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Prisikėlimas - faktas ar mitas?
KARDINOLAS JOHN WRIGHT
Visame pasaulyje beveik
kasdien girdėti kalbant apie
tikėjimo abejones. Vienos jų
liečia krikščionišką moralę,
kitos — tikėjimo tiesas, neiš
skiriant nei autoritetingą šal
tinių liudijimo, nei paties
Kristaus pasisakymų. Tos abe
jonės apima sunkiai įtikimas
tiesas, kaip pvz. Kristaus buvi
mas Eucharistijoje, dėl kurio
anuomet kaikurie jo sekėjai
tarė: “To mes negalime pakel
ti! Kam klausyti tokių žodžių?”
Ir jie daugiau nebevaikščiojo
su Juo, kaip rašo Evangelija
(J n 6, 52-69).
Velykų misterija yra viena
iš tų “sunkiai įtikimų” tiesų,
kurių negali pakelti daugelis
šių dienų Kristaus mokinių ir
kurias jie laiko žmogiškojo pro
to našta, neįmanoma priimti.
Bandymai paneigti
Nuo pirmųjų teologinio mąs
tymo dienų apie Kristaus atėji
mą žemėn daug kas rado, kad
centrinis įvykis — Jo prisikė
limas yra sunkiai peržengiama
kliūtis ir bandė jį paneigti.
Šv.Mato Evangelijoje užrašytos
pirmos tos rūšies pastangos.
Kristaus priešininkai, radę
tuščią kapą, bandė taip aiškin
ti: “Sakykite, kad naktį atėjo
Jo mokiniai ir pavogė Jo kūną
mums bemiegant” (Mt28,13).
Ir nuo pirmųjų Velykų iki
šiol, šalia nuoširdaus bei rai
diško Kristaus prisikėlimo pri
ėmimo, stengiamasi Šv. Rašto
paskojimą išaiškinti arba jį
paneigti. Bandymų buvo įvai
rių: pradedant radikaliomis
pažiūromis, kaip Ernesto Renano, Fridriko Strauso, kurie
prisikėlimą aiškino išvargu
sių mokinių subjektyviais re
gėjimais, ir baigiant švelnes
nio pobūdžio diskusijomis
apie “istorinio įvykio” esmę,
kai įsijungia tikėjimas arba
jausmas.
Pvz. sakoma, kad Jėzaus pri
sikėlimas yra “mitas” specia
lia to žodžio prasme. Įrodinė
jama, kad pasakojimas apie
Jėzaus prisikėlimą atspindi
Rytų mitus apie daugelį seno
vės dievų. Esą apie juos taip
gi pasakojama, kad jie kentė
ję kaip ir žmonės, mirę, bet
pagaliau prisikėlę iš numiru
sių.
Įvairūs aiškinimai
Ką išreiškiame mes, saky
dami, kad Kristus tikrai ir isto
riškai prisikėlė iš numirusių?
Visų pirma, toks tvirtinimas
yra priešingas žmogaus patir
čiai. Gal tad Evangelijos pasa
kojimas suprastinąs simboliš
kai? Gal, kaip kaikurie sako,
Jo sekėjai — meilės ir gerų
darbų bendrija, tęsianti Kris
taus darbą Jo meilės įkvėpta,
atnaujino gyvenimą, kurį Jis
taip pat gaivino gerais dar
bais, ir tuo būdu tapo prisikė
lusiu Kristumi.
...O gal Kristaus prisikėli
mas yra daugiau išraiška Jo
asmenybės jėgos, Jo dvasinės
įtakos, kuri nugali visas kliū
tis, net pačią mirtį, ir kuri ne
priklauso nuo fizinio ar kūni
nio prado. Argi žavi bei šviesi
Jo asmenybė negalėtų gyventi
karštame savo sekėjų tikėji
me į Jį net ir po Golgotos? Ir
kodėlgi nebūtų galima sakyti,
kad tai yra Jo prisikėlimas ir
kad Jis tuo būdu yra su mu
mis? Argi Jis nesakė, kad ten,
kur du ar trys susirenka Jo var
du, bus ir Jis' kartu su jais?
Gal kai kalbame apie Vely
kų įvykį, turime galvoje žmo
giško tobulumo “kosminį Kris
tų”, o ne fizinį Jėzaus iš Naza
reto asmenį? Juk Kristaus pa
skirtis buvo pakelti socialinę
žmonių sąmonę, jų supratimą
ir patobulinti žmogaus prigim
tį. Ar visuomet turime remtis

tiktai Marijos sūnumi kūniš
kai prisikėlusiu iš numiru
sių? Gal pasakojmas apie Ga
lilėjiečio prisikėlimą kaip
istorinį įvykį yra skirtas tik
tai “liaudžiai”, jos paguodai
ir stiprinimui, o “šviesesnieji”
gali įžvelgti jo prasmę augštesniu požiūriu pagal didesnį
intelektinį savo pajėgumą ir
dvasinį jautrumą.
Kam tad pabrėžti, kad Kris
tus tikrai prisikėlė iš numi
rusių?
Tikroji samprata
Šv. Paulius pasisakė prieš
minėtas pažiūras jau pirmuo
se savo laiškuose korintiečiams. Jis buvo aiškiai nuste
bintas tokios tikėjimo galimy
bės ir krikščionių gyvenimo,
jei istorinis prisikėlimo fak
tas būtų paneigtas arba su
menkintas. “Jis pasirodė Kefui, o paskui dvylikai. Tada
pasirodė penkiem šimtam mū
sų brolių drauge, kurių dau^
guma tebėra gyvi, nors kaiku
rie yra mirę. Tuomet Jis pasi
rodė Jokūbui ir po to — apaš
talams” (1 Kor 15, 5-8).
Šv. Paulius aiškiai suprato,
kad Asmuo, į kurį tikinčiųjų
Bendrija meldžiasi ir į kurį
krikščionys tiki, yra Kristus
Viešpats, iškilęs galybe ir gar
be. Šv. Paulius taip pat žino
jo, kad jo Viešpats yra tas pats
Jėzus iš Nazareto, kuris buvo
nukryžiuotas ir dabar prisi
kėlęs tokiu būdu, kad verčia
ne tiktai tikėti, bei ir liudinin
kus įtikina.
Kiti ankstyvieji Jėzaus se
kėjai, kaip ir mes, skelbė Jį
esant Viešpačiu. Tai jie darė
kaip tik dėl prisikėlimo, kaip
kad ir mes tai darome dėl pri
sikėlimo. Mes negalime daryti
skirtumo tarp Viešpaties, ku
ris yra Dievas, ir Jėzaus, ku
ris yra žmogus. Apaštalų ir mū
sų tikėjimas sako, kad dailidė
Jėzus yra prisikėlęs Viešpats
Kristus. Jis nuėjo į mirties
karalystę ir grįžo tas pats as
muo, ne šmėkla, ne tiek per
keista būtybė, kad būtų nepa
žįstamas. Jis yra tas pats Žy
das, kurio tarseną atpažino
Magdalena, kurį atpažino Jo
draugai, pvz. duonos laužyme
(Lk 24, 35). Jis yra Dievo Sū
nus, naujai nuskaidrintas, ta
čiau Marijos vaikas.
Šv. Jonas, dėl daugelio moty
vų patikimas žmogus atpažinti
Mokytoją, atskleidžia prisikė
lusio Viešpaties garbę Apreiš
kime, sakydamas: “Aš esu pra
džia ir pabaiga, pirmutinis ir
paskutinis, alfa ir omega”
(Apr 1, 8). Bet jis čia kalba ne
apie mitologinį asmenį, ne
apie būsimą idealinį “kosmi
nį Kristų”. Prisikėlusio Vieš
paties akys buvo tos pačios,
kurios žvelgė į jį tiek daug
kartų, Jo kojos buvo tos pa
čios, kurios vaikščiojo dauge
lį mylių drauge su apaštalu
Palestinoje, Jo balsas buvo
tas pats, kurį anksčiau taip
dažnai girdėjo ir mylėjo. Tai
Jėzus. Tai paskutinės vakarie
nės Jėzus, prie kurio arti sė
dėjo ir valgė, tai Kalvarijos
Jėzus, kurio kančią stebėjo
ir kurio pavedimą rūpintis Jo
motina apaštalas priėmė. Ta
sai Jėzus yra Viešpats. Istori
jos Jėzus ir tikėjimo Kristus
yra tas pats. O tai ir skelbia
mūsų tikėjimas. “Jis prisikė
lė, kaip buvo sakęs”.
Tiesa, Jonas ir kiti girdėjo
Kristaus žodžius apie mistinį
pasilikimą net iki pasaulio
pabaigos su tais, kurie rink
sis Jo vardu. Bet jis taip pat
girdėjo apie atnaujintą fizinį
savo Mokytojo buvimą, atgai
vintą po trijų mirties dienų.
Ir šį pažadą skelbia Jonas
kaip įvykdytą Velykose.
(Iš John Cardinal Wright,
The Church: Hope of the
World).
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Kristaus ir žmogaus prisikėlimas
JONAS GUTAUSKAS
Kovo ir balandžio mėne
siais 1973 m. šimtai karo belais
vių amerikiečių grįžo į savo tė
vynę. Tik seržanto Ronaldo
Ridgeway grįžimas buvo neti
kėtas ir artimųjų nelauktas.
Jo tėvai gyveno Houstone, Tex
as. Dar 1968 m. jie gavo žinią,
kad jų sūnus žuvo Vietnamo ko
vose. Net “jo” palaikai buvo
atsiųsti tėvams ir po pamaldų
palaidoti. Tėvai nustebo, kai
grįžtančių sąraše pamatė ir sa
vo sūnaus pavardę. Jis nebuvo
žuvęs, tik per klaidą palaiky
tas mirusiu. Tėvams tai buvo
sūnaus iš mirusių prisikėli
mas.
Velykose minime kito Hero
jaus prisikėlimą. Jis tikrai mi
rė. Jo kūną palaidojo kape,
pridengdami didžiuliu akme
niu. Trečios dienos rytą tas
akmuo nusirito šalin, sargybi
niai nusigandę pabėgo. Miru
sysis dieviška galia vėl tapo
gyvas, daug kartų susitiko su
apaštalais. “Vėliau jis pasiro
dė iš karto daugiau nei 500 šim
tams brolių, kurių daugumas
tebegyvena ligi šiolei, o kai
kurie yra užmigę” (1 Kor. 15,6),
— liudija apaštalas Paulius.
Kristaus prisikėlimas yra di
džiausias jo padarytas stebuk
las, rodąs jo dievišką galią, mi
sijos ir mokslo tikrumą, visuo
tinio mirties viešpatavimo nu
galėjimą.
* » »
1867 m. buvo įsteigta Londo
ne netikinčių mokslo žmonių
draugija. Kiekvienas narys pa
sirinko vieną kurią nors krikš
čioniškojo tikėjimo tiesą su
griauti. Tos draugijos pirmi
ninkas lordas Brightonas apsi
ėmė įrodyti, kad Kristaus pri
sikėlimas iš mirties yra tik
pasaka — mitas. Po 3 metų stu
dijų jis sušaukė susirinkimą
1870 m. gegužės 3 d., kad pa
skelbtų savo tyrimų rezultatus.
Šioje iliustracijoje jaunosios kartos dailininkas Juozas Gudinskas išreiškia Kristaus žodžius:
Jis kalbėjo: “Gerbiamieji, tie
“Pasaulyje jūsų laukia priespauda, bet jūs būkite drąsūs — aš nugalėjau pasaulį!” (Jn 16, 33). sai ir tik tiesai tarnauti buvo
ir yra didžiausias mano gyve
Tai pergalė, kurią skelbia Išganytojo Prisikėlimas visai žmonijai dabarties sutemose
nimo troškimas. Tiesai pagerb
ti aš ir stoviu dabar prieš jus.
Mano kalba bus trumpa. Tre
jus metus dirbau, kad sugriau
čiau tikėjimą į prisikėlimą,
KUN. DR. JONAS JURAITIS
Bet šis slėpinys pagrindžia ris turi šiek tiek ateities, bet ši tiesa mane nugalėjo.
mūsų laisvę, įgalina mus lais šiek tiek vilties.
Mano studijos parodė, kad
Kristus
tikrai prisikėlė. Aš
vai
apsispręsti.
Ne
žinojimas,
Visas pasaulis su išsiilgimu
Prieš kelis dešimtmečius
nutariau
būti kataliku”.
bet
paslaptis
garantuoja
mes, gimnazistai, Vilkaviškio
tebekalba apie laisvę ir taiką.
* * *
mums
mūsų
laisvę.
O
prisikė

Kiti šiandien dažnai kartoja
gimnazijoje varginome savo
limo
iš
numirusių
paslaptis
Anglijoj, Liverpool mieste,
kapelionus, kad jie mums “įro
mi žodžiai — žmogaus teisės ir
žmogaus kilnumas bei jo oru yra ta erdvė, kurioje mes ga dytų” Dievą. Šiandien mūsų gyvena skulptorius Arthur
mas yra dar naujos sąvokos. lime apsispręsti, ir tas laukas, mokiniai šaukia ir reikalauja, Dooley. Jis parašė laišką po
Tarp šių sąvokų yra labai glau kuriame galime veikti. Ši pa kad mes jiems “duotume” gy piežiui Pauliui VI-jam prašy
dūs ryšiai. Jeigu žmogus būtų slaptis leidžia mumš tapti ar venimo prasmę. Žmogus, ku damas, kad savo dekretu leis
be laisvės, tai nebūtų prasmės ba Pelenės, arba Velykų žmo ris reikalauja kitą jam duoti tų pridėti prie Kryžiaus kelių
kalbėti nei apie jo orumą bei nėmis. Tam žmogui, kuris į pri gyvenimo prasmę, galėtų rei 14-kos stočių dar ir 15-tą —
kilnumą. Ir taika nebūtų žmo sikėlimą netiki, tinka Pelenų kalauti, kad jam atimtų laisvę,, Kristaus prisikėlimo stotį. Dai
nijai jokia problema. Mūsų Dienos šūkis: “Dulkė esi, į dul jį sugyvulintų. Tik žmogus gali lininkas vietos šventovei ir su
išmokti tikra prasme mylėti. kūrė Kryžiaus kelius su 15 sto
tarpžmoginiai santykiai būtų kę sugrįši”.
Tas išmokimas ir yra mūsų gy čių. Paskutinėje stotyje Kris
tvarkomi instinkto dėsniais.
Žmogiškumo pagrindas
venimo prasmė, einanti iš mū tus stovi prisikėlęs iš mirties
Velykų šventė skelbia mums
Mes
esame
velykininkai,
ne
sų turimos laisvės. Be Vely prie savo kryžiaus.
laisvę ir duoda tai laisvei
Visa žmonijos istorija, ge
pelenininkai! Be tikėjimo į kų laisvės visos tautinės ir
turinį bei uždavinį.
riau
sakant visa žemė, yra lyg
prisikėlimą iš numirusių mū valstybinės laisvės būtų tik
vienas
didelis kapinynas, ku
Prisikėlimo paslaptis
sų laisvė netenka prasmės. savęs apgaudinėjimas.
riame
yra
daug įvairių pamink
Dėlto
šiandien
mūsų
pasaulis
Velykų
laisvės
erdvėje
mes
Žmogaus iš numirusių pri
lų
—
didelių
ir mažų, puošnių
sikėlimo neigėjai dažnai su pa yra sklidinas aimanų, esą mū pažįstame savo gyvenimo už
ir
paprastų,
brangių
ir pigių,
šaipa kartoją sakinį: “Dar nie sų gyvenimas neturi nei atei davinį: “Kiek kartų tai pada
bet
ant
visų
užrašyta
tie
patys
kas po mirties nesugrįžo papa ties, nei prasmės. Šios aima rėte vienam iš mažiausiųjų
žodžiai
“
čia
ilsisi...
”
.
Kristaus
nos
yra
geriausias
įrodymas,
mano
brolių,
man
padarėte
”
.
sakoti kaip ten yra”. Iš tikrųjų
ši pomirtinė paslptis yra ge kad žmogus be amžinojo gyve Ir šiais darbais mes išmoks kapas tebuvo trumpa buveinė.
riausio pasaulyje “saugumo” nimo “hipotezės” netenka šia tame kilniai mylėti, kreipda Po penktadienio mirties ant
saugoma. Prie jos dar nepri me pasaulyje orientacijos, mi savo akis į Amžinąją Meilę, kryžiaus sekė Velykų prisikė
ėjo nei amerikiečių, nei ang krypties, pagrįstos gelmine su kuria apaštalai po Velykų limas.
Jis primena, kad, kol gyvi
lų, nei bolševikų agentai. meile. Mylėti gali tik tas, ku įvykio valgė ir bendravo.
esame,
vykdytume nuolatinį
Apie prisikėlimą iš numiru
dvasinį
atgimimą,
dvasinį pri
sių galėtų mums tik tas žmo
sikėlimą.
Net
ir
giliai
nupuo
gus papasakoti, kuris po savo
lęs
žmogus
gali
dvasiškai
prisi
sios mirties pas mus sugrįžtų.
kelti,
net
šventumo
pasiekti.
Paslaptį gali tik tas išduoti,
Saulius, tikinčiųjų Bendrijos
kuris toje paslaptyje gyvena
persekiotojas,
tapo uoliausiu
arba yra ją pergyvenęs.
Kristaus Prisikėlimo pergalė teveda j tikrosios Kristaus mokslo skelbėju Pau
liumi, Marija Magdalena —
Vienas fizikas yra ironiškai
pasakęs: apie prisikėlimą laisvės jėgiį laimėjimą Lietuvoje ir visuose šventąja, supasaulėjęs riteris
Ignacas Lojolą — jėzuitų ordi
mums galėtų tik prisikėlę iš vergijos kraštuose!
no steigėju ir šventuoju, klai
numirusiųjų papasakoti, betgi
“Tėviškės Žiburiai”
jie savo veikalus “spausdina”
datikis manichėjas — šv. Au
ne mūsų leidyklose.
gustinu.

Tikrosios laisvės šventė

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Žmogus yra gėrio arba blo
gio nešėjas, jų skleidėjas. Kas
doriškai smunka, tai ir kitus
savo aplinkoj smugdo; kas ky
la, tas ir kitus kelia. Vieni Die
vo karalystę stato, kiti grauna.
Prancūzų rašytojas Fr. Mauriac kiekvieną skatina nešti
Kristaus šviesą, kad kitus ap
šviestų ir sušildytų. “Kaip
nereikšmingas jūs bebūtumė
te, jei esate Kristaus draugas,
daugelis susišildys prie tos
jūsų ugnies, dalyvaus toje švie
soje. Jei jumyse įsivyrautų nuo
dėmės tamsybės, jos apakintų
tuos, kuriuos jūs apšvietėte.
O tą dieną, kai jūs jau meile
nedegsite, daugelis kitų mirs
nuo šalčio.”
* * *

Kitados Prancūzijoj ir Ispa
nijoj, sniego audroms siau
čiant, buvo skambinama var
pais, kad paklydę keleviai su
sivoktų kur esą. Tuose varpuo
se buvo įrašyti žodžiai: “Errantes revoca” — klaidžiojančius
pašauk. Žmogus gyvena pras
mingą gyvenimą, jei paklydusiems parodo tikrą kelią, jei
parpuolusius pakelia, jei vie
nišųjų širdis sujungia meilės
ryšiais. Žmogus negali būti
atskira sala. Jis reikalingas ki
tiems, o kiti reikalingi jo. Kiek
vienas krikščionis turėtų būti
rodykle į Kristų: ir pats į jį ar
tėti, ir kitiems jį rodyti. Įsidė
mėtini kun. Karolio Garucko,
Sibiro kankinio, žodžiai: “Te
gu kiekvienas žmogus, kurį
jūs sutiksite, nueina nuo jūsų
geresnis. O kad jūs būtumėte
lyg kryžkelės užrašas, kuris ki
tiems, o ypač jaunoms širdims,
parodytų kelią į tikrąją lai
mę .. . Tegu nepritrūksta jums
jėgų aukotis ir toliau, kol bus
auka atbaigta, kaip Kristaus
ant kryžiaus. Tada visas kan
čios gyvenimas atrodys kaip
sapnas, gal ir labai baisus,
bet trumpas, palyginus su ne
sibaigiančia amžinybe” (“TŽ”.,
1980.VI.12, nr. 24).
* * *
Tikėjimo išpažinime sako
me: “Tikiu kūno iš mirusių pri
sikėlimą”. Ar tikrai mūsų kū
nai kelsis iš numirusių? Ta
tiesa pabrėžta net Sen. Testa
mente: “Aš žinau, kad mano
Gelbėtojas yra gyvas ... Savo
kūne aš matysiu savo Dievą”
(Job. 19,25). Kristaus iš mirties
prisikėlimas yra mūsų prisikė
limo pirmavaizdis ir laidas.
Šv. Paulius tvirtina: “Jei nėra
prisikėlimo, tai ir Kristus ne
prisikėlė” (1 Kor.15,13). Pats
mūsų Viešpats Jėzus Kristus
sako: “Dievas yra ne mirusių,
bet gyvųjų” (Mt 22,31). Ir apie
save kalba: “Aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas. Kas tiki ma
ne, nors ir numirtų, bus gyvas”
(J n 11,25).
* * *
Visi didieji K. Bendrijos tė
vai ir mokytojai vienu balsu
liudija šią tiesą — kūnų iš mir
ties prisikėlimą. Šv. Kirilas
iš Jeruzalės sako, kad prisi
kėlimo viltis yra kiekvieno ge
ro darbo šaknis (Cat.18,1). Šv.
Ambrozijos iškelia tuo atžvil
giu ypatingą žmogaus privile
giją. Būti ir išnykti yra didy
sis prigimties įstatymas ...
Žmonėms gi, savo kilniesiems
tvariniams, Dievas suteikė
ypatingą teisę, kad jie iš mir
ties pereitų į gyvenimą (Ps. 40,
20). Šv. Augustinas pareiškė:
“Dievas, kuris sutvėrė anks
čiau nebuvusį žmogų, argi ne
galės jo vėl atkurti, kuris jau
buvo?” (Aug. s.127,10)?
Prikeltųjų kūnai bus išaugštinti, sudvasinti, bet tie patys.
Po įvairių sukrėtimų ateis nau
jas dangus ir nauja žemė. Visa
ta bus nušviesta nauja ir die
viška šviesa.

2 psi.
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Stiprybė gimsta silpnybėje
Stiprioji rožė lūžta, silpnoji išlieka
Silpnieji yra skirti sugėdin
ti stipriesiems.
Augo du rožės pumpurėliai.
Vieno stiebas buvo tvirtas ir
pumpuras išsiskleidė gražia
rože. Bet antro stiebas buvo
silpnas, lengvai užgaunamas,
vėjo sužalotas. Jis irgi išaugo
į puikią rožę. Antroji rožė būvo net gražesnė už pirmąją.
Jos švelnumas ir kvapumas pa
darė ją nuostabiai gražia.
Sodininkas, pastebėjęs tą
nuostabiai gražią rožę, pra
dėjo labiau ją vertinti. Kai
pastebėjo, kad jos lapai vie
tomis parūdiję ir stiebas silp
nas, atsinešė įtvarą, pririšo
stiebą, atsargiai palaistė ir
apkarpė šakeles.
Pakilo audra. Pirmoji rožė
su tvirtu stiebu vėjo ir lietaus
sužalota nusviro. Po kiek lai
ko stiebas lūžo, ir rožė nukri
to ant žemės negyva. Bet rožė
su silpnu stiebu, turėdama
stiprų, nelinkstantį įtvarą,
atsilaikė. Kai audra praėjo ir
nušvito saulė, ji atsuko la
pelius į saulę,-į šviesą ir atro
dė gražesnė, kvapesnė nei bu
vo prieš audrą.
Kas atsitiko? Savo silpnybė
je ji rado stiprybę. Pati viena
būtų neišlaikiusi prieš audrą,
bet valdovas jos silpnybėje
davė apsaugą ir stiprybę, ku
rios nedavė sveikai rožei.
Taip yra tarp valdovo ir tar
no, tarp kūrinio ir Kūrėjo.
Tarnas, apsaugotas valdovo,
jaučiasi daug saugiau nei tas,
kuris yra vienišas, nes jis gau
na apsaugą ir stiprybę iš val
dovo. Kūrinys, kuris pilnai pa
sitiki Kūrėju, semia jėgą bei
stiprybę iš Dievo, o vienišas,
savarankiškas kūrinys semia
stiprybę tik iš savęs.
Daug rašyta apie žmones,
kurie, būdami vargšai ir silp
ni, pasidarė stiprūs per Die
vą.
Pažiūrėkime į “Alcoholics
Anonymous” narius prieš atsi
tiesimą: jie yra silpni, nuodė
mingi, nusikaltę ir sužlugę,
panašūs į tą Žmogų, kurį pa
saulis nukryžiavo prieš 1900
metų ir kurį pasaulis vadino
nusikaltėliu, melagiu, burti
ninku, nedorėliu, niekinan
čiu Dievą. (Tikriausiai būtų
Jį pavadinę “psycho” arba
“neuro”, jeigu tuos žodžius
būtų tais laikais vartoję).
Yra panašumo: iš šalies žiū
rint, Jis ir kiekvienas alkoho
likas prieš atsitiesimą gali bū
ti pavadintas beviltišku.
Pažiūrėkime į tuos, kurie
stengiasi įgyvendinti “AA”
programą — jie yra ramūs,
blaivūs ir tvirti. Palyginkime
juos su tuo Žmogumi prieš
1900 metų, kai atėjo Velykos.
Kokia permaina! Kas ją pada
rė? Dievo galybė Jame ir mu
myse.
Tik mūsų pasiryžimas su Die
vo pagalba įvykdo stebuklin
gą transformaciją... Toje silp
nybėje žmogus — vargšas, silp
nas, nuodėmių apsunkintas pa
sidaro stiprybės stebuklu Ta
me, kuris jį stiprina.
“AA” narys, kuris stengiasi
ir yra sąžiningas, pasidaro tvir
tesnis ir prisitaiko prie gyve
nimo greičiau negu tie, kurie
neturi ydų. Matydami šį faktą,
pradedame suprasti “gyveni
JEWETT 'A’SmS’A

mo paradoksus”: tik nakties
tamsoje įvertinam dieną; tik
per kančią galime pilnai su
prasti savo artimą; turime
“mirti, kad gyventume”; yra
pergalė net pralaimėjime, nes
silpnybėje gimsta stiprybė, o
stiprybėje jėga pasidaro tobu
la. Tai didžiausias gyvenimo
paradoksas!
Tarp psichiatrų yra daugiau
ateistų nei tarp gydytojų. Mes
nežinome kodėl. Didesnė da
lis gydytojų, kurie gydo fizi
nes ligas, kaip diagnostikai,
ginekologai, chirurgai ir vi
sokių rūšių specialistai, turi
gilesnį tikėjimą į Dievo buvi
mą ir Jo įtaką gydymo procese.
Mes turėjome progą bendra
darbiauti su keliai^, kurie ne
tik turėjo gilų tikėjimą į Die
vą, bet ir kas dieną siekė die
viškos pagalbos.
Alkoholikai dažnai klaidin
gai mano, kad reikia stipraus
charakterio bei tvirtos valios.
Daugelis mūsų dalyvaudami
“AA” veikloje ir butelio “pri
versti” įžvelgti savo bejėgiš
kumą, sužinojome didžiausią
paradoksą: silpnybėje gimsta
stiprybė.
Ir daug kas, būdami “AA”
nariais, vėl paslysta, pasiekę
tam tikrą pakopą, nes viskas
atrodo sąjūdžio kontroliuoja
ma. Jie pradeda patys tvarkyti
savo reikalus ir vėl truputį
paslysta.
Dievas visuomet teikia rei
kalingą malonę bei pagalbą,
jeigu ji naudinga mūsų išgel
bėjimui arba Jo darbams. Gal
Jis ją teikia ne tučtuojau, ne
šiuo momentu, bet visuomet
duoda, jei patys stengiamės.
(Iš knygos “Sobriety Without
End” by Father John Doe).
Deimantė

Q HEEIGIlWAMEGfMWE
Japonijoje 1980 m. buvo 406,796;
katalikai. Tai 5,080 katalikų dau
giau nei 1979 m. Šiuos duomenis
pateikė Japonijos vyskupai. Iš
viso Japonijoje yra 113,000,000
gyventojų.
Šimtinė jėzuitų provincijolų
iš viso pasaulio 1982 m. vasario
23 d. susirinko Grottaferrata
apylinkėje, netoli Romos, per
žvelgti savo vienuolijos praei
ties ir pasvarstyti ateities planų.
Juos sušaukė 80 m. amžiaus tu
rintis kun. Paolo Dezze, SJ, pa
ties popiežiaus paskirtas dele
gatas vienuolijai tvarkyti i k i
naujo jėzuitų generolo išrinki
mo. Suvažiavime dalyvavo ir
Jonas-Paulius II, kuris nurodė
jėzuitams reikalą nesikišti į gy
venamųjų kraštų politiką, o dirb
ti savo kaip kunigų ir vienuolių
darbą. Jis taipgi pareiškė, kad
dar šiais metais, po naujojo K.
Bendrijos teisyno paskelbimo,
kun. Dezze sušauks visuotinį jė
zuitų susirinkimą naujojo gene
rolo rinkimų pasiruošimui. Spė
jama, kad rinkimai įvyks 1983 m.
Popiežius savo kalboje jėzui
tams priminė jų ypatingąjį ket
virtą popiežiui paklusnumo įža
dą ir nurodė, kad tas įžadas juos
įpareigoja paklusti taipgi ir vie
tiniams vyskupams, kaip popie
žiaus hierarchinės vadovybės
pratęsėjams įvairiuose pasau
lio kraštuose. Tai nauja ketvir
tojo jėzuitų įžado samprata, ku
ria iki šiol jėzuitai nesivado
vavo.
KUN. J. STŠ.

“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui”

PADĖKA

Pokalbis su mokslo žmogumi dr. Kaziu Ėringiu, neseniai pasitraukusiu iš sovietų okupuotos Lietuvos
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

klastai, daroma žala Lietuvos lingi šiuo momentu, bet staiga
Kalbant apie visą kitą para laisvės pastangoms. Labai blo gali būti reikalingi ateityje.
mą, reikia pasakyti, kad pa gai daro tie išeiviai, kurie
— Atrodo. Jūs manote, kad
vergta tauta yra be galo dėkin parvažiavę iš savo Tėvynės ty lietuvių išeivijos veiksniai pa
ga visų srovių lietuvių emigra li, slepia tiesą. Nėra ko tylė kankamai atlieka savo paskirtį
cijos veiklai. Pas mus yra gilus ti ir baimintis.
esamomis sąlygomis?
Įvairi išeivijos politinė veik
įsitikinimas: jeigu nebūty Va
— Pakankamai, bet ne idea
karuose išeivijos, mes būtume la, jeigu nėra išdavikiška, yra
daug arčiau pražūties slenks reikalinga. Svarbu, kad ji su liai. Šį darbą galima visuomet
čio. Mes nebūtume atgavę to eitų į bendrą kursą. Nereikė tobulinti — ribų nėra. Manau,
tautinio stuburo, kuris dabar tų gilinti duobės tarp kartų. kad reikia elgtis labai atsar
leidžia mums gyventi kad ir Mums, kaip nelaimingo likimo giai su Lietuvos okupacijos ne
sužalotą tautinį gyvenimą.pa- tautai, to reikėtų išvengti. pripažinimo politika. Mane su
vergtoje tėvynėje. Ypač reikš Svarbu nepaneigti paveldėji krėtė “TŽ” paskelbta žinutė
mingos yra tos organizacijos, mo, jį perduoti jaunajai kartai. apie Australiją, kurios dabar
kurios bekompromisiškai gina
Politinę veiklą komplikuoja tinė vyriausybė nepripažįsta
Lietuvos suvereniteto bylą. išeivių dalyvavimas vietinėse Lietuvos okupacijos ir prie
Turiu galvoje VLIKą, ALTą, partijose, kokių Lietuvoje ne kaištauja kaikurioms baltiečių srovėms, ją pripažįstan
Bendruomenę.
♦
turėjome. Jose dalyvauti rei
Reikšminga ir grynai katali- kia, bei kaip visa tai koordi čioms savo veiksmais. JAV
kiškoji-krikščioniškoji veikla, nuoti, yra vietinių sprendimų valstybės sekretoriaus A. Dai
tie ryšiai su tėvyne. Mes į tuos dalykas. Viena yra aišku, jau go pareiškime Vasario 16 pro
ryšius žiūrime labai atsargiai, dabar reikia galvoti ir kurti ga sakoma, kad JAV-bės Lietu
kartais gal ir perdaug pesimis planus Lietuvos i ateičiai. Jei vos okupacijos nepripažįta ir
tiškai. Mums atrodo, kad jus tarptautinėje politikoje įvyk nepripažins. O jeigu lietuviai
čia gali ir žaloti, įtakoti; tuos, tų staigus lūžis ar posūkis, rei savo elgesiu ją pripažintų? Ką
kurie esate palikę Lietuvą, gali kia turėti paruoštus planus. tada kitą kartą pasakys A. Haiir provokuoti. Tačiau mums Pvz. kai Ispanija ir Portugali gas? Neigiamu atveju paverg
tas ryšys yra gyvybiškai svar ja išsiveržė iš diktatūrinių toji Lietuva prarastų didelį
bus, nes tautiečiai iš naujo at valdžių, kas buvo pasiruošę? kapitalą — politinę paramą.
gimsta, kai atvažiuoja žmonės Ogi komunistai! .Dėlto ir aka
— Dėkojame už pokalbį. Jis
iš užsienio, aplanko, susitinka, deminės lietuvių pajėgos ne buvo Jums nelengvas ir ilgas,
pasikalba. Tiesa, jie ten nekal gali miegoti. Jų paruošti teori bet mums išeivijoje labai nau
ba jokių paslapčių, neliečia niai ateities planai nėra reika dingas.
politinių dalykų (tai perdaug
pavojinga), bet jau pats apsi
lankymo faktas padvelkia kaž
kokiu atgimimu. Taigi tie ry
šiai, šalia politinės veiklos,
Žvilgsnis į tarptautinę politiką ir mūsų organizacijų veiklą
yra labai svarbūs.
JONAS PRUNSKIS
ginčytis, bet dirbti savo kraš
Mums reikia būti plačiai di
Nors iki šiol nepadarėm pa tui. Ir ta organizacija yra ge
ferencijuotiems ir rasti būdą
išlaikyti senosioms išeivių or žangos Lietuvos išlaisvinime, riausia, kuri daugiausia nuvei
kia Lietuyds laisvinime, ma
ganizacijoms. Nedaug«težinau tačiau yra keletas prošvaisčių.
Tai Lenkijos pajudėjimas žiau kabinėjasi prie kitų orga
apie politines partijas, bet
žinau vieną priesaką, liečian laisvės kryptimi. Nors Lenki nizacijų.
Nesveiku reiškiniu reikia
tį pavergtą tautą, būtent, reika jai iki šiol nepavyko išsilais
lą senosioms organizacijoms vinti iš Sov. Sąjungos replių, laikyti ginčus susirinkimuose,
išeivijoje perduoti savo idė tačiau Lenkijos darbininkų są o kartais ir spaudoje gvilde
jas bei užmojus jaunajai kar jūdis įrodė pasauliui, kad Sov. nant klausimą: su kuo būsima
tai. Mat palaikant ryšius su Sąjunga neatstovauja darbi neprikl. Lietuva turi artimiau
pavergta Lietuva, tenka susi ninkų klasei ir yra grynai im bendrauti — su lenkais ar vo
kiečiais? Tie ginčai priveda
tikti ir su komunistais, kurie perialistinė jėga.
2. Afganistano okupacija bu kartais ir rimtus žmones prie
savo propagandine informaci
ja veikia migdančiai, ypač vo gera proga priminti pasau suvaikėjimo. Būsima neprikl.
jaunąją kartą. Tie komunistai liui, kad ir su Lietuva panašiai Lietuva turės savo vyriausybę,
yra Sov. Sąjungos komunistų atsitiko. Tokių palyginimų jau sudarytą iš gerai išsilavinusių
partijos vieningo būrio nariai. esame skaitę spaudoje, jų ne žmonių, ir ji, atsižvelgdama į
Jie yra išdavikiškos partijos truks ir ateityje. Afganistano esamą būklę, tai nuspręs.
Kad ateities nepr. Lietuvos
nariai, partijos, kuri įtvirtino okupacija pasauliui primena
Lietuvos okupaciją. Galbūt at imperialistinius sovietų no vyriausybei bus užtektinai ge
skiri partiečiai ir siekia Lie rus, naikinamų išteklius. Afga rai išsilavinusių ir patriotiš
tuvai gero, bet apie tai nieko nistanas yra pirmoji valstybė, kai nusiteikusių žmonių, mato
konkretaus negaliu pasakyti kuri taip sėkmingai priešinasi me iš dabar atvykstančių ir iš
pogrindžio spaudos. Mes svars
sovietiniam imperializmui.
— tai “terra incognita”.
tykime, kaip padėti išsilaisvin
3. Madrido konferencijoje
— Jau esate neblogai susipa
Maskva plakama už savo agre ti Lietuvai iš okupacijos. Kelki
žinęs su išeivijos gyvenimu.
syvius žingsnius ir nepaisymą me viešumon rusų žiaurumus,
Ar, Jūsų nuomone, išeivija pa
žmogaus teisių. Joje jau kele Lietuvos rusinimą, religijos
kankamai atlieka savo paskirtį
tą kartų buvo iškelta ir Lietu persekiojimą. Visi sutaria,
kovoje už Lietuvos laisvę ir tau
kad artimas bendravimas su
vos okupacija.
tinį išlikimą? Gal reikėtų refor
4. Daug reiškia ir palankaus latviais ir estais yra būtinas,
mų?
nemažiau
svarbus
Lietuvai popiežiaus išrinki tačiau
— Man, kaip naujam atei mas. Tai vien'intelis popiežius lietuvių bendravimas ir su
viui,'nederėtų kalbėti apie re beveik 2000 metų istorijoje kitomis sovietų okupuotomis
formas. Galėčiau tik pasakyti, mus keletą kartų lietuviškai tautomis. Ypač palaikytini geri
kad reikalinga geresnė koordi pasveikinęs. Jis gana gerai pa santykiai su lenkais ir vo
nacija. Pokarinės išeivijos žįsta okup. Lietuvos reikalus, kiečiais. Iš Lietuvos ateinan
žmonės yra beveik vienaam mielai susitinka su lietuviais, čiomis žiniomis, lietuvių jaus
žiai, sensta ir kartais nesusi paaugština juos hierarchijoje mai lenkams labai pasikeitę
ir nesigaili mums nuoširdaus teigiama kryptimi. Lenkijos
šneka.
išėjimas
prieš
Maskvą
Priešas dirba ir išeivijos ei žodžio.
5. Agresyvesnė JAV prez. R. okupuotus lietuvius nuteikė
lėse. Tie visi apsilankymai iš
Lietuvos kartais savotiškai vei Reagano politika sovietų at maloniai: jie klauso lenkų
kia išeivių jausmus. Politikoje žvilgiu bei gerai parinkti už radiją, stengiasi gauti jų
negalima maišyti pagrindinių sienio reikalų ir karo departa spaudos, nors Lietuvos kom
mentų vadovai teikia mums vil partija ir Vilniaus “Tiesa”
siekimų su jausmais. Jeigu
jums čia atgabens pusę Lie čių. Prie Lietuvos laisvinimui smarkiai puola lenkus už jų
tuvos menininkų, tai ir nusi talkinančių veiksnių reikia nesilaikymą Maskvos linijos.
verksite beplodami. Bet aša priskirti ir Pekingo Kinijos ki
limą pasaulinėje politikoje.
ros nėra politika. Tuo būdu
priešas pasinaudoja išeivių Kas yra Sov. Sąjungos priešas,
OPTOMETRISTAS
jausmais savo politikai, lai tas yra Lietuvos draugas.
Šalia čia suminėtų teigiamų
mi juos ryšiams ir tautos už
Dr. S. Brogowski
migdymui ištisą pozicįją. Tai Lietuvos laisyinimui aplinky
412 Roncesvalles Avė.
gi valio Lietuva, ten viskas bių, reikia suminėti ir neigia
Toronto, Ontario
gražu — važiuokime, lankyki mus dalykus, būtent, mūsų or
(prie Howard Park Ave.)
me! O jeigu ten nuvažiavę atei ganizacijų nesusiklausymą ir
Kabineto telefonas
viai dar padaro neapgalvotus vieni kitų puldinėjimus. Lietu
531-4251
pareiškimus, tai stiprina oku vos laisvinimo darbo užtenka
Pacientai priimami
visoms organizacijoms. Jos
panto pozicijas. Tiesa, yra
susitarus telefonu
Lietuvoje kuo pasidžiaugti, laisvė tebūna visų organizaci
jų šūkis. Tarp savęs reikia ne
bet kai visa tai panaudojama

Prošvaistės ir šešėliai

1982 m. kovo 5 d. po ilgos ir sunkios vėžio ligos
namuose mirė mūsų miela žmona,
motina, sesuo, močiutė, uošvė

AfA
LIUCINA VILKUTAITIENĖBARANAUSKAITĖ.
Palaidota kovo 9 d. Visų Sielų Kapinėse Klevelande.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Pakalniškiui už nuolatinį
velionės lankymą bei teiktą paguodą jos paskutiniais gyve
nimo metais. Taip pat dėkojame mieliems kaimynams —
dr. Leonildai ir Juozui Giedraičiams, Bronei Ir Zigmui
Rimams, kurie per penkerius ligos metus mūsų šeimai tei
kė visokeriopą pagalbą. Nuoširdus ačiū — dr. Tomui Ki
sieliui Čikagoje ir dr. Antanui Pacevičiui Toronte, kurių
rūpesčiu ir pagalba velionės bei sunkios šeimos valandos
buvo labai palengvintos.
Dėkojame visieEris kaimynams bei draugams, kurie nuo
lat lankė ligonę, jai mirus užprašė šv. Mišias, puošė jos
karstą gėlėmis, pareiškė užuojautą per spaudą, savo auka,
pagal jos paskutinį norą, parėmė jos mylimas Putnamo vie
nuolyno seseles.

Dėkojame Klevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos klebonui kun. G. Kijauskui už jautrų atsisvei
kinimo žodį koplyčioje ir už šv. Mišias, taip pat — kun. J.
Kidykui už kapinėse atliktas apeigas.
Ypatingai esame dėkingi klevelandiškiam giminėm —
Danutei Mikoliūnienei, Aldai Mikoliūnaitei, Kęstučiui ir
Ingridai Civinskams, kurie taip gražiai sutvarkė laidotuvių
apeigas.

Dėkingi visiems mieliems giminaičiam ir draugams, kurie
nepabijojo blogo žiemos oro ir suvažiavo pagerbti velionės
iš Kanados, Čikagos, Floridos, Vašingtono ir Pitsburgo.
Dėkui M. Šalinskienei Niujorke ir Jakubs-Jakubauskui
Klevelande už labai mielą ir gražų laidojimo patarnavimą.
Ačiū — dar kartą visiems.

Vyras V. Vilkutaitis
dukra — Ramunė
žentas Algis Rimas

vaikaičiai — Algis ir Andrius Rimai
sesuo Sofija Pacevičienė
brolis Stasys Baras su šeimomis

A j" A

Mylimai sesutei

LIUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus,
mielą ZOSĘ PACEVIČIENĘ ir visus artimuosius
užjaučiame bei dalinamės skausmu —

Antanas, Marija ir Vida Kiziai

Walnut Creek, Clf.

AfA
STASIUI STRIMAIČIUI
po ilgos ir sunkios ligos mirus, nuoširdžiai užjau
čiame jo šeimą, artimuosius ir kartu liūdime —

M. A. Iškauskai
G. J. Dičpetriai

Canatnan 9it jftfl cmori als Iti).
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
pasirinkimų pagamintų paminklų lie
t.MENTAVlC
tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume H
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
RINKEVICIAI
Darbovietės telefonas 278-2757
IUNAS HINKEVIČIUS |
ONA RINMVlC
wo* ****>to «d I uiMt t*x. (inni •
Q&BBU
I * * Ml«t IMU VA
Namų telefonas 278-4529
Jirw. itiMA itNcva
.’ I
kanapos

im

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954

J?urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
★ įvairūs kilimai

★

i*® ID®^ c’sywyit

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
★ Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

★

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

nuoširdžiai sveikiname savo gimines, draugus bei pažįs
tamus, gyvenančius įvairiose lietuvių kolonijose, kartu
linkėdami jiems visiems vien džiaugsmo ir laimės kasdie
niniame gyvenime.
Nelė, Kostas ir Rūta Astravai
Kalgaryje

767-3151

Kanados sostinėje Otavoje pas senatorių P. YUZIKĄ (viduryje). Kairėje —
inž. J. V. DANYS, dešinėje — dr. K. ĖRINGIS

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444
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Jaltos ir Potsdamo sutarčių padariniai
DR. J. BALYS
' “Dirvoje” vasario 25 d. V.
Meškauskas rašė apie Jaltą ir
Helsinkį, esą daroma “daug
triukšmo dėl nežinojimo”. Ne
atrodo, kad straipsnio auto
rius turėtų žinojimo perteklių,
kai bando įrodinėti, kad JAV
ir D. Britanija neturėjo kitos
išeities, kaip tik patenkinti
visus sovietų reikalavimus,
nes kitaip būtų reikėję kariau
ti su Rusija. Tai sovietams pa
lanki tezė, kad nereikia daryti
“politinės įtampos” ir paten
kinti visus jų reikalavimus.

Okupuotoje Lietuvoje yra draudžiama spausdinti religinio turinio svei
kinimo atvirukus. Kaikurie gyventojai juos pasidaro fotografiniu būdu
ir siunčia savo pažįstamiems. Šis atvirukas gautas Kanadoje

Lietuvių Bendruomenės veikla
Vasario 16-sios priėmimas.
KLB krašto valdyba ir šiais me
tais suruošė Toronte Vasario
16-sios proga priėmimą Prisikė
limo parapijos patalpose vasa
rio 19 d. Dalyvavo įvairių tauty
bių atstovai, valdžios pareigū
nai ir kiti svečiai. Priėmimo tiks
las — painformuoti visus apie
Lietuvos okupaciją, jos kultū
rą bei Lietuvos praeitį. Pagrin
dinę kalbą priėmime pasakė
KLB krašto valdybos pirm. J. Kuraitė. Meninę dalį atliko
“Gintaro” ansamblio daininin
kės, vad. G. Paulionienės, Pri
ėmime dalyvavo per 100 svečių.
Baltiečių vakaras Otavoje.
Baltiečių Federacija, pirminin
kaujama KLB krašto valdybos
pirm. J. Kuraitės, suruošė vasa
rio 24 d. baltiečių vakarą Otavo
je, parlamento rūmuose. Vaka
ro ruoša iš lietuvių pusės rūpi
nosi KLB krašto valdybos visuo
meninių reikalų komisijos pirm.
J. V. Danys iš Otavos. Šis vaka
ras buvo vienas iškiliausių. Da
lyvavo Kanados gubernatorius
Edward Schreyer, visa eilė kitų
kraštų ambasadorių, senatorių,
parlamentarų ir kitų kviestų
svečių. Buvo apie 250 svečių.
Pagrindinę kalbą baltiečių var
du pasakė KLB krašto valdybos
pirm. adv. J. Kuraitė. Meninę
programą iš lietuvių pusės at
liko sol. G. Čapkauskienė. Bal
tiečių vakarų dešimtmečio pro
ga Federacija pagamino meda
lį, kuris buvo įteiktas pačiam
generaliniam gubernatoriui E.
Schreyer ir kitiems garbingiems
svečiams. Baltiečių vakaro pro
ga buvo suruoštos kelios paro
dos Otavoje, kuriose dalyvavo
visos trys tautybės.
Vasario
16-sios minėjimai
buvo surengti visose KLB apy
linkėse. KLB krašto valdybos
pirm. J. Kuraitė su paskaita Va
sario 16-sios proga dalyvavo St.
Catharines apylinkėje vasario
13 d. ir Montrealio apylinkės
minėjime skaitė paskaitą va
sario 14 d. Kultūros komisijos
pirm. J. R. Simanavičius su pas
kaita lankėsi Delhi apylinkės
minėjime vasario 14 d., visuomenininų reikalų komisijos
pirm. ,1. Danys pasiuntė paruo
šęs paskaitų tekstus Vasario
16-sios minėjimas j Vakarų Ka
nadą — Edmontoną ir Kalgarį.
Pirmosios kultūrinės premi
jos įteikimas. KLB kultūros ko
misijos premijos įteikimas įvy
ko kovo 14 d. Hamiltone, Jauni
mo Centre. Ši pirmoji kultūri
ni nko-visuomen in i n ko
premi
ja teko hamiltonietei aktoreirežisorei E. Kudabienei. Pre
miją įteikė KLB krašto valdy
bos pirm. J. Kuraitė, o apie lau
reatę kalbėjo buvęs kultūros
komisijos pirmininkas ir šią
premiją įsteigęs J. V. Danys iš
Otavos. Be to, iškilmėse daly
vavo dabartinis kultūros komi
sijos pirm. J. R. Simanavičius
ir krašto valdybos iždininkas
J. Krištolaitis.
Naują KLB kultūros komisi
ją sudaro: pirm. J. R. Simana
vičius, nariai — dr. J. Čuplins-

kienė, A. Sungailienė, A. Karkienė, kun. J. Staškus, A. Gure
vičius ir V. Dauginis. Pirmame
posėdyje ji aptarė ateities veik
lą: Vakarų Kanados lietuvius
aprūpinti meniniais vienetais,
suruošti metinę dailės parodą
Kanadoje, sušaukti ateityje kul
tūros darbuotojų konferenci
ją. Aptartas kultūrininko-visuomenininko premijos tęstinumas.
KLB švietimo komisija š. m.
gegužės 29-30 d. d. Toronte ren
gia mokytojų konferenciją. Su
daryta plati ir įdomi programa.
Pakviesta visa eilė prityrusių
paskaitininkų. Suvažiavimo me
tu bus mokymo priemonių paro
dėlė. Taip pat švietimo komisi
ja aptarė Tautodailės Institu
to konkurso taisykles, sudarė
konkurso dalyvių įvertinimo ko
misiją.

Visuomenininių reikalų ko
misija pradeda ruoštis sibirinių trėmimų minėjimams bir
želio 13-14 dienomis. Ragina vi
sas apylinkių valdybas rengti
savose apylinkėse minėjimus.
Visuomeninių reikalų komisi
ja, vadovaujama J. Danio, atski
ru raštu praneš apylinkių val
dyboms apie tokių minėjimų
rengimą ir parūpins reikiamos
medžiagos, kad kiekviena apy
linkė galėtų kuo plačiau savo
vietovėje išeiti į anglišką
spaudą, išdalinti kuo daugiau
tinkamos spaudos apie padėtį
Lietuvoje.
Baltiečių Federacijai šiais
metais
pirmininkauja
KLB
krašto valdybos pirm. adv. J.
Kuraitė. Didžiausias Baltiečių
Federacijos darbas šiais me
tais buvo suruošti dešimtąjį
baltiečių vakarą Otavoje, par
lamento rūmuose. Federacija
atstovauja Estijos, Latvijos ir
Lietuvos reikalus Kanados val
džios įstaigose.

JAV Lietuvių Bendruomenės
trisdešimtmečio
minėjimas
rengiamas š. m. balandžio 1618 d. d. Detroite. Kaimynai kvie
čia Kanados lietuvius gausiai
dalyvauti. KLB krašto valdy
bos pirm. J. Kuraitė su kitais
valdybos nariais yra numačiu
si dalyvauti.
KLB krašto valdyba yra dėkin
ga visiems geros valios lietu
viams, kurie Vasario 16-sios
proga parėmė savo gausiomis
aukomis plačią jos veiklą. Po
litinei veiklai vadovauja KLB
krašto valdybos visuomeninių
reikalų komisija, gindama Lie
tuvos reikalus, garsindama Lie
tuvos pavergėjo daromą žalą
tėvynėje, ir stengiasi, kad Lie
tuva vėl taptų laisva, nepriklau
soma valstybe. Šalia politinės
veiklos, KLB krašto valdyba at
lieka kultūros ir švietimo dar
bus. Tiems visiems darbams su
dėtos tautiečių aukos skatina
KLB krašto valdybą ir toliau
dirbti mūsų tėvynės Lietuvos
gerovei. Aukas prašoma siųsti:
KLB krašto valdyba, 1011
College St., Toronto, Ontario
M6H 1A8.
J. P.

Paveiki propaganda
Sovietai gerai apskaičiuoja,
kad jiems propaganda ir papir
kimai pigiau kainuoja negu ka
riavimas. Jie Vietnamo karą
laimėjo ne Azijoje, bet Vašing
tone, Hollyvude ir universite
tuose, kur po $30 mėnesiui prisisamdydavo
demonstrantų.
Sovietai negaili pinigų, turi
patyrimo ir specialistų subversijai organizuoti.
Dabar sovietai išvystė pro
pagandą V. Europoje ir JAVse prieš atsiginklavimą, atomi
nę energiją ir atominius gink
lus, kai jie patys jokio “apri
bojimo” nerodo. Jų propagan
da turi pasisekimo ne tik nesubrendusios jaunuomenės tar
pe, bet ir kongreso narių,
politikų ir dvasiškių eilėse.
JAV tglgxizija yra prosovie
tinės propagandos rankose, tai
net koktu, kaip ten džiaugia
masi dėl kiekvieno JAV nepa
sisekimo. Spauda labai stro
piai dirba sovietų naudai ir
negali paslėpti savo džiaugs
mo dėl kiekvieno bolševizmo
laimėjimo Afrikoje, Vidurio
Amerikoje ar V. Europoje.
Tuo tarpu JAV vyriausybei
įstatymu yra uždrausta betkokia propaganda. Ji neturi nė
vienos televizijos stoties, ne
turi savo oficiozo ar pusiau
oficiozinės spaudos, kaip yra
visuose kraštuose, net ir demo
kratiniuose. Šiek tiek propa
gandos gali daryti užsienyje
per radiją, bet ir ji labai ne
veiksminga, liberalų ir proso
vietinių valdininkų paversta
į nieką.
Nuolaidos Jaltoje
Grįžkime prie Jaltos. Ameri
kiečiai neturėjo supratimo
apie Europos reikalus. Valsty
bės dep-tas buvo (ir iš dalies
tebėra) infiltruotas sovietų ša
lininkų, visokių “appeaseninkų” ir tikrų šnipų, kaip Alger
Hiss, vėliau nuteistas už šnipi
nėjimą, kuris dalyvavo ir Jal
tos konferencijoje kaip ame
rikiečių delegacijos narys.
Rooseveltas ir jo vyriausias
patarėjas Harry Hopkins abu
buvo ligoniai ir po Jaltos kon
ferencijos netrukus mirė.
Prieš Jaltos konferenciją
valstybės dep-to Europos rei
kalų įstaigos direktoriaus pa
vaduotojas John Hickerson pa
ruošė slaptą memorandumą
dep-to sekretoriui arba užsie
nių reikalų ministeriui E. Stettiniui, kuriame patarė paten
kinti visus sovietų reikalavi
mus, įskaitant ir Baltijos vals
tybių prisijungimo pripažini
mą.
Beveik viską sovietai ir ga
vo. Tačiau amerikiečiai ir bri
tai, visur nusileisdami sovie
tams, ne tik nieko nelaimėjo,
bet ir labai daug prarado. At
sirado Berlyno blokada ir gar
sioji siena. Iki šiol amerikie
čiai turi laikyti V. Europoje
337.000 savo kariuomenės su
ginklais. Kiek visa tai kainuo
ja? Teisingai rašė prancūzas
Artur Conte, kad Jaltos pasek
mė buvo nuostolingi Korėjos
ir Vietnamo karai. Pridėkime:
atsirado Kubos ir Salvadoro
problemos, V.
Europos
“finlandizacija”, Afrikos sumarksistinimas, sovietų sateli
tas Pietų Jemenas, blokuojąs
Persijos įlanką ir kt.

Dar nevėlu
Netiesa, kaip rašo V. Meš
kauskas, kad Jaltoje “ką nors
čia pakeisti jau buvo pervėlu”.
Dar ir dabar nebūtų “pervė
lu”, jeigu amerikiečiai pasi
ryžtų ką nors daryti. Tikrai
bus pervėlu, kai Karibų jūros
baseinas ir visa Vidurio Ame
rika su Panamos kanalu atsi
durs sovietų kontrolėje. Dar
liko 5 minutės iki dvyliktos,
bet reikia skubiai veikti, ne
pasitenkinti vien smarkiomis
kalbomis. J. Kennedis be rei
kalo atidavė sovietams Kubą,
o Jimmy Carteris dar pridėjo
ir Nikaragvą. Jaltoje dalino
svetimą kailį, o dabar ateina

pavojus netekti ir savų kaili
nių. Taip, “tarptautiniame gy
venime valstybės kovoja už sa
vo interesus”, kaip rašo Meš
kauskas, tik visas blogumas,
kad vakariečiai nemato, kur
yra jų interesai. Jie duoda
milžiniškas paskolas (kurių
niekados neatgaus) subolševikintiems kraštams, tuo palai
kydami ten esamą santvarką, o
prancūzai ir vokiečiai nori
pasidaryti priklausomi nuo...
Sibiro dujų.

mo, nes sovietai jų nesilaiko?
Matyt, bijo savo “taikdarių”.
Jeigu vakariečiai būtų buvę
apdairesni ir nepaisę tų pačių
“taikdarių” propagandos, tai
1945 m. nebūtų reikėję kariau
ti. Nebūtų Lenkijos ir visos
Rytų Europos problemos, ne
būtų sovietų bazių prie Ame
rikos krantų ir nereikėtų skir
ti bilijonus dolerių apsiginkla
vimui, kad išvengtų naujo karo
labai nepalankiose vakarie
čiams sąlygose.

Atsakingas ir Trunianas
Nevienas Rooseveltas buvo
kaltas. Nemažesnė kaltė tenka
ir prez. Trumanui. Dar nebuvo
pervėlu viską atitaisyti Pots
dame, kas buvo sugadinta Jal
toje.
Pirmiausia Trumanui ne
reikėjo vykti į Potsdamą, užim
tą sovietų, nes kuris tik politi
kas nuvyksta į Maskvą arba so
vietų valdas, visados esti apstatomas. Stalinas turėjo vyk
ti, sakysim, į Londoną, o ne
amerikiečiai ir anglai pas jį,
kaip nugalėtoją. Trumanas tu
rėjo Stalinui pasakyti: karas
Europoje baigtas, dabar rei
kia vykdyti “Atlanto Chartą”,
paskelbtą 1941. VIII. 14, prie
kurios 1942. I. 1 prisijungė ir
Sov. Sąjunga.

Profesoriaus nuomonė
Baltiečių delegacijai, kuri
padarė sugestiją, kad turėtų
būti panaikinti Teherano. Jal
tos ir Potsdamo susitarimai,
JAV valstybės saugumo tary
bos narys, lenkų kilmės isto
rikas Harvardo prof. Richard
Pipes nepritarė. Jis “labai stip
riai pasisakė prieš Jaltos susi
tarimų atšaukimą. Jaltoje So
vietų S-ga sutiko su laisvais
rinkimais visuose išvaduotuo
se Europos kraštuose, tad da
bar reikia reikalauti, kad so
vietai leistų laisvus rinkimus
Lenkijoj, o ne juos nuo Jalto
je duoto pažado atpalaiduoti.
Delegacija dr. Pipes nuomo
nei dėl Jaltos pilnai pritarė”
(“Draugas”, 1982. III. 16).
Jei JAV ir Anglija nenorėjo
ar nepajėgė priversti sovietus
vykdyti savo pažadus 1945 m.,
kai Sov. Sąjunga buvo silpna,
tai kaip juos privers dabar?
JAV kongresas daug kartų ban
dė atšaukti Jaltos susitarimus,
bet nepavyko dėl partinės ir
vidaus politikos (žr. A.G. Theoharis, The Yalta Miths, Univ.
of Missouri Press, 1970). Tas
pats ir dabar. Be to, amerikie
čiai pasitiki “popierizmu” —
jei surašyta popieriuje, kaip
jiems patinka, tai viskas tvar
koje (“under control”). Tuo
tarpu sovietai yra realistai:
jie viską pažada ir pasirašo,
bet daro tai, kas jiems naudin
ga. Taip atsitiko su Jaltos ir
Helsinkio susitarimais. Smar
kiomis kalbomis ir popierinė
mis sankcijomis jų neįbaugin
si ir nenukreipsi nuo savo tiks
lo.

Amerikiečių neryžtingumas
Rooseveltas mirė, ir jo Jal
toje duoti pažadai bei susitari
mai neturi galios, nes nebuvo
JAV senato patvirtinti. Tada
amerikiečiai turėjo visišką
karinę persvarą ir atominę
bombą, tad galėjo įvykdyti
“Pax Americana” be karo ir
milžiniškų
išlaidų. Tačiau
amerikiečiai pasitikėjo Jung
tinių Tautų fikcija.
Dar ir dabar amerikiečiai
nesiryžta sutvarkyti Kubos ir
Nikaragvos, pasitenkina kal
bomis ir grasinimais. JAV vy
riausybė bijo net ir savojo
lengvai paperkamo ir infiltruo
jamo komunikacijos tinklo.
Kodėl JAV oficialiai nepareiš
kia, kad Jaltos susitarimai ir
Helsinkio baigminis aktas nu
stojo savo reikšmės ir galioji-

Baltija atominio karo atveju
Atviras laiškas Sovietų Sąjungos ir šiaurės kraštų vyriausybėms
dėl nebranduolinės zonos sukūrimo Šiaurės Europoje. Jį pasirašė
okupuotose Baltijos valstybėse 15 latvių, 13 estų ir 10 lietuvių

Šiaurės Europos kraštų vi
suomenė ir vyriausybės da
bar visapusiškai svarsto TSRS
Augščiausiosios tarybos pre
zidiumo pirmininko išreikš
tą idėją — sukurti Šiaurės Eu
ropoje nebranduolinę zoną.
Mes siūlome į šią zoną įjung
ti Baltijos jūrą ir Baltijos ša
lis — Estiją, Lietuvą ir Latvi
jąBaltijos jūros ir Baltijos ša
lių priskyrimas tokiai zonai
logiškas todėl, kad šios šalys
faktiškai taip pat yra Šiaurės
Europos dalis. Be to, šis žings
nis suteiktų galimai ateities
sutarčiai ypatingos reikšmės,
nes jis būtų puikus tolygaus
ginkluotės apribojimo pavyz
dys. Suprantama, jog nebran
duolinės zonos išplėtimas,
įjungiant į ją Baltijos jūrą
bei Baltijos šalis, atitinka ir
Baltijos, ir Skandinavijos tau
tų interesus, t.y. mažų tautų

interesus ir, visų pirma, patį
gyvybiškiausią siekimą — iš
likti ateityje.
Baltijos tautos dažnai bran
giai mokėdavo už didžiųjų
valstybių konfliktus. Ypač
stambių nuostolių turėjo baltiečiai per antrąjį pasaulinį
karą, kai frontas du kartus
persirito per Baltijos kraštus.
Be to, reikia aiškiai pabrėž
ti, kad nepriklausomos Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vy
riausybės visaip stengėsi iš
vengti dalyvavimo didžiųjų
galybių kivirčuose. Baltijos
tautoms žinoma ir tai, kad tuo
metinių didžiųjų valstybių
vadovai, dalydamiesi įtakų
sferomis, visiškai nesiskaitė
su Baltijos tautų valia, likimu
ar nuomone. Ryškus pavyzdys
1939 m. rugpjūčio 23 d. suda
rytas hitlerinės Vokietijos
ir Tarybų Sąjungos paktas,
kartu su papildomu protoko(Nukelta į 6-tą psl.)

IRENA NORMANTAITĖ su savo velykiniais margučiais Lietuvių Tau
todailės Instituto surengtoje parodoje Toronte š. m. kovo 27-28 dienomis
Prisikėlimo Parodu salėje
Nuotr. St. Dabkaus

Mirė žurnalistė Vaisiūnienė
Laiškas iš Venecuelos, rašy
tas Juliaus Vaisiūno kovo 14
d., pasiekė Kanadą kovo 30 d.
Ant voko vietoje įprastinės
siuntėjos Aleksandros Vaisiūnienės pavardės įrašyta Ju
liaus Vaisiūno pavardė. Tai
buvo ženklas, kad kažkas netaip. Atidarius voką, paaiškė
jo, kad a.a. Aleksandra mirė
nuo širdies smūgio 1982 m. ko
vo 13, šeštadienį; palaidota
jau sekančią dieną, būtent,
kovo 14, sekmadienį.
Laidotuvėse dalyvavo daug
tautiečių iš Karako miesto
ir kitų vietovių. Kun. A. Perkumas koplyčioje atlaikė ati
tinkamas pamaldas ir pasakė
atsisveikinimo pamokslą. Ka
pinėse kalbėjo evangelikų ku
nigas Janos Domjan, vengras.
Mat velionė buvo evangelike,
nors labai susigyvenusi su ka
talikais, dalyvaudavo katalikų
pamaldose. Venecuelos Lietu
vių Bendruomenės vardu turi
ningą atsisveikinimo kalbą pa
sakė jos pirm. dr. V. Dambrava.
Velionės laidotuvėmis rūpi
nosi jos vyras Julius, o jam
padėjo Rita Deveikis de Se
nior ir jos vyras adv. Ruben,
taip pat Ritos tėvai — inž. Bro
nius Deveikis ir jo žmona Ni
na.
Velionė buvo gimusi 1913 m.
gegužės 26 d. Rozalime. Tėvai
— Emilija Purvinytė, ūkininko
duktė, ir Povilas Kairys, vi
daus reikalų ministerijos val
dininkas. Pradžios mokyklą
lankė Berklavnių dvare, gim
naziją — Biržuose. Karo me
tais pasitraukė į Vokietiją ir
Hamburge baigė trejų metų
svetimų kalbų kursą specia
liame institute. Mokėjo pen
kias svetimas kalbas — rusų,
vokiečių, prancūzų, ispanų ir
latvių. Gavo rusų-vokiečių kal
bų vertėjos diplomą. Be to. bai-

A. a. ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ, “T. ŽIBURIŲ” bendra
darbė, mirusi š. m. kovo 13 d. Venecueloje

gė prekybos mokyklą, o Ravensburge — gailestingųjų se
serų kursus. Po II D. karo at
vykusi Venecuelon 22 metus
dirbo gailestingąja seserimi
ir klinikos administratore.
Velionė buvo veikli ir visuo
meninėje srityje — uoliai da
lyvavo bendruomeninėje veik
loje, būdama apylinkės ir
krašto valdybos nare. Ji labai
sielojosi jaunosios kartos lie
tuviškumu, stengėsi visur da
lyvauti bei stiprinti lietuviš
kąjį gyvenimą.
Su nemažesniu uolumu ve
lionė reiškėsi ir kaip žurna
listė. Ji nebuvo profesijonalė,
bet tą darbą mėgo ir juo domė
josi. Ypač daug rašė “Tėviškės
Žiburiuose” apie Venecuelos
lietuvių gyvenimą, rasdama
įdomių momentų iš lietuvių
imigrantų kūrimosi. Kitoje
spaudoje ji rašė įvairiomis
temomis, o evangelikų žurna
le “Mūsų Sparnai” — religi
niais klausimais. Nevengė ir
sveikatos klausimų, nes medi
cinoje buvo plačiai apsiskai
čiusi.
Domėtis žurnalistika velio
nė pradėjo Lietuvoje, kur
1933-34 m. su Jonu Unguraičiu
dirbo prie jo administruoja
mo laikraščio “Ūkininkų Vie
nybė”. Pirmas jos straipsnis
buvo įdėtas Venecuelos Lietu
vių Savišalpos Bendruomenės
leidinyje “Atgarsiai” 1962 m.
7 nr. Vėliau ji savo veiklą iš
plėtė į kitus laikraščius ir bu
vo priimta į Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungą.
Velionės sūnus Mindaugas
Unguraitis gyvena okup. Lie
tuvoje, dirba gimnazijos mo
kytoju ir reiškiasi kaip vertė
jas veikalų iš rusų kalbos į
lietuvių.
Su staigia a.a. Aleksandros
Vaisiūnienės mirtimi Vene
cuelos lietuviai neteko uolios
veikėjos, o lietuviškoji spau
da — ištvermingos bendradar
bės.
Ilsėkis ramybėje! K.

BOOKBINDING STUDIO
"SAMOGITIA"
Grupė lietuvių Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: KLB krašto valdybos narys A.
NAUSĖDAS. "Jaunimo Žiburių" red. R. RUDAITYTĖ. KLB tarybos narė V. STANEVIČIENĖ. KLJS pirm. Z.
BERSĖNAITĖ. KLB tarybos narė L. SKRIPKUTĖ
Nuotr. L. Giriūno

(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

•

4 psi.

Tėviškės Žiburiai

.
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® PAVERGTOJE 117(11: II
į Kaukazo pakraščius, Vidurinę
ATNAUJINA KAPINES
Stasys Valys “Gimtojo Krašto" Azijų. Lankytis teko Leningrade,
10 nr. informuoja skaitytojus apie Maskvoje, respublikų sostinėse,
miestuose. . Paklaustas
pradėt? Rasų kapinių atnaujinimų kituose
apie
ateities
planus, atsakė: “Ke
Vilniuje. Šis aktualus klausimas
jau daug kartų buvo keltas spaudo tinu antrų kartų patirti Leningra
je, bet lig šiol nebuvo susilaukęs do baltųjų naktų grožį, gėrėtis
planingos veiklos. S. Valys prime Juodosios jūros pakrantėmis, lan
na. kad Kasų kapinės buvo įsteig kytis kitose vietose ..Užsienin
tos 1801 m., neogotinės koplyčios šis Maskvos garbintojas buvo iš
leistas tik į Lenkiją, kai joje dar
savo centre susilaukė 1841-50 m.,
prie jos pastatytos varpinės — 1888 nebuvo paskelbtas karo stovis.
m. Remiantis 1978 m. duomenimis,
NUBAUDĖ GYDYTOJĄ
Rasose yra daugiau kaip 100 vals
“Tiesos” korespondentė Vanda
tybės saugomų paminklinių kapų. Bogušienė šio dienraščio vasario
Didžioji jų dalis susitelkusi cen 26 d. laidoje paskelbė pranešimų
trinėje kapinių dalyje, kuri vadi iš teismo salės “Pinigai į gydyto
nama 12-ju kvartalu. Čia palaido jo kišenę”. Jame kalbama apie Lie
ti: M. K. Čiurlionis, dr. J. Basana tuvos onkologijos instituto kli
vičius. kompoz. M. Petrauskas, sol. nikos ginekologinio skyriaus ve
K. Petrauskas, kompoz. J. Tallat- dėjų Algimantų Kriščiūnų, medi
Kelpša, P. Višinskis, G. Landsber cinos mokslų kandidatų, ėmusį ky
gis-Žemkalnis, prof. J. Lelevelis, šius iš pacienčių. Esu Vilniuje
prof. M. Remeris, įvairių kartų ra įvykusiame teisme paaiškėjo, kad
šytojai — K. Sakalauskas-Vanagė A. Kriščiūnas iš vienos ligonės
lis, P. Cvirka. B. Sruoga, V. Myko priėmė auksinę moneta prieš ope
laitis-Putinas, K. Boruta, P. Vai racijų ir 200 rublių po operacijos,
čiūnas. J. Tysliava ir daug kitų žy iš kitų ligonių — 50 ir 25 rublius.
mių asmenų. Pirmiausia bus tvar Viena pacientė už paguldymų klikoma ir atnaujinama antroji 12-jo nikon tyrimams jam ant stalo pa
kvartalo dalis. Darbų projektų yra liko vokų su 200 rb. Minima ir dar
paruošusi vyr. architektė Ž. Mačio- viena moteris, kuriai be jokio pa
nienė. Atnaujinimo darbams atlik aiškinimo buvo atidėta numatyta
ti yra įsteigta keistai dėl savo per- operacija. Šių problemų išspren
ilgo pavadinimo skambanti “Res dė jos bendradarbių nupirktas bu
publikinio kultūros paminklų res telis retesnio gėrimo. Teismas ky
tauravimo tresto meno kūrinių res šius pamėgusį gydytojų nubaudė
tauravimo aikštelės senųjų kapi laisvės atėmimu
aštuoneriems
nių restauravimo brigada". Skai metams, konfiskuodamas ir jo tur
tai ir piktinies biuroktratiniu gra tų. Bausmę A. Kriščiūnas atliks
žios lietuvių kalbos sudaYkymu.
sustiprinto režimo pataisos darbų
Ilgame tos brigados pavadinime kolonijoje. Atgavus laisvę, jam
net tris kartus pavartotas žodžio trejus metus nebus leista dirbti
“restauravimas" kilmininko links vadovaujančio darbo.
nis (restauravimo tresto, restau
RAUDONIEJI SLIEKAI
ravimo aikštelės, restauravimo bri
gada). Liūdniausia, kad ir brigada,
“Komjaunimo Tiesoje” vasario
ir restauravimas nėra lietuviškos 13 d. įdėtas trumpas R. Grumadai
kilmės žodžiai. Net trylika žodžių tės pranešimas, kad Lietuvos Moks
turintis sudaryto vieneto pavadi lų Akademijos zoologijos ir parazi
nimas geriausiu atveju yra gremėz tologijos institutas gavo netikėtų
diškas nesusipratimas.
laiškų iš Italijos. Stefano Marini
firma
prašo parduoti raudonųjų
ALSEIKOS SUKAKTIS
sliekų. Mat Vilniaus zoologai yra
Vasario 11 d. žurnalistas Vytau
nustatę tiesioginę derliaus priklau
tas Alseika sulaukė 70 metų am
somybę nuo tų sliekų kiekio dirvo
žiaus. Šį asmenį, 1972 m. rudenį
je. Judėdami dirvoje, jie iš giles
grįžusį sovietų okupuoton Lietu
nių sluogsnių prie augalo šaknų
von tarnauti kompartijos propa
pakelia gyvybinę medžiaga — kalcį.
gandai, sukakties proga prisimi
Juo daugiau augaluose kalcio, juo
nė du laikraščiai — nuotraukėlę
augštesnė maistinė jų vertė. Dir
įdėjęs savaitraštis “Literatūra ir
vožemio zoologija, dabar yra vadi
Menas” bei išeivijai skirtas “Gim
nama pedobiologija. Jos pradinin
tasis Kraštas", paskelbęs Leonar kų gretoms priklauso ir lietuvių
do
Aleksiejūno pasikalbėjimų,
zoologas, akademikas P. Šivickis.
atskleidžiantį V. Alseikos veikla
PASIGENDA ARKLIŲ
pastarajame dešimtmetyje. Esu
J. Astrauskaitė “Valstiečių Lai
jis dabar verčiasi tik žurnalisti
ka, susieta su straipsniais spaudo kraščio” kovo 4 d. laidoje, kalbė
je, pokalbiais televizijos ir radijo dama apie "Draugystės” kolcho
zų Kauno rajone, prisimena už
komiteto užsienio laidose, knygų
rašymu. Užsienio lietuviams per marštin baigiančius nueiti arklius.
Vilniaus radijų V. Alseika yra kal Esu jų pasigendama, kai reikia nu
bėjęs daugiau kaip 200 kartų, daug važiuoti klinikon, parsivežti šie
no karvutei, žabarų iš miško, iš
yra rašęs JAV lietuvių komunistų
laikraščiuose “Laisvė” ir “Vilnis”, arti kolchozo duotų privatų sklype
vietinėje kompartijos “Tiesoje”, lį. J. Astrauskaitė paklausė “Drau
“Švyturio” ir “Nemuno" žurnaluo gystės” kolchozo vadovus, kiek
se. Nuo 1981 m. Vilniaus “Vakari arklių skiriama asmeniniams kolnių Naujienų" skaitytojus supa chozininkų reikalams, kai tas kol
žindina su savo dabartinėmis pa chozas turi net 5.000 ha žemės:
žiūromis į Amerika, užsidėjęs so “Atsakė, kad arkliai patikėti ke
liems pieną surenkantiems kolchovietinio propagandisto akinius.
1977 m. buvo išleista išeivija nie zininkains. Arklių padaugėsią šį
penkmetį tik dešimčia. Antra tiek
kinanti V. Alseikos knyga “Trys
dešimtmečiai”. Netrukus turėtų ilgai neišsilaikysią, nes nesą pa
sagų, pasagvinių. Su vežimais,
pasirodyti antroji tokia knyga.
Toliau V. Alseika kalba apie teat pavalkais taip pat bėda ..Pa
sak J. Astrauskaitės, reikėtų bent
rų premjeras, parodas, koncertus,
literatūros vakarus Vilniuje, apsi poros širmių aštuoniems kiemams.
lankymus Kaune, Klaipėdoje, Pa Jie ir ūkio darbuose praverstų,
langoje, Druskininkuose. Jį bet ypač lietingų vasarų, kai pakriau
šėse tenka šienelį gelbėti, pagrėbs
gi vilioja visa Sovietų Sąjunga —
“plati ir įdomi". Nuo 1976 m. ke tus suvežioti.
V. Kst.
liai jį kasmet nuveda prie Volgos,

Simon’s
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JA Valstybės

V. Vokietijos lietuvių grupė, atlikusi Vasario 16 iškilmių programą Muenchene 1982 metų vasario 20 diena

S HAMILTON
KRISTAUS PRISIKĖLIMO šven
tės proga pavasariško džiaugsmo
ir vilties visiems hamiltoniečiams
linki —
Kazys, Helga ir Jūratė Baronai

rą 438-2738 arba prie įėjimo.
Malonu, kad studentai vėl atgi
jo. Jiems vadovauja pirm. Bernar
das Keras, o baigusiems — jų pir
mininkė Rita Miškinytė. Baliaus
pelnas skiriamas studentų veik
lai. Jei šių kadencijai pasibaigus
niekas nebesutiktų jų pareigas
perimti, surinktos lėšos būtų per
leistos parapijai, studentų cent
rui Toronte ar panašiam vienetui.
Baliun kviečiami visi: studen
tai, baigusieji, jaunimas ir seni
mas. Jaunimo sūkury atgysime
kartu su pavasariu ir vėl pasijusime jauni! D.E.

kultūrės organizacijos narių pa
rodos yra pasiruošimas Sudburio
miesto 100 metų minėjimui 1983 m.
J. Kručas
ŽVEJŲ-MEDŽIOTOJŲ
KLU
BAS Geležinis Vilkas š. m. kovo
20 d. Lenkų salėje suruošė meti
nį parengimą (banketą). Atsilan
kė daug klubo narių ir svečių. Po
trumpo Stasio Krivicko, klubo pir
mininko, pranešimo kun. A. Sabas
sukalbėjo maldą ir palinkėjo žve
jams bei medžiotojams laimingų
1982 metų. Prasidėjo vaišės, gu
rias pagamino jaunos, bet prity
rusios šeimininkės — Birutė Stankienė ir Audronė Albrechtienė.
Joms talkino keturios sesutės
Stankutės. Barą aptarnavo Ant.
Gatautis ir Ant. Braškys. Loteri
ją pravedė klubo sekretorius L.
Baltutis ir p-lė V. Stankutė. Lai
mingi numeriai teko: Petrui Petrėnui, Jonui Petrėnui, S. Semėžienei, Klemui Jonikui, Justinui
Stankui ir Ant. Braškiui. Po to
buvo pagerbti Juozai ir sugiedo
ta jiems “Ilgiausių metų”.
Klubo valdyba dėkoja už dova
nas loterijai: A. L. Baltučiams,
R. J. Šleiniams, A. Braškiui, A. F.
Albrechtams, B. J. Stankams. Taip
pat nuoširdus ačiū G. P. Petrėnarhs už $20 auką klubui. Valdy
ba reiškia padėką visiems, kurie
kuo nors prisidėjo prie šio paren
gimo, o taip pat ir visiems jame
dalyvavusiems. Sekantis klubo
parengimas numatomas vasarą
French River lietuvių vasarvie
tėse. Valdyba

ARŪNUI MAČIKŪNUI, trečių
metų elektros inžinerijos studen
tui McMasterio universitete Ha
miltone, Natural Sciences and
Engineering Council of Canada
paskyrė $5.000 premiją (under
graduate summer award), kad
jis per vasaros atostogas profe
Sudbury, Ontario
soriaus dr. C. R. Carterio priežiū
roje galėtų dirbti erdvės satelitų
DAUGIAKULTŪRĖS
ONTA
ryšių tyrinėjimuose.
RIO ISTORIJOS DRAUGIJA, daly
Arūnas 1 dar gimnazijoje būda vaujant Sudburio daugiakultūmas domėjosi ir buvo pasižymė rių organizacijų centrui, suren
jęs elektronikos, fizikos ir skai gė ateivių įsikūrimo, tautinių tra
tytuvų (kompiuterių) srityje. Bai dicijų, meno ir veiklos nuotrau
gus dvyliktą skyrių ir dar prieš kų parodą Laurentinio univer
pradedant studijas universitete, siteto mu.zėjuje ir meno centre
jam buvo paskirta premija (stu nuo vasario 15 iki kovo 7 d. Vasa
dentship award) per vasarą dirb rio 23 d. vakaras nuo 7 iki 9 vai.
ti McMasterio universitete elek buvo skirtas lietuviams.
tronikos tyrimuose.
Dalyvavo daug lietuvių ir kitų
Žiemą, mokslo metų laiku, jis tautybių asmenų. Lietuvių įsikū
ne tik labai gerais pažymiais tę rimo Sudburyje, tautinės veiklos,
sia studijas, bet dar dirba McMas meno, bendradarbiavimo su Ka
terio skaitytuvų programos asis nados valdžios atstovais ir su ki
tentu ir padeda studentams bei tomis tautybėmis nuotraukų pa
kitiems, kurie domisi, spręsti ir rodą parūpino lietuvių atstovė
išsiaiškinti susidariusias proble prie daugiakultūrės organiza
mas ar neaiškumus. Vakarais jis cijos — Nijolė Paulaitienė ir KLB
vadovauja suaugusių kursams apylinkės valdyba. Parodą ir po
trumpų bangų radijo siųstuvų mė būvį trumpu žodžiu pradėjo apy
gėjams (amateur radio advanced linkės pirm. Juozas Bataitis. Me
course).
ninę programą atliko lietuvių jau
Rodney, Ontario
Arūnas yra hamiltoniečių Da nimas. Jūratė Tolvaišaitė ir Pet
nutės ir Laimučio Mačikūnų sū ras Tolvaišą pakankliavo 3 liau
AUKOS TAUTOS FONDUI. $35:
nus. D.
dies dainęles. Pastarasis solo pa V. Andrulionis; $30: P. Jocius, J.
dainavo dvi daineles. Diana, Jo Rastapkevičius; $25: K. Gaputis,
ana, Vida ir Teresė Stankutės — V. Naruševičius; $20: J. Ciparis,
London, Ontario
smuikais ir gitara pagrojo ketu O. Budreikienė, A. Grigas, H. JaTIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
rias liaudies dainas. Programa
sinskas, M. Keresevičius, L. Moc
NĄ minint, suaukota $1,200:00 re buvo puiki.
kus, J. Statkevičius; $10: V. Bukoliginei Lietuvos šalpai.
Dalyviams kavą ir skanius kepi ta, S. Gaidauskas, J. Nargelis, A.
Į METINĘ PARAPIJOS VAKA nius parūpino daugiakultūrės or Kažemėkaitis;1 $5: V. Jokūbaitis,
RIENĖ balandžio 24 d. kviečia ganizacijos centras. Šios daugia J. Rastapkevičius. Kor.
ma užsisakyti stalus iš anksto,
kad rengėjai žinotų dalyvių skai
čių. Pranešti parapijos komiteto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
pirmininkui V. Gudeliui tel. 4518148.
įsikūręs nuosavuose namuose —
RUOŠIAMI VAIKAI pirmai Ko
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
munijai. Registruotis klebonijo
je. Kor.
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
PAVASARIO BALIUS, rengia
mas Londono Lietuvių Studentų
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant- E MOKAME UŽ:
6%
Klubo, įvyks balandžio 17, šešta
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. = depozitus (P.C.A.)
12%
dienį, Šiluvos Marijos parapijos
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. E santaupas
term, depoz. 1 m. 14% %
salėje, 1414 Dundas E., tarp High
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., = term, depoz. 3 m.
13%
bury ir Hale St. Pradžia — 8 v.v.
14%
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- = reg. pensijų fondo
Šokiams gros orkestras! Šilta va
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
E 90 dienų depozitus 14%%
IMAME Už:
karienė (prieinama kaina), lote
Nemokomo gyvybės ir osm. paskolų drauda.
E nekiln. turto pask.
18%
rija. Bilietus įsigyti iš anksto pas
20%
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.
= asmeninės paskolas
R. Miškinytę tel. 451-Š408, B. Ke
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10 DIENŲ LIETUVOJE

13DIENŲ SU GIMINĖM’!!
liepos 15-29
rugpjūčio 12-26
rugsėjo 2-16

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16

rugsėjo 30-spalio 7

V/sas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai.
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius '
bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje.

Venecuela

Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Čikaga — (312) 496-8406 — V. Ramonis
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis
— (213) 664-0791 namų

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
'
TELEX 06-986766 TOR
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1935961)

IŠEIVIJOS VEIKSNIŲ PRO
BLEMAS palietė A. Gečys savo
paskaitoje “Lietuvos laisvinimo
veikla”. Pasak jo, lietuviai jau ži
no. kaip rezoliucijų komiteto pra
mintais takais galima prieiti prie
JAV senatorių, atstovų rūmų narių
bei valdžios pareigūnų. Lietuvių
Bendruomenė į laisvinimo darbus
įsijungė prieš dešimtį metų, rem
damasi jaunų žmonių talka. Tra
diciniai veiksniai nestokoja savo
šalininkų, bet jų veikla nėra pil
nai pateisinama. Esą VLIKas ne
įstengė prisitaikyti prie pasikei
tusių laiko reikalavimų, savo pa
ties sąranga atitolo nuo realios
padėties. ALTa savo veikla spin
dėjo pirmajame dvidešimtmetyje.
o dabar ją slegia privačią inicia
tyvą užgniaužiantis perdidelis biu
rokratizmas ir centralizacija. Pa
sak A. Gečio, daugiau turėjo pasi
reikšti ir atlyginimus gaunantys
Lietuvos diplomatai, nes yra nepri
klausomybės simboliai. Veiksnių
susitarimas turėjo būti ir tebėra
galimas, nepaneigiant jų savaran
kiškumo. Dabartinė kova esanti
perilga ir peraštri, nepateisinama,
nes turėtų būti nukreipta prieš
Lietuvos okupantus.
KUN. DR. JURGIS ŠARAUSKAS,
dirbęs Baltuosiuose Rūmuose, da
bar darbuojasi amerikiečių para
pijoje Le Grange, III. Ilinojaus uni
versitete Urbanoje vasario 11 d.
jis skaitė paskaitą “Užsienio po
litika Vašingtone: faktai ir fikci
ja”.
NAUJOJI VLIKo VALDYBA,
tarybos patvirtinta vasario 20 d.,
savo posėdį turėjo kovo 13 d. Va
šingtone ir pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — dr. K. Bobelis, jo pa
vaduotojas — dr. D. Krivickas, sekr.
— dr. J. Stiklorius, teisinė pata
rėja ir ižd. — dr. E. Armanienė;
vicepirmininkai:
tarptautiniams
ir politiniams reikalams — dr. K.
Jurgėla, tarporganizaciniams — V.
Jokūbaitis, spaudai bei informa
cijai anglų kalba — dr. J. Stukas,
žmogaus teisių reikalams — N. Vai
tiekūnienė; nariai — inž. L. Gri
nius ir J. Daugėla.

gegužės 10-gegužės 24
gegužės 20 - birželio 3
gegužės 27 - birželio 10
liepos 8-22

TRADICINI POLITINIŲ STU
DIJŲ SAVAITGALI sausio 30-31
d. d. Los Angeles mieste, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje,
surengė Lietuvių Bendruomenė,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, Lietuvių Fronto Bičiuliai. Įva
diniu žodžiu savaitgalį pradėjo
LB Vakarų apygardos pirm. R. Dabšys. Svarstyboms “Jaunimo orga
nizacijos laisvinimo veikloje” va
dovavo P. Kisielius. Jose studen
tams ateitininkams atstovavo G.
Grušas, skautams akademikams —
J. Venckienė, PL Jaunimo Sąjun
gai — A. Grakauskaitė. Svarstyto
se buvo paliesta jaunimo talka Lie
tuvos laisvinimo reikaluose. Pla
čių diskusijų susilaukė svarstybos
“Kitataučių talka Lietuvos laisvi
nime”. J. Ruokis pasisakė prieš
kitataučių samdymą, kai šiam tiks
lui yra pakankama VLIKo ir ALTos
veikla, prieš Lietuvių Bendruome
nės įsijungimą politikon, nes dėl
to nukenčia jos lietuviški darbai.
L Medžiukas pritarė reikalingų
specialistų samdymui, tik abejojo
ar pavyks surinkti $100.000, k a i
lėšų reikia ir kitiems reikalams.
J. Kojelis taip pat pateisino kita
taučių samdymui dėl jų gaunamos
reklamos amerikiečių spaudoje,
radijo bei televizijos stotyse, nu
rodydamas keletą konkrečių pavyz
džių. Šioms svarstyboms vadovavo
S. Darnusis.
PAGRINDINIU
PRANEŠĖJU
anglų kalba pravestose svarstybose “Baltijos valstybių ateitis da
bartinėje tarptautinės politikos
realybėje” buvo Rand korporaci
jos atstovas A. Alexejevas, plataus
pripažinimo susilaukęs sovietologas. Analizuodamas dabartinę so
vietinės imperijos būklę, jis pri
minė, kad ją slegia maisto trūku
mas, gyventojų sveikatingumo pa
blogėjimas, abortai, alkoholizmas,
ekonominė krizė Lenkijoje, privedusi prie karo stovio paskelbimo.
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
jaučiamas stiprus tautiškumas,
ypač jaunimo eilėse, nors jis gi
męs ir užaugęs sovietinėje siste
moje. Religinis atgimimas mato
mas Lietuvoje, kuriai įtakos turi
Lenkijos įvykiai. Svarstytose da
lyvavo laikraščio “Orange County
Registar”
redakcijos,
lietuvių,
latvių ir estų atstovai. Buvo pada
ryta išvada, kad sovietinė sistema
gali sugriūti iš vidaus. Apie bend
rą Baltijos kraštų būklę kalbėjo
P. A. Raulinaitis kitose svarstybose, kurioms vadovavo A. B. Ma
žeika.
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KARAKO LIETUVIAI šv. Kazi
mierą prisiminė ir pagerbė kovo
7 d. Mišias seselių saleziečių vie
nuolyno koplyčioje laikė kapelio
nas kun. A. Perkumas, SDB. Salėje
buvo išklausyta apybraiža, vaiz
duojanti šventojo gyvenimą. Pluoš
tu minčių pasidalijo Lietuvių Ka
talikų Misijos tarybos pirm. P.
Kriščiūnas, ragindamas lietuvius
sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu, ša
linti blogos valios reiškinius, ugdy
ti brolišką sugyvenimą ir vienybę.
Kapelionas kun. A. Perkumas,.

SDB, įteikė dovanėlę vienuolyno
vadovei, dėkodamas jai už leidi
mą lietuviams naudotis vienuoly
no koplyčia. Pastaroji ragino lie
tuvius laikyti ne tik pamaldas ko
plyčioje. bet ir naudotis vienuoly
no salėmis savo religinėms bei tau
tinėms šventėms. Lietuvių susiti
kimas buvo užbaigtas moterų pa
ruoštais vėlyvais pusryčiais. Di
džiojoje šio vienuolyno salėje lie
tuviai jau yra surengę šiemetinį
Vasario 16 minėjimą.

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Sao Paulo mieste iškilmingai at
šventė metinę jo šventę, susilau
kusi gausių dalyvių, kurie užpil
dė parapijos salę. Šventė kovo 7 d.
buvo pradėta iškilminga procesija.
Mišių metu keturi vyresnieji skau
tai dalyvius supažindino su Kazi
mieru, Lietuvos šventuoju, ypatin
gu lietuvių jaunimo globėju. Pa
maldoms pasibaigus, vilkiukai, va
dovaujami M. Lipo ir M. Pavilionytės, padainavo tris dainas. Tauti
niais šokiais programon įsijungė
“Gintaras” ir “Ratukas”. Šioms
grupėms vadovauja L. Banytė. Po
to parapijos klebonas kun. Pr. Ga
vėnas, SDB, visus pakvietė į mo
terų paruoštas suneštines vaišes.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO 1981 m. jaunimo premiją $500
laimėjo Perthe gyvenantis Euge
nijus Stankevičius. Premiją jam
vasario 4 d. paskyrė ALB krašto
valdybos sudaryta vertintojų ko
misija: AL Fondo atstovas Jonas
Meiliūnas, ALB krašto valdybos
narė jaunimo reikalams Birutė
Prašmutaitė ir valdybos pakvies
tas Algis Šimkus. E. Stankevičius
buvo pripažintas veikliausiu lie
tuvių jaunuoliu 1981 m. Kandida
tu premijai jį buvo pasiūliusi ALB
Pertho apylinkės valdyba. Premija
įteikta Vasario 16 minėjime Perthe.
HOBARTO LIETUVIUS TASMANIJOJE kovo 5-8 d.d. aplankė
Adelaidės lietuvių choras, vado
vaujamas sol. G. Vasiliauskienės,
pakviestas į Vasario 16 minėjimą,
kuris įvyko Hobarto rotušės salė
je kovo 6 d. Svečių eilėse buvo Ho
barto ir Glenorčhy miestų burmis
trai, provincinės valdžios atsto
vai, latvių, estų, lenkų, čekų orga
nizacijų pirmininkai. A. Taškūnci
tarus įvadinį žodį, buvo pradėtas
koncertas. Chorui talkino solis
tai — P. Račkauskas, J. Maželienė
ir V. Opulskis. Du patriotinius ei
lėraščius padeklamavo programą
pranešinėjęs S. Kubilius. Visus
žavėjo gražios dainos ir choristės,
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Padėkos žodį tarė Hobarto
burmistras Plaisteris. Pabendra
vimo vakaras su svečiais buvo su
rengtas Hobarto ukrainiečių salė
je. Svečių vardu jame kalbėjo ALB
Adelaidės apylinkės valdybos pirm.
Č. Zamoiskis, kvietėjų — ALB Ho
barto apylinkės pirm. J. Paškevi
čius. Svečiai ir viešnios iš Ade
laidės turėjo progą , susipažinti
su Wellingtono kalnu, valstybi
niu Tasmanijos parku, istorine
Port zkrthur vietove. Visi džiaugė
si choro “Lituania” atvykimu bei
jo koncertu, išgarsinusiu lietu
vių vardą Hobarte, kur jų kultūri
nę veiklą riboja nedidelis skaičius.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIAI Va
sario 16 paminėjo Paryžiaus italų
misijoje vasario 27 d. Lietuviška
trispalve papuoštoje koplyčioje
Mišias atnašavo kun. P. Kolar, SJ —
Paryžiaus arkivyskupijos vikaro
užsieniečiams pavaduotojas, pasa
kęs šiai progai skirtą pamokslą.
Buvo giedamos lietuviškos giesmės. Pačiame minėjime įvadinį
žodį tarė Ričardas Bačkis, palietęs
dabartinius įvykius Lenkijoje, ku
rie primena sovietinę Lietuvos
okupaciją 1940 m. Tylos minute bu
vo pagerbti kovotojai už Lietuvos
laisvę, aidint Tautos himno gar
sams. Pagrindiniu kalbėtoju buvo
pakviestas buvęs Prancūzijos
ambasadorius ir dabartinis Prancūzų-baltiečių Draugijos pirm. B.
de la Sabliere, savo dėmesį skyręs
dabartinėms Lietuvos problemoms,
susietoms su Helsinkio sutarti
mi, jos vykdymo peržiūrai Madri
do konferencijoje. Siekiant žings
nių laisvės kryptimi, suklumpama
ant esminio klausimo — žmogaus
teisių. Rašytoja Mireille Lucault,
kurį laiką gyvenusi sovietų oku
puotoje Lietuvoje, skaitė ištrau
kas iš savo atsiminimų knygos
“Atžalos neauga ant nudžiūvusių
medžių”. Jaunimas suvaidino liau
dies pasaką “Dvylika brolių, juod
varniais laksčiusiu”. Jolanta Vaičaitytė-Goutt padainavo keletą sa
vo dainų, sukurtų O. V. Milašiaus
poezijos tekstu. Eilėraščio dekla
macija programon įsijungė Daina
Bačkytė. Minėjimas baigtas bend
romis vaišėmis.

Vokietija
“LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKĄ”, apimančią
32-33 numerius, vokiečių kalba iš
leido Baltiečių Institutas Koenigsteine, ilgus metus vadovaujamas
latvio dr. Arvido Namsono. Išleis
toji knyga turi 322 puslapius.

Aukos Tautos Fondui

Tėviškės Žiburiai

.
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1982 metų aukotojų sąrašas I

Vasario 16 iškilmė Australijos Adelaidės Lietuviu Namuose. Pirmoje eilėje (baltu švarku) lietuviu parapijos
klebonas kun. A. SPURGIS, MIC, ir įvairių tautybių svečiai
Nuotr. V. Vosyliaus

Nesu nudžiuvusi atžalėlė
Laiškas inisijonicriaiis kunigo Mečiaus Pusčiaus, išvykusio iš gimtosios Lietuvos prieš 52 metus

Šiais metais kun. Mečislovas
Pusčius, salezietis, mini 40
metų kunigystės ir darbo Pie
ty
Amerikos
iškyšulyje
Mageliane,
Punta Arenas
mieste, Čilės valstybėje. Ta
proga jis sutiko pasidalinti
trumpa apybraiža savojo
gyvenimo, kurią čia ir pa
teikiame skaitytojui ne vien
susipažinimui, bet kartu ir
pasigėrėjimui, kaip jis, tiek
mėty gyvendamas tarp sve
timųjų, ne tik neužmiršo savo
gimtosios kalbos, bet ją net
puoselėjo, kaip jis pats savo
laiške rašo vienminčiui K. A. Skui.
* * *
Gimiau Šiauliuose birželio
mėn. 25 d. 1909 m. Mano tėvas
Antanas buvo žemaitis iš
Mekiy kaimo, o mano motina
Elena Murzaitė iš Radviliškio
apylinkės. Augau ir savo jau
nystę leidau keturių seserų ir
vieno brolio šeimoje. Pirmojo
pasaulinio karo audra mus
nubloškė į Rusijos gilumą, kur
teko
patirti visas karo,
bolševikų revoliucijos ir bado
pasekmes. Į Lietuvą grįžome
tik 1922 metais. Čia radome ap
griautus savo namus, kuriuos
atsiremontavome, padedant
giminaičiams. Aš tuomet bu
vau 13 metų žaliūkas be raš
to, be geresnio lietuvių kalbos
pažinimo, nes Rusijoje nebuvo
įmanoma lankyti mokyklą.
Turėjau gerokai pasitempti
geriau išmokti savąją kalbą
ir
paskubomis,
privačiai
pasiruošus, stoti į pirmąją gim
nazijos
klasę.
Gimnaziją
baigiau 1930 m.
Esu dėkingas Augščiausiajam, kad tuo metu pa
žinau gerą draugą — J.Jokūbono kurio įtaigotas ir a. a. tėvo
J. Bružiko pamokslų paveiktas,
atradau Kristų. Jo malonė ma
ne akino ir vedė siekti augštesnių idealų. Mano janystės atsi
naujinimas Kristuje, atei
tininkų organizacija, lais
vosios tėvynės Lietuvos visose
srityse spartus kilimas, giliai
jaučiamas pavasario gamtos at
gimimas žavėjo mano jau
natvišką širdį ir ją uždegė
augštesnių idealų link.
Gimnazijoje besimokydamas
turėjau progos pamilti Lietuvą,
jos žmones, jos pakelėse stūk
sančius kryžius bei Rūpinto
jėlius, kaimo idiliją, gimtosios
šalies klonius, upes ir ežerus.
Vis dėkoju Dievui, kad iš
nešiau sveiką kailį iš karo ir iš
bolševikų revoliucijos audrų
bei turėjau progos pamilti
Lietuvą ir jos praeities kovas
už laisvę. Apgailestavau, jog
vos baigęs gimnaziją, turėjau
užtraukti liūdną (bent laikinai)
dainą: “Sudie Lietuva, man
linksma buvo gyvent tavoj
šalelėj...”
1930 metais išvykau Italijon
pas saleziečius, kurie lie
tuviams kandidatams turėjo
atskirą įstaigą Perosa-Arg, prie
Torino miesto. Mano draugas J.
Jokūbonas nepasiliko pas sa
leziečius, bet, grįžęs į
Lietuvą, įstojo į seminariją
ir šiandien yra Šiauliuose
Šv. Jurgio parapijos klebonu.
Kadangi mano pradžios gyve
nimo keliai buvo susiję su sun
kiomis aplinkybėmis bei var
gais, aš pasiryžau stoti į Don
Bosko įkurtąją saleziečių vie
nuoliją, pasišvęsti neturtin
gojo, apleistojo jaunimo au
klėjimui ir, tam pasiruošus,
grįžti į Lietuvą. Italijoje atli
kęs savo aspirantatą bei
noviciatą, tolimesnėms studi
joms buvau pasiųstas į Romą,
kur, įsigijęs filosofijos licen
ciatą, turėjau laimės ap
lankyti Lietuvą, savuosius

Ilgametis misijonierius Pietų Ame
rikoje kun. MEČIUS PUSČIUS, su
laukęs 40 metų kunigystės sukakties

tėvelius, seseris gimines bei
pažįstamus. Ir tai buvo mano
paskutinė viešnagė gimtojoje
žemėje.,
Iš Romos atsidūriau Kuboje
mokyti
saleziečių
semi
narijoje. Tačiau šiaurės krašto
gyventojui tropinis klimatas
nebetiko sveikatai, nors buvau
pamėgęs to krašto įvairiaspal
vius žmones, gamtą bei vaisius.
Iš Kubos keleriem metam dar
buvau grįžęs teologinėm
studijom Italijon, kur, gavęs
teologijos licenciatą ir šven
tinimus kunigu, pradėjau pro
fesoriauti saleziečiams paves
toje seminarijoje Bolivijoje
(Pietų Amerikoje). Tačiau ir
čia neprigijau, nes man širdyje
vis knietėjo ne mokslo sritis,
bet apleistas jaunimas. Ir vis
ateidavo į galvą mintis, jog
būčiau geriau padaręs stu
dijuodamas kaip dabar mado
je šv. Raštą ir meilės teologiją,
kaip šv. Jonas Bosko jau
tais laikais apibūdino apaš
tališkąją meilę ir salezietišką
dvasią: “Duok man sielas...”
Ir taip šio šimtmečio ketvir
tos dešimties pradžioje po 45
dienų ispanų laivu plaukimo
aplink Cabo de Hornos — Pietų
Amerikos iškyšulį pasiekiau
Buenos Aires Argentinoje, o iš
ten buvau paskirtas darbuotis
saleziečių misijose Magelane,
Punta Arenas mieste, Don
Bosko mokykloje, kur eilę metų
ėjau įvairias mokymo, para
pijos darbo ir ligoninės
kapeliono pareigas, ypač tarp
jaunimo ir darbininkijos. Be
to, ilgą laiką teko dirbti tiky
bos mokytoju augštesnėje mer
gaičių mokykloje, įvairiuose
jaunimo klubuose ir saleziečių
oratorijose. Šiandien mano
buvę mokiniai jau yra sukūrę
šeimas, augina vaikus ir yra
pražilę. O kiek per tą laiką lan
kytų ligonių buvo nulydėta į
kapus! Tokiu būdu jaučiuos
atlikęs savo kunigiškąją misiją,
nors ir svetimame krašte, kur
niekas nekliudė manajai pas
toracinei veiklai.
Mane klausi, ką veikiu dabar
tiniu metu ir kokie lietuviški
jausmai plazda manojoje, čia
vienišo lietuvio širdyje?
Šiandien jau esu atsi
palaidavęs nuo daugelio eitų
pareigų ir turiu pakankamai
laiko pailsėti ir fiziškai
pasimankštinti
bedirbant
darže ir dažnai pavaduoti
jaunesniuosius katekizacijoje
bei pastoracijoje. Turiu laiko
paskaityti gaunamus lietuviš
kus laikraščius, tpasiklausyti
čiliečių tautinės muzikos ir

pan. Dar tebeinu ligoninės
kapeliono pareigas.
Dėkoju meilingąją! Dievo
Apvaizdai už mano gyvenimo
vairo pakreipimą į Magelaną.
Čilė yra mano antroji tėvynė.
Tai nuostabus kraštas savąja
gamta, o jos žmonės gan
malonūs
ir
pažangūs.
Magelanas yra saleziečių misijonierių senas ir pamiltas
kraštas. Čia visur matyti misijonierių statytos šventovės,
koplyčios, mokyklos. Į Mage
laną iš kitų kraštų atvyko di
delis skaičius saleziečių misijonierių, tarp kurių, kartoju,
tik aš vienas lietuvis. Čia
sutikau daug broliškos meilės,
nors niekuomet nesu priėmęs
šios šalies pilietybės, likdamas
pilnai ištikimas savajai
tėvynei.
Čia, arti pietų ašigalio,
praleidau
didelę
savojo
gyvenimo dalį tarp vargšų,
neturtingų ir esu patenkintas,
nors gana dažnai ir nemažai
teko pakentėti dėl klimato at
šiaurumo, dėl sveikatos sušlubavimo ir dėl ilgesio savajai
tėvynei, kurios tiek metų
nemačiau ir kurios jau nesi
tikiu pamatyti. Per visą tą
ląiką, gyvendamas Punta Are
nas mieste, stengiausi nuolat
gaivinti savo širdyje lietuviš
kuosius jausmus, skaitydamas
lietuviškąją spaudą. Užtat
jaučiuos nenudžiūvusi lie
tuviškojo kamieno atžalėlė ir
manau mirti nė kiek ne
pamiršęs savosios kalbos, nors
ir neturėjau progos sękti jos
pažangą bei išsivystymą. Iš
gaunamų liet, laikraščių iš JAV
ir Kanados galėjau sekti mūsų
išeivijos pastangas už Lietuvos
laisvės
atstatymą,
už
lietuvybės
išlaikymą
ir
nenutautėjimą
svetimųjų
jūroje. Nors aš jaučiuos
neturįs nuopelnų tose srityse,
tačiau, kiek galimybės man
leido, stengiausi platinti “LKB
Kroniką” čiliečių ir kitų tarpe.
O tų kitų čia yra gan apsčiai,
nes Punta Arenas šiandien yra
tapęs tarptautiniu miestu. Čia
yra gan didelė jugoslavų
kolonija, daug italų, vokiečių,
šveicarų, prancūzų, ispanų kil
mės žmonių ir čiliečių, at
vykusių iš salyno, vadinamo
Chiloė. Los chilotes — tai
ispanų su indėnais susikry
žiavusių karta ir ispanų bei
kitų tautybių mišinys.
Magelano indėnai jau veik
visiškai išnyko Saleziečiai
savo misijose bandė tą
mirštančią rasę gelbėti, tačiau
jiems tai nepavyko. Indėnai iš
mirė nuo plaučių ligų ir nuo be
saikio alkoholinių gėrimų var
tojimo. Jų čia teliko mažas
žiupsnelis.
Magelane jau ryškiai mato
mas šv. Jono Bosko sapnų iš
sipildymas:
Patagonijos-Ugnies Žemės pažanga ir sukles
tėjimas. Tai pasiekti padėjo
įvairių rasių bei kultūrų jun
ginys. Kiekviena iš minėtų
tautybių įnešė į krašto gy
venimą daug naujovių ir pa
gerinimo.
Punta Arenas miestas ir uos
tas su savo Zona Franca kyla ir
plečiasi savo baltojo, geltonojo
ir juodojo aukso dėka. Net
pačiame Magelano kanale yra
atrastos žibalo versmės. Su
pasigėrėjimu visa tai stebiu ir
esu patenkintas patekęs į šią
tarptautinę aplinką, kur tebesipildo šv. Jono Bosko vi
zijose regėta ateitis ir kur
galėjau atlikti man skirtąją
misiją, nors ir ne savo jau
nystėje svajotoje tėvynėje
Lietuvoje.
Kun. Mečius Pusčius, SDli
Magelano misijonierius

$300: J. Barakauskas; $200: A.
Kantvydas, H. G. Lapas, dr. J. M.
Uleckas, St. Vasiliauskienė; $110:
P. Čiurlys.
$100: J. M. Astrauskas, E.
Bumeisteris, O. Delkus, dr. J. Yčas,
A. J. Jankaitis, dr. A. Pacevičius, V.
J. Plečkaitis, P.Puidokas, B. V.
Saulėnas, P. B. Serepinas, V. Sin
kevičius, V. Skrebutėnas, Birutė
Strazdas, Jurg. Strazdas, G. Šernas,
A. A. Šmigelskis, J. J. Varkavičius,
J. M. Vaškevičius, P. Vilutis, J. Vitkūnas.
$80: P. Basys; $75: Alb.
Statulevičius; $60: J. Dambaras,
V.K.; $55: J. B. Maziliauskas.
$50: A. E. Abromaitis, V. O.
Anskis, B. B., V. B., I. Baltakys, A.
Brazys, B. Stalioraitienė, a.a. S.
Michelevičienės atminimui, A.
Dailydė, W. Dresher, Endzelis, P.
Gaidelis, P. Guobys, A. Gurevičius,
I. V. Ignaitis, P. Jankaitienė, E.
Jonūnienė, J. G. Kaknevičius, A.
Kelmelis, P. Kudreikis, S. Kuzmic
kas, V. Marcinkevičius, A. Mašalas,
V. Montvilas, L. Novog, J. Pikelis,
U. P., A. J. Plioplys, P. M. Pranaitis,
E. Punkris, J. A. Puteris, A. M.
Raila, D. T. Renkauskai, M. D. Re
gina, A. J. Rinkūnas, A. Sagevičius,
B. Saplys, J. S. Sinkevičius, H. A.
Stepaitis, dr. J. Sungaila, J. V. Šim
kus, V. Vaitkus, J. A. Vaškevičius,
D. Zulonas.
$40: E. Aukštakalnienė, J. Bukšaitis, S. V. Kecorius, A. Liepa, J.
Petravičius, V. V. Poškus, A. Poš
kus, J. Stravinskas, O. V. Taseckas,
B. J. Vaidotas, V. Vaidotas.
$30: F. Barzdžius, A. Ciplijaus
kas, dr. S. Čepas, P. O. Dabkus, V. L.
Giriniai, S. Juodviršis, A. A. Jucys,
K. Kaminskas, F. Kasperavičius, P.
S. Morkūnas, J. Morkūnas, B.
Pabedinskienė, J. Palys, J.
Pilipavičius, J. Pusvaškis, M. S.
Putrimas, J. Rukša, V. O. Skukauskas, E. Smilgis, J. Valevičius, dr. D.
Žutautas; $27: T. Stanulis.
$25: P. Adomaitis, H. Adomonis,
Beržas, Aug. Bersėrias, A. Bričkus,
S. Bubelienė, E. J. Čuplinskas, M.
Girčius, A. Grybas, V. Gumauskas,
O. Indrelienė,, V. Jurgulienė, P.
Lelis, K. Lembertas, V. Liuima, G.
Maurušaitis, I. Meiklejohn, M. S.
Meškauskas, I. J. Mickevičius, K.
Otto, V. P. Rasiulis, G. A. Sakus, dr.
A. Spudas, E. Švėgždienė, V. B. Vai
čiūnas, Stp. Varanka, A. Vasiliaus
kas, J. Vėtą, L. G. Vyšniauskas.
$20: J. Augustinavičienė, J. Aukš
taitis, Fr. Barauskas, K. Batūra,
K. D. Batūra, A. Bliūdžius, A.
Brazis, K. Bubliauskienė, J. Budreika, J. Budnikienė, K. B. B., L. R.
Ciplijauskas, J. Dobrowski, S. O.
Dačkus, V. J. Dagilis, M. Dausienė,
I. Dičpetris, O. Dobaitienė, Z.
Dobilas, L. Dūda, A. J. Empakeris,
Pr. Gaida, M. Gečienė, I. R. Genutis,
I. S. Girdzijauskas, S. Grigaliūnas,
L. Gvildienė, J. Ignatavičius, E.
Jankutė, V. Jagėlavičius, P. L.
Jurėnas, St. Jurgelis, In. Jurcevičius, J. Kablys, A. Kairys, J.
Karka, J. Kasakaitis, J. G. Kaulius,
B. Kerulienė, J. Kirvaitis, Iz. Kondrotienė, Jst. Krasauskas, Al.
Kuolas, B. Laučys, Liaucius, K. J.
Liutkus, J. A. Lukošiūnas, K. D.
Manglicai, V. Matulevičius, Z.
Mažonas, St. Merkelis, A. Mikšienė,
B. Pakštas, J. Petronis, M. Petrulis,
V. Pevcevičius, L. Pilipavičius, Alf.
Piragis, S. J. Poška, J. Poška, P.
Raudys, V. Rudaitis, L. Rudaitis, J.
Rugys, V. Ruslys, J. Sabaliauskas,
A. Seliokas, D. Simanavičius, VI.
Simanavičius, S. Sinkienė, V.
Sonda, A. Spranaitis, B. Sriubiškis,
J. . Staškevičius, P. G. Stauskas, K.
Stirbys, A. Sudikas-Šapoka, VI.
Šaltmiras, V. Šalvaitis, A. Šiukšta,
J. Šturmas, N. J. Uogintas, Ig. Ur
bonas, I. Vadauskienė, D. P. Vai
dila, B. Vaišnoras, B. Vilimas, A.
Zalagėnas, I. Zenkevičius, A. Zub
rys, J. B. Žėkas, A. Žilėnas.
$15: K. Aperavičius, T. S.
Burokas, A. Klupšas, V. K. Naru
ševičius, V. Paulionis, I. Sablinskas, A. S. Sakus, L. Vaštokas, J.
Žakas, A. Žemaitis
$13: Pr. Žibūnas; $12: J. B., J. A.
Ranonis.
$10:
V. Abromavičius, M.
Adomavičius, Pr. Alšėnas, M. Andrulevičienė, A. Arlauskas, A. B.
Arūnas, K. Augaitis, A. P. Augaitis,
J. O. Ažubalis, J. Bacevičius, V. Bal
čiūnas, P. B., A. V. Bajorinas, Jz.
Balsys, B. Baranauskas, A. B. Be
resnevičius, V. Birštonas, V. A.
Bubelis, V. Butkys, H. G.
Chvedukas, A. Čepaitis, K. B.
Čepaitis, M. J. Dambrauskas, St.
Dargis, V. Dailydė, J. Z. Didžbalis,
J. Dobilas, A. Dramantas, E. Du
bauskas, K. Gaputis, J. Gataveckas,
M. Gegužis, J. Girėnas, T. V.
Gražulis, P. Grigaravičius, J.
Gudas,
M.
Yčas,
M.
F.
Yokubynienė, A. K. Ivanauskas, A.
Jagėla, J. Januša, J. Jasinevičius.P.
Z. Jonikas, Y. B. Jonynas, S. K. Juk
nevičius, A. Kalendra, A. S. Kalūza,
E. M. Kazakevičius, VI. Kazlauskas,
D. Keršienė, B. Kišonas, K. Konkulevičius, Ip. Krasauskas, S.
Kryževičius, J.
Kušlikis, A.
Kvedaras, A. Langas, A. Ledienė, J.
Lelis, A. Lukošius, M. L. Malinaus
kas, J. M., L. Markelis, A.
Matulionienė, S. Mazlaveckas, A.
Melvydas, Ed. Miliauskas, B. Mi

sevičius, J. Mackevičius, P. L.
Murauskas, L. Oleka, R. Namikas,
B. Norkus, J. Pacevičienė, S.
Paciūnas, V. Pačkauskas, J. Pargauskas, R, G. Paulionis, A. D.
Paulionis,
A.
Peleckis,
A.
Pranckevičius, I. Preikšaitis, A.
Pūkas, S. A. Pundzius, A. M. Rad
žiūnas, M. Remeikis, J. Rinkevičus,
J. Rovas, V. Sendžikas, J. Sičiūnas,
V. Simonaitis, P. Skabliauskas, J.
Skilandžiūnas, V. Skrinskas, R. M.
Slapšys, A. Smailys, O. Spurgaitis,
S. Stankevičius, A. Stankus, O. B.
Stončius, V. Stukas, H. Sukauskas,
A. E. Šelmys, Šenferienė, St. Šergalienė, J. Šergalis, A. Šergalis, P.
Šernas, A. L. Šeškus, E. Šileikis, R.
G. Šimkus, E. Šlekys, P. Šukevičius,
I. Tamulionis, V. Tamulaitis, B.
Trukanavičius, V. Urbonas, J. Ur
bonas, E. Ulickas, B. Vaičaitis, M.
Valaitis, E. Walenciej, Valeška, S.
Valickis, S. Vaitkus, S. Vaitekūnienė, A. Vanagas, J. Vara
navičius, A. J. Venslovaitis, A.
Vinskas, J. Zabulionis, A. Zarem
baitė, J. Žiurinskas, E. Žolpis, K. B.
Žutautas; $7: K. Rukšienė.
$5: V. Ališauskas, J. Andrulis, J.
Atkočiūnas, V. Aušrotas, A. S., A.
Bacevičius, O. Banelis, S. R. Bekeris, V. Beresnevičius, V. Biskys,
J, Cicėnas, K. Činčius, P. Čečys, P.
Čeponkus, B. Čižikas, A. Diržys, G.
Daugėla, D., P. Eidukaitis, V.
Gataveckas, P. Girdvainis, P. Gulbinskas, J. S. Jagėla, M. Jankus, M.
Jokūbaitienė, O. Juodviršienė, S.
Juškevičius, S. Kalytis, A. Kana'pka, V. Karnilavičius, S. Kavaliaus
kas, J. Kazlauskas, S. Kiršinąs, A.
Krikštolaitis, A. Kvedarienė, P.
Lukošius, V. Nausėda, A. Pavilonis, V. Pečiulis, P. Peterson, B.
A. Petkevičius, B. Poška, I. Povi
laitis, G. Povilaitis, J. K. Povilai
čiai, J. R., A. K. Rašymas, B. M. Ric
kevičius, S. Ruibys, N. N., V. Siminkevičienė, A. Slabašinskas, J.
Smolskienė, E. Spilchak, K. Stul
pinas, S. Škėma, E. A. Underys, A.
V. Valiulis, J. Vaitkus, J. Vaseris, A. Žemaitaitis.
$4: K. Dobilienė. D. J. Didžbalis,
M. Pečiulienė, J. K. Poškus; $2: M.
Daukšienė, E. Kulienė, A. Norkus,
J. Račyst M. Preikšaitienė, A. Si
manavičius; Vilija Bijūnaitė (liet,
prad. mokyklos mokinė); $1: A.
Bernotaitis, L. Norvaiša, K. Čer
niauskas.
Be pavardžių rasta 12 kortelių
— $42.
Institucijos ir organizacijos
$50: LKK — Savanorių Toronto
skyrius, Toronto Liet. ( Namų
Moterų Būrelis; $30 Tėvai pranciš
konai.
Brampton, Ont.
$10: A. Urbonas
Caledon East, Ont.
$100: J. Linkūnaitis
Colgan, Ont.
$100: A. Baltrūnas; $50: A.
Kazilis.
Chicago, USA
$10: Kun. P. Dilys
Creemore, Ont.
$10: B. Jonaitienė
Hamilton, Ont.
$20: V. Seniūnas; $10: J. Liaugminas
Hornby, Ont.
$26: L. Jakaitis .

Markham, Ont.
$10: Juoz. Sendžikas
Thornhill, Ont.
$100: J. Stankus
Welland, Ont.
$5: D. Slavickas.
Šiame sąraše paskelbtos gautos
aukos nuo 1982 m. sausio 1 d. iki
kovo 15 d. Kaikurios aukų kortelės
buvo sunkiai išskaitomos. Jei ra
site netikslumų, prašome pranešti
Tautos Fondo Toronto apyl. atsto
vybei.
Nuoširdžiai ' dėkojame visiems
aukojusiems Tautos Fondui — Lie
tuvos laisvės reikalams. Nuoširdi
padėka parapijų klebonams už
pagalbą Tautos Fondui Vasario 16
proga. Nuoširdžiai dėkojame Tau
tos Fondo rinkliavos talkininkams:
O. Indrelienei, H. Lasienei, J. Rinkūnienei, J. Dambarui, V. Paulioniui, A. Raslanui, H. Bukaus
kui.
Išklausę dr. K. Ėringio praneši
mų apie padėtį Lietuvoje, patyrėm, kad Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto siunčiami
pranešimai radijo bangomis į Lie
tuvą yra ten girdimi, mūsų tautie
čių labai laukiami ir klausomi.
Šiuos pranešimus apmokame Tau
tos Fondo aukomis.
Gerbiamieji Toronto ir jo apylin
kių lietuviai, kurie Vasario 16-tos
minėjimo dieną nesuspėjote ar
negalėjote atiduoti savo aukos
Tautos Fondui, būkite malonūs
siųskite ją Tautos Fondo Toronto
apylinkės atstovybei žemiau nuro
dytu adresu.
Visi aukokime Lietuvos laisvės
reikaląms, bendromis jėgomis
daugiau padėsime pavergtai tėvy
nei.
Tautos Fondo Toronto atstovybė,
6 Constance St, Toronto, Ontario
M6R 1S4. Tel. 535-9864.

Australijos Lietuvių Bendruomenės pirm. A. POCIUS (dešinėje) su
Adelaidės lietuvių organizacijų atstovais. Pirmininką susirinkusiems
pristatė Adelaidės apylinkės pirm. Č. ZAMOISKIS Nuotr. V. Vosyliaus

Pinigai, pinigėliai ir skatikai
,
AL. GI MANTAS
Daugumai mūsų, spėtina,
tais tikrai nepatinka, bet tikro
vė, deja, kiek kitokia, ir nuo
jos sunku pabėgti. Bendroji ir
vis intensyvėjanti lietuviškoji
veikla dabar jau reikalinga ne
vien tų “našlės” skatikų, bet
kur kas stambesnių piniginių
įsipareigojimų visos mūsų iš
eivijos mastu. Jei iki šiol lyg
ir buvo galimybių pasitenkinti
dešimtimis tūkstančių dole
rių, tai dabar tenka kalbėti
apie šimtatūkstantines sumas.
Ne vienkartines, ne, bet kasme
tines. Nesunku čia numesti
dailų šūkį, bet tai toli gražu ne
laiduoja pasisekimo.
Šimtatūkstantinių sumų šau
kiasi ir lituanistinės katedros
steigėjai, ir Bąltiečių Laisvės
Lyga Los Angeles, ir visa eilė
kitų kultūrinės bei politinės
reikšmės projektų. Visi jie yra
ir svarbūs, ir reikšmingi, ir
remtini. Telieka klausimas,
kaip pasiekti tautiečių sąži
nes, kišenes ir be jokios prie
vartos išgauti iš jų visas tas
tikrai nemažas sumas.
Ir šio rašinio autorius, ir
skaitytojai, viską pasvėrę, tu
rėtume drįsti prisipažinti (pa
garba visoms gražioms išim
tims), kad aukojame tik labai
nežymią savo pajamų dalį ir
jaučiamės pusėtinai atlikę sa
vo tautinę pareigą. Vadinasi,
sąžinės balsas irgi lyg ir apra
mintas. Kiek gi iš mūsų bend
riesiems reikalams duodame
tiek, kad, kaip sakoma, “skau
dėtų”, t.y. iki tokio laipsnio,
kad atsisakytume nuo vieno ki
to prabangos dalyko — naujo
automobilio, šaunesnės “rezi
dencijos”, egzotinių atostogų,
pelningų investacijų...
Kai maždaug vienu metu at
siranda visa eilė lėšų prašan

čių vienetų, vėl ateina tokia
lyg ir utopinė mintis — kodėl
nepagalvoti (tiesą sakant, bu
vo apie tai galvota jau nevie
ną kartą) apie vieną jungtinį
lietuviškąjį fondą, iš kurio
reikiamas dalis gautų visi lie
tuviškieji projektai? Žinoma,
toks fondas turėtų pasisekimą,
jei visi tautiečiai kokiu nors
būdu būtų įpareigoti kasmet,
reguliariai remti tokią cent
rinę instituciją ne kokia ten
dešimke, bet žymiai ryškesniu
įsipareigojimu.
Teoriškai
svarstant, galėtų atrodyti, kad
visi lietuviai lyg ir apsideda
tautinio solidarumo mokesčiu,
kurį moka visi darbingi, išsky
rus ribotų pajamų pensinin
kus. Esant realistu, nesunku
matyti, kad panašūs siūlymai
labai nesunkūs viešai iškel
ti, bet kaip tai konkretizuoti,
pritrūksta receptų. Nesunku
Vasario 16 ar Naujųjų Metų
proga užtraukti Tautos himną,
be didesnio skausmo atiduoti
penkinę ar dešimkę, bet jei
kas pareikalautų (taip, parei
kalautų) iš kiekvieno mūsų
bent kelių šimtinių, kažin ar
ir tas giedamas himnas ne
skambėtų dusliau?
Neseniai praėjo Vasario 16oji. Kaikur prie didmiesčių
rotušių buvo gautas leidimas
iškelti Lietuvos vėliavą. Kiek
gi mūsų dalyvavo iškilminga
me vėliavos pakėlime rytmetį
ir nuleidime vakarop? Tūks
tančiai, šimtai, dešimtys? Mat,
būtų reikėję išeiti iš darbovie
tės, nustoti pusdienio ar pil
nos dienos atlyginimo. Kaipgi
čia specialiai vyksi didmies
čio centran taip anksti iš ryto,
kur pastatysi automobilį, žo
džiu, dideli nepatogumai, na
ir piniginiai nuostoliai.. Žino
ma, saujelė idealistų prie vė
liavos kažin ar atkreipė sku
bančių praeivių dėmesį...
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Puikiausiomis gėlėmis ir jų sudėstymu
mes pasirūpinsim. Kreipkitės į

I Mensour’s Flower Shop
>
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395 Roncesvalles Ave., Toronto
(arti Turner & Porter laidotuvių namų).
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Priimamos "Visa" kredito kortelės
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Nauja plokštelė
Leonas Baltrus - tenoras
Lietuviškos dainos ir arijos su
Ročesterio Filharmonijos instrumentalistais.

LEONAS BALTRUS

Lietuvių

6 psi.

•

Tėviškės Žiburiai «
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Dvi nepraleistinos progos

Pranešimas iš Romos

Naujas "Lietuviu Enciklopedijos'"papildymu tomas ir
solistės Čapkauskienės plokštelė

Lietuvos globėjas ir kitataučiai
Kazimierinės iškilmės lietuviųkolegijos koplyčioje
Romos lietuvių gyvenime di
desnių įvykių tuo tarpu nėra.
Jų turbūt bus 1984 — šv. Kazi
miero metais, kai bus minima
jo mirties 500 metų sukaktis.
Jau dabar girdėti, kad yra pla
nuojama plataus masto iškil
mė, kurioje dalyvaus žymūs
dignitoriai ir tautiečiai iš
laisvojo pasaulio.
Šiuo metu pažymėtina šv.
Kazimiero šventė, kuri buvo
iškilmingai atšvęsta kovo 4 d.
Pamaldas Šv. Kazimiero kole
gijos koplyčioje laikė vysk. A.
Deksnys su prel. L. Tulaba,
prel. K. Dobrovolskiu, prel. J.
Tadarausku iš Kanados ir kun.
V. Andriuška iš JAV. Pamal
dų metu buvo suteikti mažieji
šventinimai klierikams — K.
Kaknevičiui, E. Putrimui ir D.
Staniškiui.
Vysk. A. Deksnys savo pa
moksle palietė lietuvių ir kita
taučių požiūrį į šv. Kazimierą.
Esą lietuviai kartais įtariai
žiūri į kaimynį kraštą, kur šv.
Kazimieras yra taip pat di
džiai gerbiamas.
,
Pasak vyskupo A. Deksnio,
šventieji priklauso ne vienai
kuriai tautai ar valstybei, bet
visai tikinčiųjų Bendrijai,
nors jie yra artimesni toms tau
toms ir tiems kraštams iš ku
rių yra kilę. Pvz. šv. Petras ir
Paulius labiau garbinami Ro
moje negu savo gimtinėse. Šv.
Antanas yra gimęs Lisabonoje,
bet Paduvoje tapo “II Santo”.
Graikai Kirilas ir Metodijus
tapo slavų tautų apaštalais.

Britanijoje gimęs Bonifacas
tapo germanų tautų apaštalu,
kankiniu ir vokiečių tautos glo
bėju. Italė Cabrini tapo JAV
šventąja. Šv. Kazimieras, nors
gimęs Krokuvoje, bet labiau
siai buvo pamiltas Gedimino
žemėje bei jos sostinėje Vil
niuje.
Šv. Kazimiero laikais, t.y.
maždaug prieš 500 metų, tauty
bės klausimas nebuvo toks
opus kaip dabar. Europoje vy
ravo paveldėjimo teisė, kuri
laidavo atitinkamiems asme
nims karalių bei kunigaikščių
sostus net svetimoje šalyje.
Pvz. šv. Kazimieras, jauniau
sias Kazimiero ir Elzbietos
Habsburgaitės sūnus, turėjo
teisę į Vengrijos sostą, kai ten
mirė jo dėdė. Tas žygis dėl po
litinių intrigų nepavyko. Vė
liau tėvas jį ruošė paveldėji
mui Lenkijos ir D. Lietuvos Ku
nigaikštijos sosto. Ankstyva
mirtis betgi sukliudė, ir jauna
sis Kazimieras vietoje žemiš
kos karūnos gavo šventojo vai
niką.
Vysk. A. Deksnys tarė keletą
žodžių ir anglų kalba, primin
damas sovietinę okupaciją, ku
ri privertė šv. Kazimiero palai
kus iš Vilniaus katedros per
kelti į Šv. Petro ir Povilo šven
tovę Antakalnyje, nes katedra
buvo paversta paveikslų gale
rija. Šv. Kazimiero šventovė
Vilniuje buvo išniekinta — jo
je įsteigtas ateistinis muzėjus.
Kor.

Lietuvių tautodailės skyrius Brazilijoje, Sao Paulo mieste, ketvirtoje kultūrinėje imigrantų parodoje

P. Rukšys

Nešventintų šventų žodžių poetas

Jei Bernardas Brazdžionis skaitytų savo poeziją Vilniuje, Gedimino papėdėje, suplauktų tūkstančiai
JURGIS JANKUS
klausyti. Girdi, ką Brazdžio džionis buvo pasiruošęs jiems
' Atsimenu, su Bernardu Braz nis tau padarė, kad nori jį nu ir pasakyti, ir paskaityti. No
džioniu dar Kaune pašnekėda- žudyti. Jie visi Brazdžionį rėdamas ar nenorėdamas tu
vom, kad būtų verta išbandyti labai mylėjo, bet tik iš tolo. rėjo viską pusiau perpjauti.
vieno rašytojo literatūros va Nė vieno nebuvo galima įtikin
Kiekvienas gali suprasti, kad
karą. Žinojome, kad Vakaruo ti, kad arčiau su juo pabend
tai
nėra labai lengva nei tech
se tokie renginiai labai pa rauti gali būti daug smagiau,
niškai,
nei dvasiškai. Manau,
negu
mylėti
tik
iš
tolo,
gėrė

prastas reikalas. Ir ne nau
kad
taip
buvo ne vien tą pava
tis
tik
kaip
kokiu
miražu.
jas. Žinojom, kad jau Dikensarį,
ne
vien
tik rytų pakrašty,
Neradęs jokios organizaci
sas tokius vakarus rengė, net
nes
jis
man
yra
prasitaręs, kad
po Ameriką su jais važinėjo, jos, surengiau, prieš visas
esą
kiek
nejauku,
kai progra
anų
dienų
tradicijas,
beorgabet lietuviai vakarų rengėjai
mos
tvarkytojas,
palydėdamas
nizacinį
vakarą,
Ir
tikėsite,
to daryti nenorėjo, jiems vis
atrodė ir dabar dar tebeatro ar ne, — po to nebeliko tokiam į sceną, įsakmiai šnibžda: “Po
do, kad vienas rašytojas klau vakarui nė vieno priešo. Visi nas Brazdžionį, tik neilgiau
sytojams bus neįdomu, nuobo buvo labai patenkinti, o kai- kaip dvidešimt minučių”. Ki
du. Net gimnazijos nei Lietu kurie net dėkojo, kad buvo su taip jis ir negalį, nes laiko
voje, nei tremtyje to nemėgino. daryta proga pažinti tikrą reikia palikti dar kitiems.
Jeigu kada rengdavo literatū Brazdžionį: pilną šilumos,
Antrąkart Ročesteryje
ros vakarą, tai visada kvies jaukaus humoro, tokį labai
Kai atvyko į Ročesterį, jau
davo kelis. Nė vienos mokyk žmogišką, kiekvienam labai
pagal įprastą savo “ritualą”
los vadovai nepagalvojo, kad artimą.
išleidome vieną, be jokių įsak
jaunimui pabendrauti su vie
Ledus pralaužus
mių
patarimų žiūrėti į laikro
nu rašytoju gali būti ir nau
Kai Brazdžionis prabrido dį. Ir nesigailėjom. Labiau
dinga, ir įdomu, ir gali labai
praplėsti dar tebejaunuolišką brydę, Ročestery nebesunku nesigailėjom negu tada, kai
buvo pasikviesti tik vieną ra buvo atvykęs prieš dvidešimt
kūrybos proceso supratimą.
šytoją ir su juo praleisti jau su viršum metų. Išgyvenom
Vieno rašytojo vakarai
kų, prasmingą ir turiningą va nuostabios nuotaikos vakarą:
Vokietijoj su Bernardu be karą. Vieno rašytojo vakaras ir juokėmės, ir rimtame susi
veik nesusitikdavom. Jis apsi ir iš paties rašytojo žymiai mąstyme kaupėmės, o buvo tar
gyveno Šveicarijos pasieny, daugiau reikalauja. Čia neuž pai, kad vienas kitas net aša
aš užkliuvau šiauriniam Vokie tenka išėjus perskaityti kele rą nusibraukėm.
tijos pakrašty, tai ir susitikę tą eilėraščių, kokią trumpą
Juokėmės? Kas gali patikėti,
tebuvom kokį porą kartų, bet noveliukę (ilgesnių rengėjai
kai atsikėlėm į Ameriką, nemėgsta) ir dingti užkulisy. kad Brazdžionio klausant gali
ėmėm susitikti kiek dažniau, Vieno rašytojo vakarui rašyto ma būtų juoktis. O juokėmės
ir čia vėl iškilo noras pamėgin jas turi ypatingai ruoštis, turi tikrai nuoširdžiai. Kaikas ne
ti vieno rašytojo literatūros daug planuoti, daug sverti, o kartą net nusikvatojo. Ir tai
vakarus. Tą norą dar labiau Bernardas Brazdžionis ypatin teisybė, nes Brazdžionis, kai
sustiprino kai čia, universi gai moka ir pajėgia savo vaka atsiveria, kai pasijunta esąs
tetuose ir kolegijose, tokie ro medžiagą taip sutvarkyti, tarp draugų, parodo tokio gra
vieno rašytojo vakarai buvo la kad klausytojai ir kartu su juo žaus humoro, kad jo galėtų pa
bai paprastas reikalas. Juose bėga, ir kartu su juo gyvena vydėti ir prisiekę humoristai.
rašytojai skaitė ne pustuštėse, nuo pirmo žodžio iki paskuti Apskritai, nuotaika buvo tokia,
Šv. Tomo Akviniečio šventėje Romoje gieda lietuviškas giesmes. Iš kai
kad po visko nevienas, parafra
bet kimšte prikimštose salėse. nio.
rės: kun. A. Stalioraitis. kun. K. Klaveris, stud. E. Putrimas, stud. D.
zuodamas
jo eilėraščio žo
Brazdžioniui ypač didelį įspū
Vis tarp kitų
Staniškis ir sesuo Cathy Dan
džius, sakė, jog turėjome ne
dį padarė bene Roberto FrosNet nežinau, ar daug kas jo šventintų šventų žodžių va
to literatūros vakaras, kur
vieno
literatūros vakarų buvo karą.
poeto pasiklausyti susirinko
surengę.
Žinau, kad jis daug
ne keli šimtai, bet keli tūks
kur
važinėjo
po Ameriką, bet Jei skaitytų Kaune ar Vilniuje...
tančiai klausytojų. Tada dau
Bernardas Brazdžionis ir
gelis mūsiškių į Ameriką žiū dažniausiai vis buvo prideda kaip poetas, ir kaip žmogus
mas prie kitų. Buvo nuvykęs
rėjo kaip į labai nekultūringą net
Iš NiujorkoKELIONĖS Į LIETUVĄ:
Australijon. Irgi nežinau, yra didelė dovana mūsų tau
kraštą, kuris “net operą tik
Iš Čikagos
Bostono
Maskva-VILNIUS-Maskva
ar
ten
kur nors klausytojams tai.Tokia dovana, kuri nedali
vieną teturi”.
$1285.00
$1130.00
birželio 13 d.- liepos 4 d.........
buvo
progos
visą vakarą pabū nama nei dienomis, net nei
Atsimenu, tada mudu pašneti vien su juo, ar vis buvo pri dešimtmečiais. Jeigu jis šian
liepos 25 d.- rugpjūčio 22 d.
kėdavom, kad jeigu jau toks
dien galėtų surengti literatū
dedamas prie kitų.
16-kos dienų kelionės:
nekultūringu apšauktas kraš
Prieš porą metų buvo atvy ros vakarą Kaune Vileišio
tas tiek klausytojų sutelkia,
Birželio 20 — liepos 5 d.d.
kęs
į JAV rytų pakraštį: į Niu aikštėje ar Gedimino kalno pa
kodėl nepabandyti mums. Ne
Maskva-VILNIUS-Rygapėdėje Vilniuje, tikiu, kad jo
trukus pasitaikė ir proga. jorką, Filadelfiją, Baltimorę pasiklausyti suplauktų tūks
$1550.00
$1395.00
Leningradas-Helsinkis ............
Bostoniškiai paminėjo Ber ir Ročesterį. Žinojau, kad va tančiai, nes ten, šiandieninė
Liepos 18 — rugpjūčio 1 d.d.
nardo Brazdžionio penkias žiuodamas skersai Ameriką, je Lietuvoje, jis yra branges
Maskva-VILNIUS-Maskvadešimties metų sukaktį, pa galvojo apie savo vieno vaka nis, negu čia amerikiečiams
Zuerichas-Muenchenas-Zuerichas ..... $1580.00
$1735.00
kalbinau ir aš, ar nesutiktų rą. Apie vakarą, kuriame galė buvo Robertas Frostas ar Čar
Rugpjūčio 8 — rugpjūčio 23 d.d.
jis vienas atvykti į Ročesterį tų ir atsiskleisti, ir išsiskleisti. lis Sandburgas. Jo eilės tenai
$1495.00
$1650.00
Maskva-VILNIUS-Maskva-Roma
su vieno rašytojo literatūros Sako, kad gražūs buvo vakarai eina iš rankų į rankas, iš lūpų
vakaru. Sakiau, kad čia nesu- ir Niujorke, ir Filadelfijoje.
Rugsėjo 19 — spalio 4 d.d.
Visur buvo su meile sutiktas, į lūpas kaip stebuklingos mal
rengsim tokio vakaro, kaip
Maskva-VILNIUS-Rygados. Balandžio mėnesio 25 die
amerikiečiai rengia savo Ro su meile palydėtas, bet ir vie ną kiekvienas Toronto ir jo
$1295.00
$1450.00
Leningradas-Helsinkis .................
bertui Frostui, Čarliui Sand- nur, ir kitur apdaigstytas sa apylinkės lietuvis turėtų ne
KELIONĖ Į EUROPĄ—
burgui ar net Ogdenui Našui, vais scenos žmonėmis, lyg bijo praleisti progos pabūti porą
15 dienų, rupgjūčio 16-29 d.d.
bet sueisim būrelis, pasiklau ta, kad vieno Brazdžionio su valandų su tuo didžiuoju mū
Vokietija, Šveicarija, Italija, Austrija ........$1405.00
$1475.00
sysim ir pamėginsim sumesti, sirinkusiems bus permaža, ar sų poetu, nes kas žino, kada
Registracija iki š. m. birželio 10 dienos
ar galim pabūti vieną vakarą norėta ne tik svečio paklausy ir kur bus proga kitą sykį su
su vienu savo rašytoju ir gal ti, bet jį dar ir savo menu pa juo pasimatyti ir jo asmeny
KELIONĖ LAIVU —
tokiu, pabuvimu net pasi vaišinti.
7 dienos, gruodžio 4 d.
Toks bendravimas labai gra bės platumu bei skaidrumu
Kainos nuo
džiaugti.
kartu pagyventi.
St. Maarten, Martinique, Barbados, St. Lucia,
žu,.bet kai žmogų pasikviečia
$1060.00 iki
Pirmasis bandymas
Antigua, St. Thomas; “World Renaissance” laivas;
Sako, kad tik kalnas su kal
mą iš už tūkstančių mylių, kai
Kai jie keturiese (Santvaras, jis yra ne tik nekasdieninis, nu negali susitikti, bet juk
registracija iki spalio 1 dienos .................................... $1265.00
Kačinskas, Gustaitis ir Braz bet net ir nekasmetinis svečias, labai dažnai tas pats atsitinka
KELIONĖ Į KINIJĄ —
džionis) važiuodavo pro šalį su o dar labiau, kai jis labai rimtai ir su žmonėmis. Gal net daž
21 diena, spalio 9-29 d.d.
Kaina iš San
literatūros vakarais toliau į va pasiruošęs visam vakarui, — niau, negu pagalvojam.
karus, bent porą kartų prisikal toks apkarpymas kartais darosi
3 naktys Tokijo, 3 Pekinge, 2 Wuxi, 1 Soochow,
Francisco
3 Šanchajuje, 2 Kweiline, 1 Kantone, 4 Hong Konge .. $2960.00
binau, kad pravažiuodami su net sunkiai suprantamas.
stotų
ir Ročestery.
Baltimore Brazdžioniui po ko
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese
Tada
nebuvo
jokio
rūpesčio:
jom
pasimaišyti pašaukė mane
kambaryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS
kiekviena organizacija pasi patį. Gerokai derėjausi, mėgi
OPTIKAS R. SCHMID
DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES - TUOJ ATSIŲSIME!!!
imdavo globoti juos pačius ir nau įtikinti,, kad aš tik gerą
1586 Bloor Street West,
jų vakarą, bet su vienu Braz programą maišysiu, — neįtiki
AMERICAN TRA VĖL SERVICE BUREAU
Toronto, Ont. M6P 1A7
džioniu išėjo kitaip. Jokios nau. Nuvažiavau. Nesigailiu,
(prieš Lietuvių Namus)
9727 South Western Avenue
organizacijos vadovai nenorė nes klausytojai buvo ir man
Telefonas
535-6252
jo pirštų teptis. Visi bijojo, dagūs, ir kultūringi. Ar buvau
Chicago, Illinois 60643, USA
kad nuo pusės vakaro visi žmo to vertas ar ne, bet jie ir suti
Greitas patarnavimas, neaugštos
Tel. (312) 238-9787
nės išsivaikščios, nes, girdi, ko, ii’ palydėjo labai šiltai, gal
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo
(contact lenses).
kas vieno Brazdžionio gali po net nepagalvojo, kad per mane
rą ar bent vieną valandą iš jie daug ko neišgirdo, ką Braz

1982 METŲ KELIONES

Optical Studio

Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į du svarbius šio meto už
simojimus: “Lietuvių Enciklo
pedijos” papildomąjį (37-ąjį) to
mą ir mūsų žymiosios solistės
Ginos Čapkauskienės numato
mą išleisti plokštelę. Užsisaky
ti papildomą tomą, atrodo, su
prantamas ir neišvengiamas da
lykas tiems, kurie turi ligšio
linius tomus. Naujuosiuose to
muose tilps ir visa eilė patiksli
nimų, liečiančių išleistuosius to
mus.
Papildomąjį tomą naudinga
užsisakyti ir tiems, kurie išleis
tųjų tomų neturi, nes jame bus
nemaža medžiagos apie naujuo
sius išeivijos laimėjimus ir jau
nosios kartos iškilusius veikė
jus. Pvz. kad ir Lietuvių Opera
ar “Dainavos” ansamblis kultū
rinėje srityje paskutiniais me
tais yra išvarę didelį barą. Viso
to nerasite senuosiuose tomuo
se. “Dainavos” ansamblis per tą
laiką yra pastatęs keletą muzi
kinių veikalų ir net operų.
Didelė pažanga padaryta ir
kitose srityse, neišskiriant nė
sporto. Kaikurie mūsų atletai
pateko į reprezentacines gyve
namų kraštų komandas ir jiems
sėkmingai atstovavo tarptauti
nėse varžybose. Vitas Gerulaitis
tapo žinomu kiekvienam bent
kiek sportu besidominčiam kita
taučiui. Danutė Valaitytė sušvi
to kaip šviesus meteoras ...
“L. Enciklopedijos” leidėjai
nori žinoti, kiek asmenų tą pa
pildomąjį tomą nori užsisakyti.
Todėl yra labai svarbu apylin
kėse sudaryti atitinkamus komi
tetus, kurie norinčius užsisakyti
suregistruotų ir apie tai “L. En
ciklopedijos” leidėjui praneštų
šiuo adresu: “Lithuanian En
cyclopedia Press, P.O. Box 95,
So. Boston, Mass. 02127, USA.
Tenkintis tylėjimu ir teisintis
įprasta fraze “aš įsigysiu, kai
tas tomas pasirodys”, yra klai
dinga, nes jei nesusidarys rei
kiamas norinčiųjų įsigyti skai
čius, tas tomas visai nepasiro
dys.
/
\* * *

Kita nepraleistina proga —
muzikinė plokštelė Kanados
lakštingalos, kaip G. Capkaus-

kienę Australijoje ir kaikuriuose kituose kraštuose vadina.
Viskas bus įdainuota lietuviš
kai. Numatoma ją išleisti atei
nantį rudenį. Kodėl taip vėlai?
Atsakymas aiškus — tai nebus
eilinė plokštelė. Ji bus įdainuo
ta ne su pianino, bet su gero
amerikiečių simfoninio orkestro
ir lietuvių operos choro palyda.
Tam paruošti reikia laiko. Vie
noje pusėje bus lietuviškos dai
nos, kitoje — arijos, jų tarpe
ir garsiųjų operų — “Traviata”,
“Romeo ir Julija”, “Rigoletto”
ir kt. ši plokštelė bus labai tin
kama dovana įteikti kitatau
čiams. Jau dabar yra platina
mos šios plokštelės prenumera
tos, turinčios didelį pasisekimą
mažose apylinkėse. Reikia ma
nyti, kad netrukus išjudės ir
mūsų pirmaeilė didžioji apylin
kė — Torontas, kuriame čap
kauskienės koncertas įvyko ba
landžio 4 d.
Kodėl prenumeratos renka
mos iš anksto? Amerikiečių
orkestras ir kaikurios kitos įrekordavimo išlaidos turi būti ap
mokėtos iš anksto. Savo užsa
kymu prisidėsime prie mūsų
kultūrinių laimėjimų praturti
nimo ir greitesnio plokštelės iš
leidimo. Argi mes galime sau
leisti, kad toks dainos talentas,
kaip G. Capkauskienė, pranyk
tų ilgiau išsilaikančių pėdsakų
nepalikęs?! Plokštelė atskleis ir
ateities kartoms, kiek išeivijos
dainos puoselėtojai sugebėjo
pasiekti. Istorijon trauktinas
laimėjimas — pliusas visai iš
eivijai!
G. Capkauskienė vertinama ir
kitataučių kaip augšto lygio so
listė. Kanadiečiai kviečia ją
koncertams, kritikai apie ją la
bai palankiai atsiliepia. Pvz. po
vieno koncerto du kanadiečiai,
turi muzikos magistro laipsnį,
buvo nustebinti jos pajėgumu.
Jie gyrė jos spalvingą balsą, ar
ti tobulumo išlygintinus perėji
mus, žavius niuansus, meisterišką kūrinio interpretaciją ir
t.t. Jie ją net lygino su garsią
ja pasaulinio masto soliste ka
nadiete Maureen Forrester. To
kie talentai, kaip Gina Capkaus
kienė, nėra dažnai sutinkami.
D. E.

Kanadiečiai smuikininkai Čikagoje
LEONARDAS J. ŠIMUTIS
Smuikininkai Atis ir Regina
Bankai š. m. vasario 28 d. kon
certavo Čikagoje, Jaunimo
Centre. Koncertą surengė
“Margutis”.
Abu smuikininkai atskleidė
solidų savo meną interpretaci
jos ir technikos požiūriu. Jie
grojo puikiai ir taikliai, jų
muzikinės frazės buvo gilios,
plačios ir skaidrios. Nebuvo
šiurkštumo, netikslumo ar svy
ravimo nei išraiškoje, nei iš
pildyme. Jų muzika pasižymė
jo grožiu, orumu, ramumu ir
solidžia laikysena.
Didžiąją koncerto dalį suda
rė duetas, tačiaū jiedu pasiro
dė ir atskirai. Pastebėtina bet
gi, kad Atis reiškėsi stipresniu
mostu nei Regina. Tai nėra kri
tiška pastaba Reginai. Ji grojo

gerai, tačiau atrodė besitai
kanti prie savo vyro grojimo.
Smuikininkams akompąnavo Darius Lapinskas. Šio re
cenzento nuomone, tokiam
koncertui reikėtų geresnės
akustikos patalpos, palankes
nės tokiems menininkams,
kaip Atis bei Regina Bankai
ir Darius Lapinskas.
Pagirtina tai, kad fotogra
fas koncerto metu netrukdė
savo šviesomis. Už tai pagar
ba ir rengėjams!
Smuikininkai duetu atliko
kūrinius — Telemanno, Tur
tinio, Vivaldžio, Mazaso, Godardo, Spohro ir Fuerstenau.
Regina pagrojo B. Dvariono
“Elegiją” ir E. Balsio “Drebulytę”. Atis atliko J. Gaide
lio “Be tėvynės” ir “Verpėją”,
F. Kreislerio “Liebesfreud”
ir “Schoen rosmarin”.

Baltija atominio karo atveju
(Atkelta iš 3-čio psl.)

lu, kuris iki šiol Tarybų Sąjun
goje nepaskelbtas.
Atsižvelgdami į visą tai, mes
manome, jog nepaprastai svar
bu jieškoti tolesnio mažų tau
tų gyvavimo užtikrinimo, jei
gu kiltų konfliktai tarp didžių
jų valstybių. Manome, kad vi
soms tautoms natūralu bei
priimtina, jei sutartis dėl ne
branduolinės zonos šiaurės
Europoje uždraustų branduo
linių ginklų telkimą bei gamy
bą,* jų išdėstymą bei perkilnojimą betkokių branduolinių
užtaisų nešėjų prie sutarties
prisijungusių valstybių teri
torijose ir Baltijos jūroje.
Mes viliamės, jog ir Atlanto,
ir Varšuvos sutarties šalys ga
lės užtikrinti, kad branduo
liniai ginklai nebūtų vartoja
mi nebranduolinėje Šiaurės
Europos zonoje, įskaitant Bal
tijos jūrą ir Baltijos valstybes.
Toks žingsnis — vieno regijono išlaisvinimas nuo bran
duolinių ginklų — būtų sva
rus tarpsnis kelyje į didžiau
sio pasaulio tautų lūkesčio
— VISIŠKO NUSIGINKLAVI
MO įgyvendinimą.
Pasirašė: Eva Achonen, Hei-

kis Achonenas, Andrijauskai
tė, Reinas Ariukėzė, Ivars
Blankenfelds, Birutė Burauskaitė, Incis Calitis, Černiaus
kienė, Jule Einasto, Gunars
Gutmanis, Ilze Heinsalu, Ka
rin Ino, Kazlauskas, Kazlaus
kienė, Kazlauskaitė, Kiela,
Aja Kruminia, Kulvietytė,
Elmars Kraulinš, Inta Karklinia, Karlis Lapinš, Janis
Liepinš, Edvards Lizbovskis,
Laimonis Lūsis, Juris Niedre, Lagle Parėk, Astra Niedre, Arvas Pestis, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Jonas Protusevičius, Eve Piarnaste, Endelis Ratas, Gunars Stefans,
Peteris Štokmanis, Mara Žile,'
Enas Tarto, Erikas Udamas.
• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

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

Žmogui apginti II

Tėviškės Žiburiai

pagal jo sąžinės balsą bei idė
jinius įsitikinimus, tartum
pasaulėžiūrinis metodas būtų
menkesnės vertės ar subordi
nuotas kitiems literatūros kri
terijams.
Estetinis, struktūrinis, for
malinis etc. metodai yra lygiai
subjektyvūs, nepranašesni už
idėjinį-pasaulėžiūrinį, lygiai
respektuojantį individualisti
nes meno sroves.
Normaliai meną supranta
me kaip gėrį ir grožį. Jei kny
ga gera, sakome, kad ji meniš
kai parašyta, tačiau ar menas
gali būti negražus etiniu po
žiūriu? Ar blogis gali būti me
nas? Ar nihilizmas yra gėris ir
grožis? Jei ne, ar nihilizmu pa
grįstas kūrinys gali būti “me
niškai autentiškas”? J. Gri
niaus perspėjimas: “Nuo mo
ralinių antausių, kurių paliko
A. Škėma savo raštuose, lietu
vių visuomenė turi gintis, jei
nori išlikti, o ne paskęsti
nihilistinėj nevilty” (p. 383)
galioja ir šiandien kaip neabe
jotinai teisingas.
Išeivijoje mes gyvename,
kaip jau užsiminiau, tragedi
jos sąlygose — mūsų kultūri
niai ir kūrybiniai standartai
visai kitokie negu savo laisvo
se tėvynėse gyvenančių vaka
riečių rašytojų. Defetizmas,
nihilizmas,
hedonizmas ir
pan. literatūrinės srovės iš
eivijos kūrėjams yra savižudy
bė. Tai kur J. Griniaus “klai
da”? Valia betkam ginti betką,
tegu ir nihilizmą, bet nevalia
degraduoti kito asmens, šiuo
atveju dr. J. Griniaus. Atitai
sydamas išgalvotas J. Gri
niaus “klaidas”, V. Natkevi
čius padaro jų žymiai daugiau.
V. Natkevičius ima mokyti
kritikos meno asmenį, kurį
jis straipsnio pradžioje pri
lygino prel. A. Jakštui. Esą
paskutiniais nepriklausomy
bės metais Lietuvoje tebuvo
du kritikai verti to vardo:
katalikų dr. Jonas Grinius
ir kairiųjų Kostas KorsakasRadžvilas. Bet tai netrukdo
V. Natkevičiui nurodinėti ir
mokytojauti — kokia kritika
turėtų būti gera! Savo este
tinę pažiūrą jis stato augščiau
jo, Jono Griniaus, krikščio
niškosios: “literatūrinio vei
kalo tikslas ne dorinti, o vaiz
duoti... nepriklausomą nuo
idėjinių ir dorinių vertybių”.
“Kritikas nėra tikra prasme
filosofas ar moralistas. Jam
nepriklauso spręsti tiesos ir
moralės problemas iš esmės,
nes jis tam nėra nė pasiruo
šęs” (p. 383). Ir. t.t. Štai tau!
Vienas didžiausių dabarties
mūsų literatūros kritikų stai
ga pasidaro nei filosofas, nei
moralistas, nei pasiruošęs!
Kas iš mūsų daugiau gryna są
žine galėtų pasakyti, kad dr.
J. Grinius nebuvo pasiruošęs
betkokios rūšies literatūros
kritikai? Atsiliepkite!
Trečia.. “Ne! Grinius kaip
kritikas yra geras, tik reikia
jį įstatyti į tam tinkamus rė
mus” (p. 383). Tik ką buvęs vie
nas iš dviejų geriausių kritikų
nepriklausomoje
Lietuvoje
(nekalbant jau apie išeivijos
kritiką), dabar liko tik “geras”,
bet ir tas gerumas jau sąlygo
tas — “reikia jį įstatyti į jam
tinkamus rėmus”. Jei į tokius
“rėmus” jo neįstatysi, tai Gri
nius jau blogas kritikas, be
veik “niekinis”, pagal D. J. Va
liukėnaitę, prie kurios V. Nat
kevičius visai prisiartina.
Ar taip rašoma nekrologinia
me straipsnyje? Mes visi bent
tiek jau suprantame, kad kriti
kui svarbu tiesa ir objektyvu
mas. Ar kritikas naudos idėji
nį-pasaulėžiūrinį,
estetinį,
forminį ar kitokį metodą, jei
gu jieškos tiesos, prieis maž
daug panašių išvadų, skirtu
mai bus nežymūs ir neesmi
niai. Tačiau, jei kritikas nejieško tiesos, tai betkokį me
todą vartodamas autorių nu
vertins ir išpeiks.
Išanalizavęs kelis metodus,
V. Natkevičius prieina išvadą,
kad D. J. Valiukėnaitės esteti
nis metodas yra geriausias, to
dėl ima karštai ginti neva “nu
skriaustuosius” A. Škėmą ir I.
Merą. “Baltoji drobulė” ir
“Striptizas” esą geri veikalai,
tik J. Grinius juos blogai su
pratęs ir dar blogiau įverti
nęs, nes pavartojo ne tą meto
dą...
J. Grinius, “atstovaudamas
krikščioniškojo
humanizmo
idealams, teigiamai vertina
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Pastabos apie V. Natkevičiaus straipsnį, gvildenantį dr. Jono Griniaus literatūrinę kritiką

V. Natkevičiaus straipsnis
nekrologiniame 1981 m. 6-me
“Aidų” numeryje reikalingas
kritiškų pastabų. Pradėda
mas aš atsiriboju nuo viso,
ką straipsnio autorius pasiun
tė mano adresu. Niekada nesigalynėjau su savo kritikais ir
nemanau, kad autoriui reikia
įrodinėti, kodėl taip, o ne ki
taip jis parašė. Todėl ir šį kar
tą pasilieku nuošalyje. Ypač
todėl, kad V. Natkevičius,
kaip' atrodo iš jo pastabų,
neskaitė “Lietuvos archyvo”,
neskaitė L. Dovydėno “Mes
valdysim pasaulį” nei kitos
panašios literatūros, nebuvo
patekęs į enkavedistų rankas
ir niekada nesikalbėjo su tais,
kurie buvo patekę. Mano su
kurtas Dovydas Gordonas, kaikurių asmeniška patirtimi,
esąs perdaug inteligentiškas
ir perdaug humaniškas. Tai
nėra joks “monstrum”, o vi
siems žinomo enkavedisto ti
pas, kokių yra ir buvo tūkstan
čiai toje sistemoje. Dr. J. Gri
nius neapsiriko.
Pirma. V. Natkevičius už
jaučia dr. J. Grinių, nes kriti
ko profesija sunki. “Karti kri
tiko duona”, “išeivijos kritika
nustojo nepaprastai ryškios
asmenybės”, “visuomenės pri
mityvumas... bus prisidėjęs
prie Griniaus kaip kritiko ne
pakantos” ir t.t. (p. 380). Kaip
“ryškų pavyzdį” V. Natkevi
čius cituoja D. J. Valiukėnaitės menkavertę nuomonę iš
“Metmenų” 1978 m. 35 nr.: “Jo
karinga krikščionybė ir anti
komunizmas ne kartą padarė
jo kritiką, sprendžiant anglųamerikiečių standartais, ne
galiojančia”. V. Nątkevičius
nesvarsto kokios yra D. Valiukėnaitės kvalifikacijos, pasau
lėžiūra, kokie jos nuopelnai
lietuvių literatūros kritikai,
nebando nustatyti, kiek J. Gri
niaus kritika yra “galiojanti’’
ar “negaliojanti”. Ji nėra pa
skelbusi jokių kritikos postu
latų, nei parašiusi rimtų re
cenzijų apie kurią nors knygą.
Jos išsireiškimas “karinga
krikščionybė” yra pašaipus,
ji ne rimtai dalyką svarsto, o
juokiasi — vien tai jos visą
straipsnį kritikos klausimais
padaro negaliojančiu. V. Nat
kevičius, rašydamas apie dr.
J. Griniaus idėjinį-pasaulėžiūrinį metodą, naudojasi šios
merginos šaltiniais, ją cituo
damas net 5 kartus. Tai yra
tas pats, kas vertinti prof. A.
Maceinos
filosofiją
Vinco
Trumpos pažiūromis (žiūr.
“Metmenys”, 37 nr.).
D. J. Valiukėnaitę statyti ša
lia J. Griniaus yra nesusiprati
mas — ji nėra lygi! V. Natkevi
čius šito nejaučia. J. Grinius
savo atsakyme D. J. Valiukė
naitę aiškiai ironizuoja: "Ne
jaugi atsirado tokių jautriaširdžių anglų ir amerikiečių,
kurie būtų susidomėję negrų
nevertais lietuviais ir dar jų
išeivijos literatūrine kritika
— galvoju suglumęs”. (“Drau
gas”, 1979 m. gegužės 19, kult,
priedas).
Pagaliau, ar V. Natkevičius
ir D. J. Valiukėnaitė pagalvo
jo, ko verti “anglų-amerikie
čių standartai” išeivijos rašy
tojams ar apskritai meninin
kams, gyvenantiems ir kurian
tiems tragedijos būsenoje.
Antra. “Grinius teigė, jog
skirtingų pasaulėžiūrų kriti
kai tą patį literatūrinį kūrinį
ir skirtingai supranta, tuo pa
čiu jį skirtingai interpretuoja
ir vertina. Ir čia atsiduriame
prieš tam tikrus pasaulėžiū
ros suabsoliutinimo pavojus,
kurių Grinius neišvengė” (p.
382).
Tektų paklausti: o estetinio
metodo apologetai ar tokio pa
vojaus išvengė? V. Natkevi
čius daro užuominą, kad J. Gri
nius prie šių pavojų priėjo ne
teisingai išsiaiškinęs Aristo
telio, Platono ir šv. Tomo iš
mintis ir t.t. (Ironija!) “Gri
nius šituo klausimu (tiesos, gė
rio ir grožio lygybės, AK) yra
visai kitos nuomonės. “Tai
klaida”, — rašo toliau V. Nat
kevičius, — kuri “privedė prie
to, kad jis vieną geresnių iš
eivijos romanų, A. Škėmos
“Baltąją drobulę”, pasinešė
vertinti kaip moralistas, tai
laikydamas kritiko pareiga”
(p. 382).
Svarbu ne tai, kad V. Nat
kevičiui nepatinka Grinius
moralistas, bet jo noras atimti
kritikui teisę vertinti kūrinį

.

tuos praeities ir dabarties
lietuvių rašytojus, kurie tuos
idealus kėlė arba bent lietė
savo kūryboje” (p. 386), tačiau
“ne visada čia Griniui pasisek
davo atskirti grūdus nuo pelų”
(p. 386)).
Visa nelaimė, kad J. Grinius
jau miręs ir nebegali V. Nat
kevičiui paaiškinti, kodėl jis
taip, o nekitaip vieną ar kitą
knygą vertino. Prie nepasise
kusios kritikos priskiriama A.
Škėmos “Baltoji drobulė”, A.
Kairio “Po Damoklo kardu” ir
I. Mero “Striptizas”. V. Nat
kevičius Kairį nupeikia (jam
perdaug duota), o Škėmą ir
Merą išgiria (jiems duota permažai). Esmė, žinoma, ne čia.
Visi skaitėme J. Griniaus “Vei
dus ir problemas”, sekėme jo
straipsnius laikraščiuose, to
dėl gerai žinome, ką ir kaip dr.
J. Grinius parašė. Labai abejo
ju V. Natkevičiaus literatūri
ne nuovoka. Tuo tarpu duosiu
tik vieną pavyzdį.
Dr. J. Grinius išsamiai re
cenzavo P. Jurkaus “Juodvar
nių poemą” (“Aidai”, 1978 m.
gruodis). Ši recenzija labai
papiktino red. K. Bradūną, ku
ris jautriai į ją, kaip pergerai
“Juodvarnius”
įvertinančią,
reagavo: “ar šiuo metu dr. Jo
nas Grinius dar beturi tuos
būtinus čiuptukus, kurie už
čiuopia grožinės literatūros
vertę ir prasmę?” (“Draugas’’,
1979 m. vasario 3, kult, prie
das). Tači-au ši recenzija, V.
Natkevičiaus nuomone, yra
pasisekusi, nes neminima “ne
pasisekusių” skaičiuje. Tai
kuo reikia tikėti: Natkevičium
ar Bradūnu?
Ketvirta. Savo straipsnyje
V.N., iškeldamas D. Valiukė
naitę, rašo: “Ar Grinius teisin
gai interpretavo Maritainą, pa
statydamas dorines vertybes
aukščiau estetinių, reikėtų tir
ti”. Nežinau, kas būtų kvali
fikuotas tokiems “tyrimams”...
Bet pakalbėkime kitų žodžiais.
Kritika esmėje neatsiejama
nuo pasaulėžiūros — teigiama
nuo seno. Net dr. Juozas Gir
nius, prisimenu, praėjusiame
1981 m. Mokslo ir Kūrybos Sim
poziume savo paskaitoje pažy
mėjo, esą kritikai savo pasau
lėžiūros autorius vertina pa
lankiau. Taip kalbėjo ir a.a.
dr. J. Grinius.
Dana Vasiliauskienė, atsa
kydama V. Trumpai, pašaipiai
kritikavusiam A. Maceinos
veikalą “Filosofijos kilmė ir
prasmė”, rašė: “Kiekvieną fi
losofinę sistemą — ir didžiau
sią — lengva suniekinti, jeigu
nėra noro ir sugebėjimo pro
tauti tos sistemos rėmuose” ir
“...kaip negalima kalbėti apie
estetinį objektą, jo nepergyve
nus, taip lygiai bergždžia rašy
ti filosofinį veikalą, napadarius pastangų suvienyti auto
riaus minties eigą ir suprasti
jo užmojį” (“Draugas”, 1979 m.
gegužės 5 d., kult, priedas).
Štai ką sako T. Venclova:
“Renesanso meistrai laikė go
tikinę architektūrą blogo sko
nio ir nemokšiškumo pavyz
džiu”; “romantikams klasicis
tai atrodė beviltiškai nuobo
dūs ir tušti; realistams roman
tikai — chaotiški, pretenzingi;
modernistams realistai — ne
gabūs, ‘gyvenimo fotografuotojai’ , “...režisierius avangar
distas pirmojo (t.y. neavangardisto, AK) režisieriaus net me
nininku nelaikė” (“Aidai”,
1981 m., 6 nr., 410 p.).
Pratęsiant šias mintis kriti
kai, ar peiktina, kad dr. J. Gri
nius vertino kūrinius pagal
savo pažiūras, ne kitų? Tai
kur jo “nepasisekimas”? Ar
netinkamas įvertinimas, kaip
samprotauja V. Natkevičius?
Kas vienam yra meistriškas
kūrinys, kitam — grafomanija.
Tai kas čia naujo ar ypatingo?
Ar dėlto tinka dr. J. Grinių
peikti, lyginti net su D. Valiukėnaite, jokių kreditu neturin
čia?
Antra vertus, kritika veikalo
nei pagerina, nei pablogina.
(Beje, apie “Striptizą” aš ne
pastebėjau nė vienos teigia
mos recenzijos jokiame žurna
le ar laikraštyje — visos buvo
arba neigiamos, arba, kaip
amerikiečiai
sako,
"luke
warm”).
Dr. J. Grinius, kaip meninin
kas ir kritikas, tokiomis re
cenzijomis kaip tik ir parodė
neeilinę savo erudiciją, nepa
bijojo tarti atviro tiesos žo
džio, pasipriešinti kelių žmo-

PEDAGOGINIS LITUANISTI
KOS INSTITUTAS Čikagoje išlei
do antrą papildytą ir pataisytą lai
dą Prano D. Girdžiaus knygos “Tos
pačios motinos sūnūs”. Joje rašo
ma apie K. Donelaitį, A. Strazdą
ir A. Mickevičių, įdomiai atsklei
džiamas kultūrinis Lietuvos gyve
nimas XVIII-XIX š. Autorius gy
vena Kanados Montrealyje.

JŪRATĖ TOLVAIŠAITĖ ir PETRAS TOLVAIŠĄ, atlikę kanklių muzikos
ir solo dainų programa Sudburio daugiakultūrės organizacijos renginyje

Lietuvių tautodailė Toronte
V. MATULAITIS
Š. m. kovo 27-28 dienomis
Prisikėlimo parapijas Parodų
salėje buvo surengta Lietuvių
Tautodailės Instituto Toronto
skyriaus narių darbų paroda.
Ją atidarė LT Instituto pirm.
L. Balsys. Toronto skyriaus
pirm. A. Vaitonienei buvo
įteikta graži gėlių puokštė.
Į parodos atidarymą atvyko
šimtinė lankytojų, kurie vė
liau buvo pavaišinti pyragais
ir gėrimais.
Nuostabiai gražūs, įdomiai
išdėstyti, vertingi lietuvių
tautodailės audiniai, juostos,
kilimai (gobelenai), tautiniais
drabužiais papuoštos lėlės,
mezginiai, pirštinės, šiaudinu
kai, margučiai, gintaro ir me
talo papuošalai, keramika bei
Vilniaus verbos džiugino žiū
rovus.
Daugiausia kilimėlius bei
audinius narės išmoko austi
Toronto skyriaus kursuose
pas A. Vaitonienę. Šie kursai,
vadovaujami A. Vaitonienės,
veikia jau treti -metai žiemos
metu kiekvieną pirmadienį.
A. Vaitonienės pavardę te
ko matyti prie daugelio audi
nių, gobelenų, tautinių drabu
žių. Labai gražiai suderintos
spalvos tautinių drabužių raš
tuose primena jos buvusių mo
kytojų A. ir A. Tamošaičių au
dinius. A. Vaitonienei gėdos
nedaro ir jos mokinių G. Bal
taduonienės, Pr. Barakauskienės, A. Zanderienės, L. Nakrošienės ir Irenos Normantaitės
taip pat gausūs ir puošnūs au
diniai. Dailės mokytoja Irena
Normantaitė specialiai atvyko

B. VYTIENĖ

Velykų troškimas
Viešpatie, Tu prisikėlei
iškentęs nekaltas kančias,
atnešęs meilę ir paguodą
žmonijai — dovanas brangias.
Su Tavimi atgijo vėlei
kartu ir žemė, ir dangus ...
Pažadinai Tu mažą gėlę,
pirmus žaliuosius daigelius.

Bunda miškai, laukai ir pievos,
upelis bėga vėl sraunus,
išsivadavęs ir išgriovęs
jau žiemos vartus ledinius!
Nuneški džiaugsmą kur negali
būti laisvas šiandieną žmogus,
tegul paj u n ta jis palaimą,
kurią atsiunčia jam dangus.

Suteiki viltį prisikėlimo,
kad ji rusentų širdyje,
ir niekas niekas neįstengtų
užgesinti josios — niekada!

nių — neklaidingųjų hegemo
nijai, sėdinčiai hermetinėse
retai pasirodančių žurnalų
redakcijose, nebeturinčių tie
sioginio ryšio su gyvąja visuo
mene. Vien dėlto jo vardas bus
ilgai minimas ir gerbiamas.
Baigiant tenka pasakyti, kad
V. Natkevičius neįsigilino į
dr. J. Griniaus literatūrinius
knygą vertinimo kriterijus, o
gal jų nė nesuprato, D. Vasi
liauskienės žodžiais, neparo
dė “pastangų suvienyti auto
riaus minties eigą ir suprasti
jo užmojį”. Labai gaila. Rei
kia, pasirodo, būti Griniumi,
kad sugebėtum griniškai, tai
yra — sąžiningai kūrinį įver
tinti.

iš JAV išmokti tautinių dra
bužių audimo. Tuo būdu ji su
stiprino ir savo lietuvių kal
bos mokėjimą.
Gausus skaičius kilimėlių
(gobelenų) su skirtingomis au
dėjų pavardėmis rodė, kad A.
Vaitonienės kursai ne tik pa
žadino narių susidomėjimą au
dimu, bet ir susilaukė gražių
darbų iš beveik visų skyriaus
narių. Visi buvo gražūs, bet
ypač dėmesį traukė Rūpintojė
lis su medžiais, kopos bei me
džiai prie vandens. Tai L. Nakrošienės, A. Vaitonienės ir G:
Baltaduonienės gobelenai.
Didelę dalį sienos dengė
plačios įvairios tautinės juos
tos. Jas audė L. Sendžikienė
ir K. Poškienė. Toliau matėsi
keletas V. Matulaičio austų
spalvotų kaklaraiščių. Kelio
se pintinėse buvo pridėta gra
žių velykinių margučių, prie
kurių teko pastebėti B. Čepai
tienės, L. Nakrošienės, Taseckienės, A. Zanderienęs ir L.
Sendžikienės pavardes. Malo
niai nuteikė L. Nakrošienės
kryžių paveikslas ir Ir. Nor
mantaitės tautinių drabužių
piešiniai. B. Batraks ir L. Na
krošienės įdomios keramiki
nės vazos puošė stalus. Gre
timai stovėjo puikios Vilniaus
verbos, kurias paruošė L.
Nakrošienė.
Tautiniais drabužėliais pa
puoštos lėlės taip patiko vie
nai mažai žiūrovei, kad net su
ašaromis teko ją namo išvesti.
Lėlės buvo papuoštos G. Balta
duonienės, L. Sendžikienės ir
A. Vaitonienės audiniais.
Ypatingą dėmesį atkreipė
seselės Jonės Laurinaitytės
labai gražūs ornamentiniai
šiaudinukai. Seselė sutinka
mielai pamokyti šiaudinukų
meno, jei kas norėtų.
Birutė ir Nameis Batraks
puošė vieną stalą gintaro ir
metalo papuošalais bei kera
mika.
Per visą sekmadienį buvo
pilna salė žiūrovų, kurie
džiaugėsi taip gausia ir įdo
mia tautodailės darbų paro
da. Netrūko ir mėgėjų foto
grafų, kurie domėjosi atski
rais rodiniais, ypač audiniais
ir šiaudinukų žvaigždelėmis.
Visą tokį tautodailės darbų
atgaivinimą išjudino prieš
penkerius metus įsteigtas Lie
tuvių Tautodailės Institutas
A. ir A. Tamošaičių pastango
mis. Šios parodos metu dauge
lis naujų narių įstojo į Toron
to skyrių, kur galės išmokti
įvairių tautodailės darbų.

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA,

No. 48, June 29, 1981. Translated
by Vita Matusaitis, edited by Rev.
Casimir Pugevičius. Franciscan Fa
thers Press, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207, USA.
Į LAISVE, politikos žurnalas, nr.
83 (120) 1981 m. gruodis. Redakto
rius — Vacys Rociūnas, administra
torius — Jonas Prakapas, 14 Thelma
Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.
Metinė prenumerata: Australijoje,
JAV-se ir Kanadoje — $7, kitur —$5.
PASAULIO LIETUVIS, 1982 m
2 (148) nr., vasaris. Redaktorius —
Bronius Nainys. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago IL 60636, USA.
Metinė prenumerata — 10 JAV dol.
LAIŠKAI LIETUVIAMS, religinės
-ir tautinės kultūros žurnalas, 1982 m.
1 nr. Redaktorius — Juozas Vaišnys,
SJ. Administratorė — Aleksandra
Likanderienė, 2345 W. 56th Street,
Chicago IL 60636, USA. Metinė pre
numerata — $8.00.

31-JI
“DRAUGO” ROMANŲ
KONKURSO PREMIJA čikagietei
rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei
įteikta kovo 20 d. Klevelande, Die
vo Motinos parapijos salėje. Tą
premiją jai paskyrė Klevelande
sudaryta vertintojų komisija, va
dovaujama pirm. Balio Gaidžiūno,
už romaną “Devintas lapas”. Iškil
mės rengėjų vardu kalbėjo pirm.
Milda Lenkauskienė, o B. Gaidžiūnas paaiškino priežastis, dėl ku
rių vertintojai vienbalsiai pasi
rinko B. Pūkelevičiūtės kūrinį.
Šventėje dalyvavo ir $2.000 pre
mijos mecenatai dr. Ričardas ir
Raimonda Kontrimai, atvežę čekį
iš Los Angeles. Talentingai B.
Pūkelevičiūtei tai buvo jau ket
virtoji “Draugo” premija. Šio dien
raščio redakcijos bei vadovybės
vardu laureatę B. Pūkelevičiūtę
bei lietuviškos spaudos rėmėjus
sveikino kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC. Pati B. Pūkelevičiūtė kalbėjo apie lietuviško rašto
istoriją, knygų įvertinimą, joms
skiriamą mūsų tautos meilę. Esą
iš okupuotos Lietuvos ją pasie
kė žinia, kad ten kažkaip pateko
anksčiau “Draugo” premijuotas
jos romanas “Aštuoni lapai”. Su
dėvėti puslapiai liudija, kad jis
keliauja iš rankų į rankas. Kun. dr.
V. Rimšelis, MIC, pranešė, kad
sekančio konkurso mecenate su
tiko būti Klevelande gyvenanti
Irena Vinclovienė. Rengėjų komi
tetas premijos įteikimo šventėn
buvo pakvietęs rež. Jono Kelečiaus vadovaujamą grupę iš Čika
gos su V. Krėvės “Raganium”. Mi
rus a. a. Arnoldui Aleknai, atlie
kančiam šv. Petro vaidmenį, ši
teatralų grupė negalėjo atvykti.
Tada buvo pakviestas iš Kanados
Hamiltono “Aukuras”, vadovau
jamas rež. E. Dauguvietytės-Kudabienės, su B. Pūkelevičiūtės
3 v. komedija “Antroji Salomėja
painiavose”. Gražaus sutapimo
dėka kovo 20 d. vakaras Kleve
lande buvo paskirtas vien tik B.
Pūkelevičiūtės kūriniams.

VLADAS BARTUSEVIČIUS, di
rigentas, režisorius, ansamblių
meno vadovas, gimęs 1927 m. Svy
riuose, Gudijoje, mirė Vilniuje
kovo 10 d. Velionis 1952 m. baigė
J. Švedo liaudies instrumentų
klasę Vilniaus konservatorijoje.
1952-62 m. vadovavo Vilniaus uni
versiteto studentų ansambliui,
1962-72 m. — žymiausiam dainų
ir šokių ansambliui “Lietuva”.
Nuo 1972 m. dirbo vyr. režisoriumi Vilniaus filharmonijoje.

KĖDAINIŲ KULTŪROS NA
MUOSE surengtą vakarą “Daina
apie Kėdainius” pradėjo Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos
mokslinio tyrimo instituto mote
rų ansamblis. Vakare dalyvavo
iš Kėdainių krašto kilę žymieji
žmonės. Apie savo darbus bei kū
rybinius sumanymus kalbėjo: poe
tai — V. Šulcaitė, V. Baranauskas,
dailininkai — B. Vyšniauskas, L.
Pučkoriūtė; kalbininkas K. Ulvy
das, Vilniaus operos bosas V.
Kuprys, aktoriai — L. Zelčius ir
A. Mackevičiūtė.
ŠIAULIŲ FOTOGRAFIJOS MUZĖJUJE savo meninių nuotraukų

parodą amžiaus penkiasdešimtme
čio proga surengė šiaulietis Anta
nas Dilys. Jis yra fotožurnalistas,
įdomių .akimirkų suradęs dažnose
savo kelionėse. A. Dilys taipgi do
misi Lietuvos fotografijos istorija,
yra parūpinęs daug įdomių rodinių
Šiaulių fotografijos muzėjui.
VILNIAUS OPEROS IR BALE
TO TEATRE įvyko šimtasis R.
Ščedrino baleto “Ana Karenina”
spektaklis, kuriame pagrindinį
vaidmenį atliko pasaulinio garso
susilaukusi balerina Maja Plisec
kaja iš Maskvos. Kartu su ja spektaklin įsijungė ir trys kiti svečiai
— J. Vladimirovas, V. Barykinas,
M. Petuchovas.

AKTORIUS VLADAS JURKŪ
NAS, 70 metų amžiaus, mirė Vil
niuje kovo 1 d. Velionis buvo gi
męs Odesoje, 1935 m. baigęs Šven
čionių lietuvių gimnaziją, studi
javęs teisę Vilniaus universite
te. 1940-41 m. lankė dramos stu
diją Vilniaus universiteto huma
nitariniame fakultete. 1939-45 m.
dirbo Vilniaus “Vaidilos” teat
re, nuo 1945 m. — Vilniaus dra
mos teatre. Sukūrė nemažai vaid
menų Žemaitės, P. Cvirkos, B. Dau
guviečio, F. Schilerio, V. Šekspy
ro, A. Ostovskio, A. Čechovo bei
kitų dramaturgų veikaluose. Di
VINCĖS JDNUŠKAITĖS, Lie džiausius savo pėdsakus betgi pa
tuvos operos1 veteranės, amžiaus liko kaip teatro pedagogas Vil
aštuoniasdešimtmetį Los Ange niaus dramos teatro studijoje,
les bei apylinkių lietuviai atšven- ' teatriniame Vilniaus konserva
tė kovo 6 d. Šv. Kazimiero parapi torijos fakultete.
jos salėje, sukviesti rengėjų ko
MUZIKINIAME VILNIAUS GY
miteto, kuriam vadovavo V. Velža.
VENIME vis gilesnius savo pėdsa
Apie sukaktuvininkės muzikinę
kus palieka “Ąžuoliuko” choras,
veiklą kalbėjo kompoz. Giedra Gu
vadovaujamas Vytauto Miškinio,
dauskienė, cituodama kompoz. VI.
Jakubėną ir K. V. Banaitį, remda šiam chorui paskyrusio 20 savo
gyvenimo metų. V. Miškinis dai
masi Lietuvių Enciklopedijos
navo šio choro berniukų grupė
duomenimis bei savo atsimini
mais. Atsiųstas gėles V. Jonuškai- je, dirbo chormeisteriu, o "dabar
tei-Zaunienei-Leskaitienei
įtei jau treti metai yra meno vadovas.
“Ąžuoliukui” priklauso 500 Vil
kė buvusi Lietuvos operos sol. Aloniaus berniukų bei jaunuolių,
dija Dičiūtė-Trečiokienė. Ilgoje
sveikintojų eilėje buvo genera lankančių jiems įsteigtą chori
nę mokyklą, Iš, tikrųjų veikia net
linis Lietuvos garbės konsulas V.
penki chorai — mažųjų, paauglių,
Čekanauskas, Lietuvių Rašytojų
pagrindinis, jaunuolių ir vyres
Draugijos pirm. B. Brazdžionis,
gausūs centrinių bei vietinių or niųjų. Tarptautiniame chorų kon
kurse 1981 m. Varnoje, Bulgari
ganizacijų atstovai. Daug sveiki
joje, “Ąžuoliukas” laimėjo dvi
nimų buvo gauta raštu — iš vysk.
premijas — pirmąją ir antrąją.
V. Brizgio, Lietuvos atstovo Va
šingtone dr. S. Bačkio, generali Vilniaus filharmonijos salėje su
rengtame koncerte berniukų ir
nio Lietuvos konsulo Niujorke A.
jaunuolių choras “Ąžuoliukas”
Simučio, generalinės Lietuvos
atliko prancūzų kompoz. F. Poukonsulės Čikagoje J. Daudžvardielenco kantatą chorui, sopranui
nės, “Aidų” red. L. Andriekaus,
ir orkestrui. Koncerte taipgi da
OFM, kompoz. B. Markaičio, SJ,ir
lyvavo Vilniaus operos sopranas
kt. Savo padėkos žodyje V. JonušG. Apanavičiūtė, J. Domarko di
kaitė jautriai prisiminė gimtąjį
Subačių, motiną ir kun. F. Keme riguojamas simfoninis filharmoni
jos orkestras. Kovo 7 d. Vilniaus
šį, nukreipusius ją į patriotinį
filharmonijos salėje koncertą tu
kelią, Varonežo laikus, kaikuriuos
rėjo “Ąžuoliuko” mažylių ir jau
svarbesnius gyvenimo momentus.
nučių grupės, vadovaujamos M.
Užsklandos žodį tarus rašytojai
Bedarfaitės ir R. Nenėhaitės.
Alei Rūtai-Arbienei, vakaras bu
Motinoms skirtame koncerte skam
vo užbaigtas Lietuvos himnu. Šia
bėjo A. Raudonikio “Tik motulės
proga prisimintina, kad jaunoji
širdyje”, M. K. Čiurlionio, V. Klo
V. Jonuškaitė dainuoti mokėsi
1917-18 m. Voronežo muzikos mo vos, B. Kutavičiaus, O. Narbutai
tės bei kitų kompozitorių dainos.
kykloje. Lemtingas jai buvo 1919
m. rudenį Kaune atliktas Vaidi
VILNIUJE
ATNAUJINAMA
lutės vaidmuo M. Petrausko “Bi dvylika nežinomo autoriaus XVIII
rutėje”, kai į jos gerą mezzo-sopra
š. pabaigoje sukurtų paveikslų,
no medžiagą atkreipė visuomenės
kurie vėliau bus rodomi muzėjuodėmesį K. V. Banaitis. Surinkto se. Šį darbą atlieka respublikinio
mis lėšomis V. Jonuškaitė buvo
kultūros paminklų atnaujinimo
pasiųsta į augštąją muzikos mo
dailininkai — Julija Jociūtė, Ele
kyklą Berlyne, vėliau dainavimo
na Šmigelskaitė, optikos ir spek
studijas tęsė Romoje ir Milane.
troskopijos specialistas Edvardas
Kaip operos solistė Lietuvoje de Činčys. Jis daro paveikslų rentge
biutavo 1925 m. gruodžio 9 d., at no ir ultravioletines nuotraukas,
likdama Polinos vaidmenį P. Čai kurios išryškina tamsias dėmes
kovskio “Pikų damoje”. Kauno
— kitais dažais užteptas originalo
operai ji .liko ištikima iki 1944 m.,
vietas. Seniau tapybos kūriniai
sukūrusi 47 vaidmenis. Tais lai būdavo atnaujinami aliejiniais
kais ji buvo žymiausiu mezzo-so dažais, bet jie po kurio laiko pra
pranu Lietuvoje, susilaukusiu pri deda tamsėti, ima keistis jų spal
pažinimo ir už jos ribų. Jai teko
va. Tad dabar švelnių tonų tapy
dainuoti Talino, Rygos, Prahos,
bos paveikslai atnaujinami akva
dviejose Paryžiaus operose, kon rele. Šiuo metodu minėto nežino
certuoti ne tik Europoje, bet ir
mo autoriaus kūrinį “Sūnaus pa
P. Amerikoje. Sukaktuvininkė
klydėlio grįžimas” atnaujino Vil
taipgi laikytina ir gausių koncer
niaus M. K. Čiurlionio meno mo
tų pradidinke įvairiuose Lietuvos
kyklos auklėtinė Inga Reinytė,
miestuose, kur ją dažniausiai ly talkinama dail. Julijos Jociūtės
dėdavo VI. Jakubėnas. Į tuos ka ir tapybos skyriaus vedėjo dail.
merinius savo rečitalius V. Jonuš Balio Pakšto. Numatyti atnaujin
kaitė pradėjo įjungti ir lietuvių
ti senieji paveikslai turi lotyniš
liaudies dainas, harmonizuotas
kus užrašus, sudaro vientisą se
mūsų kompozitorių.
riją.
V. Kst.

8 psi.
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Nuostolingi
automobiliai

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

CHOLKnn

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
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 13’/2%
180-185 d. term. ind.
14 %
term, indėlius 1 metų
14'/2%
term, indėlius 3 metų
13 %
pensijų s-tą
14 %
spec. taup. s-tq.................. 13 %
taupomąją s-tą
11 %
depozitų-čekių s-tą ........... 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
18%%
mortgičius nuo
17%%

=
E
|
Pirmadieniais
10-3 E
Antradieniais
10-3 =
E
Trečiadieniais uždaryta =
Ketvirtadieniais
10-8 E
10-8 E
Penktadieniais
E
Seštadienia'is
9-1
E
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

KASOS VALANDOS:

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 cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

•

406 Roncesvalles Ave.
Telefonas 536-5936 ir
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)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W
Perkant ar parduodant nekilnojamą

nuosavybę

visada

A. Bliudžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sąžiningai patarnaus'

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

Telefonas S31-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)
★
★

★

Telefonas 531-1305

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
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 Dundos St.
prie pirmųjų šviesų (j pietus)
gatve
• Sąžiningai atliekame Visus

W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn
Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
tiesiog į gorožą.
automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

“TŽ1, bendradarbis KAZYS BARONAS su savo dukra Jūrate dirbtinio ledo
čiuožykloje (netoli Heidelbergo), kuri veikia nuo rugsėjo iki kovo mėnesio

Sportas Europoje
Sovietai šoko giedant Schuberto “Avė Maria”
K. BARONAS
Kovo 13 d. Danijos sostinėje
pasibaigė pasaulinės dailiojo
čiuožimo pirmenybės. Jas lai
mėjo JAV komanda ir parsive
žė į Dėdės Šamo žemę du aukso
medalius. Po vieną šio tauraus
metalo medalį teko R. Vokieti
jos ir D. Britanijos atstovams.
Sidabro ir bronzos medaliais
turėjo pasitenkinti Sov. Sąjun
gos čiuožėjai, atsiuntę jau pa
senusio “kalibro” Bobriną bei
šokėjų porą be naujų idėjų ir
sudėtingesnių šokių kompozici
jų. Jų treneriui Žukui teks pasi
aiškinti augščiausiai sportinio
gyvenimo figūrai Pavlovui, ka
dangi įdėti valstybiniai pinigai
jų čiuožėjų geresniam gyveni
mui, treniruotėms ir kelionėms
neatnešė laukiamų gražių palū
kanų — propagandos.
Tiesa, kovo 14 d. pasaulio pir
menybių “pabaigtuvėse” (įverti
nimų taškai nebuvo skaičiuoja
mi), pasirodant prieš karalienę
ir beveik 5000 žiūrovų stipriau
siom pajėgom, Sov. Sąjungos II
v. laimėtojų pora Bestemjanovas ir Bukin šoko ... giedant
Schuberto “Avė Maria”. Šokį
pradėjo atsiklaupę, užbaigė
taip pat atsiklaupę, net akis
pakėlę į danguj Tai antras jų
šios rimtos giesmės, galiu pa
sakyti, išjuokimas (pirmą kar
tą prieš tris savaites Europos
pirmenybėse Prancūzijoje). Sė
dėdamas prie televizijos apa
rato užmerkiau akis, klausyda
mas tik šios puikios melodijos.
Taigi geresnės tikėjimo lais
vės propagandos Vakarams ne
galėjo būti!
Nauji talentai? Čia į pirmą
vietą reikėtų pastatyti mano
artimo Mannheimo čiuožėją
Klaudiją Leistner, užėmusią
ketvirtą vietą, bei bronzos me
dalio laimėtoją slovėnų kilmės
kanadietį B. Prokac. Ateinan
čiais metais pirmenybės bus
Helsinkyje, tad abu šie čiuožė
jai Suomijos sostinėje turėtų
žengti vieną pakopą augščiau.

Kanadiečiai ledo ritulyje
Rašydamas apie čiuožimą, ne
galiu aplenkti Vokietijos ledo
ritulio pirmenybių. Kai Š. Ame
rikoje vyksta dar tautinės lygos
pirmenybės (jas “stebiu” iš ame
rikiečių karių dienraščio “Stars
and Stripes”), V. Vokietijoje po
“play-off” žaidimų baigmę pa
siekė Mannheimas ir Rosenheimas. Pirmos rungtynės įvyko
Mannheime. Bilietai iš anksto
buvo išparduoti (žiūrovų per
8000).
Abiejose komandose žaidžia
keli kanadiečiai ir vokiečių
kilmės Kanados piliečiai, ta
čiau jų žaidimą galėčiau paly
ginti su geresnių Ontario jau
nių klubų ar su tarptautinės
lygos atstovais a la “Kalamazoo”
ar “Flint”. Už šiuos klubus žy
miai stipresni buvo Koelno ir
Landshuto šešetukai, neturėję
laimės baigminiuose susitiki
muose. Tad ir Vokietijos meis
terio vardą iškovojo ledo ritu
lio “Pelenė” Rosenheimo ko
manda, įveikdama Mannheimo
šeimininkus 6:2 ir pas save 4:0.
Abiejų komandų laimėjimai yra
nuopelnas čekų trenerių.
Europos futbolas
Futbolas po žiemos ir atidėtų
daugelio rungtynių pamažu įei
na į normalias vėžes. Augščiausios Vokietijos futbolo lygos
lentelėje pirmauja Muencheno
Bayern prieš Koelną ir Ham
burgą. Greičiausiai iš šių vie
nuolikių ir bus išrinktas Vokie
tijos meisteris. Uodegėlės pa
baigoje “bėga” Duisburgas, man
artimas Darmstadtas, Bielefeldas ir Leverkusenas. Šiemet
trys vienuolikės turi palikti
“bundeslygą”, o į ją įkops vėl
trys komandos iš antros lygos.
Čia stiprūs pretendentai yra
buvęs daugkartinis meisteris
Schalke 04, Offenbachas, Ber
lynas, 1860 Muenchenas, Kasselis. Į stadijomis žiūrovus sutrau
kia tik geresnės komandos. Fut

bolo mėgėjų skaičius yra gero
kai kritęs ne tik Vokietijoje,
bet ir kituose Europos kraštuo
se.
Futbolas savo viršūnę pasieks
birželio-liepos mėn. Ispanijoje,
kur geriausios pasaulio vienuo
likės kovos del meisterio var
do. Tiesa, jau dabar futbolo mė
gėjai yra kaitinami televizijoje
karštais ispaniškos saulės spin
duliais — rodomi būsimų pirme
nybių didinami stadijonai, mies
tai, dalyvaujančių valstybių
treniruotės, geresni žaidėjai,
duodami pasikalbėjimus su tre
neriais ir tt. Žaidėjams, pasie
kusiems pusbaigmį, žadami auk
so kalnai, nekalbant jau apie
baigmę. Didžiausią pinigų su
mą, atrodo, prižadėjo turtin
giausia pasaulyje Kuvaito vals
tybė, kuri savo pažadą ištesės.
Tai matyti iš parodyto televizi
joje filmo ir jų rinktinės žaidė
jų puikaus gyvenimo gražiose
vilose, važinėjimo “kadilakais”.
Deja, silpnas žaidimas daug vil
čių kuvaitiečiams neduoda.
Taip pat parodytose futbolo
rungtynėse prieš N. Zelandiją
stadijone beveik nesimatė mo
terų. Neteko pastebėti arabių
dalyvavimo ir kitose sporto ša
kose, nežiūrint pinigų pertek
liaus valstybės ižde. Greičiau
siai moterims arabų kraštuose
sportas yra dar neprieinamas.

Ateitininkų žinios
Sveikiname narius ir visus tau
tiečius Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga, linkėdami Tėvynės pri
sikėlimo pavergtiesiems ir kovin
gos dvasios laisviesiems.
Toronto ateitininkai budės prie
Kristaus karsto D. Penktadienį
Prisikėlimo šventovėje: jaunučiai
nuo 4 iki 4.30 v.p.p., moksleiviai
nuo 4.30-5.00 v.p.p., studendai
nuo 5 iki 5.30; sendraugiai — D.
Šeštadienį nuo 8 v.v. — 8.30 v.v.
Klevelando ateitininkai kviečia
torontiškius dalyvauti metinėje
jų šventėje gegužės 1-2 d.d. Pro
gramoje: penktadienio ir šešta
dienio vakarais pašnekesiai su
kun. dr. K. Trimaku. Sekmadienio
iškilmėje kalbės Gintė Damušytė.
Šeštadienio vakare koncertuos
niujorkiečių kvartetas “Harmo
nija”. Bus šokiai ir vaišės. L. U.

Skautų veikla
• Šv. Velykų varpai teprimena
vėl tikrųjų vertybių reikšmę žmo
nijai ir mums patiems. Sveikina
me seses, brolius, tėvus, rėmėjus
ir visus tautiečius.
• Dalyvaukime Švč. Sakramento
adoracijoj parapijose nurodyta
tvarka.
• Romuvai aukojo po $50: dr. E.
Birgiolas, Ant. Pacevičius, jn.,
Alg. Pacevičius, A. Šileika, R. Stul
gys, E. Pakštas, J. Lasys, dr. V.
Žulys ir T. Akelaitis; $30: St. Grivickas; $10: B. M. Abromaičiai.
Ačiū rėmėjams.
• Šv. Jurgio sueiga — balandžio
17, šeštadienį, 1 v.p.p., po mokyk
los pamokų Prisikėlimo muzikos
studijoj. Programoje: laužas ir
pasikalbėjimas apie stovyklą.
Dalyvauja “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai.
• Skautiškas ačiū “Paramos” kre
dito kooperatyvui už $100 “Sk.
Aidui”. Kaziuko mugės metu “Sk.
Aidui” surinkta $38. “Sk. Aido”
rėmimu Toronte rūpinasi s. B.
Abromaitienė. Č. S.
Provincinė Ontario policija
yra sudariusi specialią taik
laus šaudymo bei gelbėjimo
grupę (Tactical Rescue Unit —
TRU). Joje tarnauja ir Andy
Kaknevičius. Grupės paruo
šimas atliekamas ČFB Borden
prie Barrie, Ont. Jos miklu
mas bei pajėgumas buvo pa
rodytas spaudos ir televizijos
atstovams. Barrie ir Simcoe
laikraštis “The Examiner” ko
vo 20 d. laidoje išspausdino
platų aprašymą apie minėtos
grupės veiklą, iliustruotą net
penkiomis nuotraukomis, kur
labai išryškintas torontetis
Andy Kaknevičius.

Irako vyriausybė sustabdė
Kanados “General Motors”
bendrovės “Malibu” automo
bilių pirkimą, teisindamasi
bloga jų kokybe. Ligi to laiko
Irakas jau buvo gavęs Ošavoje, Ontario provincijoje, pa
gamintų 13.500 automobilių.
Esą didelė jų dalis turėjo
gendančias sankabas ir grei
čio dėžes, pigios medžiagos
sėdynių apmušalus, nors už
juos Irako vyriausybė buvo su
mokėjusi po $8.300. Kanados
prekybos ministeris E. Lum
ley, rūpinęsis automobilių
pardavimu, patvirtino gautus
skundus. Esą bendrovės me
chanikai tuos parduotus auto
mobilius Irake taisė jau išti
sus metus. Skaudžiausias yra
Irako atstovų pareiškimas, kad
užpirktus kanadiškus “Mali
bu” automobilius pakeis japo
niški “Toyota” automobiliai.
Išvežimui Irakan jau yra paga
minta ir paruošta 12.000 “Ma
libu” automobilių. Dėl jų at
metimo “General Motors”
bendrovė turės apie $100 mili
jonų nuostolį. Remiantis bend
rovės duomenimis, nutraukto
ji sutartis lietė 25.500 automo
bilių. Irako ambasadorius Ka
nadai A. Al-Dairis betgi teigia,
kad buvo planuota pirkti
45.000 automobilių už $500 mi
lijonų.
“General Motors” bendrovė
sutarties nutraukimą paskel
bė tik praėjusią savaitę, nors
apie tai žinojo jau vasario mė
nesį. Tada ji kreipėsi į valdi
nę draudos agentūrą “Export
Development Corp.” ir iš jos
pareikalavo amerikietiškų $65
milijonų draudos, kuri kanadiškais doleriais siekia net 80
milijonų. Prekybos ministeris
E. Lumley parlamente paaiš
kino, kad ši suma greičiausiai
nebus išmokėta, nes “General
Motors” neturi oficialios su
tarties, kurios nepatvirtino ir
nepdsirašė blogą automobilių
siuntą gavusi Irako prekybos
taryba. Jeigu draudą ir tektų
išmokėti, tie doleriai nebus
paimti iš valdžios iždo, kurį
užpildo kanadiečių mokami
pajamų mokesčiai. Mat ta val
dinė draudos bendrovė turi
atskirą savo iždą, kurin turė
to pelno dėka yra sutelkta $118
milijonų.
Šis incidentas betgi yra skau
dus smūgis Kanados automo
bilių pramonei, nes jis liečia
pirmą tokį didelį automobilių
pardavimą užsieniui. Be to,
Kanados “General Motors”
bendrovė tikėjosi įsijungti ir
į automobilių gamyklos pasta
tymą Irake, o tam projektui
pastarasis buvo numatęs net
$3 bilijonus. Bloga automobi
lių kokybė gali sukliudyti tą
įsijungimą. Šia proga prisimin
tina, kad “General Motors”
bendrovė iš savo automobilių
gamyklos Ošavoje spalio 12 d.
atleidžia neribotam laikui
1.750 darbininkų — ištisą vie
ną jų pamainą. Automobilių
gamyba yra kritusi dėl jų su
mažėjusio pardavimo pačioje
Kanadoje. Dėlto kaltė tenka
perdaug augštoms jų kainoms,
prie kurių dabar prisidės ir
bloga kokybė. Kanados augščiausią teismą kaip tik šiuo
metu pasiekė 4.500 kanadie
čių byl.a prieš “General Mo
tors” bendrovę. Jie buvo pir
kę 1971 ir 1972 m. gamybos
“Firenza” automobilius, ku
rių gedimai atnešė daug nuos
tolio. Tie kanadiečiai iš bend
rovės nori gauti po $1.000.
Automobilių su kliūtimis yra
pardavusios ir kitos jų gamyk
los, bet jos pačios savo iniaciatyva tas kliūtis pataisydavo
pardavyklų garažuose. Unijų
remiamos NDP socialistų par
tijos parlamentarai reikalau
ja, kad vyriausybė gelbėtų au
tomobilių pramonę, griežtai
suvaržytų užsienietiškų, ypač
japoniškų, automobilių įve
žimą. Atrodo, reikia imtis ki
tokios taktikos — pareikalau
ti, kad Kanados automobilių
gamyklos pagerintų automobi
lių kokybę ir įvestų žmoniškas
jų kainas. Dabargi mažieji au
tomobiliai kainuoja beveik
tiek pat, kiek ir didieji, nors
jiems pagaminti reikia mažiau
medžiagos. Dėlto ir perkami
užsienietiški, kurių kaina, net
ir muitą sumokėjus, yra mažes
nė, o kokybė geresnė už kanadiškų.

<A.E. LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sęžiningai patarnaus!

Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1 A4

Tei.
Namų

537-3431
494-0605

AL?

GARBENS
Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, 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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
13Jrį%
14 %
14’/2%
13 %
14 %
14 %
13 %
11
%
6 %

MOKA:
Ux 90 dienų term, indėl.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų planą
už namų planą
už specialią taup. sąsk.
už taupymo s-taš
už čekių s-tas (dep.)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
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f

M <■

PAKA/VlA
....... ——IMA:
už asm. paskolas
nuo 18%%

už mortgičius .nuo 17%%

AKTYVAI virš 29 milijonų 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 sąskaitų
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

HOME

532-1149

M6P 1A«

Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX

Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma
2290 Bloor West — pigios kainos —telefonas 769-4558

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W„

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

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

BALTIC

EXPORTING

CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
e 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 Roncesvolles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonos

531-3098

Savininkai
*r Janav'č'ai'

European
Catering
Europietiškas patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.
*
*

Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.
Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.

Tėviškės Žiburiai

Toronto Lietuvių Namai
Nariai ir valdomieji organai
Pagal įstatus vyriausias LN val
domasis organas yra metinis susi
rinkimas, kurį sudaro dalyvaujan
tieji pilnateisiai nariai. Jie nega
li perleisti kitam asmeniui savo
nario teisių įgaliojimais ir turi
tik vieną balsą (Įst. VI ir XIII sk.
lp.). Metinis susirinkimas renka
valdomuosius organus: valdybą ir
revizijos komisiją. Valdybą suda
ro 11 narių ir revizijos komisiją —
3 nariai, kurie keičiasi 3 metų ro
tacine tvarka. Trejų metų kadenci
jai pasibaigus, valdomųjų organų
nariai pasitraukia ir jų vieton
metinis susirinkimas išrenka nau
jus narius.
Mūsų visuomeninės organizaci
jos išeivijoje turi daug vargo iš
rinkti valdomuosius organus, nes
trūksta kandidatų. Šios problemos
neturi LN. Šiais metais kadenciją
užbaigė valdybos nariai — B. Be
darfienė, S. Kuzmas, A. Senkus ir
M. Yčas, revizijos komisijos —
St. Banelis. Į valdybą buvo pasiū
lyti 7 kandidatai; išrinkti: dr. A.
Pacevičius, jn., — gavęs 250 balsų,
A. Jankaitienė — 164, V. Kulnys —
155 ir B. Bedarfienė — 154. Į revi
zijos komisiją buvo išrinktas M.
Abromaitis.
Po rinkimų vyko gyvos diskusi
jos, kurios lietė įvairius veiklos
reikalus. Nariai pareiškė padėką
buvusiam pirmininkui Algiui Sen
kui už jo 6 metų sėkmingą vadova
vimą, St. Baneliui — už jo 30 metų
įnašą LN veikloje, S. Kuzmui —
už jo nuolatinę paramą įvairiuose
statybos darbuose ir veikloje, M.
Yčui — už jo pastangas prisidėti
prie patalpų pagražinimo. Sunkiai
sergančiam buvusiam pirmininkui
ir organizatoriui Jurgiui Strazdui
susirinkimas įgaliojo valdybą
pareikšti nuoširdžią padėką ir per
duoti geriausius linkėjimus.
Susirinkimas užtruko apie tris
valandas, buvo darbingas; užbaigė
savo darbus Lietuvos himnu.
J. Varčius

Sault Ste. Marie, Ont.
ŠEŠTADIENINĖJE LIETUVIŲ
MOKYKLOJE, kurios vedėjas yra
Jurgis Skardis ir mokytoja Dana
Poderienė, mokosi 15 mokinių.
Kaikurių šeimų motinos yra iš
mokusios gerai lietuviškai kalbė
ti (norvegė Dabulskienė, lenkė
Gronskienė). Abi mokinių grupės
mokosi tuo pačiu laiku ir toje pa
čioje salėje. Mokykla gavo finan
sinės paramos iš Kanados Lietu
vių Fondo, bet KLB vietos apylin
kės valdyba mokyklos neremia,
nors ižde turi keletą tūkstančių
dolerių. Mokyklos mokslo metai
bus baigiami su Motinos Diena.
Tą dieną norima parodyti lietu
višką filmą, bet yra sunkumų jį
gauti iš JAV. Kor.

Šypsenos
Picasso ir gydytojas

Gydytojas
kartą pasakė
dailininkui Picasso:
— Kaip anatomijos žinovas
tvirtinu, kad jūsų paveikslų
žmonės sukelia daug abe
jonių...
— Gali būti, — atsakė
Picasso, — bet aš jus galiu už
tikrinti, kad jie gyvens ilgiau,
negu jūsų pacientai.
Šimtamečiai

Švenčiant šeimoj vedybinę
sukaktį, vienas senukas buvo
paklaustas:
— Kiek turi metų?
— Apie šimtą. Aš norėčiau
gyventi ligi 110 metų, o mano
žmona — ligi 109.
— Kodėl metais mažiau?
— Todėl, kad noriu bent vie
nerius
metus
pagyventi
taikoje...
Parinko Pr. Alš.

Sudburio Maironio šaulių kuopos 1982 m. valdyba. Iš kairės: narys V.
BRUŽAS, moterų pirm. B. STANKIENĖ, pirm. A. JUOZAPAVIČIUS;
antroje eilėje: ižd. J. STANKUS, I vicepirm. Z. LABUCKAS, sekr. J.
KRUČAS, II vicepirm. J. PRANSKUS

SKAITYTOJAI PASISAKO
kai viena pusė laikosi dėsnio akis
KODĖL GI NESPAUSDINTI?
Ryšium su dr. Dov Levino už akį, dantis už dantį, o mums pri
straipsniu lietuvių-žydų santykių menama mūsų religija ir tuo pačiu
lyg sugestinuojama gavus antausį
klausimu teko nugirsti atsiliepi
atkišti kitą veido pusę (bent man su
mų žodžiu ir raštu. Esą tokie gru
sidarė toks įspūdis). Visa, kas žydų
būs straipsniai lietuviškoje laik yra daroma, visais laikais, jų many
raštijoje nespausdintini.
mu, yra teisinga, tuo tarpu kitų žmo
Tai viena nuomonė. Yra betgi ir nių panašūs ar tokie pat veiksmai
kitaip manančių, kurių tarpe ir bei poelgiai laikomi nusikaltimu.
šių eilučių autorius: spausdintini,
Mūsų tauta savoje žemėje jau ke
ir kodėl spausdintini? Juk ir mes
turi dešimtmečiai yra naikinama
esame apie juos rašę ir kalbėję
kultūriškai, ekonomiškai ir fiziškai
gana nemalonių dalykų. Taigi
kalėjimuose bei darbo stovyklose.
spaudos etika reikalauja leisti Tai savotiškas tautos “holocaust”.
pasisakyti abiem pusėm. Tai vie Šiuo metu neturime nepriklausomos
valstybės, neturime reikiamų lėšų
na, o kita — Lietuvos .žydai šiaip
bei įtakos spaudoje, kad galėtume
ar taip yra gyvenę mūsų krašte
šaukti pasauliui apie mūsų tautai
ištisus šimtmečius, tapę Lietuvos
piliečiais ir mūsų gyvenimo dali padarytas ir daromas skriaudas ar
ninkais. Mūsų šalyje juos ištiko jieškoti nusikaltėlių (o jų yra!) ir
ir pats tragiškiausias jų ir mūsų traukti juos teisman. Iš kitos pusės
istorijoje likimas. Nors jie mus manyčiau, kad ir turėdami nepri
labai sunkiai ir neteisingai ap klausomą valstybę ir galimybes,
kaltino pasaulio akyse, bet nenu krikščioniškos etikos dėka, nejieškotume nusikaltėlių ir netrauktume
traukime su jais pokalbio, steng senukų iš jų gūžtų teisman.
damiesi vieni kitus suprasti.
V. Kirnaitienė
Nors žydai nėra linkę mus su
Oshawa, Ont.
prasti, bet mums reikia ryžtis
juos įtikinti, kad mūsų tauta,
DĖL FLORIDOS INFORMACIJOS
kurioje jie susirado duoną ir pa
Per pažįstamų pažįstamus ar ir
stogę, kuriems, galima sakyti, per
kitais
keliais teko sulaukti paklau
laikų laikus nė plaukas nuo gal
vos nenukrito, — jų didžiosios simų ar nusiskundimų, kodėl ra
nelaimės atveju yra visiškai ne šinyje apie lietuvių įsikūrimo ga
kalta, kaip nekaltas vaismedis, limybes Floridos Sunny Hills vie
kurio viename vaisiuje atsirado tovėje nebuvo nurodytas joks adre
kirminas. Visa, kas įvyko anais sas, kuriuo būtų galima teirautis
nelaimių metais mūsų ir žydų tau ar gauti daugiau informacijų.
Matote, maniau, kad nėra per
tose, įvyko prieš jų ir prieš mū
daug etiška ar net ir skriauda
sų valią.
Mes, žinoma, negirtame net ir mūsų laikraščiui tą straipsnelį
tų lietuvių, kurie žydams kerši paversti lyg ir “biznio” skelbimu.
jo už savo tėvų, brolių ir seserų, Tačiau, pamatęs išspausdinus
vyrų, žmonų ir vaikų nuskriaudi- straipsnyje kitų Floridos vieto
mą, dar labiau smerkiame žmoniš vių tikslius adresus, jaučiu pa
kumo netekusius tautinius palie reigą besidomintiems šiaurine
gėlius ir nesuspėjusius išbėgti Florida nurodyti sekantį adresą:
komunistinius likučius bei kita Vyt. Beleckas, 540 Ambassador
taučius nusikaltėlius, kurie, gel Ct., Sunny Hills, FL 32428, USA.
bėdami savo kailį, prisiplakė prie Jis mielai atsakys į kiekvieną
nacių išdresiruotų žudymo gru pasiteii'ąvimą.
Al. Gimantas
pių ir joms talkino žydų naikini
me. Ir visa tai žydai sukrovė vien
/ LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
ant lietuvių tautos pečių.
VAŠINGTONE
Vadinasi, tik maža dalele žy
Jos rūmų senumas yra toks pat,
dams keršijo už kaikurių nelabus'
darbus. Dabar mes tik ginamės kaip kitų kaimyninių ambasadų.
nuo neužtarnautų žydų užmačių. Kad jie neprarastų savo repre
Gintis yra pati augščiausia žmo zentacinės išvaizdos ir būtų su
laikyti nuo sunykimo, reikalingas
gaus ir tautos teisė.
Lietuviai žydai turėtų suprasti, skubus remontas.
Amerikoje ALTa ir Lietuvių
kad jų nelaimė tai yra Lietuvos
nelaimė, deja, Lietuvos nelaimė Bendruomenė susirūpino tuo rei
jų daugumai tapo laime. Matyt, kalu ir sudarė komitetą lėšoms
net amžių krūvis jų neįtikino, kad telkti. Jau surinkta apie $35.000.
Viso reikės apie $240.000. Iki šiol
Lietuva yra ir jų tėvynė.
Betgi visa tai negali būti moty negirdėti, kad Kanados lietuviai
vu neleisti jiems pasisakyti mūsų kuo nors padėtų tam reikalui, nors
Lietuvos valstybingumo simbolis
sapudoje jiems rūpimu klausimu.
A. Kalnius yra visiems bendras. Geriausia
būtų, jei KLB krašto valdyba im
OPUSIS KLAUSIMAS
tųsi iniciatyvos ir paskelbtų au
Perskaičius Don Levin “Opųjį kų rinkimo vajų ar kitaip lėšų
klausimą gvildenant” “TŽ” 6 nr. at telkimą tvarkytų. Aukas galima
rodo, kad būtų laikas sustabdyti vi siųsti ir tiesiai pasiuntinybei.
sus pasisakymus “opiuoju” klausi Adresas: Lithuanian Legation,
mu. Daug buvo rašyta abiejų pusių 2622 16th Street N. W„ Washing
ir vargu ar kas išsiaiškinta. Lieka ton, D. C. 20009, USA. P. L.
tik kartėlis. Beprasmiška kalbėtis,
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FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
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NAMAI

•

ŪKIAI

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

•

.

ŽEMĖ

231-2839
274-4313
232-1990

įstaigos (4 16) 233-3 323

liuli safe?
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario
1

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VILNIUS IS SITI SUSOPUS MIESTAI
Gegužės
Birželio
Liepos
Liepos

26
16
8
22
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Jaunimo paruoštoje
Kaziuko mugėje

Metiniame susirinkime išrinkti nauji valdybos nariai. Metinis pelnas — $169,786
Š.m. kovo 21 d. įvyko metinis To tuves ir dvejas svarstybas temo
ronto Lietuvių Namų susirinki mis: “Kanados politinės partijos”
mas, kuriame dalyvavo 383 regis ir “Pasaulio lietuvių jaunimo veik
truoti nariai. Ši organizacija turi la”. Aktyvus ir gausus mūsų narių
per 1500 narių, yra viena iš veik dalyvavimas šiuose kultūriniuose
liausių Toronto lietuvių kolonijo renginiuose paskatino šią komisi
je. Jos metiniai susirinkimai suke ją suaktyvinti ir planuoti veiklą
lia didelį visuomenės susidomėji ateityje, bendradarbiaujant su vi
suomeninės veiklos komitetu.
mą.
Šiam susirinkimui pirmininka
Finansinės apyskaitos
vo adv. A. Pacevičius, sekretoria
Valdybai nutarus, buvo paruoš
vo H. Chvedukas ir P. Šturmas. tos LN ir “Labdaros” 1981 m. meti
Pagrindinius pranešimus apie LN
nės apyskaitos ir išsiuntinėtos na
vieklą padarė valdybos pirminin
riams prieš susirinkimą. Pagal
kas A. Senkus, ižd. dr. J. Slivinsšių organizacijų 1981 m. gruodžio
kas, remonto vadovas inž. M. Yčas
31 d. balansus Lietuvių Namai
ir statybos planuotojas O. Delkus.
turėjo $220,099, nekilnojamo ir
kilnojamo turto — $1,263,617, kurį
Praėjusios veiklos planas
1981 m. kovo 22 d. išrinkta valdy sudaro pagrindinis pastatas su že
ba pasiskirstė pareigomis pagal mės sklypu, atskiras nuomuojaparuoštą metinį veiklos planą: 1. mas namas, autoaikštė, baldai,
skatinti visuomeninę veiklą per inventorius ir kiti įrengimai. Dar
LN moterų ir vyrų būrelius bei yra likę neapmokėtų mortgičių ir
aktyviai dalyvauti valdybos na kitų paskolų apie $200,000.
Pajamų buvo gauta $583,081 ir
riams šioje veikloje; 2. planuoti
ir vykdyti Vytauto D. salės remon išlaidų buvo $413,295. Gryno pelno
tą; 3. tyrinėti LN patarnavimų rei liko $169,786. Pagrindinės paja
kalavimus ir planuoti jų praplėti mos gautos iš bingo — $316,289,
mą; 4. patikrinti teisinę “Labda salių nuomos — $123,574, svetai
ros” padėtį ir ją suderinti su LN nės “Lokys” — $93,301, palūkanų
veikla. Pagal šio plano reikalavi už investavimus — $33,253. Di
mus valdyba pasiskirstė pareigo džiausią išlaidų poziciją sudarė:
mis: A. Senkus — pirmininkas, V. atlyginimai — $155,157 ir pastato
Dauginis -— vicepirmininkas, dr. išlaikymo išlaidos — $110,035. Lie
J. Slivinskas — iždininkas, T. Sta- tuvių organizacijoms paremti iš
nulis — sekretorius, inž. M. Yčas mokėta aukų — $8,410 ir salių nuo
ir S. Kuzmas — namų remontų pla mai padengti pašalpų — $37,020.
navimas, dr. E. Birgiolas ir O. Taigi lietuvių organizacijoms bu
Delkus — statybos planavimas, J. vo išmokėta — $45,430.
1981 m. labai padidėjo bingo žai
Jackus — įrengimų priežiūra, B.
Bedarfienė — organizacijų ryši dimų pajamos. Buvo pasiekta re
apyvartos
suma —
ninkė ir J. Varanavičius — infor kordinė
$1,258,175', iš kurios gauta paja
macija.
mų — $316,289, t.y. $83,748 dau
Lietuvių Namai ir “Labdara”
giau negu 1980 m. Atskaičius išlai
Teisiškai Lietuvių Namus suda das, gauta gryno pelno — $220,786.
Visos šios finansinės apyskaitos
ro dvi organizacijos: Lithuanian
Community Association of Toron buvo patikrintos ir patvirtintos
to ir Labdara Foundation. Esmėje Nayman, Resnick, Layton, Wise
— tai viena organizacija, kurios įstaigos revizorių ir LN revizijos
nariai ir jų išrinktieji valdomieji komisijos, kurią sudarė A. Jucys,
organai tvarko abiejų organizaci St. Banelis ir V. Vaitkus.
jų reikalus. Pirmosios organizaci
Pastato problemos
jos tikslas — rūpintis tinkamų
Pagrindinį LN pastatą sudaro
patalpų įsigijimu bei jų išlaikymu
lietuvių kultūrinei ir visuomeni keturios salės, kurios naudojamos
nei veiklai, o “Labdaros” — telk bingo lošimams, organizacijų pa
ti lėšas LN tikslams siekti. “Lab rengimams, repeticijoms, susirin
daros” organizacija įsteigta prieš kimams ir kitiems pobūviams. Die
6 metus, Ontario provincinei val nos lankytojų vidurkis yra apie
džiai parengus naujus bingo nuo 700 žmonių. Taigi, per metus LN
status, kurie vėliau nebuvo patvir aplanko apie 250,000 lietuvių ir
tinti. Atsiradus atskaitomybės sun svetimtaučių. Todėl valdyba turi
kumams, valdyba nutarė atstatyti daug rūpesčių ir problemų išlaiky
buvusią bingo teisinę nuosavybės ti pagrindinį pastatą patrauklia
padėtį, įjungti “Labdarą” į LN me ir gerame stovyje. Sales reikia
organizaciją. Šis reikalas buvo kiekvienais metais perdažyti, at
perduotas tvarkyti atitinkamoms naujinti ir remontuoti.’
teisinėms įstaigoms.
Valdyba buvo nutarus vykdyti
Visuomeninė veikla
pagrindinį remontą Vytauto D. sa
Vykdant valdybos priimtą meti lėje, kurioje sekmadieniais veikia
nį veiklos planą, buvo sutarta su valgykla, ją padaryti patrauklesne
LN moterų ir vyrų būreliais, kad ir patogesne sekmadienių popie
šios
pagalbinės organizacijos čių svečiams. Šiam tikslui buvo pa
veiks savarankiškai, savo iniciaty ruošti remonto planai, bet juos
va ir atsakomybe, nevaržomos vei diskutuojant buvo rasta konstruk
kusios visuomeninės veiklos ko cinių pastato kliūčių, kurių paša
ordinacinio komiteto, kuris, val linimas reikalauja daug lėšų. Vi
dybai nutarus, buvo panaikintas.
sus metus buvo diskutuota, buvo
LN valdyba 1981 m. daug dėme keičiami pianai, ir salės atnauji
sio' kreipė į socialinį ir visuome nimo reikalai palikti spręsti nau
ninį narių bendravimą. Šiam tiks jai valdybai.
Dabartinis LN pastatas, nežiū
lui veikė sekmadieniais valgykla,
kiekvieną dieną — svetainė “Lo rint jo didumo, nepatenkina visuo
kys”. Talkinant moterų ir vyrų meninės veiklos reikalavimų, nes
būreliams buvo rengiami tradici jų pagrindinės patalpos yra naudo
niai pobūviai: Velykų stalas, mo jamos pajamoms telkti. Čia vyksta
tinų pagerbimas, metinis balius, į savaitę keturias dienas bingo,
tarnautojų ir talkininkų prieška be kurio ši organizacija negalėtų
lėdinis pobūvis, Kūčių vakarienė išsiversti. Jau prieš keletą metų
ir Naujų Metų sutikimas. Ruošiant buvo pradėtas planuoti pastato pa
šiuos tradicinius parengimus, didinimas ir tam tikslui nupirktas
atsirado valdybos ir pagalbinių vienas namas rytinėje pusėje. Ban
organ icazijų
bendradarbiavimo dant nupirkti kaimyninius namus,
nesklandumų.. Valdybai nuta paaiškėjo, kad šiame kvartale že
rus ir pagalbinių organizacijų mės supirkimas perbrangus. Atsi
valdyboms pritariant, vėl buvo radus progai vakarinėje pusėje,
atnaujintas visuomeninės veiklos buvo nupirkti šiais metais du na
koordinacinis komitetas, kuris mai: 1575 ir 1579 Bloor St. W„ ku
1982 m. vasario 20 d. surengė la rie išnuomoti. Nupirkus dar vie
bai gerai pavykusį Užgavėnių kar ną sklypą, bus galima čia vykdyti
naujas statybas ir padidinti pa
navalą.
Visuomeninei veiklai skatinti grindinį LN pastatą. Tačiau šio
valdyba rėmė LN narių iniciaty- projekto realizavimas pareikavą, kuri pasireiškė suorganizavus laus daug lėšų, atidaus planavimo
LN kultūrinės veiklos komisiją. Ji ir didelės valdybos narių atsako
surengė J. Kreivėno knygos “Mir mybės, jei tai pasiekti bus bando
ties lageriuose ir tremtyje” sutik- ma per porą-trejetą metų.

.

Rugpjūčio 11
Rugsėjo
1
Rugsėjo 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje arba
pavieniui. Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS
Dėkoju, kad kantriai laukėte
prenumeratos. Pensininkui ne
lengva su tais doleriukais...
Šia proga noriu pasidžiaugti
“Tėviškės Žiburių” turiningumu.
Pašto netvarkingas patarnavi
mas man nėra ir nebus priežasti
mi nutraukti šio laikraščio skai
tymą. Net ir gerokai pavėlavę “Tė
viškės Žiburiai” man įdomesni už
vietinius laikraščius, kuriuose
randu jau per radiją skelbtas ži
nias, bet kuriuose nerasi nė kris
lelio lietuviško gyvenimo pulso.
Tad ir laikausi prie gaivaus tėviš
kės šaltinio.
Stasys Garliauskas

• Labdarybė, norinti reklamos,
nustoja būti labdarybe (Hutton).

taip paremsi skautus? Ir kaip
tyčia pirkimo ir rėmimo opti
mizmą patvirtina šūktelėjęs kai
mynas:
— Ei, laimėjau savo paties
šokolado dėžę!
Norėjau pasakyti, jeigu' jau
nusibodo kam ką nors laimėti,
eikite pas ateities spėjiką Mykoliuką. Jis ten šalia draugovės
atsitvėręs iš kortų ir delnų visą
teisybę pasako. Ir iš tikrųjų ei
lutė prie jo laukia — ir vaikų,
ir senų ...
O virtuvėj — prakaitas, ce
pelinai, kugelis, dešros ii’ vikrių
šeimininkių lakstymas. Niekaip
negalėjau suprasti, kaip jos ten
ir nesusidūrė — nereikėjo nei
judėjimo šviesų, nei policinin
kų. Didelė patirtis — tai vis
kas.
— Cepelinų, cepelinų! — ai
dėjo užsakymai iš kavinės.
— Nebėra, — kažkas paleido
piktą gandą.
— Verda, verda . . . bus dau
giau, — atsiliepė iš virtuvės.
Bet po trečiųjų Mišių lanky
tojams beliko tik dešros su ko
pūstais arba “slaptas zuikis”,
kokio kasdien šeimose prisival
go. Bet kavos išgėrė 1000 puo
dukų. Kiek ir ko nupirko pavil
jonuose, neteko smulkiau suži
noti. Tortų ir pyragų tai tikrai
neliko. Ir visiems buvo viena
aišku, kad šiais metais lanky
tojų — su dideliu kaupu. Gal
dėlto, kad sukaktuviniai Romu
vos metai? (Mindaugo dr-vė par
davė 380 specialių sukaktuvinių
vokų). Dvidešimtmetis — vertas
visų dėmesio. Sukaktuvinė sto
vykla rugpjūčio 7-21 dienomis
žada gausybę svečių priimti,
maitinti kaip mugėje ir nė cen
to už viską neimti.
Na, kaip ten bus kaip nebus,
bet dabar mugės lankytojams
dėkoja visi — ir mažieji vilkiu
kai, ir senieji vilkai, mažos
paukštytės ir patyrusios lapės,
kurios rinko prenumeratas
“Skautų Aidui”. Dėkoja ir tie,
kurie pradėjo dirbti 3 v. ryto, ir
tie, kurie pradėjo 5 v., ir tie,
kurie, gerai išsimiegoję, vos
spėjo į atidarymą. Visi lenkia
sunkias, tebeūžiančias galvas ir
taria:
— Iki pasimatymo ateinan
čiais metais! Turime gražaus
laiko apgalvoti visas klaidas ir
suskaičiuoti uždirbtus pinigus...
Č. Senkevičius

Mirguliuoja Prisikėlimo salė.
Kovo 7-toji. Mindaugo dr-vės
paviljonas — tai sausos medžio
šakos, išsprogusios spalvotais
popieriukais. Pavasaris. Kaziu
ko mugė. Toliau — skautės.
Pilni stalai tortų ir rankdarbių.
Vyresnieji slenka ratu, stabte
li prie kiekvieno paviljono, pa
kalbina jaunuosius pardavėjus,
kaiką nuperka. Kiti jau pavar
gę sėdi išrikiuotose kėdžių ei
lėse pačiame salės viduryje, nu
garas suglaudę ir belaksiančio
jaunimo apsupti. Jis zuja be
tvarkos — dar vis kažko trūks
ta, dar kažkas nepabaigta, dar
kažkur skuba. O jau atidarymas
čia pat, nes klebonas atėjo. Su
tinku jį, ir jis klausia:
— Kažin ką čia dabar reikės
jiems pasakyti po to atidarymo?
— Geriausiai pradėti “seniai,
labai seniai” buvo atidaryta pir
moji skautų mugė, dar Tėvo
Placido laikais .. .
Juokaujame, derinamės prie
mugės nuotaikos, o tuntai jau
rikiuojami. Ima vėliavas, ir —
“žengte marš” šventovėn. Juk
šiandieną šv. Kazimiero šventė,
jaunimo Globėjo, juk šiandien
Tikinčiosios Lietuvos Diena.
Jaunimas nenori būti be Die
vo — nei čia, nei Lietuvoje.
Apie tai ir pamokslą kun. L.
Januška, OFM, paruošė. O ant
altoriaus uždedami baltų lelijų
žiedai nuotaiką sukonkretino ir
pamaldų dalyvius tyliai sujun
gė.
Po Mišių prekymetis ūžė viso
smarkumu. Štai — svečiai puo
lasi užimti prie staliukų vietas
sau ir draugams, kėdes apkrau
na rankinukais ir apsiaustais.
Ak, dar vienos vietos čia trūks
ta. Kaip gaila, kad pavėlavom...
Zigzagais mėtausi iš salės į ka
vinę, iš kavinės į parodų salę.
Šalimais kažkieno iškelta ran
ka. Plūsteli spirgučių kvapas.
Svečias nešasi didžiulę lėkštę
kugelio. Atsiprašinėdamas lavi
ruoja, nardo ir pagaliau pasie
kia savo staliuką. Tada prieina
maža skautuke.
— Gal pirksite loterijos bi
lietą? Vienas už dolerį arba
penki už keturis.
— O ką gi galima bus už juos
laimėti?..:
— Aš ... nežinau ...
Ir iš tikrųjų, kam gi čia ži
noti? Siūlo — ir pirk. Kaip ki

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 Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5
FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Advokates
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.
perkėlė įstaigą nuo 1982 m. kovo 1 d. Naujas adresas:
Telefonai:

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3

įstaigos
namų

(416) 762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W„ Suite 200
prie Royal York
Toronto, Ontario

M8X1C5

W. G.

Telefonai’

jstaigos (416) 231-4138
3
namų 249-2637

DRESHER

JjRESHER-įjARAUSKAS
233-3334

-

231-2661

-

K™
INSURANCE
agency

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

VEACENAS

Visais kelionių
reikalais kreiptis

All Seasons Travel, B.D

V. BAČĖNAS

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

tel. 533-3531
nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys “Better Business“ Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario
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10 psl. . Tėviškės Žiburiai .

MONTREAL

Su artėjančiu pavasariu
artėja ir METINIS
<
<

PAUDOS BALIUS
Meninę programą atliks muziko Fausto S t r o 1 i o s
vadovaujama vokalinė grupė “VAIVA” Iš Čikagos
Šokiams gros “SUNSET” penkių asmenų orkestras
Išalkusieji gaus lietuviškų valgių,
ištroškusieji — įvairių gėrimų

balandžio 17,
Atvelykio
šeštadienį,
Anapilio
salėje.

Bus dvi turtingos loterijos — didžioji ir mažoji, kuriose
galėsite laimėti daug vertingų dalykų, įskaitant $500 pinigais

Stalai (po 10 asmenų) rezervuojami iš anksto "T. Žiburių"
administracijoje tel. 275-4672

■

Įėjimo bilietų kaina — $6.00, studentams — $3.00

Dalyvaukime visi, kad spaudos ateitis butų šviesi!

6.30 valandą vakaro,
meninės programos 7 vai. vakaro

Tėviškės Žiburių” leidėjai

TO ROM T ©«T
— Sėkmingai praėjo trijų die
nų rekolekcijos, kurias vedė kun.
dr. F. Jucevičius. Verbų sekma
dienį per 11 v. Mišias giedojo sol.
G. Čapkauskienė, akompanavo L.
Marcinkutė.
— D. Savaitės pamaldos: D. Ket' virtadienį — 7 v.v., D. Penktadienį
— 3 v.p.p., D. Šeštadienį — 7 v.v.,
Velykų sekmadienį — 7 v. ryto (Pri
sikėlimas), 10 ir 11 v.r. — sekma
dienio Mišios.
— Socialinė parapijos sekcija
lanko ligonius bei pagalbos reika
lingus tautiečius. Pranešti Graži
nai Balčiūnienei 767-8667 arba Al
binai Augaitienei 231-7416.
— Pirmoji vaikų išpažintis bei
pasiruošimas pirmajai Komunijai
— balandžio 16, penktadienį, Lie
tuvos Kankinių šventovėje.
— Inž. P. Ščepavičius paaukojo
Anapiliui $1000, tuo padidinda
mas savo įnašą iki $4000 a.a. savo
žmonos Anastazijos vardu. Jų pa
vardės perkeliamos į stambiųjų
aukotojų garbės lentą.
— Aukojo: religinei Lietuvos
šalpai $50 — V. D. Anskiai; lietu
vių kapinėms — $100 N.N., R. Erštikaitis — $35; parapijos skoloms
mokėti $200 — F. Pawelko, $100 —
N.N., V.D. Anskiai; $50 — P. Gulbinskas.
— Palaidoti lietuvių kapinėse:
balandžio 3d. — a.a. Julius Kviecinskas, balandžio 5 d. — a.a. An
tanina Kymantienė, 72 m. amžiaus.
— Numatytos pamaldos Staynerio lietuviams Verbų sekmadienį
neįvyko, nes negavo “TŽ” nr., ku
riame buvo išspausdintas praneši
mas. Pamaldos nukeltos į Atvely
kio sekmadienį.
— Mišios balandžio 11, sekma
dienį, 7 v.r. — už a.a. Oną bei Jur
gį Matukaičius ir a.a. Oną Ališaus
kienę, 10 v.r. — už Smailių miru
sius, 11 v.r. — už Laurinavičių,,
Jagėlų irGrimalių mirusius.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Didįjį Penktadienį, balandžio
9 d., 11.00 v.r. pamaldos su šv. Ko
munija.
— Velykų sekmadienį, balan
džio 11, pamaldos įprastu laiku —
9.30 v.r.; abejas pamaldas laikys
svečias kun. P. Dilys, kuris atvyks
Torontan balandžio 6 d. ir gyvens
Toronte iki vidurvasario, eida
mas klebono pareigas parapijoje.
— Parapijos choras repetuoja
kas pirmadienį, 7.30 v.v., švento
vėje.
— Tarybos-valdybos posėdis —
balandžio 15 d., 7.30 v.v., švento
vėje; dalyvaus kun. J. Calitis ir
svečias kun. P. Dilys.
—Pavasario ir vasaros veiklos
planai bus atspausdinti balandžio
mėnesio biuletenyje.
— Turintieji klausimų, liečian
čių parapiją, prašomi skambinti
M. Dambarienei 533-1433 arba V.
Drešeriui 233-3334.
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.

LIETUVAITĖ jieško kambario
lietuvių šeimoje keturiems vasa
ros
mėnesiams.
Pageidaujama
Richmond Hill, Markham, Stouffville, Ont. Skambinti tel. 545-5432
Hamiltone. Telefoną apmokėsiu.
JAUNAVEDŽIAI (lietuviai) jieško
buto su atskiru įėjimu. Prašoma
skambinti Vidai 236-1048 dienos
metu.

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

NUOŠIRDŽIAI
‘yV KVIEČIA
‘
VISUOMENĘ Į

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijose, kurias vedė
kun. Leonas Zaremba, SJ, gausiai
dalyvavo parapijiečiai. ■
— D. Savaitės pamaldų tvarka:
D. Ketvirtadienį Mišios 7.30 v.v.,
D. Penktadienį pamaldos 3 v.p.p.,
D. Šeštadienį Velykų vigilijos
apeigos 10 v.v., Prisikėlimo Mi
šios 10.45 v.v. Po D. Ketvirtadienio
Mišių iki šeštadienio vakaro vyks
adoracija, į kurią įjungiamos vi
sos parapijos organizacijos.
—Velykų dieną vakarinių Mišių
mūsų šventovėje nebus.
— Per Verbų sekmadienio 10 v.
Mišias giedojo “Volungės” choras,
vadovaujamas D. Viskontienės, o
per 11.30 v. Mišias — par. choras,
vad. V. Verikaičio, ir solistai A.
Simanavičius ir J. Sriubiškienė.
— Budėjimas prie Kristaus Kars
to — visą D. Penktadienio naktį,
jei atsiras norinčių budėti. Su
interesuoti prašomi įrašyti savo
pavardę ir telefono numerį šven
tovės prieangyje padėtame sąraše.
— Susituokė Vida Barzevičiūtė
su Martin Lavert.
— Balandžio 1 d. palaidotas a.a.
Stasys Strimaitis, 74 m. amžiaus.
— Parapijai aukojo: Č. B. Joniai
$200, E. Žolpienė $200, Rimas ir
Kastytis Strimaičiai savo tėvo a.a.
Stasio atminimui $150, J. Venslovaitis $100, J. O. Mickai $100, M. P.
Barbatavičiai $100, P. Siminkevičienė ir vaikai atminimui tėvo ir
vyro a.a. Juozo Siminkevičiaus 12tų metinių proga $100, dr. J. H.
Žmuidzinai $50, K. Aranauskas
$50; religinei šalpai: E. Račkaus
kienė $50, M. Vaišvilienė $50; vie
nuolynui L. O. Mickai $80; Velykų
gėlėms pirkti: A. Žilienė $20 ir
labdarai $10.
— Į parapijos tarybą naujai iš
rinkti: K. Abromaitis, A. Arlaus
kas, A. Bušinskas, V. Biskys, dr. J.
Čuplinskienė, S. Freimanienė, B.
Genčius, A. Karkienė, A. Kuolas,
G. Petrauskienė, D. Pranaitienė,
K. Šapočkinas, O. Skukauskienė,
V. Taseckas, A. Totoraitis.
— Velykų Mišios: Prisikėlimo
Mišios šeštadienį 10.45 v.v. už pa
rapiją, Joną Matulionį, Juozą
Švėgždą; Velykų dieną: 8 v. už Mor
kūnų ir Leskauskų šeimų miru
sius, 9 v. už Oną Ališauskienę, 10 v.
už Stasį Vaitiekūną, 11.30 už para
piją

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.
ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t. t. Skambinti tel.
532-3410 Toronte, Ont.

JONAS BANYLIS atlieka visus
namų remonto darbus: staliaus,
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 690-4473 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIŪIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto. Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

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

:

Baliaus pradžia -

Spaudos vakaro proga Anapilio parodų salėje balandžio 17-18 dienom!
engiama dailininko SAULIAUS JAŠKAUS paveikslų ir dailininkės BIRUTĖ.
BA TRAKS keramikos darbų PARODA

Anapilio žinios
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Šv. Kazimiero parapijoje. — D.
Šeštadienio pamaldos 6.30 v. va
karo — vandens, ugnies, žvakių
šventinimas ir Velykų vigilijos
Mišios. Sekmadienį, 6.30 v. ryto,
Prisikėlimas, sekančios Mišios —
11 v. — Gausus parapijiečių da
lyvavimas trejų dienų rekolekci
jose patvirtino kun. Leonardą
Andriekų, OFM, esantį labai ge
rą pamokslininką. Ilgi pamokslai
buvo išsamūs, sklandus, taip aiš
kiai ir nuosekliai nusakantys
krikščionybės prasmę mūsų gyve
nime, tikėjimo grožį, naudą, Ka
talikų Bendrijos autentiškumą,
Kristaus asmens ir dieviškumo
spindesį per amžių karalius, val
dovus ir besikeičiančius laikus.
Augščiausio laipsnio tikėjimo
grožis ateina mums per rekolek
cijų vadovą. Jo prasmingos min
tys ir žodžiai, kurių taip godžiai
klausėmės, skambės ilgai, nušviesdami tikėjimą, lengvindami
mūsų gyvenimą. — Svetainėje bu
vo bendri pietūs, kurių metu pa
rapijiečiai turėjo progos pasikal
bėti atsisveikinti su rekolekcijų
vadovu. Klebonas, gražiai įvertin
damas kun. L. Andriekų, pasi
džiaugė ir parapijiečių dalyva
vimu, — Kas sekmadienį klauso
mės labai gerų ir įdomių, niekad
nenusibostančių mūsų gerb. kle

bono kun. dr. F. Jucevičiaus pa
mokslų. Sk.
“Gintaro” ansamblio muzikos,
dainos ir žodžio plokštelės išlei
dimas praėjusį rudenį dėl nenu
matytų techninių sunkumų buvo
atidėtas. Šiuo metu toji muzikinė
plokštelė yra jau paruošta, priim
ta ir atiduota gaminimui. Jos su
tiktuvės įvyks š. m. gegužės 8 d.
koncerte Andre Laurendeau
CEGEP salėje, 1111 Lapierre St.,
La Salle, Que., ir “aplaistymas” —
baliuje tą pačią dieną AV parapi
jos salėje. Bendravardis Toronto
ansamblis “Gintaras” atvyks į sve
čius ir dalyvaus programoje. I.M.
Jaunosios kartos muzikas Alek
sandras Stankevičius-Stankay išleisdino antrą savo kūrybos plokš
telę. Vienoje pusėje yra “Keep it
up”, kitoje — “Dandy dancer”. Au
torius yra moderniosios muzikos
atstovas, garsėjantis kanadiečių
visuomenėje. Be to, jis yra ir lie
tuvių Aušros Vartų parapijos cho
ro dirigentas.
Montrealio vyrų okteto plokšte
lės sutiktuvės — koncertas rengia
mas balandžio 17, šeštadienį, 7 v.v.
A V par. salėje. Įėjimas — $8, stu
dentams ir pensininkams — $4.
Bus šaltas ir šiltas bufetas. Tą va
karą plokštelės kaina bus $8, vė
liau— $10.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

metinį pavasario
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

1982 metų balandžio 24, šeštadienį, 7 valandą vakaro,
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje
Programoje — visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės
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. Bilietai gaunami ir
Lietuvių Namuose popietės metu. Kaina - $12.50 suaugusiems, $8.00 studentams.

Tėvų komitetas

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą!

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

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

MONTREALIG LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

* 1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2Ą8. Telefonas: 766-582T !

Turininga
popietė
KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių parapijos sky
riaus ir Anapilio Moterų Bū
relio rengtoji kenčiančios Lie
tuvos tikintiesiems paremti
popietė įvyko Verbų sekma
dienį, 12.30 v.p.p., Anapilio sa
lėje. Susirinkus apie 300 da
lyvių, popietę pritaikytu žo
džiu pradėjo KLKM Dr-jos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
riaus pirm. G. Trinkienė ir
paprašė gen. Lietuvos konsu
lą dr. J. Žmuidziną, kun. kle
boną J. Staškų, buvusią trem
tinę T. Benotienę uždegti sce
noje trispalves žvakes, simbo
lizuojančias kenčiančios Lie
tuvos tikinčiuosius. (Tai die
nai pritaikytą scenos dekora
ciją sukūrė dr. A. ir S. Kazlaus
kai). Uždegant žvakes, skau
tės kanklininkės skambino
“Lietuva brangi.. .” Pirminin
kė paprašė tylos minute pa
gerbti žuvusius už tikėjimą ir
programos pranešėja pakvie
tė A. Vitkienę. Kun. dr. F. Ju
cevičius kalbėjo tema “Kan
čios paslaptis”. Tai buvo įdo
mus aiškinimas nuo senovės
iki dabar įvairiai suprantamo
kančios simbolio — kryžiaus
ir kenčiančio Jėzaus bei lietu
viško Rūpintojėlio. Tai simbo
liai, kurių bijosi net dabarti
niai Lietuvos okupantai...
Dviem pasirodymais skautų
Stp. Kairio muzikinio vieneto
kanklininkės paskambino liau
dies dainų. V. Kuprevičiūtė
padeklamavo du B. Brazdžio
nio eilėraščius — “Lietuvos
laukai” ir “Lietuvos vardas”.
Dirigentui St. Gailevičiui
sunegalavus, parapijos cho
ras negalėjo dalyvauti progra
moje, todėl maloni staigmena
buvo montrealietės solistės
Ginos Čapkauskienės pasiro
dymas. Ji atliko dvi giesmes
“Bist Du bei mir” S. Bacho ir
“O Kristau” — St. Gailevičiaus
(žodžiai — kun. St. Ylos). Solis
tei akompanavo L. Marcinkutė.
B. Mažeikienė padėkojo pro
gramos atlikėjams, įvairiais
darbais parėmusiems šią- po
pietę talkininkams, gausaus
vaišių stalo paruošėjoms, da
lyviams ir pakvietė kun. kle
boną J. Staškų palaiminti pa
ruoštas vaišes.
Tai yra girtinas abiejų mo
terų sambūrių renginys, nes
“kur du stos, visados daugiau
padarys”. V. B.

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius............... 14.5%
Terminuotus vienerlu

AfA
mielam broliui

kun. VYTAUTUI JURCEVIČIUI
i

mirus Lietuvoje,

INOCENTUI JURCEVIČIUI ir visai jo šeimai reiškiame
gilią užuojautą —

'

V. L.Pevcevičiai

E. J. Buikai

metų indėlius ......................
Uždarus terminuotus
vienerlu metų Indėlius....... ,,......
Specialias taupomąsias
sąskaitas ............................. .......
Taupomąsias sąskaitas .... ........
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................... ..........

14.5%
15.0%

13.0%

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto

Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

11.0%

6.0%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Valdybos narei

AfA

ANTANINAI KYMANTIENEI
mirus, jos vaikus ir gimines, gilaus skausmo ištiktus,
nuoširdžiai užuojaučiame ir kartu liūdime —
Toronto Lietuvių Vyresnio

Amžiaus Žmonių Organizacija

Prisikėlimo parapijos ban
kelis bus uždarytas Didįjį
Penktadienį ir Velykų sekma
dienį.

Lietuvių Namai dėl grindų
atnaujinimo bus uždaryti D.
Penktadienį, D. Šeštadienį ir
Velykų dieną. Labai atsipra
šome mūsų lankytojus, kad Ve
lykų dieną popietės nebus.
Vedėjas

Toronto Vyresnio Amžiaus
Lietuvių Organizacija (pensi
ninkų klubas, turįs savo būs
tinę L. Namuose) balandžio 13,
sekmadienį, 1 v.p.p., šaukia
visuotinį metinį susirinkimą
L. Namų Gedimino menėje.
Šio susirinkimo laukia ne tik
valdyba, bet ir nariai, kuriems
rūpi ypač numatytų namų sta
tybos reikalai, sutelkti dau
giausia vieno asmens rankose.
Grupė minėto klubo narių krei
pėsi į “TŽ” redakcija, prašy
dama priminti, kad visi klubo
nariai dalyvautų minėtame su
sirinkime ir prisidėtų prie ne
sklandumų pašalinimo. Tai
esąs svarbus susirinkimas.

Sėkmingai platinami bilie
tai į metinį “T. Žiburių” spau
dos balių. Juos užsisako tau
tiečiai net iš tolimų vietovių.
Bilietų dar yra — prašoma
kreiptis į administraciją tele
fonu 275-4672. Rengėjai malo
niai prašo ponias iškepti py
ragų, kad svečiai galėtų pasi
vaišinti. Apie tai prašoma pra
nešti “TŽ” administracijai.

Aldonos Biliūnienės kriauk
lių dirbinių paroda rengiama
balandžio 17-18 d.d. Toronto
Lietuvių Namuose. Tokias pa
rodas ji yra turėjusi įvairiose
JAV vietovėse. Šią parodą
rengia LN Moterų Būrelis. Ati
darymas — balandžio 17, šeš
tadienį, 2 v.p.p. Balandžio 18,
sekmadienį, paroda bus atda
ra nuo 11 v. r. iki 5 v.p.p.

Dailininkų Sauliaus Jaškaus
ir Birutės Batraks paveikslų
ir keramikos paroda rengia
ma balandžio 17 ir 18 dieno
mis Anapilio Parodų salėje.
“TŽ” spaudos baliaus dalyviai
turės progą ją pamatyti balan
džio 17, šeštadienį, t. y. atida
rymo dieną. Parodą rengia
KLK Moterų Dr-jos Anapilio
skyrius.
Kanados Lietuvių Fondas
ryšium su “T. Žiburių” patar
navimu informacijos srityje
paskyrė $400 paramą.

Jaunimo pobūvis, rengtas
KLJS valdybos, įvyko balan
džio 3, šeštadienį, Lietuvių
Namuose. Dalyvavo 25 jaunuo
liai. Buvo svarstomi būsimo
jaunimo kongreso reikalai.
KLJ Sąjungos valdybai vado
vauja Zita Bersėnaitė.

“Parama” D. Savaitę dirbs:
D. Ketvirtadienį nuo 10 v.r. iki
8 v.v., D. Penktadienį — užda
ryta, D. Šeštadienį — nuo 9 v.
r. iki 1 v.p.p. Velykų pirmadie
nį, balandžio 12, uždaryta.
Vedėjas

Torontiečio muziko Jono
Govėdo vadovaujamas Hamil
tono lietuvaičių choras kovo
14 d. labai sėkmingai koncer
tavo Detroite, Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Centre.

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

9—3

12 — 8

6—8

Penktadieniais
12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

12 — 6

Ketvirtadieniais

Sol. G. Čapkauskienės plokš
telei išleisti komitetas balan
džio 4 d. L. Namuose surengė
koncertą, kurio programą at
liko poetas H. Nagys ir pati
solistė, akompanuojama L.
Marcinkutės. Renginį pradė
jo V. Aušrotas, minėto komi
teto narys, o programą prane
šinėjo B. Nagienė. H. Nagys
skaitė savo išverstus latvių
ir vokiečių poetų kūrinius, pa
baigai pridėdamas ir savosios
poezijos, pabrėždamas, kad
esąs vienas iš trijų išeivijos
poetų, kurių poezija okup. Lie
tuvoje nespausdinama. Viena
priežasčių — jo baladė, su
kurta 1956 m. Vengrijos suki
limui paminėti. Sol. G. Čap
kauskienė padainavo visą eilę
kūrinių, neužmiršdama ir jau
nųjų mūsų kompozitorių — Jo
no Govėdo ir Aleksandro Stankevičiaus-Stankay.
Salėje,
prie įėjimo, buvo renkamos
plokštelės prenumeratos, be
to, atsirado ir kelios stambes
nės aukos plokštelei išleisti.
Plokštelė bus įdainuota su
simfoninio orkestro palyda
Čikagoje. Tai pareikalaus di
delių išlaidų.
Toronto Lietuvių Namų Vy
rų Būrelis ir šiais metais orga
nizuoja šeimų bei pavieniųsuaugusių asmenų stovyklą
Wasagoje — Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje liepos 25
— rugpjūčio 6 d.d. Stovyklai
reikalinga šeimininkė. Smul
kesnių informacijų kreiptis
į Toronto Lietuvių Namų raš
tinę arba skambinti B. Laučiui
tel. 252-2722.

Tautos Fondas šiais metais
įteikė dr. J. Pajaujo knygą “So
viet Genocide in Lithuania”
Toronto universiteto kancle
riui ir buvusiam Kanados at
stovui Jungtinėse Tautose Ig
natieff, Toronto burmistrui
Art Eggleton ir jo svečiui Olan
dijos sostinės Haagos miesto
burmistrui, Toronto un-to pro
fesoriui Ian Burton, dažnai
važinėjančiam į mokslines
konferencijas
užsieniuose,
įskaitant Sovietų Sąjungą. Be
to, knygų įteikta Toronto un
to bibliotekoms ir pagrindi
nėms Toronto miesto bibliote
koms.

Naujas Ontario socialistų
(NDP) partijos vadas Bob Rea
š. m. kovo 29 d. Ontario parla
mento rūmuose sukvietė spau
dos atstovus susipažinti ir pa
vaišino užkandžiais bei gėri
mais. Jis savo kalboje paste
bėjo, kad Kanadoje visi žmo
nės turi būti vienodai verti
nami be jokios diskrimina
cijos. Pažadėjo tai įgyvendin
ti. Dalyvavo ir “Tėviškės Žibu
rių” atstovas.
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v. v. Toronte.

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsą turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924
I

