėtis, jeigu jie yra ašaroti.
Veikti iš vidausSveikintinas siūlymas įvesti kuo daugiau saviškių į valdinę biurokratiją ir veiktr~“iš3wK ^aus”, ir tai nebe nuo darbo atliekamu laiku. Pavyzdį parodė Rimas Česonis Madrido konferencijoje. Jis vienas, nors ir te- turėdamastik-patariamąjį bal- są, padarė daugiau, negu visų mūsų politinių organizacijų va- daikartusudėjus. Tokie mūsų (vesti “į vidų” pilnateisiai atstovai galės šio to jau ir pareikalauti, o ne'tik maldauti. Mal- dauja tiktai elgetos, kuriemie- ■ ko neturi ir nieko kitiems negali 'duoti, tvaikas pakeisti mūsų elgetavimo poziciją į garbingą reikalavimą paremtT mūsų tau- tosegžistenciją laisvų tautų forume. Mes galime turėti nemažą politinę jėgą, jei ne tik mūsų politiniai veiksniai, bet ir ^mes. patys išmoksime veikti vie- ningai. Tai teatneš į mūsų vi- suomenę tik “nauji veidai” su tvirtais užsimojimais. Mūsų šventa pareiga juos remti, nes jų darbas ir dėmesys bus skirtas Lietuvai.

Veiklos atnaujinimasVisi sutiksime, kad mūsų veiksnių “iškeptos” rezoliucijos mažai tėra vykdomos. Rezoliucijų įgyvendinimas pareikalauja laiko, kurio mūsų veiksniams jau trūksta, nes kaikurie jų yra pasenę, energiją praradę ir nusinešioję. Kitus komerciniai dėsniai perdaug saisto. Kam čia vykdyti kitų iškeltas mintis, nes už tai jam kredito nebus? Kam gaišti laiką susirašinėjimui, apie kurį kiti nieko nežinos? Bet jei kokiam minėjime kad ir skystą kalbelę išdro- ši, tai apie tave ne tik laikraščiuose parašys, bet ir plačiai besišypsančią nuotrauką įdės. Taigi kaikurie mūsų visuomenininkai jau tampa samdiniais. Jie bėra tiktai reklaminei vitrinai skirti. Puiki mintis juos pakeisti “naujais veidais”. Dešimt metų tremties iš visuomeninės veiklos gal būtų perdaug, bet atriboti juos bent penkmečiui nuo vadovaujančių pareigų tikrai būtų verta rimtai pagalvoti.
Ryšiai su LietuvaIšeivių bendravimas, bet ne bendradarbiavimas, su broliais tėvynėje yra būtinas. Didžiausia tokio bendravimo apraiška yra apsilankymas vienų pas kitus. Išeivio apsilankymu pavergtoje tėvynėje pasinaudoja abi pusės; išeivis pasistiprina tautiškumu, o pavergtas brolis sustiprėja laisvės troškimu. Už tėvynės ribų gimusius toks ap-

tuvių kalboje. Sutinku su paskaitininku, kad ten nuvykę nebus sovietinės santvarkos suvilioti, bet grįš su tvirtetn: is laisvės principais. Bet čia u- norėčiau padaryti ir išimčių. Mūsų vadovaujančių veiksnių ir jų šeimos narių apsilankymui Lietuvoje aš nepritariu, nes okupantas jieškos visokių progų jų apsilankymą panaudoti saviems tikslams. Mes matėme praėjusį pavasarį tokių apsilankymų rezultatus. Lietuvių Bendruomenei vadovaujančių asmenų šeimos narių nuotraukos ir pasisakymai puošė propagandinio “Gimtojo Krašto” puslapius. Tokios viešnagės galėtų būti atidėtos iki tėvų kadencijos"pa-, baigos visuomeninėje veikloje.
Išplėsti paramąGražu remti lituanistines mokyklas, teatrus ir operą Čikagoje, skirti visokias premijas, bet negalima atsakyti paramos lietuvių mokslininkų veikalams, parašytiems" "jieškantpasaulio paramos Lietuvos laisvinimo ' byloje, arba mūsų tautos kankinių parašytoms knygoms, iškeliančioms mūsų tautos naikinimą, periodikoje pavadintoms , “Kančios proza”. Jų išleidimo anglų kalba parėmimas Lietu- ■. vių Fondui yra kažkodėl nepri- imtinas. Su skausmu tenka ste- ; bėti, kada Lietuvių Fondo para- i ma yra kartais skiriama abejotinos vertės kantatoms finansuoti, kur mūsų didysis pasaulinio masto poetas jo 200 mirties sukaktuviniuose metuose buvo sukarikatūrintas vardan naujos patriotinės kultūros. Stebint tokius dalykus, nieko kito nebelieka, kaip sutikti su kun. dr. Jurgių Sarausku, reikalaujant ‘ <sentl veidų” pasitraukimo, nes ne tuo keliu jie pradėjo, eiti. Mes nesutinkam žygiuoti žiogų muzikos lydimi į kanapių laukus naujos kultūros jieškoti. Pagrindinis mūsų fondų, mūsų jėgų ir mūsų rūpesčių dėmesys turi būti pavergta Lietuva.Mūsų visuomenei išjudinti reikia skersvėjo, kurį teatneš “nauji veidai”, kad ir su kont- roversinėm idėjom. “Seni veidai” tokiam išjudinimui priešinsis, nes jis įrodys, kad jų veikla nebuvo pilnutinė. Už naujas mintis “naujus ateivius” jie apšauks maištininkais. Už bausmę jie prikals juos prie uolos, kaip graikų mitologijoj Prometėjų, ir vietoj erelio juos draskys “seni visuomenės_ vil- kai”, bet jų atnešta ugnis pasi- liks mūsų šildytu Garbė jiems, nes jų_ pagrindinisr<Iėmesys bus skirtas Lietuvai. Gal bus jų ma- žiau. bet veiks efektingiau.

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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FILMŲ KŪRĖJAI
šeštasis Lietuvos Kinematografi

ninkų Sąjungos suvažiavimas, įvykęs 
Vilniuje, aptarė kino vaidmenį ko
munistiškai auklėjant darbo žmones. 
Jo dalyviai turėjo prisiminti sovieti
nės kompartijos XXVI-me suvažavi- 
me iškeltus reikalavimus, kad būtų 
kuriamas amžininko paveikslas, tar
naujantis kompartijos siekiams. Są
jungos sekr. J. Griciaus pranešimu, 
pastarajame penkmetyje Lietuvos ki
no studija sukūrė 14 vaidybinių fil
mų, 65 dokumentinius, pagamino 7 
filmus centrinei Maskvos televizijai. 
Apie nepakankamą LK Sąjungos na
rių aktyvumą, nuoširdžios kūrybinės 
nuotaikos stoką kalbėjo režisoriai R. 
Vabalas, A. Griškevičius, kino doku
mentaliste B. Pajėdienė. Naujon vai- 
dybon išrinkti: pirm. — J. Gricius, 
vicepirm. — A. šukelis. sekretoriais 
— A. žebriūnas ir D. Banionis, or
ganizacinių reikalų sekr. — A. Ma
žuolis. Jiems teks įgyvendinti su pro
paganda susietus kompartijos reika
lavimus.

“SUŽEISTA TYLA”
I pokarines partizanų kovas su 

striba’s žiūrovus vėl nukelia nauja
sis rež. A. Kundelio filmas "Sužeista 
tyla”, kurio scenarijų paruošė rašy- 
to’“s J. P<- ra. Lietuvai laisvės sie
ki, ai vadinami banditais, o
Maskva, .arnavę stribai — herojais. 
Pagrindiniai veikėjai yra broliai Sta
sys ir Vincas šalnos. Pirmasis yra 
stribų žvalgas, įsiskverbęs partizanų 
vado “Erškėčio” grupėn. Pasak re
cenzento Juliaus Kuokščio, jis “iki 
paskutinio atodūsio vykdo savo pi
lietinę pareigą”. Vincas šalna pra
džioje laikosi auksinio vidurio ir 
stribų pozicijon įsijungia tik po savo 
brolio Stasio mirties. Partizanų vado 
“Erškėčio” vaidmenį sukūrė S. Pet- 
ronaitis, stribo S. Šalnos — P. Gau- 
dinis, V. Šalnos — V. Tomkus. Fil
mavimą atliko operatorius A. Jan- 
čoras, scenovaizdžiais rūpinosi dail. 
A. Švažas.

MEDŽIOTOJŲ LAIMIKIAI
“Valstiečių Laikraštis” kovo 5 dy 

laidoje paskėlbė 1980 m. įvykusių 
medžioklių duomenis Lietuvoje, šer
nų buvo nušauta 8.785. Daugiausia 
jų teko Anykščių, Kauno, Kėdainių, 
Klaipėdos, Rokiškio ir Vilniaus me
džiotojams. Dėl sunkios 1979-80 m. 
žiemos stirnų laimikis pernai suma
žėjo iki 3.097, kai tuo tarpu anks
čiau jis siekdavo pet 10.000. Sume
džiotų briedžių skaičius pakilo iki
l. 998. Ilgą laiką taurieji elniai iš 
viso nebuvo medžiojami. Juos per
kėlus į daugelį rajonų, 1978 m. buvo 
nušauti 278, o pernai — jau 1.059 
Pernai medžiotojai spąstais pagavo 
526 bebrus, nušovė 830 lapių, 95 
kiaunes, 250 mangutų, 5.100 kiškių, 
152 vilkus. Medžiotojų aukomis 1980
m. tapo 10.460 ančių, 724 slankos, 
1.474 laukiai, 411 laukinių karvelių, 
180 jerubių, 257 kurapkos, 1.602 fa
zanai.

IŠGELBĖJO TRAKTORININKĄ
“Valstiečių Laikraštyje” kovo 12 

d. kelių tarnybos vyr. inspektorius V. 
Sabaliauskas ir inspektorių tarybos 
narys A. Orintas pasakoja: “Kelyje 
UtenaKupiškis, bevažiuojant į Ku
piškio durpių įmonę, didelė nelaimė 
ištiko Anykščių rajono Kurklių kol
ūkio traktorininką Stasį Bradulį. Jo 
traktorius slidžiame kelyje nuriedėjo 
į griovį ir apvirto. Mechanizatorius 
atsidūrė po traktoriumi vandenyje, 
iš kurio matėsi tik jo galva. Kiek
vieną minutę, net kiekvieną sekundę 
jo gyvybei grėsė pavojus. Kentėda
mas baisų skausmą žmogus šaukėsi 
pagalbos. Tačiau 7 valandą ryto lau
kus dar gaubė tamsa, o kelyje lyg ty
čia nebuvo nė vienos pravažiuojan

Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Gegužės

Rugpjūčio
Sutvarkome

Nupefkame

TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simons 
385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.
Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.

I Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

čios automašinos . . .” Pirmasis S. 
Bradulį pastebėjo Vilniun važiavęs 
Kupiškio rajono Šimonių kolchozo 
pirm. Adolfas Žilius. Telefonu jis iš
kvietė iš Kupiškio greitąją pagalbą, 
bet jos medikai nieko negalėjo padė
ti traktoriaus prispaustam žmogui. 
S. Bradulį išgelbėjo kranininkas Al
gis Pučeta iš Kupiškio darbų baro. 
Šimonių kolchozo inž. Vladas Mėly- 
nis, traktorininkas Rimantas žiaugrė, 
Kupiškio autotransporto Įmonės vai
ruotojas Tautvilis Indilas. Bendro
mis jėgomis jiem pavyko pakelti ap
virtusi traktorių. S. Bradulis buvo nu
vežtas į centrinę Kupiškio ligoninę, 
iš kurios jis jau grįžo namo.

IŠLYDĖJO ŽIEMĄ
Rajoniniai kultūros namai Jurbarko 

parke surengė žiemos palydėtuvių 
šventę. Karnavalinėj eisenoj jurbar
kiečius linksmino sniego karalienė su 
snieguolėmis ir nykštukais, Vingių 
Jonelio vestuvininkai, velnių ir raga
nų būrys, iš Užgavėnių karnavalo nu
savintas Kanapinis su Lašininiu. Snie
go karalienei pažeriamas priekaiš
tas, kad dėl jo šykštumo teko atsisa
kyti trankaus pasivažinėjimo rogutė
mis. Dainų ir šokių betgi netrūko 
Mituvos slėnyje, kur šventės dalyvių 
laukė liepsnojantys laužai, įvairūs 
skanumynai su putojančiu alučiu.

NAVIGACIJA NEMUNE
Su artėjančia pavasariu vėl pra

dėjo darbą laivai Nemune pirmomis 
kelionėmis iš Kauno į Jurbarką. Lai- 
vinikystės valdybos viršininko pava
duotojas L. Šatrovas žada parūpinti 
dvigubai galingesnius Kaune stato
mus laivų stūmikus, 1.000 tonų tal
pos baržas, iš kitų respublikų gautus 
modernius keleivinius laivus. L. šat
rovas taipgi įsipareigoja šiame penk
metyje užbaigti naujos perkėlos į 
Noringą statybą Klaipėdoje, parū
pinti daugiau laivų ekskursijoms po 
Kuršių ir Kauno marias.

Z SOVIETINIAI PASAI
' Apie naujuosius sovietinius pasus 
kovo 20 d. “Tiesoje” prašneko mili
cijos gen. mjr. Stasys Lisauskas. Esą 
kiekvienas Lietuvos gyventojas, su
laukęs 16 ar daugiau metų amžiaus, 
jau turi naujus pasus. Senųjų pasų 
į naujuosius Lietuvoje dar nėra pa
keitę apie 125.000 asmenų. Jie ragi
nami kreiptis į pasų tarnybas su rei
kiamais dokumentais, dviem 50x60 
milimetrų dydžio nuotraukomis. Pa
gal Sovietų Sąjungos pasų įstatymus, 
nuotraukas reikia pakeisti, kai žmo
gus sulaukia 25 ir 45 metų amžiaus. 
Be tokių naujų nuotraukų pasas lai
komas negaliojančiu. Milicijos gen. 
mjr. S. Lisauskas savo pastabas bai
gia perspėjimu: “Deja, dar pasitai
ko, kad atskiri piliečiai nesąmonin
gai ar tyčia pažeidžia taisykles. Būti
na priminti, kad gyvenimas be paso 
arba su negaliojančiu pasu, taip pat 
gyvenimas be registracijos, tyčinis 
dokumentų gadinimas, taip pat nerū
pestingas jo laikymas, dėl kurio jis 
dingo, yra teisės pažeidimas, už ku
rį kalti asmenys gali būti baudžia
mi administracine tvarka. Ta pačia 
tvarka baudžiami pareigūnai, pažei
dę pasų sistemos taisykles.” Iš gen. 
mjr. S. Lisausko pareiškimų aiškiai 
matyti, kad sovietinė sistemą vis dar 
negali išsiversti be kontrolinės gy
ventojų registracijos. Pasui gauti ar 
jam pakeisti vis dar reikia doku
mentų iš butų arba komunalinio ūkio 
organizacijų, liudijančių, kad žmo
gus teisėtai gyvena minėtoje vieto
vėje. Demokratinėse laisvojo pasau
lio šalyse gyventojams pasai iš viso 
nereikalingi, išskyrus tuos atvejus, 
kai norima išvažiuoti užsienin. Nie
kas jų neregistruoja gyvenvietėse ir 
neinformuoja policijos.

V. Kst.

Simons
TRAVEL 

LIETUVA 
11 DIENU! 
BIRŽELIO 8-22,

14 — 28
9 — 23

13 — 27
iškvietimus

Lietuvoje giminėms automobilius.
Smulkiau teiraukitės:

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238

06-986766 TOR

TELEVISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

^Niujorko vyrų choras “Perkūnas". Viduryje (juoda eilute) Viktoras Ralys — choro dirigentas Nuotr. L. Tamošaičio

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ , 
kuopa kviečia atsilankyti j i' 
kuopos 15 - mečio

PROGRAMOJE:
• Niujorko vyrų choras "PERKŪNAS"
• Akompaniatorė - Darija Deksnytė-Powell
• Vakarienė su vynu
• Estradinės muzikos vienetas "Jinai ir 

Trys Gintarai"
• Šokiams gros Vaičiaus orkestras

• Įvairių gėrimų baras, gera loterija ir 
kiti įdomumai

Pradžia - 6.30 v.v., koncertas - 7.30 v.v.
Bilietų kainos: koncertui, vakarienei ir 
šokiams — $12 asmeniui, tik koncertui ir 
šokiams — $6 asmeniui Bilietai gaunami 
pas valdybos narius ir prie įėjimo.

Kuopos valdyba

Atvelykio 
d., JC sa- 
kiaušiniai 
margučių

g HAMILTON
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamiltono 

skyriaus susirinkimas įvyko kovo 29 
d. parapijos salėje. Susirinkimą pra
dėjo pirm. H. Liaukienė. Vicepirm. 
M. Vaitonienė pranešė, jog valdyba 
ruošia margučių parodą 
sekmadienį, balandžio 26 
Įėję. Gražiausi išmarginti 
bus premijuojami. Visi 
menininkai kviečiami parodoje daly
vauti. Norintieji daugiau žinių apie 
minėtą parodą prašomi susisiekti su 
Z. Rickiene tel. 643-2768 arba EI. 
Gudinskiene tel. 547-1967.

Vietoje paskaitos Teresė Tumaity- 
tė-Kennedy, savo tėvelių padedama, 
suruošė orchidėjų parodą. Stebėjo
mės jų nepaprastu grožiu bei spalvų 
įvairumu. Skaidrėmis paaiškino jų 
nesudėtingą auginimą bei priežiūrą. 
Ji paminėjo, jog orchidėjų esama 
per 35000 rūšių. Ji kvietė atsilanky
ti į ruošiamą orchidėjų parodą To
ronto Civic Garden Centre gegužės 
23-24 d.d. Ji mielai atsakinėjo į 
klausimus ir kas norėjo galėjo kai- 
kurių rūšių nusipirkti. J. G.

TREČIOSIOS “AIDO” PLOKŠTE
LĖS SUTIKTUVĖS įvyks gegužės 9 
d. Jaunimo Centre koncerto metu. 
Programoje matysime daug jaunimo. 
Dalyvaus “Aidas” ir Londono "Balti
jos" ansamblio tautinių šokių grupė. 
Rengėjai kviečia visus iš toli ir arti 
dalyvauti koncerte-šokiuose ir tre
čiosios “Aido” plokštelės sutiktuvėse.

NAUJAM PIANINUI PIRKTI au
kojo: $100 — Br. Grajauskas; $50 — 
J. Butkevičius, V. Kazlauskas, J. Ka- 
žemėkas, J. Pleinys; $40 — G. Breich- 
manienė; $25 — V. Stabingis; $20 — 
A. Maksimavičius, Z; Stanaitis, K. 
Mileris; $10 — P. Navickas. Komi
tetas visiems už aukas nuoširdžiai 
dėkoja. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už taip gražiai 
suruoštą mergvakarį. Taip pat dė
koju už tokias gražias dovanas, ku
rios mums reikalingos ir vertingos. 
Jūsų nuoširdumas paliks ilgai mūsų 
atmintyje.

Ina Vainauskaitė

London, Ont.
LANKĖSI CHORAS. Balandžio 5 

d. Šiluvos šventovėje šv. Mišių metu 
giedojo iš Mississaugos atvykęs Lie
tuvos Kankinių parapijos choras, ku
riam vadovauja muzikas Stasys Gai- 
levičius. Choro atvykimas sutapo su 
rekolekcijų pabaiga, kurias vedė kun. 
Vytautas Zakaras, OFM.

Po Mišių parapijos salėje buvo pa
ruoštos chorui vaišės Londono “Pa
švaistės” choro su parapijos pagalba. 
Vaišių metu paprašyti svečiai atliko 
keletą dainų, kurios buvo klausytojų 
nuoširdžiai priimtos. Taip pat buvo 
pasikeista gražiais sveikinimais ir 
padėkomis. Londono šeimininkai iš
reiškė viltį, kad “Pašvaistės" choras 
kaip nors turės atsilyginti panašiu 
vizitu į Anapilį. Po vaišių dar ilgai 
skambėjo griažios lietuviškos dainos.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS. Ge
gužės 3 d. tuojau po Mišių šaukiamas 
visuotinis KLB Londono apylinkės 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
apylinkės valdyba, nes dabartinės 
valdybos kadencija jau baigiasi. Nuo
širdžiai kviečiame visus dalyvauti.

PARAPIJOS VAKARIENĖ. Gegu
žės 2 d. parapijos komitetas rengia 
tradicinę vakarienę. Meninę progra
mą atliks “Pašvaistės” choras ir “Bal
tijos” ansamblis. Vakarienei regis
truotis pas komiteto pirmininką Vik
torą Gudeli. m rw

Lietuviai Britanijoje
Londono lietuvių parapijos 

Šv. Kazimiero Klubo metinis su
sirinkimas įvyko kovo 15 d. Pirv 
mininkavo S. Kasparas, sekrete^ 
riavo Ignas Dailidė. Pranešimus 
padarė klubo valdybos pirm. 
Juozas Šemeta, ižd. Ignas Daili
dė, revizijos komisijos — Vin
cas O'Brien.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
klubo valdyba savo pelno dalį 
taip paskirstė: šeštadieninei 
Londono mokyklai, kuri veikia 
parapijos ribose, 100 sv., LK 
Religinei Šalpai Niujorke 100 
sy., Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje — 100 sv. Be to, klu
bas iš savo turimų išteklių ap
mokėjo Šv. Kazimiero švento
vės naujų kilimų sąskaitą 2900 
sv. ir prisidėjo prie šventovės 
perdekoravimo. Naują klubo 
vadovybę sudaro: pirm. Stasys 
Kasparas, sekr. Veronika Jurie
nė, ižd. Alfonsas Kralikas, na
riai — Pranė Senkuvienė, Bro
nė Nemajuškienė, Ona Žvirblie
nė, Romas Kinka; revizijos ko
misiją — Vincas O’Brien, Na
poleonas Žvirblis.

Naujoji valdyba yra dėkinga 
buvusiai valdybai už labai našų 
darbą 1980 m.

Kanados lietuviai, būdami 
Londone, prašomi atsilankyti 
sekmadieniais klube, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London E2. 
Telefonas 01-739-8735

D.
Lietuvaitė redaktorė
Britanijos katalikų savait- 

Estradinės 
ZENONAS 
(vadovas), 
koncertuos

muzikos vienetas “Jinai ir trys gintarai” Niujorke. Iš kairės: 
JURYS, DANUTĖ STRIUGAITĖ, VYTAUTAS DAUGIRDAS 
JUOZAS NAKUTAVIČIUS. Jie drauge su “Perkūno” choru 
Hamiltone balandžio 25 d. Nuotr. L. Tamošaičio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas rr i r rr t 
iL6 TALKA830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M

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.

balandžio 25, 
šeštadienį, 
Jaunimo Centre,
48 Dundurn St. N.

Taštis “The Universe” savo 120 
metų istorijoje pirmą kartą su
silaukė moters redaktorės — 
lietuvaitės Rowanne Pasco-Paš- 
kevičiūtės. Gimė Londone prieš 
42 metus. Krikštyta lietuvių Sv. 
Kazimiero šventovėje. Prieš 25 
metus žurnalistini darbą pradė- 
j o vietiniame savaitraštyje 
“Chingford Express” nuolatine 
reportere. Vėliau perėjo į artis
tinį pasaulį — jos pareigos bu
vo parinkti artistus Londono 
teatrui “Talk of the Town”. Il
gesnį laiką dirbo Hollywoode 
“Paramount Picture?” bendro
vėje.

Britanijos BBC radijo vado
vybė ją pakvietė atgal į Londo
ną, manydama, kad ji geriau ga
li vadovauti religinėm progra
mom, negu kaikurie kunigai. 
Taip rašė “Daily Telegraph”, 
supažindindamas su ja savo 
skaitytojus. Be to, ji buvo nau
jienų reporterė šiaurinei Airi
jai. Paskutiniais metais dirbda
ma BBC, vadovavo kasdieninei 
radijo programai “Dienos min
tys”, turinčiai pusę milijono 
klausytojų. Popiežiui Pauliui 
VI mirus, ji vadovavo radijo pa
maldoms už jį.

Be to, Miss Pasco vedė “The 
Universe” knygų apžvalgos sky
rių. 1979 m. tapo Christopher 
Mockton, “Universe” redakto
riaus, padėjėja, o šiais metais 
— vyriausia redaktore. Kiek 
sąlygos leidžia, ji dalyvauja lie
tuviškose pamaldose. S. K.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 123Z$%
term, depoz. 1 m. .13% 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 13% 
90 dienų depozitus 14!4% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 15% 
asmenines paskolas 16%

JA Valstybės
KLEVELANDO LIETUVIUS su

krėtė jų įsikūrimo šimtmečiui skirto 
paminklo sunaikinimas prie Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos parapi
jos šventovės. Tai padarė du girti 
jaunuoliai, praradę automobilio kont
rolę kovo 27 d., 0.15 v.r. Paminklas 
buvo pastatytas 1973 m. Iš jo dabar 
liko tik nuolaužų krūva, Rūpintojėlis 
ir aukuro bareljefas — skulptoriaus 
V. Mozoliausko kūriniai. Viso pa- 
paminklo įrenginiu rūpinosi architek
tas E. Kersnauskas. Automobliis pri
klausė jį vairavusio jaunuolio tėvui, 
buvo apdraustas. Parapijos klebonas 
kun. G. Kijauskas tikisi jį vėl atsta
tyti, tačiau naujas paminklo įrengi
mas pareikalaus žymiai daugiau lėšų 
nei 1973 m. Viskas priklausys nuo 
automobilių draudos duotų lėšų. Pir
masis paminklo sunaikinimą paste
bėjo ir tuojau pat nuotraukas pa
darė fotografas Vladas Bacevičius.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUN
GOS valdyba, vadovaujama pirm. M. 
šulaitienės, savo posėdyje Čikagoje 
nutarė išleisti mirusius mokytojus 
įamžinančią knygą su trumpomis jų 
biografijomis bei nuotraukomis. Jon 
norima įjungti visus mokytojus nuo 
1940 m. birželio 15 d., kai Lietuvą 
okupavo sovietai: 
Lietuvoje, Sibire 
dakcinę komisiją 
Juozas Masilionis,
Stasė Petersonienė
Bagdonas. Komisija prašo visų mi
rusių mokytojų šeimų narius jų 
trumpas biografijas bei ’ nuotraukas 
siųsti vyr. red. J. Masilioniui, 4632 
So. Keating Ave., Chicago, IL 60632, 
USA.

/ZPLB GARBĖS PIRM. STASYS 
BARZDUKAS, praleidęs beveik du 
mėnesius Bethesdos Sveikatos Cent
re prie Vašingtono, grįžo Klevelan- 
dan, kur jį globoja dukters Aušros 
ir žento Ryto Babickų šeima. Rau
menų ir regėjimo susilpnėjimas jį 
yra uždaręs kambaryje, prirakinęs 
prie lovos. Balandžio 23 d. S. Barz- 
dukui sukaks 75 metai amžiaus. Li
gonis seka lietuvišką veiklą iš jam 
paskaitomų laikraščių bei žurnalų, 
“Tėvynės Garsų” radijo programos, 
jį aplankančių asmenų pasakojimų 
bei komentarų.

visus, kurie mirė 
ar išeivijoje. Re- 
sudaro: vyr. red. 
Pranas Razminas, 

ir Apolinaras

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ įsteigtą 

“Lituanikos” sodybą papuoš lietuviš
kas kryžius, kurį su savo talkininkais 
pagamino Vincas Banys, sodyboje tu
rintis savo namą. Kryžiaus pašventi
nimas yra numatytas gegužės 1 d. 
Jame sutiko dalyvauti ir apeigas at
likti Belęmo vysk. D. Luciano. “Litu
anikoje”" jau išlietos sienos maudy
mosi baseinui, į vieną tvenkinį įleis
ta karpių.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI susi

laukė retų viešnių iš JAV ir Kana
dos. Pas Stasę Šivickienę buvo at
vykusi jos sesuo Ona Juodišienė, se
sers Julės dukros — Birutė Čepaitie
nė ir Danutė Jonkienė. Urugvajaus 
lietuvių katalikų biuletenyje “Žinios” 
plačiau aprašoma jų viešnagė. Pri
menama, kad D. Jonkienė priklauso 
saviveiklinei teatro grupei Detroite, 
o B. Čepaitienė yra torontietė, dabar
tinė Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos Prisikėlimo para
pijos skyriaus pirmininkė. Lietuviš
koje radijo programoje padėkos žodį 
giminėms ir visiems Montevideo lie- 
už vaišingą priėmimą tarė B. Čepai
tienė, o D. Jonkienė jin Įsijungė P. 
Vaičaičio eilėraščiu “Yra šalis”.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SKAU

TŲ FONDAS buvo įsteigtas prieš 
pusantrų metų. Jo valdybą sudaro: 
pirm. v.s. fil. Balys Barkus, ižd. v.s. 
Jonas Zinkus, narys s.v.v.sl. Aloyzas 
Migus. Fondo lėšos skautiškai veik
lai remti telkiamos aukomis, įvairiais 
parengimais, testamentiniais paliki
mais, gėles pakeičiančias įnašais mi
rusiųjų atminimui. Fondo lėšomis 
jau pasinaudojo sausio 2-11 d.d. įvy
kusi “Ąžuolo” ir “Gintaro” vadų mo
kykla.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ LIDCOMBE 
sukūrė Antanas Mikus su Genovaite 
Dambrauskaite. Jungtuvių apeigas 
šv. Joakimo šventovėje atliko kun. 
P. Butkus. Vestuvės buvo didelė 
staigmena lietuviams, nes G. Damb
rauskaitė su savo tėveliai prieš 19 
metų buvo išvykusi į JAV. 1980 m. 
pabaigoje ji lankėsi Adelaidėje, da
lyvavo Australijos Lietuvių Dienose 
ir čia vėl atnaujino ryšius su jau
nystės dienų bičiuliu A. Mikum. Da
bar ji grįžo Australijon su savo naš
le mamyte vestuvėms. Jaunasis A. 
Mikus yra aktyvus skautų veikėjas, 
susilaukęs daug sveikinimų iš skautų 
vadovybės.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ valdyba išsiuntinėjo Es
tijos laisvės kovotojo Mart Miklus 
straipsnį, išverstą į prancūzų kalbą. 
Jis yra paimtas iš rusiško “Savilai- 
dos Archyvo”. Pirmoji jo dalis iš
spausdinta “Cahiers du Samizdat” 
leidinio 74 nr., pasirodžiusiame va
sario mėnesį. M. Miklus yra ornito
logas (paukščių tyrinėtojas), nekartą 
lankęsis Vilniuje ir turėjęs ryšių su 
lietuvių pogrindžiu. Minėtame 
srtaipsnyje jis aprašo Vilnių bei jo 
gyventojus. Straipsnis buvo išspaus
dintas Lietuvos pogrindinio leidinio

“Vytis” 1980 m. liepos — ruppjūčio 
numeryje. Prancūzų kalbon jį išver
tė Marie-Louise Bonaque. Pastaboje 
pažymėta, kad M. Miklus yra nubaus
tas 10 metų lagerio ir 5 metais trem
ties.

Britanija
RAŠYTOJAS ROMUALDAS SPA- 

LIS-GIEDRAITIS kovo 14 d. mirties 
metinių proga buvo prisimintas Ha- 
lifakse. Velionies našlė Angelė lietu
vius sukvietė į gana erdvų savo na
melį, kur rašytojo darbo kambaryje 
Mišias atnašavo anglas kunigas. Po 
pamaldų visi turėjo proga apžiūrėti 
velionies R. Spalio įdomią bibliote
ką, pasigerėti jo kadaise 
prižiūrėtu sodu. Kuklias 
rengė Angelė, talkinama 
jančios Brazaičių šeimos.

kruopščiai 
vaišes su- 
ją globo-

Italija
VYSK. ANTANAS DEKSNYS šie^ 

met švenčia auksinę kunigystės su
kaktį, kurios paminėjimu rūpinasi 
specialus rengėjų komitetas. Išsiun
tinėtuose kvietimuose pabrėžiama, 
kad minėjimas įvyks birželio 6 d. Ro
moje, Sv. Kazimiero kolegijos pa
talpose. Sukaktuvininkas iškilmingas 
Mišias su savo kurso draugais atna
šaus kolegijos koplyčioje 5 v.p.p. Po 
pamaldų bus priėmimas ir vakarienė 
kolegijai priklausiančioje “Villa Li- 
tuana”.

Šveicarija
ŽINIŲ APIE LIETUVĄ lig šiol 

daugiausia paskelbdavo vokiškoji 
Šveicarijos spauda, o dabar ja susi
domėjo ir itališkoji. Ilgą rašinį įsi
dėjo Lugane leidžiamas dienraštis 
“Gazzetta Ticinese”. Straipsnyje iš
keliama ateizmu grįsta sovietinė prie
spauda Lietuvos tikintiesiems bei jos 
kunigams. Stalino laikais tūkstančiai 
lietuvių pasauliečių ir kunigų buvo 
ištremti į Sibiro stovyklas ir ten fi
ziškai sunaikinti. Dabar metodai yra 
pasikeitę, tačiau siekama to paties 
tikslo. Vyskupai J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius laikomi Lietuvoje, 
bet yra ištremti iš savo vyskupijų. 
Veiklesnieji kunigai paslaptingai su
žeidžiami neišaiškinamose automobi
lių nelaimėse. Kalėjimo bei tremties 
bausmių susilaukia tokie tikėjimo gy
nėjai, kaip Nijolė Sadūnaitė, Petras 
Plumpa, Ona Pranskūnaitė, Vladas 
Lapienis ir kiti. Sovietinė valdžia 
stengiasi nutildyti kiekvieną laisves
nį Katalikų Bendrijos balsą, taip 
pat sunaikinti pogrindinę “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką”. Dien
raštis primena skaitytojams, kad di
džioji lietuvių tautos dalis yra katali
kai, kad katalikybė jiems šiandien 
yra ne tik tikėjimo išraiška, bet ir 
tautinės tapatybės simbolis. Didelę 
įtaką lietuviams jų kovoje už savo 
teises turi popiežius Jonas-Paulius II, 
gerai suprantantis jų būklę.

buvo pagerbtas miręs VLB ta- 
pirm. dr. J. Grinius. Į naująjį 
tarybos prezidiumą išrinkti:
— kun. A. Bernatonis, vice-
— J. Lukošius, sekr. — Ž.

Vokietija
PERNAI IŠRINKTOS VLB TARY

BOS narių suvažiavimas įvyko kovo 
14 d. “Romuvoje”. Jame negalėjo da
lyvauti du nariai — dr. G. Bauras iš 
Bielefeldo ir kun. V. šarka iš Ham
burgo. Pradedant posėdžius, susikau
pimu 
rybos 
VLB 
pirm, 
pirm.
Vilčinskaitė. 1980 m. veiklos prane
šimą padarė VLB krašto valdybos na
riai. Iš pirm. A. Smito pranešimo pa
aiškėjo, kad su estais ir latviais 
bendrai buvo paminėtas Baltijos res
publikų okupacijos keturiasdešimt
metis. Vasario 16 gimnazijoje reikia 
remontuoti pilį, kurioje yra berniu
kų bendrabutis. Prašymai lėšoms 
gauti įteikti federacinei ir Baden- 
Wuerttembergo vyriausybėms. Iš 
Bonnos gautas sutikimas, jeigu šiam 
projektui pritars ir Stuttgartas, bet 
pastarasis atsisakė skirti lėšas. Prob
lemą sudaro tarp Hesseno ir Baden- 
Wuerttembergo planuojamas sienų 
pakeitimas, dėl kurio Vasario 16 gim
nazija gali atsidurti Hesseno valdose. 
Apie pačią gimnaziją kalbėjo jos ku- 
ratorijos pirm. kun. A. Bernatonis. 
Metinė gimnazijos ir bendrabučių są
mata jau peršoko milijoną markių. 
Jos buvusių mokinių, mokytojų bei 
darbuotojų suvažiavimas su jų šeimo
mis įvyks liepos 3-5 d.d. VLB vado
vybė sutiko prisidėti prie šio suva
žiavimo ir dėl jo šiemet atsisakyti 
kitų renginių. VLB tarybos suvažiavi
mas patvirtino pernykštės valdybos 
50.335,96 DM išlaidas, šiemetiniai 
jos veiklai patvirtinta 61.100 DM są
mata, 1982 m. — 68.070 DM. Europos 
Lietuvių Dienos 1982 m. V. Vokieti
joje nebus rengiamos, bet jeigu jas 
surengtų Britanijos lietuviai, jose 
dalyvautų ir V. Vokietijos tautie
čiai. Tarybos suvažiavimo dalyvius 
PLB valdybos pirm. V. Kamanto var
du pasveikino neseniai iš JAV grįžęs 
inž. J. Sabas.

VLB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
užbaigtas naujos krašto valdybos rin
kimu. Jon buvo išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: pirm. inž. J. K. Valiūnas, 
vicepirm. Vingis Damijonaitis, sekr. 
Živilė Vilčinskaitė, ižd. Ričardas 
Tendzegolskis, narys Arminas Lip- 
šys. Kontrolės komisiją sudarė — 
inž. Juozas Sabas, Antanas Veršelis, 
sn., ir Eugenija Lucienė; garbės teis-— 
mą — pirm. Justinas Lukošius, vice
pirm. Vincas Bartusevičius, nariai V. 
Bartusevičius ir M, Dambriūnaitė*—

. Šmitienė. Suvažiavimas užbaigtas 
Tautos himnu.



Pietų Amerikos .lietuvių kongreso proga prie Buenos Aires miesto, Argentinoje, buvo surengta jaunimo sto
vykla. Nuotraukoje — stovyklautojų grupė. Dešiniajame krašte — kun. A. SAULAITIS, vienas iš stovyklos va
dovų, daug prisidėjęs prie stovyklos darbų Nuotr. P. Kuro

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ ir JULIJA ADAMONYTĖ

Pietų Amerikos jaunimo stovykla
Joje dalyvavusio Kanados lietuvio įspūdžiai

“Pietų Amerikoje yra ruošia
ma jaunimo stovykla — ar ga
lėtum nuvykti ir jiems padėti?”
— buvau raginamas PLJS val
dybos.

Taip ir prasidėjo mano odi
sėja Pietų Amerikoje, kuri už
truko tris savaites. Teko apsi
lankyti ir dirbti su jaunimu 
dviejuose kraštuose, susitikti su 
jaunimu iš penkių Pietų Ame
rikos kraštų. Pagrindinis kelio
nės tikslas buvo talkinti VII 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso jaunimo stovykloje, kuri 
įvyko kartu su pačiu kongresu 
š. m. vasario 6-15 d. d. Stovykla 
buvo Tėvų marijonų vasarvietė
je netoli Buenos Aires, o kon
gresas — Buenos Aires mieste, 
Argentinoje.

Man ten atsiradusiam paaiš
kėjo, kad Pietų Amerikos lietu
viai rengia savo kongresus jau 
nuo 1960 m. Šie kongresai duo
da progos PA lietuviams suva
žiuoti ir pasvarstyti, kaip išlai
kyti lietuvybę P. Amerikoje. Šis 
kongresas buvo panašaus pobū
džio, kaip ir Kanados lietuvių 
dienos, bet čia susirinko viso 
žemyno lietuvių atstovai.

Kitaip nei praeityje
VII PAL Kongresas pasižymė

jo ne tik tuo, kad buvo atsto
vaujami visi kraštai, kuriuose 
veikia lietuvių organizacijos 
(Venecuela, Kolumbija, Brazili
ja, Argentina, Urugvajus), bet 
ir tuo, kad dalyvavo jaunimas, 
kuris surengė stovyklą. Stovyk
los rengimo darbą apsiėmė Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo Są
junga, kurios pirmininkė yra 
Graciela Morkūnaitė. Ji su savo 
valdybos pagalba ir su VII 
PALK komiteto parama gerai 
suorganizavo stovyklą, kuri la
bai sėkmingai praėjo.

Kaip prieš visas stovyklas, 
taip ir čia reikėjo daug darbų 
atlikti prieš atvykstant stovyk
lautojams. Taip per tris darbo 
dienas jaunimas su tėvų pagal
ba pastatė vėliavų stulpus, išda
žė stovyklavietės baseiną, nu
pjovė laukų žolę (pirmiausia su 
dalgiu, paskui su pjaunamąja 
mašina), sustatė berniukams pa
lapines, suvežė maistą, indus, 
kėdes ir stalus, suplanavo sto
vyklos programą. Penktadienio 
vakare, vasario 6, vadovai ir or
ganizatoriai suvažiavo paruoš- 
ton stovyklon laukti pirmų at
vykstančių stovyklautojų.

Dvi kalbos
Trijų dienų stovyklai susirin

ko 37 stovyklautojai ir vadovai. 
Merginos stovyklautojos buvo 
14-19 metų amžiaus, o berniu
kai 15-20 metų amžiaus. Iš Ve- 
necuelos, Kolumbijos ir Brazi
lijos dalyvavo po vieną atstovą, 
iš Urugvajaus du, o visi kiti sto
vyklautojai buvo iš Argentinos
— dauguma iš Buenos Aires ir 
netoli esančio Berisso miesto. 
Stovyklos kalba buvo lietuvių, 
bet kadangi visi stovyklautojai 
buvo trečios kartos (t. y. sene
liai atvykę iš Lietuvos) ir daug 
kas iš mišrių šeimų, mažai kas 
gerai suprato lietuvių kalbą, o 
dar mažiau galėjo susikalbėti 
su vienas kitu lietuviškai. Todėl 
visa, kas buvo sakoma stovyklo

je, buvo verčiama į ispanų kal
bą. Laikraštėlis buvo išleistas 
lietuvių ir ispanų kalbomis. Ži
nant stovyklautojų kilmę, rei
kėjo suprasti šį faktą.

Palyginus su Šiaurės Ameri
kos stovyklomis, nuostabus bu
vo stovyklautojų įsijungimas į 
stovyklos gyvenimą. Dieną ar 
naktį, kai tik turėdavo progos, 
visi stovyklautojai atsisėsdavo 
su dainorėliais ir dainuodavo 
lietuviškas dainas arba šokdavo 
tautinius šokius, kuriuos išmo
ko savo kolonijose. Jie labai 
vargindavo du jaunus akordeo
nistus — turėjo ištisas valandas 
groti dainas, tik iš klausos pa
gaudami toną ir melodiją. Pa
žymėtinas buvo ir stovyklautojų 
susidomėjimas bei noras išmok
ti kuo daugiau stovyklos paskai
tose ir darbo būreliuose.

Ką veikėm?
Stovyklos programoje buvo 

keturios paskaitos: kun. Anta
nas Saulaitis kalbėjo apie da
bartinį lietuvių gyvenimą Lie
tuvoje ir išeivijoje, L. Sruoga 
iš Buenos Aires — apie dabarti
nes jaunimo komunikacijos pro
blemas, Paulius Kuras (Kana
da) ir Aras Mažeika (Venecuela) 
aiškino įvairius senovės papro
čius ir tradicijas.

Stovyklautojai buvo paskirs
tyti į du darbo būrelius: pirma
me Marytė Matulaitytė-Kuncie- 
nė mokė stovyklautojus dažyti 
margučius. Stovyklautojų su
sidomėjimas šiame būrelyje bu
vo aiškiai matomas. Geriausiai 
stovykloje nudažyti margučiai 
buvo išstatyti parodoje kongre
so metu Buenos Aires mieste.

Aras Mažeika vadovavo ant
ram darbo būreliui, kuriame 
buvo svarstomos jaunimo pro
blemos, t. y. kaip lietuviškas 
jaunimas P. Amerikoje gali or
ganizuotis bei veikti. Visi sto
vyklautojai perėjo per abu šiuos 
darbo būrelius. Trečias būrelis 
— laikraštėlio buvo savanorių 
darbas, kuriam vadovavo Pau
lius Kuras.

Sportavome karščiausiu die
nos metu. Dauguma stovyklau
tojų pasiskirstė komandomis ir 
žaidė tinklinį. Po žaidimo visi 
skubėjo susitikti su draugais, 
kurie buvo praleidę tą laiką

prie stovyklavietės baseino. Šis 
apvalus baseinas buvo vieta 
įvairių pokštų. Jis dažnai buvo 
pilnas savanoriškai ir nesavano
riškai besimaudančių stovyklau
tojų.

Speciali apranga
Paįvairinimui pietų ir vaka

rienės metu kiekvienas stovyk
lautojas, ateidamas valgyti, tu
rėjo būti apsirengęs pagal to 
valgio temą. Todėl, jeigu koks 
svečias būtų atvykęs stebėti sto
vyklos eigos, būtų matęs sto
vyklautojus su vainikais arba 
apsirengusius kaip senovės imi
grantai, Argentinos “gaučos”, 
t. y. “cowboys”. Valgiai buvo 
skaniai paruošti pačių stovyk
lautojų su atvažiavusių svečių 
pagalba pietums ir vakarienei. 
Būdami arti didelių Argentinos 
lygumų, valgėme jautienos, 
kiek norėjome. Po valgio kiek
vienas stovyklautojas pats ture- . 
jo išplauti savo indus, o kita 

.grupė — maisto paruošimo in
dus ir pradėti ruošti sekantį 
valgį.

Vėliavos ir himnai
Ant stovyklautojų pagamintų 

vėliavos stiebų kas rytą ir va
karą kėlėme bei nuleidome vė
liavas. Abudu stiebai laikė po 
tris vėliavas. Todėl kiekvieną 
rytą pirmiausia sugiedodavome 
Argentinos ir Lietuvos himnus. 
Stovyklautojai keldavo Lietuvos 
trispalvę ir visų penkių kraištų 
vėliavas. Prie vėliavų stovyklos 
komendantas pranešdavo die
nos programą, o svečiai pasvei
kindavo stovyklautojus. Vėlia
vos buvo nuleidžiamos dainuo
jant “Lietuva brangi”. Adriana 
Jocytė iš Argentinos ir Rosana 
Jurkučionytė iš Brazilijos paly
dėdavo himnus gitaromis.

Paulius Kuras
(Bus daugiau)

Optometristas 
Dr.R.J. Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050 
Talkininkas (Associate)
J. S. POLLOCK, O.D.

Grupė lietuvių stovyklautojų iš Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus ir Kolum
bijos jaunimo stovykloje prie Buenos Aires miesto, kur įvyko VII Pietų 
Amerikos lietuvių kongresas
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// Kalbėkime apie 
Lietuvą kitataučiams

Politinė konferencija jaunimui Toronto universitete
Š. m. vasario 7 d. Toronte 

KLJS ir TULSK surengtoje po
litinėje konferencijoje angliš
kai kalbėjo KLB pirmininkė 
adv. Joana Kuraitė ir Algis Ju- 
zukonis.

J. Kuraitė priminė, kad mes 
turime būti Lietuvos ambasado
riai, nes gyvename tarp kana
diečių, kalbame jų kalba, turi
me laisvę viešai išaiškinti savo 
tautos priespaudą. Tai dalykai, 
kurių negali padaryti mūsų tau
tiečiai Lietuvoje. Kai keli iš
mūsų nešiojom pranešimus ka-
nadiečių spaudai, televizijai ir 
radijui apie Vasario 16 iškil
mes, p. Irena Šernaitė-Meikle- 
john priminė, kad tai lengvas 
darbas palyginti su pogrindžio 
darbu. Lietuvoje.

A. Juzukonis pareiškė, kad
vienai rinkiminei būstinei ap
tarnauti, kad kandidatas laimė
tų, reikia 50 darbininkų. Jisai 
skatino kalbėti kanadiečiams 
apie sovietinę priespaudą, nes 
mes apie ją daugiau žinome.

A. Juzukonis taip pat pabrė
žė, kad bus vis daugiau mišrių 
šeimų. Jose galima išlikti lie
tuviais, jei turėsime tvirtą nu
sistatymą. Tai gerai buvo pa
vaizduota filme “The Jazz Sin
ger”, kur vaizduojamas žydas, 
išlaikęs savo religiją ir kultūrą, 
nors gyveno atskirai nuo bend
ruomenės.

J. Kuraitė toliau aiškino apie 
visuomeninę veiklą. Kai žino
me kodėl reikia veikti, turime 
žinoti kaip veikti. Pvz. būsime 
Lietuvos ambasadoriais, jei da
lyvausime demonstracijose, or
ganizacijose, bendrausime su 
visuomene, perteiksime jai ži
nias apie Lietuvą. Tam reikia 
daug žinių, kurias galime rasti 
“LKB Kronikoje”, domintis 
žiniomis ' apie Lietuvą savoje 
spaudoje.

Prie mūsų veiklos priklauso 
šelpimas politinių kalinių Lie
tuvoje, įsijungimas į Amnesty 
International, rašymas laiškų

angliškiems laikraščiams apie 
įvykius Lietuvoje (pvz. V. Pet
kaus suėmimas), dalyvavimas 
mokyklos organizacijose.

A. Juzukonis siūlė eiti į Ka
nados politinių partijų veiklą. 
J. Kuraitė priminė, kad kasmet 
Kanados parlamente rengiamas 
baltiečių vakaras “Baltic Eve
ning”. Ten būna gera proga 
painformuoti kanadiečius poli
tikus apie Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes. Naudinga lanky
ti spaudos, televizijos, radijo
įstaigas, pateikiant naujas in-
formacijas apie įvykius Lietu
voje.

A. Juzukonis pasakojo, kaip, 
planuoti kokį nors renginį, kad 
būtų įdomu žurnalistams, ypač 
televizijai. Visų pirma reikia, 
kad būtų daug žmonių, triukš-
mo (orkestras, šokėjai, ploji
mai), mažų vaikų, mergaičių, 
spalvingų dekoracijų. Rengė
jai turi numatyti žmones, kurie 
priimtų žurnalistus, juos infor
muotų, aprūpintų informacine 
medžiaga. Taipgi rengėjai turi 
pasirūpinti, kad jų žmonės bū
tų ir publikoje, pradėtų ploji
mus, valiavimus ir t. t.

Pvz. per demonstraciją Ota
voje 1978 m. lietuvių grupė bu
vo apsirengusi sovietinių kali
nių apranga, padėjo Šv. Raštą, 
skirtą V. Petkui Sibire, prie 
Sov. Sąjungos ambasados. Be 
to, buvo pamaldos parke netoli 
Sov. Sąjungos ambasados.

Šiemet Toronte Vasario 16 
minėjime dalyvavo Ontario 
premjeras W. Davis ir opozici
jos vadas dr. S. Smith. Kadangi 
tai buvo rinkimų metas, tai la
bai sudomino žurnalistus. Jie 
tikėjosi politinių pareiškimų, 
bet abu politikai kalbėjo apie 
lietuviams rūpimus klausimus. 
Dr. Smith trečdalį kalbos skaitė 
lietuviškai. Taigi toks renginys 
buvo labai sėkmingas ir susilau
kė didelio.dėmesio ne tik spau
doje, bet ir televizijoje.

Ona Jurėnaitė

Politinėje jaunimo konferencijoje, kurią surengė KLJS ir TULSK Toronto 
un-te. Iš kairės: Rūta Meiklejohn, Algis šeškus, Laima Beržinytė

Dvasinių pašaukimų metai
Pietų Amerikos lietuviai ku

nigai, šių metų vasario 14 d. 
susirinkę pasitarimui Buenos 
Aires mieste VII PAL Kongre
so proga, nutarė 1981 metus 
skelbti Pietų Amerikos lietu-

pijose MALDOS DIENĄ UŽ
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Jaunos tautietės, patarnaujančios Mišioms prie altoriaus Vakarų Vokietijoje

Mergaitės altoriaus tarnyboje
Ar nurungs mergaitės berniukus? Pokalbis su vienu lietuvių 

klebonu V. Vokietijoje

Keliaujančiam mūsų kores
pondentui teko pasidžiaugti V. 
Vokietijos vienos lietuvių kolo
nijos pamaldomis, kur kunigui 
per pamaldas patarnavo dvi 
mergaitės.

— Kunige klebone, maloniai 
nustebino mane Jūsų pamaldos, 
kai prie altoriaus Jums asistavo 
dvi guvios mergaitės. Neturite 
berniukų?

— Jau keliolika metų daug 
kur Vokietijoje Mišioms patar
nauja mergaitės. Mano parapi
joje mergaitės veržte įsiveržė 
į šventą tarnybą, nes jos save 
laiko ne tik nemenkesnėmis ka
talikėmis, bet, priešingai, pamal- 
desnėmis, kruopštesnėmis, pa
slaugesnėmis. Prieš beveik de
šimtį metų Vokietijoje vos vie
nur kitur išdrįso mergaitės, o 
mano parapijoje jos jau įsipilie- 
tino altoriaus tarnyboje.

— Kas buvo tos iniciatyvos 
pijonierės ir kodėl jos taip pa
noro įsiveržti į berniukų rezer
vatą?

— Tai buvo kelios vidurinių 
klasių gimnazistės, uolios pa-
maldų lankytojos ir gal dar ne
pergyventų dalykų j ieškotojos. 
Man patiko jų staigus įtaigojan
tis pasiūlymas ateinantį sekma
dienį patarnauti Mišioms. Aš 
pats kažkaip surizgau — juk 
mergaitės prie altoriaus buvo 
negirdėtas, neregėtas dalykas. 
Ką pagalvos pamaldų dalyviai, 
ką sakys" augštesnieji hierar
eliai? Bet kai jos neatlyždamos 
prašė, nusileidau joms. O jos 
pamaldoms pasiruošė kaip gi
liai tikinčios ir paslaugios mer
gaitės. Žinoma, prieš tai vaka
rais mokėmės, kaip nusilenkti, 
kada priklaupti, kaip skambinti. 
Per Sumą gerokai jaudinomės 
visi: aš — ar jos pagarbiai tar
naus šventai paslapčiai, jos — 
ar nesuklys, ar nebus pirmas ir 
paskutinis žygis prie altoriaus, 
maldininkai — ar kunigas ne 
perpažangus?

— Kaip reagavo pamaldų da
lyviai?

— Įvairiai. Berniukai kibo 
prie vienos kitos klaidelės arba 
jas pašiepdami vadino “baidyk
lėmis Dievo darže”. Vyrai be
veik simpatizavo mergaitėms, o
mamos ir moterys džiaugėsi 
“istoriniu sekmadieniu”, kad į 
vyriškas tradicijas įsilaužė Jie- 
vos ir Marijos dukrelės. Kelinti 
metai tiek vokiečių parapijose, 
tiek lietuvių pamaldose altorius 
jau neapseina be ministrančių.

LIETUVĄ birželio 14, kai šie
met sukanka 40 metų nuo liūd
no Lietuvos naikinimo pradžios. 
Prie prašymo pridėta atitinka- z — Jeigu ministrantes tikin- 
ma informacija apie K. Bendri- 'tieji noriai priėmė ir jos “prigi-

viams DVASINIŲ PASAUKI
MŲ METAIS.

Susirinkimo dalyviai išreiškė 
šiltą pritarimą saleziečių inicia
tyvai pašaukimų skatinimo sri
tyje ir ypač kun. St. Šileikos 
pašaukiminei misijai JAV-bėse 
bei Kanadoje.

Sao Paulo mieste šv. Kazi
miero šventės proga tad ir bu
vo paskelbti MALDOS METAI 
UŽ PASAUKIMUS (iki 1982 
m. tos pačios šventės). Tam 
tikslui numatyti įvairūs rengi
niai, kurie bus skelbiami ypač 
per Sao Paulo mieste įsteigto 
pašaukimų sekretoriato organą 
“SĖJĖJAS”.

Maldos diena už Lietuvą
Brazilija yra didžiausia kata

likiška valstybė — 120 milijo
nų gyventojų, kurių dauguma 
yra katalikai. Ji suskirstyta į 
35 arkivyskupijas (su 7 kardino
lais), 165 vyskupijas ir 30 pre- 
latūrų; iš viso joje yra 294 re
ziduoją vyskupai.

Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybės iniciatyva buvo pa
ruoštas vyskupams raštas — 
prašymas paskelbti savo vysku-

jos padėtį Lietuvoje.
Brazilijos vyskupų konferen

cijos (CNBB) generalinio sek
retoriaus vysk. Luciano Mendes 
pasiūlymu raštas bus išsiuntinė
tas iš pačios CNBB būstinės 
Brazilijoj (sostinėj). Jis bus pa
siųstas ne tik vyskupams, bet 
ir įvairių vienuolijų viršinin
kams, radijo, laikraščių bei ži
nių agentūrų redakcijoms, t. y. 
visiems, su kuriais CNBB palai
ko savaitinius informacijų ry
šius.

NT sąsiuviniais
Tęsiant knygnešystės dva

sioj Naujojo Testamento laidą 
sąsiuviniais, Montevideo Lietu
vių Katalikių Moterų Draugija 
apsiėmė finansuoti sekančio są
siuvinio — LAIŠKAS GALA- 
TAMS išleidimą, paaukodama 
150 dolerių. Tekstas išeis lietu
viškai ir ispaniškai. Leidėjams 
svarbu žinoti, kiek egzemplio
rių pageidauja Argentinos, Ko- 
lombijos ir Venecuelos lietu
viai, ypač atsižvelgdami į lietu
vių kilmės jaunimą, kuriam 
ypatingai ši laida skiriama.

K. Pr. Gavėnas

• jo” liturginiame parapijos gy
venime, kodėl tad popiežius 
pernai per Sekmines savo ins
trukcija “Inaestimabile donum” 
panorėjo mergaites išjungti iš 
šios šventos tarnybos?

— Toks popiežiaus raštas. 
Tai lyg ir įsakymas tolygus pa
rapijų klebonams tarniukes su
grąžinti į jų vietą šventovėje 
“tarp moterų”. Bet aš nežinau, 
ar Vokietijoje atsirado bent vie
nas klebonas, norintis atsižadė
ti ministrančių ir sukiršinti žy
mią dalį entuziasčių mergaičių. 
Daugelis mergaičių pasitrauktų 
iš veikliųjų gretų ir gal visai iš 
pamaldų. Šiuo metu Vokietijo
je susidarė “ministrančių fron
tas”, randąs nemažai užtarėjų, 
pvz. net jėzuitų eilėse.

— Kokie yra argumentai už 
ministrantes?

— Štai keli: a. nuo senų se
novės galėjo kunigui Mišiose į 
maldas atsakyti moterys, net 
nevienuolės; b. po Vatikano 
santarybos leista berniukam ir 
mergaitėm prie altoriaus atneš
ti aukos duoną, vyną, net patį

Mišių kieliką, kaip kad daro 
patarnautojai-akolitai; c. valia 
ir mergaitėms pei- Mišias skai
tyti suplikacijų maldas; d. lei
džiama moterims per Mišias da
linti Komuniją, ją nešti ligo
niams, išstatyti adoracijai Švč. 
Sakramentą; e. Vokietijoje (ir 
kitur) tam tikrais atvejais lei
džiama moterims net pamoks
lus šventoyėje sakyti; f. per pa
maldas skaityti iš šv. Rašto. Jei
gu jau teisiškai tiek daug lei
džiama per pamaldas moterims 
ir merginoms, kodėlgi būtų ne
leistina joms tiesiai patarnauti 
kunigui? Koks jau skirtumas 
tarp tų leistų ir neleistų patar
navimų?
// — O kokie yra Vatikano ar
gumentai prieš ministrantes?

— Aiškių teisinių paragrafų 
minėta instrukcija nepateikia. 
Uždraudimą reikia atrasti “tarp 
eilučių”. Uždraudimo motyvai 
šie: a. kultiniai ministrantų dra
bužiai (ilgos sutanėlės, juostos) 
yra paruošti tik berniukams; b. 
mergaitės, apsirengusios litur
giniais drabužiais, priartėja Mi
šiose prie kunigo taip arti, kad 
optiškai susidaro įspūdis, jog 
kunigąs su šventimais ir pasau
lietės mergaitės sudaro lyg ku- 
nigišką-liturginį vienetą. O tai 
lyg ir panaikina ribą tarp ku
nigo ir nekunigo; c. per ilgą lai
ką pamaldų dalyviai gali imti 
galvoti, kad ir moterys gali Mi
šias laikyti; d. tokios ministran
tes imtų pačios norėti kunigė- 
mis tapti; e. ministrantes, “nu
stumdamos” berniukus nuo al
toriaus, nustumtų vieną kitą iš 
jų tokį, kuris, tarnaudamas Mi
šioms, įgautų pašaukimą į ku
nigus; f. ministrantai “per am
žius” buvo tik vyrai ir berniu
kai; g. Jėzus į tokias tarnybas 
pasirinkdavo tik vyrus.

— Paskutinis argumentas 
turbūt pats įtikinamiausias?

— Ne. Šių laikų jaunimas ir 
suaugusių žymi dalis yra už nau
jas sveikas mūsų laikų tradici
jas. Daug jaunų yra “už moterį” 
šventovėje. Štai jų argumentai: 
a. Jėzaus laikais rytų kraštuose 
įstatymai nelaikė, kad moteris 
gali viešumoje liudyti svarbų 
dalyką (pvz. Dievo karalystę); b. 
Jėzus dėlto nekvietė sau talkon 
moterų, nes niekas jų nebūtų 
klausęs; c. dabartiniais laikais 
visuomenėje moteris yra visiš
kai lygiateisė ir lygiavertė su 
vyrais; d. mergaitės yra žymiai 
aktyvesnės už dažnai pasyvius 
berniukus; e. sveika, išlyginta 
berniukų ir mergaičių pastora
cija gali iš berniukų daugiau 
išugdyti kunigystėn pašaukimų, 
negu jų lauktina iš ministrantų; 
f. misijų šalyse moterys daug 
aktyviau reiškiasi pamaldose su 
liturginiais drabužiais ir t. t.

k. d. j.

Lietuvaitės, patarnaujančios Mišioms 
Vakarų Vokietijoje
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“Ir atleisk mums mūsų kaltes...”

© SKAITYTOJAI PASISAKO
BABELIO BOKŠTO PLYTELES
Žodynas nėra sąvokų šaltinis, bet 

sandėlis plytelių kultūriniam pasta
tui. Be cemento, vadinamo “common 
sense”, jis tėra medžiaga Babelio 
bokštui. “TŽ” 11 nr. yra du rašiniai, 
operuojantys to bokšto plytelėmis.

Rašinio “Kas mes esam” autorėj 
pasigavusi žodį “tremtinys”, blaškosi 
jieškodama pagalbos ta plytele nusi
kratyti.

Pabėgę iš vokiečių valdomos Lie
tuvos, buvom pabėgėliai. Laiku išsi- 
vietinę iš raudonosios meškos nasrų, 
nusmaugtos Vokietijos erdvėje bu
vom DP, trumpai ir vaizdžiai išsireiš- , 
kiant, Dievo paukšteliai, laisvi eg- 
zistuot tarp dangaus ir žemės be tei
sės nutūpt kur norim. Niekas nedrau
dė (ir nedraudžia) grįžt namo; net 
buvo grąžintų per prievartą. DP ne
emigravo, bet laisvu susitarimu gavo 
teisę (ne laisvę) įsivietint naujose 
šalyse. Kruvinu prakaitu užsitarnavo, 
privilegiją pilietybei ir gavo laisvę 
(ne pareigą) gulbės giesmes giedot, 
miegot, raudot ar šunimi lot.

Tremtinių problema buvo išspręsta 
DP stovyklose, bet į tą sąvoką ne
įeina kelionės į naujus kraštus. Ta
čiau palikom ir būsim tremtiniai, 
kol raudonoji meška nugaiš arba iš
vertę “skūras” sugrįšim.

Normalus jaunimas didžiuojasi sa
vo molinomis, išnešusiomis juos 
tremtin iš raudonosios meškos nas
rų (pilietybės). Mūsų sąlygose trem
tinio vardas nėra baubas, bet reali 
palaima — palikom žmonėmis.

Antrasis rašinys — “Žodynas ir . 
tikrovė”. Jį, kaip kaimo žmonės sa
kydavo, be pusbonkio sunku supras
ti. Atrodo, kad autorius, norėdamas 
paskatint patriotiniams darbams, be 
reikalo įbrido į patrioto sąvokos 
džungles. šiuo metu būtų neprotinga ' 
kurti “patriotų” dirbtuves, bet būtų 
prasminga organizuot tautai naudin
gus darbus. Reikia ne verkšlenti dėl 
stokos veikėjų, bet (jeigu trūksta) 
paskelbti vajų idėjų — realių min
čių ir specialiems darbams angažuo
ti specialistus.

Gerų darbų entuziazmą gesina ta
riamo pasiaukojimo manija ir pa
smerkimas savanaudiškumo idėjos 
(selfsatisfaction). Tautos labui in
vestavimas darbo, laiko ar pinigo iš 
esmės nėra auka, nes tik pasitenki

nimo jausmas žadina gerus darbus. 
Mintantiems ne dangaus mana, pi
nigas yra jėga, kuri jų gyvenimą va
ro. Auka, sunaudota batams lopyt, 
yra labdarybė. Auka, sunaudota rau
donosios meškos sužmoginimui, yra 
eiliniam lietuviui pinigas į balą.

B. Bačiūnas
Simcoe, Ont.

KERŠTAS IR DRAUGYSTE
Kai perskaičiau J. Oleiskio rašinį 

“TŽ”, kaltinantį visus lietuvius dėl 
žydų tragedijos Lietuvoje, pagalvo
jau: o kuo aš dėtas, kuris iki šiol už
jaučiu žydus ir juos rėmiau? Nesi
rengiau atsakyti J. Oleiskiui, bet kai 
perskaičiau dr. Sereikos pasisakymą, 
teisinantį J. Oleiskio rašinį, nebega
liu tylėti.

Pagrindinė J. Oleiskio klaida yra 
ta, kad jis visus lietuvius laiko kal
tais. Remdamasis tuo pačiu pagrindu, 
aš kaltinu visus žydus už lietuvių 
naikinimą bolševikmetyje. Sovietams 
okupuojant Lietuvą, žydai (vyrai ir 
moterys) bėgo su gėlėmis pasitikti 
Lietuvos okupantą. Juk tai išdavikiš
kas veiksmas, baudžiamas valstybės 
įstatymu. Kodėlgi tie žydai niekad 
nepasitikdavo Lietuvos kariuomenės, 
grįžtančios iš manevrų į Kauną? Be 
to, žydai sovietų okupuotoje Lietu
voje bendradarbiavo su okupantu. 
Tai irgi baustinas dalykas visose vals
tybėse. Pvz. prancūzas P. Lavalis, 
bendradarbiavęs su okupantais vokie
čiais buvo nubaustas mirtimi.

Iki šiol buvau Izraelio šalininkas, 
net susikirsdavau dėl jų su savo 
draugais jį gindamas, bet dabar pa
keičiau nuomonę.

Nevienas primena mums Danijos 
pavyzdį, bet Danijos negalima lygin
ti su anuometine Lietuva: jos pa
dėtis skyrėsi kaip dangus ir žemė. 
Danijos žydai, okupuojant šį kraštą 
vokiečiams, nebėgo sveikinti jų su 
gėlėmis. Dėlto karalius juos užtarė. 
Juk nė vienas karalius neglosto savo 
valstybės išdavikų. Dėlto ir mes ne
galime klauptis ir prašyti atleidimo 
iš tų, kurie buvo kalti valstybės iš
davimu.

Taktiškasis Z. čėsna kviečia būti 
draugais. Garbė jam! Deja, kerštu 
degantis J. Oleiskis mūsų draugystės 
nenori. Gal jam geresni draugai bus 
arabai ... J. Ka-s

GINTARAS LIEPA, Vasario 16 
gimnazijos penktos klasės mokinys, 
Gavėnios temų konkurse, kurį suor
ganizavo australietė Renata Binke- 
vičienė ir Salomėja Gustainienė, čia 
spausdinamu rašinu laimėjo premi
ją-

Pavasarėja. Velykos artėja. 
Gavėnioje nurimęs susimąstau 
ir klausiu save: kodėl Jėzus bu
vo išduotas ir leidosi nukryžiuo
jamas, kodėl jis savo jauno gy
venimo nepasuko mums su
prantamesne kryptimi? Jis gi 
buvo, kaip moko Evangelijos, 
Dievo Sūnus, tad visokia galia 
buvo jo rankose! Man būtų ma
loniau, jeigu Jėzus būtų gyve
nęs ilgai, gal ligi žilos senatvės. 
Per tą laiką jis būtų galėjęs gal 
net savo tautą apkrikštyti, dau
gybes puikių pamokslų pasa
kyti, savo Tėvą Dievą apskelb
ti visame kultūringame pasau
lyje, liudydamas jį stebuklais. 
Jėzus juk norėjo žmonėms lai
mės, tad galėjo dar ilgus metus 
gydyti ligonius, užtarti vargšus, 
atvesti į gerą kelią paklydėlius. 
Mirti ir prisikelti jis būtų galė
jęs visada ir daug vėliau.

Šie klausimai mane vis ir vis 
domina. Bandydamas juos pa
tenkinamai atsakyti, grįžtu į Jė
zaus laikus, pas Jį patį. Šioje 
kelionėje man padės jo evange
listai.

Savo pamokslais, nepakarto
jamais darbais, lauktu ir ne
lauktu žmogaus gyvenimo pras
mės aiškinimu Jėzus suskaldė 
savo tautos nuomonę ir tautie
čius: vieni už Jėzų, kiti prieš, 
ypač tautos mokytieji protai. 
Jiems nepatiko naujasis Jėzaus 
mokslas, nes jis neįtelpa į jų 
nusistatytas normas ir reikalau
ja keisti arba normas, arba sa
ve. Keistis nelinkę nei mokyto
jai, nei tautos vadai, nei kuni
gai. Keistis dėl kažkokio naujų 
idėjų pamokslininko, kuris kal
ba apie protu sunkiai supranta
mą žmonijos santvarką ir apie 
Dievą, kuris nei vyras, nei mo
teris — kartais griežtas, kartais 
meilus.

Erdviuose vyriausiojo kunigo 
Kajifo rūmuose posėdžiauja Je
ruzalės miesto ir liaudies įgalio
tiniai: kunigai, mokslo aiškin
tojai, politikai, teisėjai. Jų dau
guma arba nesupratę Jėzaus 
mokslo, arba nenorėję į jį gilin
tis, kad suprastų. Aplamai, 
jiems Jėzus kažkodėl nesimpa
tingas, kaip ir jo mokslas. Jė
zų reiktų pašalinti iš tautos, nes 
jis pasidarys net pavojingas. 
Gali kokia nors prievarta parei
kalauti keistis pagal jo mokslą. 
Kas žino?! Ar negeriau Jėzų 
šaltai, nejučiomis pašalinti, bet 
taip, kad jo sekėjai nesuspėtų 
gintis ar kaip nors įtarti tautos 
vadus.

Ne tik Jėzaus tauta dvejopai, 
vertina jį, bet ir jo pasirinkti 
mokiniai — kaikurie jų kitaip 
aiškina jo mokslą, negu jis skel
bė, be to, vienas apsisprendė 
ne pats iš dvylikos pasitraukti, 
bet jį pražudyti. Tai Judas.

Pilnas keistos neapykantos 
savo Mokytojui ir godus pini
gams, žodžiu, įkūnijęs savyje 
Jėzaus mokslo priešybes, Judas 
prisišliejo prie žymiųjų tautos 
vyrų: politikų, visuomenininkų, 
tradicininkų už pinigus. Sandė
ris pavyko — patenkintos abi 
pusės.

Jėzus, kaip žmogus, jaučiasi 
nusivylęs daug kuo: savo tau
tiečių dalimi, kaikuriomis par
tijomis, vadovaujančiais sosti
nės sluogsniais. Kartais jam at
rodo, kad svetimtaučiai — sido- 
niečiai, arabai, net romėnai jį 
labiau vertina, negu išrinktoji 
tauta. Ar tik kartais jam neat
rodo, kad Mozė suklydo, pri
versdamas prie Sinajaus kalno 
beduinus izraelitus priimti 
jiems peraugštą Dievo sampra
tą. Pasitraukti Jėzui iš savo kie
tasprandės tautos pas pažanges
nes tautas? Pertraukti, atidėti 
savo misiją vėlesniems laikams, 
leidžiant įtūžusiems tautos mo
ralės ir Mozės tikėjimo saugoto
jams atlyžti? Tai kelios “protin
gos” alternatyvos žmogui Jėzui.

Jėzus betgi nebuvo tik žmo
gus, bet ir Dievas. Taip aiškina 
evangelistas Jonas. Savo moks
leivišku protu čia aš nedaug su
prantu, bet bandau tikėti. Jė
zus, kaip Dievas, juk negalėjo 
nei trauktis pas svetimas tautas, 
nei atsisakyti savo misijos, nei 
likti tik žmogumi, nors ir labai 
ypatingu — filosofu, visuome
nininku, reformatoriumi ir t. t. 
O tą jo misiją nusakė Apreiški
mas jau gal žmonijos pradžioje, 
jau rojuje, vėliau ją pagilino žy
dų tautos pranašai. Baugi tos 
misijos pabaiga — skausminga 
mirtis! Bet ta pabaiga — tai ne 
jo misijos galas, o tik stiprus 
įsibėgėjimas.

Ketvirtadienį prieš Velykas, 
pagal Mozės nustatytą paprotį, 
apaštalai paruošia velykinį avi
nėlį. Vakare ateina Jėzus į va
karienės salę ir praneša, kad ši 
bendra vakarienė yra paskuti
nė. . . Vienas mokinių yra išda
vęs jį žudikams. . . Šis bendras 
pobūvis yra kartu atsisveikini
mas. . . Ateityje Jėzus būsiąs 
tarp mokinių, bet jau visai ki
tokiu, žmonėms neįprastu būdu, 
tik tikėjimu prieinamu.

Dar kartą Jėzus apveda aki
mis savo mokinius. Valandėlei 
Jo akys susiduria su Judo aki
mis: “Kodėl tu mane išdavei? 
Juk aš tave mylėjau kaip žmo
gų. Mylėjau tave, kaip mylėti

mokė mano Tėvas! Mylėjau ta
ve, kaip reikia mano misijai!” 
— klausė Jėzus Judą savo aki
mis.

Ar Jėzus sujudino Judo sąži
nę? Gal Judas panorėjo atsi
mesti nuo Jėzaus priešų, bet. . . 
negi laužysi duotą žodį Jėzų iš
duoti, negi norėsi pasirodyti 
bailiu, neapsisprendėliu. . .

Po šios vakarienės Jėzus ei
na melstis. Melstis, kaip daryda
vo savo misijos metu: prieš ir 
po pamokslų, kai būdavo pa
vargęs, išsisėmęs, nemigęs. Mal
da jį atnaujindavo, sustiprinda
vo dvasioje. Jėzus jaučia, kad 
kaip tik dabar reikia giliai mels
tis, nes sekančios valandos ir 
dienos bus labai negailestingos 
jo žmogiškai prigimčiai. Juk 
laukia užgauliojimai, smūgiai, 
vienišumas, mirtis. O gal veng
ti tos katastrofos? Gal pasi
traukti į tėviškę, į Galilėją? 
Dar yra laiko sprukti pas kitas 
tautas ir ten išsigelbėti. Protin
gas žmogus tai tikrai padarytų, 
o jis?

Jėzus giliai įsitikinęs, kad Tė
vas jį siuntė pradėti naujos ko
kybės laiką ir gyvenimą. Be 
mirties jo misija nugrimztų ne- 
žinomybėn ir būtų sukompro
mituotas visas dangus. Pagaliau 
jo mirtis turės visai naują ko-' 
kybę, naują dimensiją, būtent, 
jo mirtis bus žmonėms gelbėji
mo jėga, atpirkimo veiksnys. 
Kas bus su žmonija, jeigu jis 
dabar pasislėps?

Prieš Jėzų iškilo alternatyva: 
aš ar žmonės? Ir jis pasirinko 
žmones, nes juos myli, labai 
myli! Anksčiau jis mokė žmo
nes melstis “ir atleisk mums 
mūsų kaltes. . .”, dabar jis pri
dėjo dar daugiau: “. . . aš mel
džiuosi ir mirsiu už juos, nes 
noriu, kad jie būtų ir gyventų 
visi Tavo buveinėse. . .. tikiu, 
Tėve, kad tai Tau patiks. . .”

Gintaras Liepa, V kl., 
Vasario 16 gimnazija

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Optical Studio 
OPTIKAS 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).

Mokestiniai 
Ontario priedai 

vyresniesiems piliečiams. 
1981 metų išmokėjimai 

jau išsiuntinėti
Pernai Ontario provincija mokestinių 
nuolaidų sistemą vyresniesiems piliečiams 
pakeitė nauja programa, būtent, nuosavybės ir 

pardavimo mokesčių priedais.Nuosavybės mokesčių 
priedas iki $500 išmokamas kasmet per du kartus.

Pardavimo mękesčių priedas $50 kasmet 
išmokamas automatiškai Ontario 
gyventojams, turintiems 65 metus 

amžiaus ar daugiau.

Nuosavybės mokesčių 
priedas

O Kas turi teisę? Jei esate 
65 metų amžiaus ar vyresnis 

ir turite nuosavą ar nuomojamą 
namą, turite teisę į mokestinį 

nuosavybės priedą 
iki $500.

Jei gyvenate slaugomoje prieglaudoje, 
senelių prieglaudoje arba panašioje institucijoje,

- neturite teisės (nuosavybės mokesčių priedą, 
nebent jūs patys pilnai apmokate savo išlaikymą, o 
institucija moka savivaldybės ir mokyklų mokesčius.
O Nereikia prašymų. Jei gavote nuosavybės 

mokesčių priedą pernai, automatiškai gausite ir 
šiemet balandžio mėnesio 
išmoką. Šis čekis, maksimum 
iki $250, sudarys pusę 
pernykščių metų priedo. 
Dalinis čekis jums buvo 
išsiųstas balandžio 6 d. 
Juo norima padėti jums mokėti 
nuosavybės mokesčius arba nuomą už 
pirmąją 1981 metų dalį. Rudenį automatiškai 
gausite atitinkamą blanką visam 1981 
metų priedui.

O Jei sulaukėte 65 metų po 1980 m. 
gruodžio 31 dienos

(ir dėl to dar negalėjote gauti priedo pernai), 
negausite priedo dalies balandyje. Tačiau rudenį 
gausite prašymo blanką priedui už visus 
1981 metus.

Speciali pastaba

Pardavimo mokesčių priedas

Metinis $50 priedas siunčiamas automatiškai 
kiekvienam vyresniajam piliečiui

Jūs pardavimo mokesčių priedą už 
1981 metus gausite rudenį.

Jei negaunate federacinės senatvės pensijos 
ir esate 65 metų amžiaus ar vyresnis, kreipkitės 
į mūsų Informacijos Centrą nemokamai ir sužinosite 
smulkiai, kaip gauti minėtus priedus.

O Metropoliniame Toronte skambinti 965-8470.
O Kodo srityje 807 prašykite telefonistę -- 

Zenith 8-2000.
O Visose kitose srityse skambinti 1-800-268-7121

Ministry 
of
Revenue

Ontario

Tešviečia Kristaus šviesa . . . Ateitininkų surengtose rekolekcijose Wasa- 
goie kun A. Saulaitis, SJ, simboliškai pavaizduoja Kristaus šviesos sklei
dimą pamaldų metu Nuotr. R. Rudaitytės

Pasaulį sukrėtęs įvykis
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Dar taip neseniai “TŽ” pus
lapiuose rašiau apie triumfališ- 
ką JAV prezidento R. Reagano 
inauguracijos iškilmių dieną, pa
žymėtą ir kitu istoriniu įvykiu 
— amerikiečių įkaitų paleidimu 
po 444 dienų nelaisvės Irane. 
Netrukus vėl rašiau apie didin
gą paleistųjų įkaitų sutikimą 
Baltųjų Rūmų pietiniame sode 
Vašingtone, kur juos pasitiko 
pats prezidentas ir augštoji va
dovybė. J. V. “Tėviškės Žibu
riuose” rašė, kad už juos Ame
rikos istorijoje, ir visai netoli
moje, buvo ir žymiai didesnių 
herojų. Tačiau neužmirškime 
fakto, kad amerikiečių įkaitų 
nelaisvė Irane sujungė iki šiol 
buvusią gal labai nevieningą ir 
dažnai demonstruoti linkstančią 
amerikiečių masę. Jei įkaitų dra
ma, nors istoriškai gal ir ne taip 
reikšminga, privedė prie tokios 
situacijos, menkinti tą visą 
triumfališką jų sutikimą ir ap
lamai nevertinti įkaitų aukos 
gali tiktai tie žmonės, kurie ne
gyvena Š. Amerikos žemyne ir 
nepažįsta JAV gyventojų nuo
taikų.

Anas laikotarpis jau pasibai
gė, o dabar rašau apie įvykį sos
tinėje, kuris, kol šis pranešimas 
pateks į “TŽ” puslapius, jau bus 
nustojęs savo aktualumo. Rašau 
apie kovo 30 d. pasikėsinimą 
prieš JAV prezidento R. Rea
gano gyvybę.

Lietinga tai buvo sostinėje 
pirmadienio diena. Kadangi bu
vau laisvas ir turėjom svečią iš 
toliau, planavom tą dieną pasi
važinėti po istorines Vašingtono 
apylinkes. Bet lietui ištisai ly
jant negi pajudėsi iš namų. Kurį 
laiką likęs vienas namuose, do
roj ausi su vieno iš savo rašomų 
veikalų rankraščiais. Taisinėjau, 
lyginau tuos savo amerikinio gy
venimo nuotykių užrašus. Pavar
gęs, užsnūdau. Kai svečias su
grįžęs atsuko televiziją, tuojau 
pat prikėlė ir mane. Pasirodo, 
kad netoliese, už aštuonių kvar
talų nuo mūsų įvyko ne tik 
Ameriką, bet visą pasaulį sukrė
tęs užpuolimas— pasikėsinimas 
į JAV prezidento R. Reagano gy
vybę.

Pakilęs iš lovos tuojau puo
liau prie televizijos ir nuo jos.

per kelias valandas jau nebeat
sitraukiau. CBS kanalas prane
šinėjo, kad prezidentas peršau
tas 22 kalibro revolverio kulka, 
kad sunkiai sužeistas preziden
tą dengęs slaptosios policijos 
pareigūnas T. McCarthy ir Va
šingtono policininkas T. Dela- 
hanty. Ir kad prezidento spau
dos sękretorius J. Brady, ku
riam kulka pataikė į galvą, ne
išliko gyvas.

Puolu prie savo buto langų, 
nes juk nuo čia eismas rieda 
tiesiai Hiltono viešbučio link, 
iš ten — į vidurmiestį. Tačiau 
jokių sirenų, jokių pavojaus ar 
skubos ženklų gatvėse nesigir
di. Atrodo, lyg nieko nebūtų at
sitikę. Taip, juk pasikėsinimas 
į prezidento gyvybę įvyko jau 
maždaug prieš porą valandų ir 
nukentėję asmenys jau ligoninė
se.

Nuo televizijos tą pavakarę ir 
vakarą, kaip ir daugelis ameri
kiečių bei įvairių pasaulio šalių 
gyventojų, ilgai neatsitraukiau. 
Girdėjau patvirtinimą, kad pre
zidento spaudos sekretorius Ja
mes Brady mirė. Visai Ameri
kai ir pasauliui toji žinia buvo 
paskelbta, bet netrukus vėl at
šaukta.

Tai pavyzdys, kad plačiosios 
pasaulinės informacijos orga
nams, turint moderniškiausias 
elektronines susižinojimo prie
mones, klaidos yra neišvengia
mos. O ką jau kalbėti apie mūsų 
pasenusias informacijas, kai jos 
redakcijas pasiekia tik po savai
tės, o skaitytojus gal po mėne
sio. Žinau, kad_po tokio laiko 
gal bus nebeaktualus ir manb 
šis pranešimas. Tačiau norėjau 
perduoti karštųjų akimirkų nuo
taikas.

Tą kovo 30 d. vakarą nuėjom 
miegoti kiek ramesni, kai Geor
ge Washington universiteto gy
dytojų štabo narys dr. D. O’Lea
ry viešai per televiziją ir Ame
rikai, ir pasauliui pranešė, kad 
prezidento operacija gerai pa
vyko, kad pavojaus gyvybei nė
ra, kad prezidentas ramiai ilsisi.

Kitą dieną po operacijos pre
zidentas ligoninėje jau pasirašė 
potvarkį, kad užšaldomos pieno 
kainos. O informacijos šaltiniai 
skelbė, kad visų peršautųjų svei
katos būklė gerėja . . .

Solistė SLAVA ŽIEMELYTE, išleisdinusi savo įdainuotų įvairių kompozitorių 
dainų plokštelę, kuri gaunama Tcronto lietuvių parapijų kioskuose ir Lietu
vių Namuose. Taip pat galima užsakyti paštu šiuo adresu: S. žiemelytė, P.Q. 
Box 552, Station “U”, Toronto, Ont., M8Z 5Y9. Kaina — $7.00. Pažymėtina, 
kad solistei akompanavo muz. J. GOVEDAS
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Filmų pasaulyje

Estų poetas - laureatų jieškotojas
Estų poetas, profesorius ir redaktorius Ivar Ivask kalbėjo lietuviams

kuota, jam laimėjus 1978 m. paskaitos pagrindinę minti, kad 
Neustadto literatūrinę premiją, poezija esanti XX š. jėga, jis 

iliustravo trijų taitiečių poetų 
poezija iš trijų skirtingų Balti
jos tautų gyvenimo laikotarpių. 
Įžangoje jis kalbėjo apie poetą

AURELIJA BALASAITIENĖ

Nuo pat pirmųjų Nobelio 
premijos įsteigimo metų (pir
moji premija paskirta 1901 m.), 
kasmet viso pasaulio akys 
krypsta Į Švedų Akademiją, ku
ri nusprendžia laureatus litera
tūros, fizikos, chemijos, medi
cinos ir taikos srityse. Tai pre
mija, apie kurią svajoja rašyto
jai, poetai, mokslininkai ir net 
politikai. Jos gavimas reiškia 
augščiausią asmens talento pri
pažinimą, įrašymą į pasaulio 
nemirtingųjų eiles. Ypatingo 
dėmesio susilaukia literatūrinė 
premija, nes literatūriniai kū
riniai, peržengdami valstybių ri
bas ir visas tarptautines kliūtis, 
pasiekia plačiausią žemės gy
ventojų masę. Taigi, kiekvienas 
asmuo, daugiau ar mažiau susi
jęs su tuo moderniuoju dvide
šimto šimtmečio “olimpu”, tam
pa dėmesio objektu.

Todėl nepaprastai nudžiugau 
radusi progą susipažinti su vie
nu tokiu asmeniu, kuris dvi die
nas prieš 1980 m. Nobelio lite
ratūrinės premijos paskelbimą 
teisingai atspėjo jos laureatu 
būsiant Česlovą Milašių. Tai 
profesorius Ivar Ivask, estų tau
tos poetas, literatūros kritikas, 
“World Literature Today” žur
nalo redaktorius. Jis yra vienas 
ik baltistikos studijų iniciato
rių ir Neustadto tarptautinės li
teratūrinės premijos komisijos 
steigėjas bei jos pastovus na
rys nuo 1969 m.

Prof. Ivar Ivask, esto tėvo ir 
latvės motinos sūnus, gimęs 
Rygoje 1927 m., užaugo su 
dviem tėvų kalbom. Turėda
mas natūralų talentą svetimom 
kalbom, prof. Ivask šiandieną 
laisvai kalba dešimčia kalbų, o 
skaito ir supranta keturiolika. 
Susikalba ir lietuviškai, skaito 
lietuvišką spaudą, lietuvišką 
poeziją deklamuoja be akcento. 
Šeimai pasitraukus į Vakarus, 
jaunasis Ivar mokėsi Vokietijo
je, o augštąjį mokslą baigė 
JAV, 1953 m. gaudamas Minne- 
sotos universitete daktaratą už 
disertaciją apie H. von Hoff- 
manstahl — vokiečių literatū
ros kritiką. Nuo 1967 m. jis 
dėsto modernias kalbas ir lite
ratūrą Oklahomos universitete, 
kuriame taip pat kasmet renka
si Neustadto tarptautinės lite
ratūrinės premijos komisija ir 
yra leidžiamas “World Litera
ture Today” žurnalas. To žur
nalo reikšmę tiksliausiai rodo 
faktas, kad kai 1980 m. Nobelio 
premijos laureatas C. Milašius 
(Milosz) buvo pasiūlytas švedų 
Akademijai, jo kūrybos verti
mai ir įvertinimas buvo panau
doti iš to žurnalo 1978 m. lai
dos, kuri buvo C. Milašiui dedi-

Solistė AUŠRA BARONAITYTĖ (de
šinėje) ir jos dainavimo mokytoja 
IZABELĖ MOTEKAITIENĖ po pra
dinio koncerto Čikagoje

* * *
Kas yra toji Neustadto pre

mija? Čia norėčiau pacituoti 
Oklahomos dienraščio “Nor
man” 1980 m. lapkričio 9 d. 
straipsnį “Nobelio laureatai tu
ri ryšius su Oklahomos univer
siteto literatūrine premija”. 
“Stebėkite Neustadto laureatus, 
Neustadto kandidatus ir Neu
stadto komisijos narius; jie visi 
priklauso pasauliniam rašytojų 
elitui”. Faktai parodė, kad 
Neustadto premijos laureatai, 
kandidatai ar komisijų nariai 
tapo apdovanoti Nobelio pre
mija.

Vokietis Heinrich Boll, 1970 
m. Neustadto komisijos narys, 
gavo 1972 m. Nobelio premiją. 
Graikas poetas Odisseus Elytis, 
1972 m. Neustadto komisijos 
narys, tapo 1979 m. Nobelio 
laureatu. Neustadto premijos 
kandidatų tarpe buvo Aleksand
ras Solženicinas, čilietis Pablo 
Neruda, italas Eugenio Monda- 
le ir pagaliau Česlovas Milašius. 
Neustadto premijai pateikiami 
kūriniai privalo būti išversti į 
prancūzų ar anglų kalbas. Pre
mijai kandidatai renkami tarp
tautiniu pagrindu iš visų pasau
lio kraštų sudarytos rašytojų 
elito komisijos, kuri kas antri 
metai renkasi Oklahomos uni
versitete posėdžiui. Toji premi
ja buvo įsteigta 1969 metais. Ją 
finansuoja viena turtinga Okla
homos naftos, kasyklų savinin
kų Neustadtų šeima, įsteigusi 
premijos fondą. Iš to fondo kas 
antri metai skiriama $25,000 
Neustadto premija, kuri yra ta
pusi pirmąja Nobelio laureatų 
pakopa.

* * *
Prof. Ivask ypatingą dėmesį 

pradėjo skirti po karo ignoruo
jamai Rytų Europos literatūrai. 
Savo redaguojamame pasaulio 
literatūros žurnale “World Li
terature Today” tarp aptartų 
literatūrinių veikalų randame 
net 158 lietuviškas knygas! Te
mų eilėje randame tokius pla
taus masto straipsnius: “Vie
nuolika modernių Rytų Euro
pos poetų” (1969 m.), “Žvilgs
nis į baltiečių raštus šiandieną” 
(1973 m.), “Egzilinis rašytojas” 
(1976 m.), “Dvi suomiškos lite
ratūros šiandieną” (1980 m.) ir 
t. t.

švedų Akademijos sekreto
rius Lars Gyllenstein taip atsi
liepia apie Ivar Ivask redaguo
jamą žurnalą: “. . . tai yra ge
riausiai redaguojamas ir pla
čiausiai informuojantis litera
tūros žurnalas, kokį aš esu ma
tęs”. Garsusis Thomas Mann pa
reiškė: “World Literature To
day” žurnale bendradarbiauja 
rašytojai ir kritikai iš visų tri
jų pasaulių: kapitalistinio, ko
munistinio ir ‘neutralaus’. Joks 
kitas žurnalas nėra pradėjęs da
ryti to, ką WLT atlieka kaip ru
tininį uždavinį: sąžiningą supa
žindinimą su 300 knygų kiekvie
name numeryje beveik 40 kal
bų”. Milašius pareiškė, kad tas 
žurnalas “vaidina išskirtinį 
vaidmenį, teikdamas informaci
ją apie mažai žinomus ar nepri
einamus veikalus angliškai kal
bančiam pasauliui”.

Tas žurnalas pasiekia 70 kraš
tų visuose kontinentuose. Todėl 
galima suprasti, kodėl jo redak
torius ir Neustadto premijos 
komisijos narys prof. Ivar Ivask 
negali nesudominti savo asme
nybe. Su juo arčiau susipažinti 
proga buvo netikėtai maloni, 
kai Klevelande įsteigtas specia
lus komitetas Kento universite
to lituanistinėms studijoms 
remti jį pakvietė kalbėtoju į 
š. m. kovo 7 d. “Vivat Acade
mia” banketą.

Prof. Ivask kalbėjo tema 
“Trys Pabaltijo balsai”. Savo 

kaip asmenybę, kuri, socialinio 
gyvenimo struktūroms ir politi
nio gyvenimo dvasiai keičiantis, 
atsistoja prieš visatą vieniša ir 
su ja veda monologą, ne dialo
gą. Laiko tėkmėje kaikurių ra
šytojų populiarumui blėstant, 
poetai įgauna naujo spindėjimo. 
Tą pripažįstanti ir Švedijos 
Akademija, per paskutinį de
šimtmetį iš 10 literatūros pre
mijų, šešias paskyrusi poetams. 
Čia prof. Ivask ilgiau sustojo 
ties C. Milašiumi, su kurio pre
mija buvo pirmą kartą pripažin
ta Rytų Europos poezijos jėga. 
C. Milašius visada didžiavęsis 
tuo faktu, kad gimęs Lietuvoje. 
Jo kūryboje randama meilė Lie
tuvos gamtovaizdžiui ir istori
jai. Jau 1953 m. Milašius rašė: 
“Pabaltijo problema yra kiek
vienam šių dienų poetui daug 
svarbesnė, negu stiliaus, eilia
vimo ar metaforos klausimai”. 
Savo kalboje Stockholme 1980 
m. gruodžio 10 d. laureatas kal
bėjo: “Trijų Baltijos tautų ne
buvimas Jungtinėse Tautose 
yra nuolatinis priminimas dvie
jų diktatorių palikimo. Prieš 
karą tos tautos priklausė Tautų 
Sąjungai, bet jos dingo iš Euro
pos žemėlapio dėl slapto susita
rimo 1939 m. Tikiuosi, kad man 
atleisite už priminimą atviros 
žaizdos”.

Tai stiprūs žodžiai, nuskam
bėję poeto lūpomis po visą pa
saulį. Toliau pagrįsdamas savo 
tvirtinimą apie šios dienos poe
zijos jėgą, prof. Ivask paminė
jo dar vieną įdomų faktą. Kai 
Gdanske buvo atidarytas pa
minklas riaušėse žuvusių Len
kijos darbininkų atminimui pa
gerbti, to paminklo apačioje yra 
iškalti poeto C. Milašiaus žo
džiai: “Jūs, kurie pažeidėte pa
prastą žmogų, nesi jauskite sau
gūs, nes poetas atsimena”. Pa
skaitininkas pridėjo: “Poetai 
randa kelius sugrįžti į namus”.

* * *
Toliau prof. Ivask kalbėjo 

apie iškiliausią estų nepriklau
somybės laikotarpio poetę Ma
rie Under, okupuotos Latvijos 
tragišką poetą Aleksandrs Caks 
ir lietuvį tremties poetą Henri
ką Radauską. Kalbėtojui per
skaičius Radausko “Strėlė dan
guje” puikia lietuvių kalba, 
klausytojai savo padėką išreiš
kė stipriais plojimais.

Po oficialios dalies turėjau 
malonią progą su prof. Ivaškų 
privačiai pasikalbėti. Jis pirmo
je eilėje nori būti žinomas kaip 
estų poetas, išleidęs net šešis 
savo poezijos rinkinius. Buvo 
pažįstamas su Henriku Radaus
ku ir su juo draugavo 17 metų. 
Prof. Ivask buvo H. Radausko 
aprašytas “Metmenyse”. Jis yra 
giliai įsitikinęs, kad baltiečių 
poetai toli gražu nėra tyruose 
šaukiantys balsai, jie yra sukū
rę tris tvirtas baltiškos poezijos 
tradicijas “pačioje augščiausio- 
je poezijos plotmėje”.

Paklaustas nuomonės apie 
Nobelio premijų politinį atspal
vį, t. y. kaikurių premijų skyri
mą politiniais sumetimais, sve
čias su tuo teigimu pilnai suti
ko. Pvz. 1974 m. Švedijai buvęs 
labai reikalingas varis. O Čilė 
pasižymi turtingomis vario ka
syklomis. Tais metais buvo ve
damos prekybinės derybos tarp 
Švedijos ir Čilės vyriausybių.

Mano pašnekovas prof. Ivask 
žvelgia į mane taip įtikinančio
mis akimis, kad aš jose galiu iš
skaityti ne vien jo poetišką pri
gimtį, tikro poeto sielą, bet ir 
gilų intelektą, bandantį pasau
lio opiniją subtiliai pakreipti 
užmirštos Rytų Europos kryp
timi — arčiau Baltijos.

ALGIRDAS GUSTAITIS

“Dykumos liūtas”
Amerikoje veikiančios filmų 

studijos pagamino šimtus filmų, 
įvairiausiai niekinančių, žemi
nančių Hitlerio Vokietiją, na
cius. Beveik visuose tuose fil
muose vokiečiai parodomi pa
juokos vertais kvailiais. Pana
šiai vaizduojami ir japonai, nes 
ir jie bendrai kariavo su vokie
čiais prieš amerikiečius.

Aišku, tokiuose filmuose ke
liamos mintys nėra tikrų ame
rikiečių. Numanu, kas jas para
šo, gamina, pasaulyje platina.

Aha, dar yra likę italai! Ir jie 
buvo nevidonai, nes ir jie kovo
jo prieš rusišką komunizmą. Na, 
tai parodykime blogąsias italų 
puses. Atskleiskime teisybę pa
sauliui. . .

Filmas “Dykumos liūtas” 
(“Lion of the Desert”) pagamin
tas arabo, gimusio Aleppo, mies
te Sirijoje, pavarde Moustapha 
Akkad (dabar jis JAV pilietis). 
Muzika — Maurice Jarre. Rank
raštis — H. A. L. Craig. Trijų 
valandų filme vaizduojama Ita
lijos okupuota ir naikinama Li
bija Mussolinio laikais 1929- 
1930 m.

Ryškiai vaizduojamas italų 
žiaurumas. Libijos arabų vis- 
tiek neįmanoma nugalėti, nors 
juos italai šaudo, degina lau
kus, atiminėja vertingesnius 
daiktus, prievartauja merginas.

Filmas imponuojantis, gerai, 
įspūdingai pagamintas. Gausu 
veiksmo, kautynių. Rankraštis, 
artistai, režisūra tvarkoje, vie
tomis net puiki.

Pagrindiniai artistai: libiečių 
beduinų partizanų vadą Omar 
Muktarą vaidina Anthony 
Quinn, žiaurų Italijos generolą, 
Libijos valdytoją Graziani — 
Oliver Reed, Mussolini — Rod 
Steiger, arabą El Gariani — 
John Gielgud. Po 20 metų vyku
sių partizaninių kautynių italų 
kariuomenė nelaisvėn paėmė li- 
biečių-beduinų partizanų vadą 
Omar Muktarą ir jį viešai pako
rė. Prieš mirtį jis tarė: “Jei ne 
mano karta, tai sekanti ar dar 
sekanti karta laimės, ir Libija 
bus laisva”.

Kiek tokių filmų pagamini
mas kainuoja? Nagi “tik” 30 
milijonų amerikietiškų dolerių. 
Pagamintas istoriniu pagrindu. 
Buvo pastatyti du kaimai. Artis
tai turėjo maudymosi baseinus. 
Restorane — 300 vietų. Gydy
mo įstaiga. 400 pagrindinių ar
tistų, 8.500 laikinų talkininkų 
kautynėms. Maitino, girdė še
šis kartus į dieną. Dauguma 
maisto buvo lėktuvais atgabe
nama iš Anglijos. Kasdien su
vartodavo 114 svarų bulvių, 
200 duonos kepalų, 600 kiauši
nių, 62 viščiukus, 50 galionų ka
vos, 100 galionų vandens. Ne
įskaitomi laikini talkininkai. 
Filmavimo metu suvartota mili
jonas plastikinių puodelių. Bu
vo septyni patyrę anglai virė
jai, 20 vietinių virėjų. Penki 
dideli laivai atvežė filmavimui 
įrankius, įrengimus iš Hull uos
to Anglijoje į Libiją.

Filmavimas truko šešis mėne
sius, filmo redagavimas — išti
sus metus.

Mėgstantiems įspūdingus, ka

Dail. REGINA ŽIŪRAITIENĖ neseniai lankėsi Vilniuje ir iš ten pasižymėtų 
vaizdų nupiešė šį paveikslą, vaizduojantį Lietuvos sostinės senamiesčio kam
pelį. Sis paveikslas teks vienam iš “TŽ” skaitytojų, dalyvaujančių šio laik
raščio loterijoje šių metų balandžio 25 dieną

rinius, partizaninius filmus — 
patiks.

“Grįžtu namo”
Didžiulė Indija, turinti dau

gybę kalbų, religijų, smarkiai 
pažangėja ir dabar per metus 
pasigamina apie 600 savo filmų. 
Indietiškai pavadinta “Griha 
Pravesti”. Vaidina Sanjeev Ku
mar, Sharmila Tagore, Sarika. 
Rankraštis — Gulzaro. Pagami
no “Basu Bhattacharya”. Spal
votas, ekrane rieda apie tris va
landas.

Indijos didmiesčio įstaigoje 
dirbančiam į tą patį kambarį 
paskiria gražią tarnautoją mer
giną Sapna. Netrukus ji paver
gia vyriškio širdį, pirmiausia 
pripratinusi gerti arbatą vieto
je kavos. Ji nori ištekėti, bet, 
susipažinusi su to vyriškio žmo
na, atšąla ir viskas baigiasi lai
mingai.

Klausiau Indijos atstovą, ką 
jų kalboje reiškia žodis “sap
na”. Atsakė — sapnas. Sakau 
— lygiai tą pat, ką ir lietuvių 
kalboje. Ir jis labai stebėjosi. 
Tarp kitų artisčių vardų viena 
buvo Gilija.

Indijos didikai yra balta
odžiai, gi masė — peleninio pil
kumo. Tie didikai turi savo gi
minių laipsnius, kilmingumą 
žymi kaktoje raudonu ar kito
kiais taškais. Ilgainiui nemaža 
jų susimaišė su prasčiokais. Tie 
kilmingieji kalbėję sanskritui 
artima kalba. Todėl senojoje 
indiečių kalboje yra nemaža lie
tuviškai skambančių žodžių. 
Tuo galėjau įsitikinti, žiūrėda
mas šį filmą.
' Kartą pas mane atvykusi in- 
dietė pasakė, kad aš nesu lie
tuvis, o kašmirietis ar nepalie
tis. Jei nuvykčiau į Kašmirą ar 
Nepalą pamatyčiau daugybę 
žmonių mano judesių, fizinės 
sudėties.

Toji filmų žvaigždė, vaidinan
ti Sapnę, yra baltutė, patraukli, 
akyse kiek mėlynumo.

Rankraštis įdomus. Veiksmas 
lėtas. Artistai geri. Techniškai 
prastas filmas. Garsai labai blo
gi. Muzika mums neįprasta. Pa
lieka stiproką ir teigiamą įspū
dį.

Atsiųsta paminėti
Į LAISVĘ, politikos žurnalas, 1980 

m. gruodis, nr. 80 (117). Redakto
rius — J. Kojelis, 747 — 23rd St., 
Santa Monica, CA 90402, USA. Ad
ministratorius — J. Prakapas, 14 
Helma Dr., Bakersfield, CA 93305, 
USA.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1981 m. 
sausis-vasaris, nr. 1 (332-346). A. Ma
ceina, Maldos prasmė; V. Maciūnas, 
Nepriklausomybės besiilgint ir jos 
siekiant; V. A. Jonynas, Jurgio Šle
kaičio “Rudens ritmu”; T. žibutis, 
Apie fanatizmą ir internacionalizmą 
Vilniaus universitete; V. Vaitiekū
nas, Politika dešimtmečių sąvarto
je. Kronikiniai skyriai, knygų recen
zijos; E. Marčiulionienės keramikos 
kūrinių iliustracijos. Vyr. redakto
rius — dr. L. Andriekus, OFM, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

LIEPSNA, Montrealio lituanistinės 
mokyklos laikraštėlis (neperiodinis). 
Redaktorė — Audra Verbylaitė. 
Montrealis, 1981 m. vasario 16 d.

Joseph Pajaujis-Javis, Ph. D., SO
VIET GENOCIDE IN LITHUANIA. 
Manyland Books, Inc. New York 
1980, p. 246.
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d KULTCIRI« VEIKLOJE
DAIL. NAUMO ALPERTO KŪRI

NIŲ PARODĄ Brooklyne, N. Y., 
Kultūros Židinyje, surengė specia
lus komitetas. N. Alpertas yra vilnie
tis, dailės studijas Vilniuje baigęs 
1934 m. Ten jis ilgai kūrė romantiš
kus Vilniaus bei apylinkių kampelius, 
atsisakydamas Vilnių ir Lietuvą oku
pavusių sovietų peršamo socialinio re
alizmo. Jo paveiksluose nėra trakto
rių, kolchozininkų, tik su arkliu lau
kus ariantis artojas. Dėl tokios savo 
linijos N. Alpertas pateko p okupan
tų nemalonę ir 1978 m. turėjo išvykti 
iš Lietuvos. Nemažai savo darbų at
sivežė išvykdamas, kitus sukūrė jau 
išeivijoje. Parodai buvo sutelkti 75 
paveikslai, daugiausia akvarelės, nors 
tapo ir aliejumi. Visi jie buvo Vil
niaus vaizdai bei jo apylinkių gam
tovaizdžiai. Parodos atidarymui va
dovavo P. Jurkus, išsamią dail. N. Al- 
perto kūrybos apžvalgą padarė dail. 
J. Bagdonas. Žodį tarė ir pats dail. 
N. Alpertas, lietuviškai skaitęs savo 
įspūdžius apie Lietuvą, pasinaudoda
mas netgi pirmom A. Mickevičiaus 
“Pono Tado” eilutėm.

MIAMI LIETUVIŲ KLUBAS Flo
ridos lietuvius pakvietė į pirmą kar
tą šioje vietovėje surengtą sol. Ro
mos Mastienės, mezzo-soprano iš Či
kagos, koncertą, susilaukusį 250 da
lyvių. Pirmoji dalis buvo skirta liau
dies dainoms bei originaliems G. Gu
dauskienės, B. Budriūno, S. Gaile- 
vičiaus, J. Briedžio, J. Gaižausko kū
riniams. Antrojoje dalyje skambėjo 
tarptautinių klasikų dainos, Ch. Gou
nod “Fausto” ir J. Bizet “Carmen” 
operų arijos. Viešniai akompanavo 
pianistė D. Liaugminienė.

ROČESTERIO ŠV. JURGIO PA
RAPIJOS SALĖJE savo tapybos dar
bų parodą turėjo dvi jaunos daili
ninkės — D. Debesyte-Kure ir Rūta 
Gečienė, dailę studijavusios JAV. 
Pirmoji yra daugiau susieta su Kle- 
velandu, antroji — su Ročesteriu. Pa
rodai jos buvo sutelkusios beveik 60 
kūrinių. R. Gečienei nėra svetimi ir 
modernūs abstraktai. D. Debesytė- 
Kure savo pagrindinį dėmesį skiria 
gamtovaizdžiams.

BOSTONO SKAUČIŲ ŽIDINYS ba
landžio 25-26 d.d. rengia dail. Alfon
so Dargio darbų parodą Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, 368 W. 
Broadway. Parodos atidaryme dail. 
V. Vizgirda kalbės tema “A. Dargio 
kūryba lietuvių dailės sąrangoje”.

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ Detroito 
lietuvių kultūros centre surengė atei
tininkai, programos atlikti pasikvie
tę Rito Babicko vadovaujamą Kleve- 
lando vyrų oktetą su nuolatine sol. 
Irena Grigaliūnaite. Koncerte paaiš
kėjo, jog tas oktetas jau yra tapęs 
septetu, nes prieš porą metų pasi
traukė Romas Bublys, kuriam pakai
tas dar nėra surastas. Svečiai iš Kle- 
velando visą pirmąją koncerto dalį 
paskyrė T. Makačino, N. Vaitkevi
čiaus, A. Bražinsko, J. Gaižausko 
dainoms, sukurtoms Lietuvoje, išei
vijoje daugiausia girdimoms iš plokš
telių. Antrojoje dalyje buvo pereita 
į S. Rombergo, F. Loewe, C. Youman- 
so operetes, papildytas M. Noviko 
“Laivais”, J. Paulausko “Jūreivių 
maršu”, A. žigaičio “Jaunystės dai
na”. Sekančią dieną svečiai ir viešnia 
iš Klevelando giedojo pamaldose Die
vo Apvaizdos parapijos šventovėje.

TARPTAUTINIAME PEN KLUBO 
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME Kopen
hagoje vasario 23-27 d.d. dalyvavo 
Algirdas Landsbergis iš JAV. Jo pra
nešimu, suvažiavime buvo prisimin
ti lietuviai politiniai kaliniai, kuriais 
rūpinasi specialus PEN politinių ka
linių komitetas, vadovaujamas britų 
rašytojo M. Scammello. Plačiau jis 
kalbėjo apie Algirdą Statkevičių, nu
teistą už akių ir įgrūstą į psichiatri
nę ligoninę, iš kurios jis dabar šau
kiasi pagalbos. M. Scammellas taipgi 
paminėjo V. Skuodį, G. Iešmantą, P. 
Pečeliūną, J. Sasnauską ir A. Ter
lecką. Didelį rūpestį komitetui su
daro ukrainiečio M. Rudenkos liki
mas, nes jis sunkiai serga ir vis dar 
yra verčiamas dirbti. Viktorą Petkų 
į savo garbės narių sąrašus yra įtrau
kę škotų ir amerikiečių PEN centrai. 
Škotijos atstovai pranešė, kad apie 
jį yra informuojama spauda ir kad 
ruošiamasi rašyti laiškus sovietinės 
valdžios pareigūnams. Suvažiavime 
taipgi paaiškėjo, kad pernai spalio 
mėnesį pirmą kartą buvo paskelbta 
Kalinamo Rašytojo Diena, dabar jau 
tapsianti metiniu renginiu. Lietuvos 
vardas vėl iškilo Nobelio premijos 
laureato C. Milašiaus (Milosz) pager
bime. Lenkų delegatai J. Žulavskis 
ir A. Miendzižeckis palietė jo gim
tinę, Lietuvai dirbusį giminaitį Os
karą Milašių, rašiusį prancūzų kalba. 
Suvažiavime buvo simpoziumas “Po
ezija — kultūrinės tapatybės kalba”. 
Jame A. Landsbergis prabilo apie 
gimtosios kalbos reikšmę ne tik lie
tuvių rašytojams, bet ir visai jų tau
tai. Kai gimtajai kalbai ima grėsti pa
vojus, lietuviai jame mato grėsmę 
ir savo kultūrai bei visam tautos iš
likimui. Tai jiems liudija Lietuvos 
istorijos praeitis. Įdomų pokalbį A. 
Landsbergis turėjo su komunistinės 
Kinijos delegatu Cun Can Jeh, ku
riam prie 30 metų teko lankytis Vil
niuje, kai komunistinė Kinija turėjo 
gerus ryšius su Sovietų Sąjunga. Pas
tarasis pabrėžė, kad kiniečiai neken
čia imperialistinės agresijos, mažų 
tautų užgrobimo. Padėkojęs už T. 
Venclovos anglišką brošiūrą apie lie
tuvių literatūrą, žadėjo bandyti ją iš
versti. Palankūs Lietuvai buvo ir 
Tautinės Kinijos atstovai.

KARAIMŲ ETNOGRAFIJOS MU- 
ZĖJUS yra įsteigtas Trakuose. Jo rū
diniai lankytojus stengiasi supažin
dinti su šios nedidelės tautos buiti
mi bei kultūra, nes jos nariai Lie
tuvoje gyvena jau 600 metų. Vilniaus 
konservatorijos studentų estetikos 
būrelis kovo 11 d. surengė karaimų 
muzikos vakarą. Apie karaimų isto
riją, dvasinę bei materialinę kultūrą 
kalbėjo Inžinerinio Statybos Institu
to docentė H. Kobeckaitė. Magneto
fono juoston įrašytų buitinių bei ap
eiginių karaimų dainų, raudų ir li
turginės muzikos pavyzdžių parūpi
no inž. M. Firkavičius. Jis pats pa
dainavo kelias karaimų dainas su 
K. Firkavičiūte, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleive.

VERTĖJA MARIJA K. SIRASTĖ, 
Suomijos Dramaturgų Sąjungos narė, 
lankėsi Lietuvos Rašytojų Sąjungoje 
Vilniuje. Viešnia vertimus atlieka iš 
bulgarų, slovakų, čekų ir lenkų kal
bų. M. K. Sirastė prieš gerą dešimt
metį lietuvių kalbos mokėsi Helsin
kio universitete. Ji dabar žada pagi
linti tos kalbos žinias, kad lietuvių li
teratūros kūrinius galėtų versti iš 
originalo. Šią vasarą planuoja at
vykti į Vilniaus universiteto rengia
mus lietuvių kalbos kursus.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE bendrą savo kūrinių parodą 
surengė dvi dailininkės — tekstili
ninkė Ramutė Jasudytė ir keramikė 
Giedrė Jasudytė. Pirmajai atstovavo 
dideli sieniniai kilimai, sukurti Vil
niaus universitetui jo 400 metų su
kakties proga, didžiulis gobelenas, 
užsakytas TASSo pastatui Maskvoje. 
G. Jasudytė buvo išstačius! kerami
kos skulptūras “Taika”, “Motinystė”, 
“Pamario dukra”, gausų dekoratyvi
nių indų rinkinį. Pirmąją asmeninę 
savo kūrinių parodą kitoje salėje 
surengė įvairiose meno srityse be
sireiškianti skulptorė Zuzana Pra- 
naitytė.

KAUNO DRAMOS TEATRAS į sa
vo repertuarą įtraukė švedų drama
turgo Augusto Strinbergo tragiko
mediją “Kreditoriai”. Ją režisavo Gy
tis Padegimas, pagrindinius vaidme
nis sukūrė aktoriai Doloresa Kazra- 
gytė ir Algimantas Masiulis.

STYGINIŲ KVARTETŲ FESTI
VALYJE Gorkyje Lietuvai atstovavo 
M. K. Čiurlionio kvartetas — R. 
šiugždinis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. 
Lipčius. Išvykai vilniečiai muzikai 
buvo paruošę dvi programas. Vieną 
sudarė M. K. Čiurlionio, W. A. Mo- 
zarto, D. Sostakovičiaus kvartetai, 
kitą — B. Bartoko muzika iš ciklo 
“Visi B. Bartoko kvartetai”, Lietuvo- 
je atlikti šio kompozitoriaus šimtojo 
gimtadienio proga.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMAI šio miesto gyventojus bei 
svečius pakvietė į Horsto Taleikio 
gintaro dirbinių parodą. Jis yra lai
komas nepralenkiamu gintaro ap
dirbimo meistru, šiai meno sričiai 
paskyręs jau daugiau kaip 50 savo 
amžiaus metų. Parodoje buvo nema
žai gintaro dirbinių, sukurtų dar 
prieškariniais metais. H. Taleikis 
turi tobulai apvaldytą šlifavimo, po
liravimo, tekinimo ir netgi frezavi- 
mo techniką. Gintaro dirbiniuose jis 
vengia metalo bei kitų medžiagų, iš
skyrus tik kaikurias minimalias de
tales. H. Taleikis taipgi atsisako iš
orinių gintaro savybių — organiškos 
jo formos, žievės pėdsakų. Jį dau
giau vilioja vidinės gintaro savybės, 
susietos su jo minkštumu, poliruoto 
paviršiaus blizgėjimu, spalva bei jos 
turtingumu.

KAUNO CHORAS su savo vadovu 
Petru Bingeliu pradėjo mėnesinę iš
vyką į Latviją, Estiją. Jo koncertai 
taip pat 'įvyks Pskove, Leningrade, 
Kalinine, Novgorode bei kituose Ru
sijos respublikos miestuose.

II-JĮ TARPRESPUBLIKINĮ SENO
SIOS MUZIKOS festivalį Šiauliuo
se surengė Sigito Vaičiulionio vado
vaujamas vietinis senosios muzikos 
ansamblis “Polifonija”, talkinamas 
Vilniaus filharmonijos. “Polifonija” 
atliko jau anksčiau paruoštus kūri
nius iš Stepono Batoro kapelos re
pertuaro, pirmą kartą — D. Gabrie- 
lio “Magnificat” dviem choram. Į 
festivalio koncertus įsijungė: Vil
niaus universiteto kamerinis ansamb
lis su kameriniu choru, Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų an
samblis, Lietuvos Kompozitorių Są
jungos ansamblis su sol. J. čiurilaite, 
Vilniaus filharmonijos grupė “Musi- 
ca humana” su operos sol. G.> Kaukai
te. Dvi savaites trukusiame festiva
lyje taipgi dalyvavo ir keli kameri
niai svečių ansambliai iš Gudijos, 
Ukrainos, Rusijos respublikų. Spe
cialiame seminare buvo svarstomi se
nosios muzikos atlikimo klausimai.

VILNIEČIUS SU F. CHOPINO 
KŪRINIAIS aplankė jaunas vietna
mietis pianistas Tai Son Dangas, 
pernai laimėjęs X-jį tarptautinį F. 
Chopino konkursą Varšuvoje, dar bū
damas P. Čaikovskio konesrvatorijos 
IV-to kurso studentu Maskvoje. Tas 
jo iškilimas į festivalio laureatus ge
rokai suskaldė vertintojų komisiją, 
nes kaikurie jos nariai nenorėjo nu
vertinti jugoslavo L Pogoreličiaus 
ryškaus talento. Savo koncertą Vii 
niuje T. S. Dangas pradėjo blanko- 
kai nuskambėjusiais F. Chopino nok
tiurnais, geriau pavykusiu polonezu, 
balade ir užbaigė penkiomis mazur
komis. Jo talentą išryškino virš pro
gramos atlikti du valsai. y. KSt.
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CHOLHan R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

KASOS VALANDOS: | 

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

AKTYVAI—virš 19 milijonų 
MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 14 % 
term, indėlius 6 mėn. 13%%
term, indėlius 1 metų 12%%
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tą ........................ 13 %
taupomųjų s-tų 10%%
spec. taup. s-tų .................. 13 %
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 15 %
mortgičius nuo 14 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sųskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAkl’Q E1IDC 406 Roncesvalles Avė.
dlErnARO runo Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

-----------------------o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sųžiningai patarnausi A. Bliūdžius 
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, .
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _ _

Dundas ir College) Telefonas
* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE “it-
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Toronto Lietuvių Namuose Užgavėnių proga buvo surengtas karnavalas, kuriame turėjo savo skyrius-stalus or
ganizacijos. Nuotraukoje — Maironio mokyklos stalas ir jo gaminių pardavėjai Nuotr. St. Dabkaus

KANADOS ĮVYKIAI

Sutarė dėl konstitucijos
Ginčus dėl Kanados konsti

tucijos federaciniame parlamen
te kol kas užbaigė visų trijų 
partijų pasiektas kompromisinis 
susitarimas. Juo įsipareigojama 
konstitucijos reikalus atidėti iki 
balandžio 21 d., o tada pailginto
mis darbo valandomis per tris 
dienas patvirtinti dar oficialiai 
nepriimtus kaikuriuos pakeiti
mų pasiūlymus, kuriems jau pri
tarė oficialiai sudarytas konsti
tucinis parlamento ir senato ko
mitetas. Tokiu būdu visas kons
titucijos pakeitimo planas būtų 
paruoštas dar prieš augščiausio- 
jo teismo posėdį balandžio 28 d., 
kuriam teks išspręsti klausimą, 
ar parlamentas turi teisę kons
tituciją su jos pakeitimais parsi
vežti iš Britanijos be visų pro
vincinių vyriausybių pritarimo. 
Sekantis dviejų dienų posėdis 
įvyks tada, kai bus gautas augš
čiausiojo teismo sprendimas 
greičiausiai birželio pradžioje. 
Tada konstitucijos papildymai 
jau nebus priimami, paliekant 
tik galutinį balsavimą už ar 
prieš konstituciją. Tame balsa
vime lemiamas vaidmuo teks li
beralams, turintiems narių dau
gumą parlamente. Šiuo metu jie 
visi pritaria savo min. pirminin
ko P. E. Trudeau vyriausybės 
ligšiolinėms konstitucijos refor
moms, kurias remia ir socialis
tų atstovų dauguma.

Min. pirm. P. E. Trudeau pra
džioje priešinosi naujam susiti
kimui su aštuoniais provincijų 
premjerais. Savo posėdžius jie 
turės Otavoje balandžio 16 d. 
Skelbiama, kad jie jau yra pa
siekę bendrą susitarimą konsti
tucijos reformos, bei jos parsive- 
žimo klausimu. Pasak P. E. Tru
deau, jeigu jie tikrai turėtų to
kį susitarimą, jį būtų paskelbę 
jau dabar. Į tai buvo atsakyta, 
kad nutarimo negalima skelbti 
prieš Kvebeko rinkimus, nes 
jis gali turėti įtakos jų rezulta
tams. Min. pirm. P. E. Trudeau 
federaciniame parlamente pada
rė žodinį įsipareigojimą susitik
ti su tais premjerais. Jis betgi 
nęra įsipareigojęs priimti jų nu
tarimus ir juos įtraukti konsti- 
tucijon, nors tai padaryti leis 
paskutinius papildymus svars
tantys federacinio parlamento 
posėdžiai balandžio 21-23 d.d.

Neaiški lieka ir min. pirm. 
P. E. Trudeau vyriausybės reak
cija į augščiausiojo teismo 
sprendimą konstitucijos klausi
mu. Atrodo, tikimasi pilno to 
teismo pritarimo ligšiolinėms 
min. pirm. P. E. Trudeau pa
stangoms. Kyla klausimas, kas 
įvyktų, jeigu neigiamą sprendi
mą padarytų augščiausiasis Ka
nados teismas? Parlamente pa
siektas visų partijų susitarimas, 
sutikęs palaukti šio teismo 
sprendimo, įsipareigojo nedary
ti jokių papildomų konstituci
jos pakeitimų po balandžio 21- 
23 d.d. Oficialiai tėra paliktas 
tik galutinis balsavimas dėl pro
jekto priėmimo ar jo atmetimo, 
laimėjimą užtikrinantis libera
lams. Anksčiau min. pirm. P. E. 
Trudeau buvo prasitaręs, kad jis 
laikysis augščiausiojo teismo 
sprendimo. Jeigu jis atmestų 
kaikuriuos projekto paragrafus, 
juos tektų pakeisti. Oficialiame 
trijų partijų susitarime min. 
pirm. P. E. Trudeau tokio įsi
pareigojimo nepadarė.

Albertos premjeras P. Loug- 
heedas pareiškė, kad provincijų 
kovos su min. pirm. P. E. Tru
deau vyriausybe neužbaigs ir jo 
konstitucijos planams gautas 
augščiausiojo Kanados teismo _

sprendimas. Kova tokiu atveju 
bus tęsiama kitomis priemonė
mis. P. Lougheedas taipgi pra
sitarė, kad aštuonių premjerų 
pasiektas susitarimas konstitu
cijos klausimu teliečia jos par
sivešimą iš Britanijos ir ateities 
reformas pačioje Kanadoje. Fe
deraciniame parlamente svarsto
mi konstitucijos pakeitimai pa
čioje Britanijoje su teisių para
grafais, provincijoms esą nepri
imtini. Jiems pritaria tik dvi 
provincijos — New Brunswi- 
ckas, sutinkantis priimti pilną 
oficialų dvikalbiškumą, ir Onta
rio, kurio premjeras W. Davis 
išsikovojo visus sprendimus tuo 
klausimu daryti savo parlamen
te. Abi šios provincijos dabar re
mia P. E. Trudeau vyriausybės 
paruoštą konstitucijos projektą. 
W. Davis netgi žada jį ginti 
augščiausiame teisme. Matyt, 
dėlto jis nebuvo pakviestas į 
provincinių premjerų konferen
ciją Otavoje balandžio 16 d.

Ontario NDP socialistų vadas 
M. Cassidy, susilaukęs skaudaus 
pralaimėjimo provincinio parla
mento rinkimuose kovo 19 d., 
paskelbė pasitrauksiąs iš vado 
pareigų. Jis žada atsistatydinti 
partijos suvažiavime, kuris įvyks 
1982 m. pradžioj, ir daugiau ne
kandidatuoti. Vado pareigas M. 
Cassidy buvo perėmęs 1978 m. 
suvažiavime. Socialistų partijai 
rinkimuose jam teko vadovauti 
tik viena kartą. Partija juose su
silaukė skaudžiausio pralaimėji
mo pastarajam dvidešimtmety, 
kai jos atstovų skaičius nuo 33 
nukrito iki 21. Liberalų vadas 
dr. S. Smithas, išlaikęs turėtą 
partijos poziciją parlamente, bet 
nepasiekęs didesnio laimėjimo, 
apsisprendė pasilikti vadu ir sa
vo laimę dar kartą bandyti se
kančiuose rinkimuose.

Pasaulio stalo 
teniso pirmenybės 
36-sios pasaulio stalo teniso pir

menybės prasidės balandžio viduryje 
Novisad mieste Jugoslavijoje. Jos 
pradėtos rengti 1927 m. Pradžioje 
jos buvo rengiamos kasmet, o pasta
ruoju laiku — kas antri metai. Pir
maisiais metais laimėtojais dažniau
siai būdavo Vidurio Europos žaidė
jai: vengrai, čekai, austrai. Vengrija 
ir dabar yra pasiekusi daugiausia lai
mėjimų komandinėse varžybose. 
Daug triukšmo sukėlė jugoslavai, at
vykę į pirmenybes su medinėmis ra
ketėmis. 1952 m. pirmenybėse pirmą 
kartą pasirodė japonai, laikantys ra
ketę kaip ryžių pagaliuką. Pirmas jų 
pasirodymas buvo labai sėkmingas 
— laimėjo 4 pasaulio pirmenybės iš 
7. Nuo to laiko vyksta kova tarp Azi
jos ir Europos. Azija dažniausiai bū
na pranašesnė.

Lietuva pasaulio stalo teniso pir
menybėse pirmą kartą pasirodė 1929 
m., tačiau liko be laimėjimų. Po to 
sekė greita pažanga: 1932 m. lietuviai 
buvo septinti, 1937 m. Lietuva lai
mėjo 4 komandinius susitikimus, 
1939 — IV vietą pasaulyje. Tai 
stambus laimėjimas. Lietuvai tuomet 
atstovavo V. Variakojis, V. Dzindzi- 
liauskas, E. Nikolskis ir Ch. Duške- 
sas. Individualinėse varžybose tuo
met gražių laimėjimų pasiekė V. Va
riakojis ir V. Dzindziliauskas, kuris 
su savo “amerikietiškais” servais pa
teko į geriausių pasaulio žaidėjų aš
tuoniukę.

II. D. karas lietuvių stalo tenisinin
kų pažangą sustabdė tik laikinai. 
Tiek likę Lietuvoje, tiek išsiblaškę 
po platųjį pasaulį, lietuviai po karo 
vėl pasirodė pasaulio stalo teniso 
pirmenybėse. Iš Kanados lietuvių pa
saulio stalo teniso pirmenybėse yra 
dalyvavę: Elena Sabaliauskaitė, Vio
leta Nešukaitytė, Flora Nešukaitytė, 
Glorija Nešukaitytė, Birutė Plučaitė 
ir Paulius Klevinas. V. Nešukaitytės 
vadovaujama moterų komanda laimė
jo 18-tą vietą. Pasaulio pirmenybėse

A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

MAE-LAINE BRID/ILS

Ateitininkų žinios
SVEIKI, SULAUKĘ 
ŠVENTU VELYKĘ!

Sveikindami visus ateitininkus su 
Kristaus Priskėlimo švente, nuošir
džiausiai linkime visiems džiaugs- 
mingiausio Aleliuja. Drauge su svei
kinimais jungiame ir kvietimą vi
siems Federacijos vienetams bei na
riams: visi rūpinkimės, kad rengia
mas jubilėjinis “Ateities” kongresas 
praeitų sėkmingai. Tegu jis sustipri
na mūsų ryžtą didiesiems dabarties 
uždaviniams įgyvendinti.

Velykų procesijoje sveikindami 
prisikėlusį Kristų, maldaukime, kad 
greičiau pasibaigtų Lietuvos golgota.

ATEITININKĘ FEDERACIJOS 
VALDYBA

Jaunučių susirinkimas — balan
džio 15, trečiadienį., 6.30 v.v., pas 
seseles.

Koordinaciniame posėdyje nutar
ta suruošti loteriją, kurios pajamos 
būtų skirtos Wasagos ateitininkų sto
vyklai. Netrukus bilietai bus išspaus
dinti. Dėkojame K. Manglicui, pa
aukojusiam dail. A. Tamošaičio kū
rinį, ir dail. D. Kuolienei, paauko
jusiai savo paveikslą. Loterijos trau
kimas įvyks per metinę ateitininkų 
šventę.

Metinė Toronto ateitininkų šven
tė — gegužės 22-24 d.d. Penktadienį 
(gegužės 22) bus laužas, į kurį kvie
čiami visi ateitininkai. Tolimesnė 
šventės programa bus skelbiama vė
liau. Inf.

Skautų veikla
• Prisikėlimo džiaugsmas tegu dar 

labiau skatina tvirtai žengti pasirink
to idealo keliu, vedančiu į tikrąsias 
vertybes. Šv. Velykų sulaukę, svei
kiname seses ir brolius visame pa
saulyje.

• Skautininkės išsirinko naują va
dovybę: ramovės seniūnė s. Prima 
Saplienė, pav. ps. A. Jankaitienė, 
ižd. s. D. Keršienė. Balandžio 21 d., 
7.30 v.v., Lietuvių Namų posėdžių 
kambary šaukiama skautininkių ir 
vyr. skaučių “Birutės” dr-vės sueiga 
LSS suvažiavimo reikalams aptarti. 
Buvusiai ramovės seniūnei ps. Br. 
Paliulytei už eitas pareigas tariamas 
ačiū.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 27 d. Visi skautai atsineša 
parašytus rašinius tema: “Kas man 
labiausiai patinka LS Sąjungoje?” 
Du geriausi rašiniai bus premijuoti. 
Rašinių ištraukos bus perduotos 
“Skautų Aidui”. Į I pat. 1. egzaminus 
išlaikė psl. Ričardas Kalendra.

• šią savaitę skautai-tės dalyvau
ja Švenčiausiojo adoracijoj jiems 
skirtu laiku lietuvio šventovėse.

• Balandžio 4 d. vyr. skaučių įžodį 
davė D. Krivaitė ir D. Sukauskaitė. 
Vadovavo ps. Asta Saplienė. Po įžo
džio buvo vaišės pas Kristiną Dam- 
baraitę. Dalyvavo 12 vyr. skaučių 
“Vaidilutės” dr-vės sesių, vadovau
jant B. Batraks.

• Balandžio 22 d., 7.30 v.v., skau
tų būkle šaukiamas “Šatrijos” tunto 
vadovių pasitarimas stovyklos pro
gramos reikalu. Programos vedėja — 
v.s. N. Vasiliauskienė.

• LS Seserijos vadovių, vadijų na
rių, židiniečių suvažiavimas šaukia
mas Toronte gegužės 2-3 d.d. C. S.

Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei 
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir 

kasdienine apranga.
Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 

9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r. — 6 v.v.
1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Wiliowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

ZAT) TTXA Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Ii I .1 f I I Apartamentai • Kondomlniumai • Nuomojimas

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame m jb f* JB A A JB 
TORONTO LIETUVIŲ KAKA/Vl/l
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl. 
13%% už 6 mėn. term, indėlius 
12%% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 % už pensijų ir namų planų
13 % specialių taup. sųsk. 
10%% už taupymo s-tas
6 %_už čekių -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 28 m

IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

iii jonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

RF ATm Angelė E. Karnienė
JLvJL-JIJlJLj REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
J-1 Qnp Ą rpT? 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
rj)J JL A. 1 1L Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Uibalii

dažnai pasirodydavo stalo tenisinin
kai iš dabartinės Lietuvos, kurie at
stovaudavo Sovietų Sąjungai. Tai V. 
Ramanauskaitė, A. Skarulienė, L. 
Balaišytė, A. Giedraitytė, M. Kreje- 
ris ir dr. A. Saunoris, kuris dabar 
gyvena Kanadoje. Geriausius laimėji
mus yra pasiekusi L. Balaišytė ko
mandinėse varžybose: 1967 m. sidab
ro ir 1969 m. aukso medalius. Asta 
Giedraitytė 1973 m. mišraus dveje
to varžybose laimėjo sidabro medalį.

Atrodo, kad š.m. pasaulio pirme
nybėse lietuviškų pavardžių nematy
sime. Danilevičiūtė ir M. Krejeris pa
kviesti Sovietų Sąjungos rinktinėn, 
tačiau ar jie vyks į pirmenybes, ne
žinia. Nematysime lietuviškų pavar
dei ir Kanados rinktinėje. Nešukai- 
tyčių dinastijai pasitraukus, daugiau 
tokio pajėgumo lietuvaičių stalo te
nisininkių kol kas neatsiranda. A. S.

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

AUTOMOTIVE FIBER
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kdinos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ir Janav'č'a'

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Are. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Delhi, Ontario
KLB DELHI APYLINKES VAL

DYBA labai nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, kurie jautė par
eigą parąjnti Kanados Lietuvių B- 
nės visuomeninius bei kultūrinius 
darbus. Aukojo $50: B. P. Urbas; 
$20: V. M. Miceika, A. B. Rudokas,
A. V. Ciuprinskas; $15: A. Steigvi- 
la; $10: D. Bartulienė, VI. B. Vytas, 
S. Jakubickas, J. Rimkus, J. Jurėnas,
B. M. Povilaitis, J. Vitkauskas, A. 
Masiulis, B. Cvirka, K. A. Ratavičius, 
B. Caika, VI. Vindašius, M. Norkus, 
K. B. Lukošius, J. Joneika, M. Ru
dokienė, B. Cesnulis, Trečiokienė, O. 
D. Siurnienė, S. Beržinis, J. Vitas, 
G. Rugienis, kun. L. Kemėšis, B. 
Gudinskas, B. J. Lukšys, A. A. Iva
nauskas, A. Usvaltas, M. Mickevičie
nė; $5: M. Stankaitienė, S. Styras, 
A. Kairys, M. žilvitienė, V. Zadurs- 
kis, S. Jokubilius, P. Pekarskienė, J. 
Mačiulis, A. Miknevičius, G. Sutkai- 
tis; $2: E. Vindašienė, P. Ožolas.

Valdyba

Sudbury, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS, ku

riam vadovavo klebonas kun. Augus
tinas Sabas, praėjo labai sėkmingai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 
rengiamas LB Sudburio apylinkės 
valdybos, bus gegužės 9, šeštadienį,

ukrainiečių salėj, 140 F*rood Rd. Pro
gramą atliks čia augusi ir mokslus 
ėjusi Irena Černienė iš Londono. 
Pradžia — 7 v.v.

— Rūta Petrėnaitė susituokė su Ti
motiejum Sortini. Religines apeigas 
atliko kun. Ant. Sabas.

— Julija Šulmistrienė, 70 m., se
nosios kartos ateivė, aprūpinta šv. 
sakramentais, mirė vėžiu balandžio 
2 d. K. A. S.

Kanados dolerius Sovietų Są
junga bando gaudyti čia labai 
pigiai parduodamais “Lada” au
tomobiliais, kurie yra itališko 
“Fiato” kopija, gaminama So
vietų Sąjungoje. Jų gamyklą 
įrengė itališkoji “Fiat” bendro
vė. Tie sovietiniai automobiliai 
Kanadoje susilaukė netikėto 
smūgio. Kanados susisiekimo 
departamento bandymuose buvo 
nustatyta, kad “Lados” prieki
nio lango stiklai atsiklijuoja, kai 
automobilis 50 km greičiu atsi- 
daužia į sieną. Stiklų sudužimas 
dėl atsiklijavimo sudaro pavojų 
automobilio vairuotojui ir prie
kyje sėdinčiam keleiviui. Juos 
pardavinėjanti firma “Lada 
Cars of Canada” dabar turi at
šaukti net 15.000 parduotų “La- 
dų” ir jų priekinius stiklus pri
klijuoti kanadiškais klijais.

Šypsenos Parinko Pr. Alš.
-*'*-***'*^*'*'*^*>*s*>/sr^#s#>#sr^*>

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839 
VACYS ŽIŽYS 2 3 2- 1 9 9 0

Įstaigos (4 16) 2 3 3-3323

DDAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Korespondentai ir Einšteinas
Kartą korespondentai apsu

po profesorių Einšteiną ir ėmė 
klausinėti, kokius ginklus žmo
nės panaudotų, jei kiltų trečias 
pasaulinis karas. Profesorius 
pritilo minutei ir tarė:

— Kokius panaudotų trečia
jame, nežinau, bet galiu pasa
kyti kokius panaudotų ketvir
tajame.

— Kokius? — smalsiai pa
klausė vienas iš jų.

— Tai bus, — profesorius 
ištiesė abi rankas, — tokio ilgio 
lazdos, ant kurių bus užmauti 
akmens amžiaus kirvukai.

Tetulė
— Tetule, ar tavo paukščiu

kas taip pat gražiai gieda, kaip 
mano?

— Aš neturiu paukščiuko, 
vaikeli!

— Tai kodėl mano tėtė vakar 
sakė, kad tetulė turi paukščiu
ką galvoje?

Cirke
Afandis su žmona atėjo į ta

džikų cirką. Akrobatas pakėlė 
partnerę ir pasodino ant savo 
galvos.

— Žinai, — tarė žmonai 
Afandis,'— mes taip pat galim 
būti akrobatais, nes tu visą lai
ką sėdi ant mano galvos. . .

Naujas berniukas
Petrelis su tėvu eina į gim

dymo namus pamatyti broliuko. 
Sanitarė atneša mažylį. Ant jo 
rankos kabo numerėlis.

— Žiūrėk, tėveli, — sušunka 
Petrelis, — jis visiškai naujas 
ir kaina dar tebekabo. . .

Pašto ženklų paroda
Toronto Filatelistų Draugi

ja, minėdama sibirinių Lietu
vos trėmimų 40 metų sukaktį, 
balandžio 11-12 d. d. L. Namuo
se surengė plačios apimties Lie
tuvos pašto ženklų ir pinigų pa
rodą. Buvo išstatytas 121 paš
to ženklų rėmas ir du rėmai pi
nigų rinkinių. Juose atsispindė
jo Lietuvos praeitis, ypač ne- 
yriklausomybės laikotarpis. Šią 
paroda domėjosi ne tiktai lie
tuviai, bet ir kitataučiai, kurie 
buvo informuoti iš anksto net 
per dienraštį “The Globe a. 
Mail”, kurio šeštadienio laidoje 
buvo išspausdintas Douglas 
Patrick rašinys “Lithopex IV 
opens today”. Jame atpasakota 
ne tiktai Toronto lietuvių fila
telistų veikla, bet ir Lietuvos 
istorija bei sibiriniai trėmimai.

Paroda buvo atidaryta balan
džio 11 d., 11 v. r., dalyvaujant 
gausiam būriui svečių. Sveiki
nimo bei atidarymo žodį tarė 
filatelistų dr-jos pirm. P. Bar- 
batavičius, KLB Toronto apy
linkės pirm. R. Jonaitienė, 
miesto tarybos narys T. O’Do- 
nohue.

Parodą surengė komitetas: 
pirm. V. Stabas, nariai: K. Ka
minskas, P. Barbatavičius, J. 
Baltakys, A. štuopis, J. Trinkū- 
nienė, J. Butkienė, G. Romano^ 
vienė, A. Dilkus. Pašto ženklų 
rinkinius išstatė: P. Barbatavi
čius, E. Nortonas, J. Baltakys, 
A. Ruzgas, A. Štuopis, Br. Ab- 
romonis, V. Stabas, J. Balaišis, 
L. Daukša, Ed. Macijauskas, A. 
Saplys, J. Kuzmas, S. Vaivada, 
V. Lukoševičius, J. Butkus, A. 
Supronas, K. Kaminskas, J. Ža- 
deikis, L. Bieliauskaitė, A. Lau
rinaitis, A. Dilkus (numizmati
ka).

Parados proga išleistas ir 
specialus leidinys “Lithpex IV, 
Toronto, April 11-12, 1981”. Ja
me išspausdinti rašiniai apie 
sibirinius trėmimus bei sovie
tinę Lietuvos okupaciją, Lietu
vos pašto ženklų istoriją ir To
ronto Lietuvių Filatelistų Dr- 
jos veiklą. Dabartinė šios drau
gijos valdyba: pirm. P. Barba
tavičius, vicepirm. V. Stabas, 
sekr. K. Kaminskas, ižd. B. Poš
ka, nariai — A štuopis, B. Trin
ka. Revizijos komisija — J. Bal
takys, A. Dilkus.

Miesto tarybos narys T. O’Do- 
nohue pasiūlė minėtai draugi
jai surengti parodą Toronto ro
tušėje. Nd.

Kanados Lietuvių Komitetas 
Žmogaus Teisėm Ginti gavo 
$482 auką iš Delhi-Tillsonbur- 
go lietuvių. KLB Delhi apylin
kės pirm. St. Beržinis tą sumą 
atsiuntė minėtam komitetui 
per KLB pirm. adv. J. Kuraitę. 
Komitetas reiškia nuoširdžią 
padėką jautriems Delhi-Tillson- 
burgo lietuviams.
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TORONT@«t
Kanados Etninių Žurnalistų 

Klubas balandžio 9 d. “Toronto 
Press Club” organizacijos pa
talpose surengė vakarienę, ku
rios metu įteikė pažymėjimus 
septyniems nusipelnusiems žur
nalistams, dirbantiems spaudo
je, radijuje arba televizijoje, jų 
tarpe ir “TŽ” bendradarbiui A. 
Rinkūnui, dirbančiame spaudos 
srityje 50 metų (Kanadoje 30 
metų). Šis klubas yra antroji et
ninės spaudos žmonių organiza
cija, veikianti tiktai Toronte. Ji 
vadinasi “Canadian Ethnic 
Juornalists’ Club”. Joje iš lie
tuvių dalyvauja J. Karka. Pir
moji etninės spaudos organiza
cija yra “Ontario Ethnic Press 
Association”, priklausanti fede
racinei organizacijai “Canada 
Ethnic Press Federation”. Šiai 
organizacijai priklauso etninių 
laikraščių leidėjai, redaktoriai 
bei jų atstovai. Antrajai organi
zacijai priklauso spaudoje besi- 
reiškiantys asmenys. Seniau 
pirmojoje organizacijoje tilpo 
visi, bet dabar yra atsiradęs

dvilypumas. Tai sudaro keblu
mų valdžios įstaigose, nes joms 
neaišku kas kalba etninės spau
dos vardu.

Apie minėtąjį pažymėjimų 
įteikimą išspausdino informa
ciją “Toronto Star” 1981. IV. 
9 laidoje.

Toronto universiteto ukrai
niečiai ir žydai studentai 1980 
m. rudenį pradėjo bendrus po
kalbius, siekiančius išsiaiškinti 
bendras problemas ir gerinti 
abiejų tautybių santykius. Š. m. 
kovo mėnesį abiejų tautybių or
ganizatoriai sukvietė bendrą 
susirinkimą, kuriame kalbėjo 
ukrainiečių disidente Nadia 
Svitlyčna ir žydų disidentas Ed
ward Kuznecov, neseniai atvy
kę iš Sov. Sąjungos. Jiedu kal
bėjo daugiausia apie kovą už 
žmogaus teises Sov. Sąjungoje. 
Susirinkime dalyvavo 500 as
menų — ne tik studentų, bet ir 
šiaip publikos. Tarp ukrainie
čių ir žydų, ypač vyresniosios 
kartos, tebevyrauja įtampos 
nuotaika dėl praeities įvykių.

0
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Norinčius kūno ir dvasios
dldUIVOS kviečiame atvykti poilsiui į Nek.

*7 Pr. Marijos seserų sodybą Putname.
Graži gamta ir jauki lietuviška nuotaika Jus atgaivins. 
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo 

atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:
Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

\&ifts International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

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

—— i š k i r p k i t e

[KlffllMIsJ-aL.SULIMIERSKI

INCOME TAX
____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma

žemiausios kainos
į vakarus nuo Runnymede
2290 Bloor W.

nuolaidos
"T. Žiburių“

O skaitytojams
ii š k i r p k i t cmmbmb

garantuotas patarnavimas 
per ištisus metus 
769-4558

t DAC U N AS Visais kelionių 
reikalais kreiptis

Ali V. BAČĖNAS

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

tel. 533-3531
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

Lietuvių Operos 
žinios

į "I Lituani" operos spektaklius bilietai jau galinami 
Vaznelių krautuvėje Čikagoje, 2501 W. 71 st St. Telefonas: 
(312) 471-1424.

Spektaklių datos: birželio 13 d., 8 vai. vak., birželio 
14d., 3 vai. popiet, birželio 20 d., 8 vai. vak.

Vieta: Marijos mokyklos auditorija, 67th ir S. Cali
fornia Ave.

Bilietų kainos — parteryje: 20, 17, 14, 12 dol., bal
kone: 17, 13, 10 dol.

Visi tie, kurie turi įsigiję bilietus anksčiau skelbtom
datom, prašome juos pakeisti naujais.

Paštu bil ietai užsakomi, pažymint spektaklio datą ir 
siunčiant atitinkamai sumai čekį, šiuo ■ pavadinimu ir 
adresu Lithuanian Opera Co., 2501 W. 71 st St., Chicago, 
III. 60629, USA.

Dainuoja:,
Dana Stankaitytė I ir III sp. 
Nerija Linkevičiūtė II sp. 
Margarita Momkienė 
Stefan Wicik I ir III sp. 
Rex Eikum 11 sp.

Scenos reikalų vadovas — 
Jonas Paronis
Meninė priežiūra — 
dail. Vladas Vijeikis 
Pastatymo produkcija — 
Kazys Oželis 
Choreografija — 
Violeta Karosaitė

Algirdas Brazis I ir III sp.
Algis Grigas II sp.
Jonas Vaznelis I ir III sp. 
Vytautas Paulionis II sp. 
Bernardas Prapuolenis

Chormeisteriai:
Alfonsas Gečas, 
Emilija Sakadolskienė 
Dirigento asistentas — 
Arūnas Kaminskas 
Režisorius — 
Paul Williams
Dirigentas — 
Alvydas Vasaitis

Lietuvių Opera kviečia visus ir iš visur atvykti į Čika
gą, organizuojant ekskursijas autobusais ar automobiliais, 
ir dalyvauti pirmą kartą Amerikoje statomoje mūsų laisvės 
tema sukurtos operos "I Lituani" - Lietuviai spektakliuose.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

' B.A. M.L.S. LL.B.

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138 

namų 249-2637

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W., Telefonai:
suite 303
M6R *1Y7 Ontar'° Įstaigos (416) 537-2643
(Kampas ŽLr ir Dundas St.) namM 233-0303

W. G DRESHER SATE

DTl INSURANCE
RESHER-ftARAUSKAS 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

INSURANCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Numatyta pavasariškos nuotaikos programa: "ARO" choro vaidybinis dainų 
spektaklis, didžioji ir mažoji loterija, šokiai ("Good Time Boys" orkestras). 

BE TO — ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ BUFETAS IR ŠILTI VALGIAI, PARUOŠTI J. BUBULIENĖS

BILIETŲ KAINOS — $6,studentams — $3 (galerijoje). STALAI (10 asmenų) rezervuojami ii anksto "TŽ" administ
racijoje telefonu 275-4672. BILIETAI GAUNAMI "TŽ" administracijoje, sekmadieniais — parapijų salėse po pamaldų.

Spaudos baliaus pradžia - 7 v. v., programos - 7.30 v. v.
Dalyvaukime visi, kad ateitis būtų šviesi! RENGĖJAI

balandžio 25 
Atvelykio 
šeštadieni, 
didžiojoje 
Anapilio

TO RO N T (')'■
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos įvyko ba
landžio 9-12 d.d. Jas sėkmingai vedė 
kun. Vyt. Zakaras, OFM, iš JAV.

— Paskaitas apie Sv. Raštą Gavė
nios trečiadieniais skaitė sesuo Igne 
ir susilaukė nemažo susidomėjimo.

— Sutvirtinimo sakramentą balan
džio 26, sekmadienį, 11 v.r. Mišių 
metu teiks vysk. V. Brizgys.

— Lietuvos Kankinių par. choro 
išvyka į Londoną puikiai pavyko. 
Londono choras “Pašvaistė” giedos 
Lietuvos Kankinių šventovėje gegu
žės 31, sekmadienį, per 11 v. Mišias.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $100 — C. M. Daukai, H. Kan- 
šaitis.

— Kapinių aptvėrimui aukojo: 
$200 — kun. P. Kariūnas; $140 — 
E. Juknienė; $100 — C. M. Daukai, 
V. ir V. Baliūnai, S. V. Liuimos, 
M. Samson, A. M. Ilmoniai, R. Klem
ka; $50 — A. Remeikis, E. Jankus, V. 
Kazlauskas, D. ir St. Rukšos.

— “Share Life” vajui surinkta 
$335; prie jų buvo prijungta parapi
jinė rinkliava $861.50 ir Toronto ar
kivyskupijai pasiųsta $1,216.50.

— Didžiosios savaitės pamaldos: 
D. Penktadienį — 3 v.p.p., D. šeš
tadienį — 7 v.v. (už a.a. Petrą Tut- 
lį), Velykų rytą Prisikėlimas — 7 v. 
(Mišios už a.a. Vincą Paznėką), 10 
v.r. — už Plečkaičių mirusius tėvus.

Lietuvių Namų žinios
— D. Penktadienį ir Velykų sek

madienį LN raštinė ir svetainė “Lo
kys” bus uždarytos. D. šeštadienį 
“Lokys” veiks normalia tvarka.

— Biuletenis “LN Žinios” D. Sa
vaitės metu neišeis iki balandžio 22 
d.

— Velykų stalo renginio meninę 
programa teliks sol. S. Žiemelytė ir 
akomp. muz. J. Govėdas.

— Dail. Irenos Mickūnienės akva
relės darbų paroda LN Gedimino pi
lies menėje bus atidaryta balandžio 
25, šeštadienį, 4 v.p.p., veiks iki ba
landžio 26, sekmadienio, 6 v.v. Jos 
darbai nuo balandžio 5 d. išstaty
ti Merton galerijoje, Toronte, ir bus 
perkelti į L. Namus atidarymo dieną. 
Parodą globoja LN Moterų Būrelis.

— LN visuomeninės veiklos posė
dyje balandžio 7 d. buvo apsvarsty
ti Velykų stalo renginio reikalai. 
Svečius aptarnaus LN Moterų Būre
lio narės, kurioms talkins ir LN Vy
rų Būrelis. Maistas bus išnešiojamas, 
ir svečiams nereikės pasiimti nuo 
bendro stalo. Buvo svarstomi 1982 
m. žiemos renginiai, kuriem aptarti 
nutarta sušaukti organizacijų pasita
rimą gegužės 19, antradienį, 7.30 v.v., 
LN posėdžių kambaryje. Sekantis LN 
visuomeninės veiklos komiteto po
sėdis šaukiamas gegužės 5, antradie
nį, 7 v.v.

— Padažnėjus įsilaužimams nakties 
metu į LN patalpas, valdyba nutarė 
įrengti aliarmo apsaugos sistemą.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

PIGIAI PARDUODAMAS mūrinis 
dvibutis, tinkantis patogiam įsikūri
mui senatvėje. Prašoma kaina $41,- 
500. Gražiame Ontario vasarojimo 
mieste, arti vandens. Prašome skam
binti (416) 233-4741 arba rašyti 
Frank Barauskas Limited Realtor, 
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. 
M9B 1K8.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKE VIČIENE. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas l ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— D. Savaitės adoracija: D. Penk

tadienį nuo 4 v.p.p. iki 7 v.v.; po to 
— budėjimas visą naktį; D. šeštadie
nį šventovė atidaryta visą dieną pri
vačiai adoracijai; nuo 6 v.v. prasi
deda įvairių vienetų budėjimas iki 
9.30 v.v. (smulkiau žiūr. par. biule
tenyje).

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

— Rengiasi tuoktis: Jonas Didž- 
balis su Danele Jonuškaite; Aldona 
Plučaitė su Steven Salanki.

— Pakrikštytas Andrius-Victor- 
Stasys-Oswald, Oswaldo ir Vandos 
(Plučaitės) Bermanschlager sūnus.

— Metinė parapijos apyskaita ir 
aukotojų sąrašai jau paskelbti ir ga
lima pasiimti šventovės prieangyje, 
o pageidaujantiems bus pasiųsta paš
tu.

— Parapijai paaukojo: J. Jakelai- 
tis, I. A. Jurcevičiai, A. Masys ir
J. A. Šulcai po $100.

— Parapijiečiai ir kiti lietuviai 
kviečiami 1982 m. salę užsisakyti iki 
gegužės 15 d. Po to pradėsime nuo
moti svetimtaučiams.

— Smulkias informacijas apie pa
rapijos organizuojamą kelionę į šv. 
Žemę, Romą ir Asyžių rugsėjo 13- 
26 d.d. galima gauti klebonijos raš
tinėje.

— Katalikų vyrų organizacija 
Knights of Columbus balandžio 26 d. 
prie šventovės durų pardavinės ro
žes. Pelnas eina organizacijoms, ku
rios kovoja prieš negimusių kūdikių 
žudymą.

— Mišios Velykų naktį — už pa
rapiją, Edvardą Stankaitį, Joną Ma
tulionį ir Gapučių šeimos mirusius, 
Velykų dieną 8 v. Liudviką Gorienę, 
9 v. už Morkūnų ir Lesauskų šeimų 
mirusius, 10 v. už Aušrą ir Antaną 
Sapijonus, 11.30 už parapiją.

— T. Liudas Januška, OFM, po tri
jų savaičių kelionės į Kanados va
karus, kur buvo siųstas KL Kunigų 
Vienybės aptarnauti lietuvius, jau 
sugrįžo į Torontą.

Prisikėlimo parapijos bankas 
bus uždarytas D. Penktadienį, 
balandžio 17, ir Velykų dieną.

Toronto Maironio mokykla 
praneša, kad balandžio 18 d. pa
mokų nebus. Mokiniai sugrįžta 
pamokoms balandžio 25 d., 9 v. 
r.

Per kabelinę Graham televi
zijos stotį lietuviškos progra
mos stebėtojai balandžio 23 d., 
be pastoviai kiekvieną ketvirta
dienį 7.30 v. v. rodomos progra
mos, tą pačią dieną 9 v. v. galės 
pamatyti dar specialią vienos 
valandos programą “Tragedy 
of Baltic States”. Si programa 
per Graham stotį bus rodoma 
tik vieną kartą, nes ją pasisko
lins latviai ir estai. Per Mac- 
lean-Hunter stotį ji buvo paro
dyta net tris kartus.

Rėmėjai. “T. Žiburiams” pa
aukojo $35 Toronto Lietuvių 
Namų Moterų Būrelis, $32 —
K. Sapočkinas.

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais ar be baldų nuo gegužės 1 d. 
Skambinti vakarais tel. 769-1835 To- 
ronte.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 26, Atvelykio sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas

ST>L>S
Įvairiausias velykinis maistas: 
kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, 
pyragai, margučiai, vynas ir t.t. 
Maža programėlė

ik

Įėjimas: $10 suaugusiems, $8 pensininkams 
ir jaunuoliams, $4.50 vaikams nuo 6-12 
metų, nemokamas vaikams iki 6 metų. 
Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN 
popietėse sekmadieniais ir LN raštinėje. 
Telefonas 532-3311.

Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu 
paremti lietuviškų tradicijų palaikymą išeivijoje.

Lietuvių Namų valdyba ir LN Moterų Būrelis

10
sukaktuvinį 10 metų

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

1981 m. gegužės 2, šeštadienį, 6.30 v.v., West Park Secondary 
School, 1515 Bloor St. W. (Bloor-Dundas gatvių kampas, 3 min. nuo Lietuvių Namų) 

PROGRAMOJE: Hamiltono lietuvių mergaičių choras “Aidas”, visos “Atžalyno” 
tautinių šokių grupės. Po koncerto vykstame į balių-šokius Lietuvių Namuose.

VAKARIENĖ-ŠOKIAI “8 v.v. Toronto Lietuvių 
Namų Karaliaus Mindaugo menėje.

Šilta vakarienė su vynu,bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija bei 
kitos staigmenos. Šokiams gros “Good Time Boys”.

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121, A. Lukošienė 536-0911 ir Lietuvių Na
muose, popietės metu. Bilietai - $12.50 suaugusiems, $8.00 studentams.

Remkime šokantį-dainuojantį  jaunimą! Tėvų komitetas
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOQOO I

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

DŽIAUKITĖS GYVENIMU 
naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines 
antklodes (kaldras), pagalves, 
miegmaišius ir pūkinius švarkus.

Telefonai 787-9021, 
368-1017 Toronte

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” minės savo veiklos de
šimtmetį š. m. gegužės 2, šeš
tadienį, koncertu-baliumi. Kon
certas bus West Park Seconda
ry School patalpose (1515 Bloor 
St. W.), o vakarienė ir šokiai — 
L. Namuose. Meninę progra
mą atliks Hamiltono lietuvių 
mergaičių choras “Aidas” ir 
“Atžalyno” grupės.

Sparčiais žingsniais artėja 
metinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius — balandžio 25, 
Atvelykio šeštadienį. Meninės 
dalies vadovai papildomai pra
neša, kad naujoviškame spek
taklyje dalyvaus ne tik vyrų 
choras “Aras”, bet ir hamilto- 
niškio “Aukuro” aktoriai, ir da
lis torontiškio “Gintaro” šokė
jų. Jie atliks operetinio pobū
džio vaidybinių dainų ir šokių 
pynę.

Jau platinami didžiosios lote
rijos bilietai. Mažojoje loterijo
je galės dalyvauti visi, įsigiję 
numeruotus įėjimo bilietus. 
Šiai loterijai telkiami laimikiai.

Spaudos baliaus dalyviai ga
lės gaivintis įvairiais gėrimais 
ir stiprintis J. Bubulienės ga
mintais valgiais. Mielos ponios, 
“TŽ” skaitytojos Toronte-Missi- 
ssaugoje prašomos iškepti pyra
gų ir tuo būdu prisidėti prie ba
liaus praturtinimo bei sėkmin
gumo. Tuo reikalu prašome pa
skambinti “TŽ” administracijai 
275-4672.

“Atžalynas” yra pakviestas 
į Thunder Bay, Ont., dalyvauti 
metiniame folkloro festivalyje 
š. m. gegužės 9-10 d. d.

Lietuvių radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai” Vely
kų sekmadienį, 1.30 v. p. p., 
banga 100, 7 FM iš CHIN sto
ties perduos Sv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II kalbą, pasakytą jo pa
ties lietuviškai, minint Sv. Ka
zimiero kolegijos 35 metų su
kaktį.

Dail. Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai balandžio 11-12 d. 
d. lankėsi Toronte bei Missi- 
ssaugoje, kur buvo surengta jų 
kilimų ir paveikslų paroda Ana
pilio patalpose. Ta proga abu 
dailininkai paaukojo “T. Žibu
riams” po paveikslą. Ačiū Jums 
už didelį duosnumą!

Žydų organizacijos B’NAI 
BR1TH moterys rengia plataus 
masto bazarą — įvairių daiktų 
išpardavimą gegužės 27, trečia
dienį, nuo 10 v. r. iki 10 v. v. 
Parodos aikštėje (Coliseum, 
West Annex). Bus ir loterija, 
kurioje galės dalyvauti kiekvie
nas, turįs bazaro bilietą, ir lai
mėti 1981 m. modelio automo
bilį “Chevette”.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man 

suruoštą tokį gražų mergvakarį. 
Ačiū visoms viešnioms už atsi
lankymą ir dovanas. Ačiū mie
loms rengėjoms už darbą, vai
šes ir dovanas. Ačiū R. Karasie- 
jienei ir “Gintarui” už sveikini
mus. Ypatingas ačiū mano 
krikšto Mamai Janinai Poškie
nei už nepaprastą rūpestį, do
vanas ir puošnias gėles.

Sudėtas kraitis primins man 
Jus visas!

Ačiū! Rasa žemaitaitytė

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad š. m. balan
džio 26 ir gegužės 3 d. d. bus 
renkamas solidarumo įnašas. 
Šią pareigą galima atlikti Prisi
kėlimo ir Lietuvos Kankinių pa
rapijose po pamaldų, Lietuvių 
Namuose sekmadienių popietė
se. Visi tautiečiai prašomi pa
remti apylinkės valdybos veik
lą.

V. Kulnys, 769-1266

Anapilio Moterų Būrelis, bai
gęs austi didįjį Anapilio kilimą, 
surengė jo sutiktuves balandžio 
12 d. Iškilmė buvo pradėta dai
lininkų Tamošaičių kilimų ir 
paveikslų paroda, kurioje įvadi
nį žodį tarė dail. Snaigė Šilei
kienė. 4 v. p. p. įvyko didžiojo 
kilimo sutiktuvės, kuriose da
lyvavo arti 400 asmenų. Prie 
scenos pritvirtintas kilimas bu
vo atidengtas p. p. Tamošaičių 
ir Mississaugos miesto burmist- 
rės McCallon. Kilimas buvo 
oficialiai perduotas Anapilio so
dybos tarybai, kuriai pirminin
kauja A. Rinkūnas. Kilimas bus 
pakabintas Anapilio priesalyje. 
Koncertinę dalį atliko smuiki
ninkė D. Mazurkevičienė. Šau
nios vaišės buvo paruoštos J. 
Bubulienės. Platesnis aprašy
mas — sekančiame “TŽ” nr.

PADĖKA
Vanda ir Placidas Balynai, 

gyvenantys Detroite užsakyda
mi muzikinę mano plokštelę, 
prisiuntė — $100.00 auką. La
bai dėkoju mieliems Balynams 
už nepaprastą duosnumą.

S. Žiemelytė

Lituanistinė mokykla baigia savo 
mokslo metus gegužės 9 d. Baigusių
jų mokinių išleistuvės numatomos 
gegužės 10 d. Šiemet mokyklą baigia: 
Rita Jaugelytė, Audra Verbylaitė, Vi
lija Lukoševičiūtė, Vytas Mickus, 
Andrius Valinskas, Andrius Knystau- 
tas, Kazys Skučas.

Kaziuko mugė, suruošta skautų, 
praėjo su dideliu pasisekimu. Ją ap
lankė daug montrealiečių, kurie ne 
tik gėrėjosi įvairiais skautų darbe
liais, bet ir įsigijo jų: vieni išloš- 
dami loterijose, kiti nusipirkdami.

Skautų sueiga įvyko balandžio 4 
d. AV parapijos salėje. Jaunesniųjų 
skaučių įžodį atliko Adrija McVikar. 
Vienuolika skautų buvo apdovanoti 
įvairiais skautų žymenimis. Laužui 
vadovavo Kristina Kličiūtė, įjungda
ma visus bendron dainon. Skautų 
tuntininkas yra Gintaras Nagys, ad
jutantas — Linas Piečaitis; skaučių 
tuntininkė — Alma Drešerienė, ad
jutante — Kristina Niedvaraitė. I 
šią sueigą atsilankė kun. J. Aranaus- 
kas.

Prieš keletą metų Montrealis buvo 
pagarsėjęs savo gausiomis lietuviško
mis vestuvėmis. Į šią skautų mugę 
jau atsilankė nemažas prieauglis bu
simųjų skautų.

Mergaičių choras, kurį sudaro 23 
dalyvės, sparčiai ruošiasi savo kon- 
certui-krikštynoms, kurios įvyks AV 
parapijos salėje gegužės 9 d. Labai 
sėkmingai jom vadovauja mūsų ko
lonijos muzikinis “direktorius” sese
lė Teresė, kurią matome dirbant ir 
su “Gintarėliu”, ir su mergaičių cho
ru, ir einant vargonininkės pareigas. 
Seselei talkina sol. G. čapkauskienė, 
kuri su jomis atliks keletą dainų. 
Džiugu, kad šiam choreliui priklau
so ir tos mergaitės, kurios, būdamos 
iš mišrių šeimų, anksčiau nebuvo įsi
jungusios į jokią lietuvišką veiklą. 
Linkime choreliui išaugti į didelį 
chorą ir sudaryti rimtą konkurenci
ją Hamiltono “Aidui”.

Kun. J. Borevičius, SJ, iš Čikagos 
sėkmingai pravedė beveik dvi sa
vaites trukusias rekolekcijas abiejo
se parapijose. AV šventovėje vaka
rais rinkosi nemažai žmonių. Kun. J. 
Borevičius, baigdamas rekolekcijas, 
padėkojo visiems dalyviams, nes jam 
buvo malonu pabendrauti su žmonė
mis AV parapijoje, kurios klebonu 
jis buvęs prieš 17 metų. Mes gi, pa
rapijiečiai, esame dėkingi jam, kad 
nepabijojo ilgos kelionės ir sutiko 
mums vesti rekolekcijas.

A.a. Augustinui Ališauskui mirus, 
pažįstami, draugai ir giminės jo var
dą įrašė Kanados Lietuvių Fonde. 
Aukomis prisidėjo: B. H. G. Nagiai 
— $30; $25 — P. Bernotas, V. Dau- 
gėlavičienė, J. Kęsgailienė, R. Knys- 
tautas, I. P. Lukoševičiai, A. S. Staš
kevičiai, J. P. Žukauskas; $20 — M. 
J. Adomaičiai, R. P. Brikiai, D. J. 
Daniai, J. M. Juodviršiai, E. V. Ker- 
beliai, J. Kibirkštis, I. A. Kličiai, B. 
J. Lukoševičiai, D. B. Staškevičiai, R.

Siaučiulis, O. Vilėniškienė; $15 — 
H. Z. Lapinai, A. P. Paukštaičiai; $10 
— J. J. Adomoniai, A. Andriušienė, 
J. K Andriuškevičius, N. Bagdžiūnie- 
nė, M. P. Barteška, A. Danaitis, E. 
J. Dalmotas, A. P. Drešeriai, A. Gau- 
rys, V. Jakonis, P. Juodkojis, P. Kle- 
zas, G. Kudžmienė, M. J. Malciai, G. 
Montvilienė, O. A. Mylės, B. Nied
varas, A. R. Otto, I. Petrauskas, R. 
J. Piečaičiai, S. V. Piečaičiai, D. Rup
šys, T. Stankūnaitė, R. L. Urbonai, 
E. Urbonaitė; $5 — S. Daukša, J. 
Gedminas, L. A. Jurgutis, D. Jurkus, 
J. Ladyga, V. M. Murauskas, A. Pet
raitytė. K. L. F.

Notarė Rūta Pocauskaitė ir Rimas 
Rudinskai susilaukė pirmagimės duk
relės. Naująja anūke džiaugiasi se
neliai Goda Rudinskienė ir Regina 
bei Stasys Pocauskai. N. B.

A.a. Marija Arlauskaitė mirė 1976 
m. balandžio 27 d.

Ji gimė 1911 m., Montrealyje ir čia 
praleido visą savo gyvenimą, besi
darbuodama įvairiose pareigose. 
1929 m. baigė mokytojų seminariją 
ir buvo pirmoji lietuvaitė mokytoja 
36 metus.

Montrealio lietuvių tarpe ji buvo 
žinoma kaip aktyvi Kanados Lietu
vių Tarybos sekretorė. Ji daug prisi
dėjo prie tremtinių įsileidimo Kana- 
don. 1941-49 m. ji buvo “N. Lietu
vos” administratore, 1945-47 m. re
daktore, 1948-56 m. ji buvo Kanados 
Tautos Fondo pirmininke ir per tuos 
8 metus surinko $33,678. Ji priklau
sė Sv. Onos Dr-jai (Sv. Kazimiero 
par.), tvarkydavo vakarienių loteri
jas. Stipriai rėmė ir AV parapiją. 
Velionė išleido į kunigus kun. Šim
kų (Lietuvoje), vėliau kun J. Gaud- 
zę. Taip pat padėjo išsimokslinti ir 
savo giminaičiui J. Beniui.

Ji buvo Montrealio lietuvių koloni
jos geroji Motina, kuri savo gyveni
mą pašventė kitiems.

Viena proga ji rašė: “Mane skai
tyti ir rašyti lietuviškai išmokė 
mano tėveliai, o ypatingai mano ge
roji Mamytė. Ji mane taip gražiai, 
lyg pasakomis, supažindino su mano 
Tėvyne Lietuva. Kokia aš būčiau lie
tuvaitė, jeigu nemokėčiau savo kal
bos ir rašto, kurį mano tėveliai at
vežė nuo Baltijos jūros? Gi mano 
gyslose teka tas pats kraujas — lie
tuviškas kraujas ... To krašto aš 
niekuomet nemačiau ir jo nematy
siu, bet aš jį myliu karštai ir mylė
siu tol, kol širdis plaks mano krū
tinėje (1948).”

Taip, mieloji Marytė šį pažadą iš
tesėjo šventai, ir josios gyvenimo 
knygoje nėra nė vieno tuščio lapo.

Nuo siaučiančių vagių nukentėjo 
sol. G. čapkauskienė, p.p. Ališaus
kai, J. Ladyga, G. Kudžmienė. Vagys 
įsilaužia, kai nieko nėra namie, išne
ša brangenybes ir vertingesnius daik
tus arba užpuola gatvėje.

Linas Staškevičius, cheminės in
žinerijos studentas McGill universi
tete, išrinktas to fakulteto studentų 
pirmininku. K. A.

ssssssssst
Maloniai kviečiame atsilankyti į mergaičių choro

KRIKŠTYNAS- 
KONCERTĄ 

gegužės 9f šeštadienį, 7 valandą vakaro,
Aušros Vartų parapijos salėje

* Meninė programa
* įdomi loterija
* Puošnios vaišės
* Šokiai, grojant geram

orkestrui “Pegasus” 
Bus gėlių valsas, 
ragučių polka ir 
kiti įvairumai

Bilietai: $7.00, moksleiviams $4.00

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ....................6%
Taupomąsias s-tas ................11%
Pensijų planas 13.5%
Term. ind. 1 m...................13.25%

Asmenines nuo..................16.25%
Nekiln. turto nuo ..............15.5%
Čekių kredito .......................19%
Investacines nuo ..................16%

Duoda nemokamą gyvybės draudę 
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumas.

Nemokama gyvybės drauda Iki 
$10,000 už paskolos suma.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save 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 nedirbamo vasarų 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.


