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Gyvenimas, kurin veda 
prisikėlęs Kristus

MORTON T. KELSEY

Šios ištraukos autorius yra 
episkopalų kunigas, teologas, 
poetas, psichologas ir profeso
rius katalikų Notre Daine uni
versiteto JAV-se. Yra parašęs 
15 didesnių ar mažesnių kny
gų daugiausia teologinėmis 
temomis. Ši ištrauka paimta iš 
knygos “Afterlife". RED.

Daugumai žmonių gyveni
mas yra labai sunkus. Dvide
šimt metų buvau gana didelės 
parapijos klebonu, skaičiau 
paskaitas daugelyje šio kraš
to ir taip pat kelių kitų kraš
tų vietovėse. Kur tik nuvyks
tu, randu tokius pačius žmo
nes su labai panašiom proble
mom. Kai pasiklausau jų pasa
kojimų, randu labai nedaug vy
rų ir moterų, patenkintų savo 
gyvenimu. Kaip ir žymusis bri
tų filosofas John Stuart Mill, 
jie negali net įsivaizduoti gy
venimo, kuris juos patenkintų. 
Dauguma vyrų ir moterų ban
do pasislėpti nuo konflikto 
ir skausmo, kuris ima užgulti 
juos vienišumo bei ramybės 
valandomis.

Mes visi žinome pabėgimo 
kelius, kuriuos renkasi dau
gelis žmonių, vengdami pa
žvelgti į save vienišoje tylo
je. Mes rūpinamės alkoholiz
mo ir narkotikų statistika, 
bet esame linkę pamiršti, 
kad mūsų perdėtas aktyvumas, 
įskaitant ir televizijos ligų, 
taip pat yra rimta dvasinė pro
blema. Daugumas mūsų išsi
gąstų patekę į vienišą užda
rumą. Žmonės, kurie niekad 
neturi laiko pažvelgti į save, 
negali nei pažinti savo porei
kių, nei rasti tikrovės, kuri 
padėtų pasiruošti gyvenimui 
ir brendimui.

♦ * *
Dvidešimt penkerius me

tus klausiau žmonių kalbų 
apie jų vienišumą bei agoni
ją. Tie žmonės norėjo kalbė
ti su manimi jau dėlto, kad 
aš pats turėjau pergyventi 
savo vidaus tamsą bei konflik
tą. Aš žinau, kad negaliu teis
ti nė vieno žmogaus. Neseniai 
išėjusioje savo knygoje “Dis
cernment: A Study in Ecstasy 
and Evil” atskleidžiau savo 
paties sielą, kurią pažinau 
sklaidydamas savo svajones 
ir tapdamas atviru naujai gel
mei per mąstymą bei maldą. 
Matau, kad dauguma žmonių 
yra tokie, kaip' ir aš. Paslėp
toje savo gelmėje jie yra to
kie pat sudėtingi, kaip ir aš. 
Jie jaučia daugelį jėgų, sie
kiančių kontroliuoti jų gyve
nimą. Taip pat juose glūdi ir 
skaldomasis bei ardomasis 
pradas, bandantis užvaldyti 
vidines jėgas ir jas panaudo
ti griovimui, o ne kūrybai ar 
meilei. Tai pradas, kurį Eli
zabeth Kuebler-Ross vadino 
vidaus Hitleriu.

Kai su atviru nuoširdumu 
žvelgiame į vidinį savo gyve
nimą, randame giedrą ir švie
są. Po daugelio metų vidinės 
kovos aš radau tiktai vieną 
tikrovę bei jėgą, galinčią 
jungti visas mano dalis į dar
ną ir apsaugoti mane nuo tam
sių ardomųjų jėgų — tai Mei
lės jėga, kurią radau įkūny
tą Jėzuje iš Nazareto. Matau, 
kad Jis, blogio ir mirties 
nugalėtojas, gali padėti man 
suvesti darnon suskilusią sie
lą ir išgelbėti mane nuo blo
gio grėsmės, tykojančios ma
ne suardyti ir nutempti vie
nu ar kitu keliu. 

♦ ♦ *
Aš manau, kad nieko nėra 

blogesnio kaip žvelgti į ne

marų gyvenimą, kuriame rei
kia grumtis bei kovoti vienam 
su blogio jėgomis savyje ir už 
savęs. Tai tikras pragaras. Jė
gos, su kuriomis aš susiduriu 
savo viduje, yra stipresnės už 
mane. Kaip Paulius rašė efe- 
ziečiams, mes kovojame su 
“dvasine blogio armija dan
guose” (6,12). Ir jeigu aš nega
liu rasti tokio Sąjungininko, 
kuris yra nugalėjęs šią tam
są, tai nemarumas tampa kan
čia, didesne už visa, ką galiu 
įsivaizduoti. Tuo atveju pa
galba yra tikra palaima. Man 
reikia dvasinio perkeitimo, 
atnaujinimo, naujo gyvenimo, 
prisikėlimo. To man reikia 
ne tik šiame, bet ir būsimame 
nemariame gyvenime.

Robertas Herholdas straips
nyje “The Christian Century” 
rašė, kad Elzbietos Kuebler- 
Ross idėjos apie nemarumą at
ėmė prasmę Velykoms. Pasak 
jo, nereikėtų Velykų, jeigu 
žmonės būtų nemarūs. Nieko 
negali būti klaidingesnio. 
Minėtasis Herholdas, atrodo, 
nepažįsta dvasinio pasaulio, 
kurio jėgos glūdi mumyse. Ga
limybė susidurti su nemaru
mu, norime ar nenorime, Kris
taus prisikėlimą daro būtiny
be.

Man svarbu ž7 » ‘ Ve
lykų jėga man yra prieinama 
šiame gyvenime. Kristus, ku
ris nugalėjo blogio Nešėją ir 
Mirtį (pirmųjų krikščionių 
Bendrijos prasme, kuri kal
bėjo apie mirtį kaip beveik 
apie asmenį), gali išgelbėti iš 
jėgų, kurios traukia mane am- 
žinojon agonijon. Pažinęs tą 
beveik kasdieninį prisikėli
mą, jau galiu įžvelgti, kad Ve
lykų jėga man yra prieinama 
ir nemarumo pasaulyje. Taigi 
aš visas įžengiu į nemarumą 
ir esu nuolat reikalingas pri
sikėlimo. Net po mirties ga
liu būti perkurtas ir artėti 
į tikrovės pilnatvę, tapdamas 
vienu iš Dievo vaikų.

* * * i
Mirtis mane nuginkluoja, 

ir aš turiu likti visai nuogas. 
Tada nebeįmanoma slėptis 
nuo tamsiųjų savo gelmių. Ir 
jei kas nuoširdžiai žvelgia į 
nemarumo priartėjimą, bet ne
randa perkeitimo bei prisikė
limo galimybės, turi tik pasi
baisėti. “Tibeto mirusių kny
ga” (The Tibetan Book of the 
Dead) rašo, kad kitos kultū
ros pastebėjo tą patį dalyką. 
Toji knyga nurodo, kaip vesti 
mirštantį asmenį į tarpinę 
“bardo” būklę, kol siela dar 
nepasiekė anapusinio gyveni
mo. Ji mato taką, einantį per 
didelius pavojus, net per bai
sybes. Galbūt sunaikinimo 
mintis atrodo priimtinesnė 
už susidūrimą su tokiais pa
vojais arba už nuobodžią, su
stingusią amžinybę. Kartais 
manyje kyla klausimas, ar da
bartinis meterialistinis po
mirtinio gyvenimo neigimas 
nėra iš dalies pastanga iš
vengti būtino perkeitimo, 
kurio reikalauja nemarumas. 
Jei nemarumas yra tai, kas 
mūsų laukia ateityje, tai aš 
turiu patirti perkeitimą bei 
prisikėlimą; jei ne — tuomet 
geriau būtų sunaikinimas.

* * *
Nemarumas ir prisikėlimas 

leidžia mums skirtingai pa
žvelgti į pomirtinį gyvenimą. 
Nemarumas kalba apie žmo
gaus gyvenimo ir jo asmens 
tęstinumą. Visi įrodymai sa
ko, kad yra vienoks ar kitoks 
natūralus pomirtinis žmogaus 
tęstinumas. Tą patį tvirtina 
modernieji tyrinėjimai ir be-

Išganytojas Kristus, nugalėjęs blogį, skleidžia dievišką šviesą pasauliui Dail. Saulius Jaškus

veik visos didžiosios pasau
lio religijos. Tai sunku paneig
ti žmogui, kartą išsilaisvinu
siam iš siauros pasaulėžiūros. 
Tačiau nemarumo neužtenka. 
Jis yra esminis ir būtinas, 
bet nepakankamas.

Nemarumui reikia vietos, 
viešpatijos, pasaulio, kuria
me jis gali reikštis. Yra dva
sinė viešpatija —■ pasaulis, 
kurin įžengiame mirdami. Tą 
viešpatiją regime savo svajo
nėse, patiriame giliuose mis
tiniuose bei religiniuose 
pergyvenimuose. (. . .)

Sunku tikėti į žmogaus bren
dimą ir perkeitimą, jei panei
giamas betkoks sielos tęsti
numas, bet dar sunkiau pri
imti tęstinumo mintį, jei pa
neigiamas tikėjimas į betko- 
kį žmogaus perkeitimą. Kai 
žmogus supranta amžiną gyve- 
nimą kaip tęstinumo ir per
keitimo junginį, lengvai atme
ta daugumą nesąmonių, kylan
čių iš vienašališkos dvipolia-

rinės tikrovės sampratos.
Tuomet darosi aišku, kad 

reikia stengtis kiek galint ge
riau pasiruošti busimajam gy
venimui, kuriame bus galimy
bė augti. Taip pat turi būti 
aišku, kad gyvenimo pilnat
vės davimas yra vien gailes
tingojo Dievo malonė. Tuo bū
du brendimas netampa priešy
be statiškąja i tobulybei. Abu 
šie pradai yra amžinojo gyve
nimo aspektai.

Iš to kyla reikalas mistiniu 
būdu patirti dvasinį pasaulį. 
Tačiau niekas prie jo labiau 
nepriartėja, kaip tas, kuris 
myli nelaimingus ir neatbaig
tus žmones šioje žemėje bei 
jiems padeda. Krikščioniškoji 
mistika yra antroji medalio 
pusė krikščioniškos etikos 
bei meilės. Dievo karalystės 
kūrimas šioje žemėje, bandant 
tobulinti žmoniją, nekliudo 
įžengti ton karalystėn ir po 
mirties. Socialinė veikla nė
ra mistinės vizijos priešybė.

Abi yra dalys didesnės visu
mos. (. . .).

Baigiant reikia pabrėžti: 
mūsų asmenybės yra nemarios 
ir turi pomirtinį tęstinumą. 
Yra pasaulis, kurin įžengia
me po mirties. Naujoje egzis
tencijoje yra perkeitimo ga-, 
limybės, didesnės nei iš viso 
galime įsivaizduoti. Ten yra 
vadovas vesti mus į pilnutinį, 
galutinį ir beribį gyvenimo 
džiaugsmą. Tasai vadovas yra 
pats prisikėlęs Kristus.

^^^RISTAUS Prisikėlimas teatnaujina 

mūsų tautos vilti sulaukti Lietuvos 
prisikėlimo, teatgaivina mūsų ryžtą kovoti
gerąją kovą ir ją laimėti Išganytojo ženklu!

Galutinė pergalė
Gyvenimas pulsuoja ritmu. Jį, labai tikslų, matome astrono

minėje visatoje, gamtoje (metų laikai), organizme (širdies plaki
mas), žmogaus eisenoje, poezijoje, religijoje . . . Krikščionybėje 
ritmas labai ryškiai matyti ypač liturginiame gyvenime — Ad
ventas, Kalėdos, Gavėnia, Velykos, Sekminės ir t.t. Į tą liturginį 
ritmą yra įjungtas visas Kristaus gyvenimas — pradedant gimi
mu, baigiant Prisikėlimu. Tuo būdu dieviškasis ritmas išsi
skleidžia žemiškame gyvenime, kad ir žmogiškasis ritmas galė
tų su juo susiliesti. Ir tada, kai žmogiškasis ritmas susiderina 
su dieviškuoju, atsiveria kelias į pilnutinį gyvenimą. Deja, toji 
sandara neateina savaime. DažnaRdieviškasis ritmas eina vienu 
keliu, o žmogaus — kitu. Būna atvejų, kai žmogiškasis ritmas 
kertasi su dieviškuoju, kryžiuojasi ir neranda harmonijos. Ir 
tai dėlto, kad žmogiškasis ritmas nėra mechaniškas plazdėji
mas, o laisvas žygiavimas tokiais keliais, kurie kartais neveda 
dievop. Iš tokio žygiavimo gimsta konfliktas, kančia, juoda nak
tis be žvaigždžių. Toksai žmogaus gyvenimo ritmas, nerandan
tis atoliepio dieviškajame, baigiasi beprasmybe, akligatviu, 
gyvenimo pilnatvės praradimu. Ir tiktai tada, kai žmogiškasis 
ritmas randa kelią į dieviškąjį, atsiveria giliaprasmė perspek
tyva, vedanti į galutinę prasmę bei pergalę.

ŽMOGIŠKASIS gyvenimo ritmas, atradęs kelią į dieviš
kąjį, visdėlto negali padaryti staigaus šuolio ir peršokti 
žmogiškosios kančios zonos. Taip, jis mato perspektyvo

je dieviškąją šviesą, tačiau negali pavirsti drugeliu jon lengvai 
nuplasnoti. Žmogui tenka kasdien žygiuoti per uolėtą sritį, per 
dygius plotus, pro erškėčių krūmus, patirti gamtos ir ypač kitų 
žmonių teikiamo skausmo. Ir tai todėl, kad žmogiškojo ritmo 
zona yra atremta į laisvę, kuri žmogų daro žmogumi, išvaduoja 
iš manekeno ir iš gyvūno būklės. Toji laisvė žmogų išaugština, 
bet kartu ir kančios zonon panardina. Tai labai akivaizdžiai ma
tome ir Kristaus gyvenime, kuriame ir dieviškasis, ir žmogiška
sis ritmas jungėsi į vieną darnią liniją, tačiau ėjo per kančios 
zoną. Mes, sekdami Kristaus pėdomis, neišvengiamai susidu
riame su Jo kančia, kuri vieniems yra papiktinimas, kitiems — 
atrama bei stiprybės šaltinis. Papiktinimas tiems, kurie mano, 
kad dieviškasis Kristus žmogiška kančia save nudievina ir su
kelia abejones dėl savo pasiuntinybės. Atrama bei stiprybė 
tiems, kurie mato dieviškojo ritmo skleidimąsi žmogiškame gy
venime. Jei tūkstančiai krikščionių kankinių atlaikė savo kan
čias nepalūžę, tai dėlto, kad rado dievišką atramą Kristaus kan
čioje. Tai stiprybės šaltinis ir dabarties krikščionims, kuriems 
tenka žygiuoti labai dygiais keliais.

KRISTAUS kančia daugeliui sudaro įspūdį silpno žmo
gaus, pasiduodančio savo likimui, nesipriešinančio pik
tadariškai rankai. Einantiems Kryžiaus kelius-stacijas 

lieka įspūdis, kad, kaip ir Kristaus, visas krikščionies gyvenimas 
tėra kančia, ašara, dejonė, ašarų pakalnė. Bet tai nesusiprati
mas, pagrįstas fragmentiniu įspūdžiu. Kristaus gyvenimas yra 
ne tiktai kančia, bet ir pergalė, triumfas. Jo kančia yra kelias, 
vedantis į galutinę pergalę. Paneigimas žmogiškos kančios 
reikštų paneigimą ir žmogiškumo, atremto į laisvę. Kristus kan
čios problemą sprendžia visai priešingai —Jis ją priima, įjun
gia į dieviškąjį ritmą ir iškelia kenčiantį žmogų į galutinės per
galės plotmę. Kristaus kančia nėra silpnuolio pasidavimas, be
jėgiškumas, o moralinės jėgos išskleidimas. Fizinėje plotmėje 
ji nematoma, tačiau dvasinėje ji yra akivaizdi. Tai iliustruoja 
pvz. kad ir Gandhi pavyzdys. Jo nesipriešinimo laikysena prieš 
fizinę jėgą reiškė dvasinės jėgos pergalę. Kristaus kryžiuje ma
tyti dvasinės jėgos didybė ir fizinės — menkybė. Kryžius tapo 
išganymo simboliu, o Kristaus kankintojai — pasmerkimo. Pa
galiau kryžiaus pergalė liko patvirtinta Kristaus prisikėlimu, 
kuris reiškia akivaizdų ir galutinį triumfą. Jame dieviškasis ir 
žmogiškasis ritmas rado ir tev .randa savo atbaigimą. Jis drąsi
na visus tikinčiuosius nep jti kančios zonos, žygiuoti drąsiai 
dygiais keliais, nes jie veda gUutinėn pergalėn. Pr. G.

Tavo pralaimėjimas - triumfas
Žymusis vokiečių teologas Karlis Rahneris apie Kristaus ir žmogaus misijų

Tu, Viešpatie, tikrai ištarei: 
“Atlikta”. Taip, Viešpatie, Ta
vo misijos pabaiga atėjo. Ta
vo gyvenimo pabaiga. Tavo gar-
bės, žmogiškosios vilties, ko
vos ir darbo pabaiga. Viskas 
baigta, padaryta. Viskas ištuš
tinta. Tavo gyvenimo kelias pa
sibaigė. Esi beviltis ir bejė
gis. Tačiau toji pabaiga yra Ta
vo atbaigimas bei išsipildy
mas. Juk kiekvienas, kuris pa
siekia meilės bei ištikimybės 
pabaigą, pasiekia atbaigimą 
bei išsipildymą. Tavo pralai
mėjimas yra Tavo triumfas.

Viešpatie, kada aš kartą ant 
visados visa tai suprasiu šį 
Tavo ir mano gyvenimo dėsnį:

kad mirtis yra gyvenimas, kad 
savęs praradimas yra savęs 
atradimas, kad varganumas 
yra turtas, kad kentėjimas yra
malonė, kad pasiekimas pabai
gos tiesoje yra išsipildymas?

Taip, Viešpatie, Tu pasie
kei atbaigą. Misija, kurią 
Tau skyrė Tėvas yra išpildy
ta. Taurė, kuri neturėjo Tavęs 
aplenkti, yra išgerta. Mirtis, 
kuri buvo baisi, atlaikyta. Pa
saulio atpirkimas atliktas. 
Mirtis nugalėta. Nuodėmė taip 
pat. Tamsos dvasios galia su
triuškinta. Vartai į gyvenimą 
atkelti. Dievo vaikų laisvė lai
mėta. Gaivinanti malonės Dva
sia gali dabar dvelkti kur tik 
nori. Šio tamsaus pasaulio ža
ra jau rausta horizonte, kuria
me ima švisti Tavo meilės auš
ra. Ir po trumpo laiko (taip 
vadiname pasaulio istoriją) 
ji suliepsnos ryškia Tavo Tė
vo ugnimi. Tuomet visas pasau
lis bus panardintas Tavo mei
lės liepsnų jūroje. Viskas baig
ta.

Paimki ir mane į savo dva
sios išsipildymą, Viešpatie, 
kuris atbaigei visą pasaulį,

(Nukelta j 11-tą psl.)
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Nekaltos aukos
Pastabos liudininkės, mačiusios keliu lietuviu teisina 
Kaune, kur jie buvo kaltinami kitataučiu naikinimu

“Juodoji knyga” Izraelyje
Lietuvos skyriaus nėra, bet kaikurie faktai minimi

VANDA STAŠAITIENĖ

Dažnai man mintys gyvai at
kuria (as dienas, kai 1962 m. 
rugsėjo gale Kaune buvo vie
šai sprendžiama byla aštuonių 
lietuvių, kaltinamu dalyvavi
mu 1941 metu žydų naikinime. 
Tas teismas truko 10 dienų, 
bet aš turėjau progų tik ketu
rias dienas stebėti šių teisia
mųjų teismo eigą: Prano Matiu- 
ko (gimusio 1908 m. Maskvoje), 
Stasio Benžiaus, Jono Palu
binsko, Leopoldo Mačiaus, 
Juozo Kopūsto, Boleslavo Čir- 
vinsko, Klemenso Skabicko ir 
Aleksandro Raižio.

Teismas vyko Kauno Profsą
jungos rūmuose, o salė, kurio
je vyko pats teisinas, buvo skir
ta ne teismo posėdžiams, bet 
koncertams ir vaidinimams, 
turėjo sceną ir dar balkoną 
žiūrovams.

Jau dvi savaites prieš teis
mo pradžią daugelyje įstaigų 
ir įmonių buvo dalinami dar
buotojams abonementai daly
vauti žiūrovais bylos svarsty
me. Teismas vyko kas dieną 
nuo ryto 10 v. iki 5 v.p.p. Tomis 
dienomis, kai galėjau pasi
traukti nuo savo darbo įstai
goje, skubėjau 7 v.r. į salę 
užimti vietos laukiančiųjų ei
lėje, idant galėčiau gauti ge
resnę vietą, iš kurios būtų vis
kas matoma ir girdima. Pavėla
vus buvo sunku įsibrauti į sa
lę, pilnutėlę žiūrovų, daugiau
sia žydų tautybės asmenų.

Teismas buvo vedamas pro
kuroro kaltintojo. • o kiekvie
nam teisiamajam buvo priskir
tas advokatas. Bet jau iš pat 
pirmos dienos buvo matyti, 
kad visas teismas yra iš anks
to suplanuotas ir sufabrikuo
tas. Ant teisėjų stalų gulėjo 
krūvos bylų, kurios buvo spe
cialiai paženklintos prikaišy- 
tais popieriaus lapais: kai ku
ris iš teisėjų ar prokuroras 
tik pažvelgdavo į kurią bylą, 
atsiversdavo paženklintą vie
tą ir tuoj pat, lyg atmintinai, 
perskaitydavo pritaikytą teks
tą vienam ar kitam kaltinama
jam.

Tarp kaltinamųjų daugiau
sia simpatijų iš lietuvių vi
suomenės turėjo Stasys Ben 
žius, nes jis daug metų dirbo 
statybos treste kaip darbų vyk
dytojas. Jis buvo daugelio ge
rai pažįstamas. Jo draugai, 
kaimynai ir bendradarbiai jį 
pažinojo kaip dorą, sąžiningą 
ir draugišką žmogų Benžiaus 
žmona, kuri mokytojavo vieno
je mokykloje, buvo tuoj atleis
ta, vos prasidėjus teismo ei
gai. Tai reiškė, kad teisiamų
jų likimas buvo iš anksto nu
spręstas.

Vieną dieną per apklausi
nėjimą teisiamasis Benžius 
aiškinosi, kad jis dirbo komen
dantūros raštinėje, kur dau
giausia laiko praleisdavo prie 
rašomosios mašinėlės. O jau 
sekančią dieną "Kauno Tieso
je", o taip pat ir Vilniaus 
“Tiesoje" pasirodė straipsniai, 
apibūdiną Beūžiu kaip “žudi

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,

jo žmoną JANINĄ, dukras — RITĄ, VIKTORIJĄ ir 
MARY-ANNE su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

"Gintaro" ansamblis ir tėvų komitetas

ką su rašomąją mašinėle".
Per liudininkų apklausinė

jimą pro duris, kuriomis nau
dojosi tiktai teisėjai ir mili
cininkai, įėjo pagyvenęs, su
vargęs vyras, pasiremdamas 
lazdele. Prisistatęs teisėjams, 
jis pasisakė savo pavardę, var
dą ir metus. Paskui, priėjęs 
prie teisiamųjų, pradėjo juos 
apžiūrinėti. Atskaitęs iš kai
rės ketvirtą, parodė pirštu į 
Benžių ir tarė: “Pažinau, ket
virtas yra Benžius”. Ir taip jis 
pasirodė su savo genialia at
mintimi: po 22 metų “atpaži
no” žmogų, matytą 1941 metais, 
kai šis tada tebuvo vos per 20 
metų amžiaus. Tada pradėjo 
pasakoti matęs Benžių bėgio
jantį su šautuvu prie duobės, 
kur buvo suvaryti žydai. Po 
tokio apkaltinimo teisiamajam 
nebuvo leista pasisakyti, bet 
už jį tuoj atsiliepė jo gynėjas, 
kreipdamasis į liudininką: 
"Tamsta, matyt, irgi ką nors 
negero veikei tada, jeigu taip 
netoli nuo Benžiaus buvai?” 
Bet liudininkas, demonstraty
viai pakėlęs į viršų savo laz
dą, atsakė: “Jau savo atlikau! 
Neseniai grįžau atlikęs baus
mę iš Sibiro”. Ir taip vaidini
mas buvo baigtas.

Vieną iš tų keturių dienų, 
negalėdama įsibrauti į didžią
ją salę, užlipau balkonam Visi 
garsiakalbiai veikė pilnu.stip
rumu. Pertraukų metu pasikal
bėjau su ten esančiais pažįs
tamais žydais ir atvirai pasi
sakiau, kad man gaila teisia
mųjų, matosi, kad jie tik au
kos. Bet žydai triumfavo ir ūžė, 
laidydami įvairias replikas ne 
tik teisiamiesiems, bet ir gra
sino keršysią daugumai lietu
vių. Piktinausi žydais, kad jie 
tiek metų gyvenę Lietuvoje ir 
anksčiau kalbėję lietuviškai, 
dabar kalbėjo visi rusiškai. 
Gyrė rusus, kad jie jų draugai, 
užtarėjai ir vaduotojai.

Tas teismas buvo surengtas 
pataikaujant ir padedant žy
dams, kurių tada buvo pilnas 
Kaunas ir Vilnius. Visi žydai 
tuo metu buvo komunistų par
tijos nariais, o jų emigracija 
Izraeliu dar nebuvo prasidė
jusi.

Girdėjau, kai buvo leista 
teisiamajam Matiukui pasakyti 
savo paskutinį žodį. Jis pasa
kojo, kad buvo gimęs ir gyve
nęs Maskvoje. Po revoliuci
jos Rusija skendusi nekaltų 
žmonių kraujuje. sakėsi ne
kenčiąs rusų, esąs ir mirsiąs 
lietuviu patriotu ir teismą ne
prašąs pasigailėjimo, nes jo 
likimas jau esąs nuspręstas. 
Salėje garsiakalbiai tuo me
tu specialiai buvo išjungti, 
kad žiūrovai mažiausiai ga
lėtų girdėti jį kalbant.

Ir taip dešimtą teismo die
ną buvo padarytas sprendi
mas visus kaltinamuosius su
šaudyti. Nuosprendis neskun
džiamas (juos teisė augščiau- 
sio teismo išvažiojamoji se
sija). Teismas buvo parodo
masis.

Sesuo LORETA JONUŠAITĖ, vaiku darželio mokytoja Toronte, tarp savo auklėtinių užsiėmimo metu. Š. m. vasa
rio mėnesį jai suėjo 30 metų vienuolinio gyvenimo, kurį jinai paskyrė darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais

Nijolės ir Jono Sadūnų teismas
Vakarų spauda pastaruoju 

metu pranešinėja apie naują 
represijų bangą Baltijos ša
lyse. Daugiau smulkmenų gau
ta iš Rygos ir Talino. Iš Lie
tuvos konkrečių duomenų, iš
skyrus kunigo Svarinsko suė
mimą, kol kas Vakaruose nė
ra.

Šiomis dienomis naujų ži
nių apie vilniečių Nijolės 
Sadūnaitės ir Jono Sadūno 
persekiojimą paskelbė V. Vo
kietijos katalikų žinių agen
tūra KNA. Teigiama, kad pilie
tinių teisių gynėja Nijolė Sa- 
dūnaitė šiuo metu esanti Sau
gumo organų jieškoma. Ji ir 
jos brolis Jonas Sadūnas esą 
apkaltinti įžeidimu ir šmeiž
tu. KNA pažymi, kad N. Sadū- 
naitė Lietuvoje simbolizuoja 
religinį pasipriešinimą. At
likusi šešerių metų bausmę Si
bire. nuo pat sugrįžimo į Vil
nių yra saugumiečių nuolat se
kama. Agentūra teigia, kad jai 
ir jos broliui pradėtos bylos 
pagal sufabrikuotus kaltini
mus, kurie išdėstyti jų pareiš
kimuose Vilniaus prokuratū
rai. N. Sadūnaitė savo pareiš
kime reikalavo tuojau paleisti 
iš psichiatrinės ligoninės sa
vo brolį Joną, kuris buvo joje 
prievarta laikomas ekspertizės 
tikslais ir vėliau kaip norma
lus paleistas. J. Sadūnas savo 
pareiškime skundėsi dėl gydy
tojos Reginos Ražinskienės ne
pateisinamo elgesio su jo se
serim Nijole, atėjusia į ligo
ninę brolio aplankyti. Nijolę, 
besikalbančią su broliu ir 
dviem kitais kaliniais, gydy
toja Ražinskienė grasino su mi
licijos pagalba išmesti iš li
goninės.
' Vienuolikai dienų praėjus 
po to sankirčio, J. Sadūnas 
buvo iš psichiatrinės ligoni
nės paleistas ir daugelį kar
tų prokuratūros tardomas. Jis 
kaltinamas pagal Baudžiamojo 
kodekso 132 straipsnio antrą
ją dalį, kuri numato bausmę 
iki penkerių metų.

Pradėta byla ir N. Sadūnai- 
tei. Apie tai papildomi šalti
niai praneša štai ką: minėto
ji Naujosios Vilnios psichiat
rinės ligoninės darbuotoja 
— gydytoja Regina Ražinskie
nė. bendradarbiaudama su 
Saugumo organais, surašė me
lagingą aktą, kurį pasirašė 
medicinos sesuo Jadzė Sta- 
ševskaja ir sanitaras Česlav 
Černevskij. Kiti ligoninės dar
buotojai neteisingą kaltini
mą pasirašyti atsisakė. Pa
gal Ražinskienės skundą Ni
jolei Sadūnaitei iškelta byla. 
Manoma, kad ji kaltinama dėl 
tariamo įžeidimo, už kurį Bau
džiamojo kodekso 133-sis 
straipsnis numato bausmę iki 
vienerių metų pataisos darbų.

N. Sadūnaitė yra labai pla
čiai žinoma ne tik Lietuvoje, 
bet ir Vakaruose, ypač tikin
čiųjų pasaulyje. Jos vardu vei
kia moksleivių būreliai ir tarp
tautinis komitetas V. Vokieti
joje.

Sadūnaitė buvo suimta 1974 
m. rugpjūčio 27 d., kai per kra
tą pas ją buvo surastas rašo
mąja mašinėle perrašomas 
“LKB Kronikos" 11 nr. Pareng
tiniame tardyme ji atsisakė 
duoti betkokius parodymus. 
Už tai jai buvo grasinama 
psichiatrine ligonine. 1975 
m. birželio 16 d. Sadūnaitė 
buvo nuteista trejiem metam 
griežto režimo lagerio ir tre
jiem metam ištrėmimo. Pasau

lyje plačiai nuskambėjo jos 
gynimosi kalba. Drąsi ir gar
binga laikysena teisme jai at
nešė daugybės dorų žmo
nių pagarbą. Neveltui šian
dien ji laikoma Lietuvos “re
liginio pasipriešinimo sim
boliu”. Anuomet Nijolė Sadū
naitė teisme pasakė: “Kiek
vieną kartą, kai teisiami žmo
nės už “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką”, labai tinka 
Putino žodžiai:
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia 

žmogžudžiai.
Jūs minate altorius, 
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės ir doros.

“Kovoti už žmogaus teises gy
venime, — tęsė tada Sadūnai
tė, — kiekvieno šventa parei
ga! Džiaugiuosi, kad man te
ko garbė pakentėti už ‘Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką’, kurios teisingumu ir rei
kalingumu aš įsitikinusi ir 
tam liksiu ištikima ligi pas
kutinio atodūsio”.

Jau dešimtmetį trunkantys 
persekiojimai Sadūnaitės dva
sios nepalaužė; Ji pasitiki sa
vo “geruoju Dievu” ir kitus 
ragina: “Gyvenimai trumputis 
— skubėkime daryti gera, nes 
prabėgusių dienų nebesugrą- 
žinsime!”

Estų Nijolė?
Sunkiai pasiekia žinios Va

karus iš Baltijos šalių, akli
nai atskirtų nuo pasaulio, ta
čiau pasiekia. Šiuo metu Vaka
rų spauda rašo apie naujų suė
mimų bangą Estijoje. Gerai in
formuotas V. Vokietijos dien
raštis “Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung” (kovo 10) patvirti
no pranešimą, kad Tartu mies
te suimta 42-jų metų architek
tė ir žmogaus teisių gynėja 
Lagla Parėk. Ji laikoma cent
riniame Talino kalėjime. Tuo 
pačiu metu Talino, Tartu ir 
Piarnu miestuose vyko kratos 
bei tardymai. Akcijai prieš 
estų opozicinius sluogsnius 
vadovauja KGB majoras Mei
nas Kruusmaa pagal ypatingą 
įsakymą nr. 22.381.

Suimtoji Lagla Parėk pri
klausė šešiolikos estų grupei, 
kuri rūpinosi Helsinkio susi
tarimų vykdymu. Ji taip pat 
buvo pasirašiusi atvirą laiš
ką, kuriame išreikštas estų 
susirūpinimas dėl Talino uos
to praplėtimo ir su tuo susi
jusio naujo rusų antplūdžio.

Laglos Parėk tėvas buvo ne
priklausomos Estijos karinin
kas, kuriam 1948 m. įvykdyta 
mirties bausmė, o motina tais 
pačiais metais buvo ištremta 
į Sibirą. Lagla Parėk dabar 
kaltinama už priešsovietinę 
veiklą ir propagandą. Ji gali 
būti nubausta iki septynerių 
metų priverčiamųjų darbų 
ir penkeriem metam ištrėmi
mo.

Kovo 1 d. prasidėjusi sau
gumo akcija Estijoje prieš 
žmogaus teisių gynėjus yra 
užsimojusi susekti pogrindžio 
spaudos leidėjus. Saugumie
čiams ypač rūpi nuslopinti 
estų pogrindžio kroniką, ku
ri eina nuo 1978 metų. Iki 
šiol Vakaruose gauta estų kro
nikos 15 numerių — iš viso 
apie 600 mašinraščio pusla
pių.

Abejotinas aiškinimas
Vakarų informacijos šalti

niai vis dar atkakliai kartoja 
spėliojimus, kad tremtinys 
vyskupas Julijonas Stepona

vičius nuo 1979 m. esąs slap
tas kardinolas. Apie tai kovo 
4 d. rašė įtakingas Londono 
dienraštis “Times”, o jo pra
nešimą pakartojo ir išplatino 
Prancūzijos žinių agentūra 
AFP.

“Times” šią žinią paskelbė, 
pasiremdamas diplomatiniais 
šaltiniais Romoje ir Londo
ne, kurie teigia, jog vysku
pas Steponavičius veikiausiai 
nebuvo painformuotas apie 
savo paskyrimą “in pectore”, 
kad neturėtų daugiau sunku
mų su Maskva.

Londono dienraštis rašo, 
kad popiežius vyskupą Stepo
navičių laiko ypatingoje pa
garboje ir jam yra pasiuntęs 
kardinoliškąją beretę kaip 
solidarumo ženklą. Londono 
“Times” žinią persispausdi
no ir lietuvių savaitraštis 
“Europos Lietuvis”.

Reikia pastebėti, kad ir 
“Times” minimi diplomatiniai 
šaltiniai vadovaujasi tiktai 
spėliojimais. Ką popiežius 
turi savo širdyje (in pectore), 
tai jis vienas težino. Paslap
ties nebūtų, jeigu ji būtų 
kam nors žinoma. Užsienio 
spaudos spėliojimai tik patvir
tina gilų įsitikinimą, jog Va
tikano kardinolų paskyrimuo
se Lietuva negalėtų būti apei
ta. Teigimas, kad popiežiaus 
kardinoliškoji beretė buvusi 
pasiųsta vysk. Steponavičiui, 
yra labai abejotinas. Ji buvo 
lenkų dvasininkų atvežta į Vil
nių padėti Aušros Vartuose. 
Tą popiežiaus ženklą galima 
įvairiai aiškinti.

Baltiečiai Ženevoje
Vokiečių dienraštis “Frank

furter Allgemeine Zeitung" 
1983.11.25 išspausdino plačią 
informaciją apie baltiečių 
organizacijos BATUNo (Baltic 
Appeal to United Nations) at
mintinę, įteiktą JT žmogaus 
komisijai. posėdžiaujančiai 
Šveicarijos Ženevoje. Infor
macijoje minimas daugiausia 
latvių informacijos centro 
Europoje vedėjas Kardelis 
(Kadelis, Red.). Atmintinėje 
prašoma’JT žmogaus teisių ko
misiją atkreipti dėmesį į žmo
gaus teisių pažeidimus Balti
jos valstybėse ir nurodomi 
kaikurie faktai. Pvz. prie 
Talsi ir Jekabspilio mieste
lių įrengti lageriai krimina
liniams rusų nusikaltėliams, 
atgabentiems iš Rusijos. Jie 
esą vakarais terorizuoja vie
tos gyventojus. Liepoja esanti 
paversta kariniu uostu, kur 
apgyvendinama vis daugiau ru
sų. Rygoje š. m. pradžioje 
padaryta 50 kratų. Suimti Ja
nis Veveris ir baptistų veikė
jas Janis Rozkalns (rastas pas 
jį Šv. Raštas ir Helsinkio su
tarties tekstas). L.R.

• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius"? Atsiųskite jų 
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Tclefonos 535-6252

Greitas patarnavimas, ncaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

1980 m. Jeruzalėje buvo iš
leista Vosyliaus Grossmano ir 
žinomo sovietų rašytojo Iljos 
Erenburgo redaguota “Juodoji 
knyga" rusų kalba. Tai yra 
straipsnių ir atsiminimų rin
kinys apie žydų pergyvenimus 
vokiečių okupacijoje II D. 
karo metu Rytų Europoje.

“Juodoji knyga" turėjo bū
ti išleista Sov. Sąjungoje 
1946 m., tačiau Stalinui pa
keitus savo politiką žydų at
žvilgiu, jos redagavimas bu
vo sustabdytas. Po ilgų Eren
burgo pastangų knyga buvo at
spausdinta, tačiau 1948 m. vi
sa laida cenzūros sunaikinta. 
Erenburgas “Pravdoje” buvo 
apkaltintas, kad neskiriąs 
vokiečių demokratų nuo vokie
čių fašistų.

Naujiems knygos redakto
riams Izraelyje (Erenburgas 
mirė 1967 m.) teko daug varg
ti renkant medžiagą. Jiems 
tai nevisai pavyko — Lietuvos 
skyriaus nėra. Redaktoriai 
tikisi, kad antroje “Juodosios 
knygos” laidoje šis skyrius 
bus.

Lietuva yra visdėlto šiek 
tiek paliesta. Yra išsigelbė
jusių žydų atsiminimų apie 
Vilniaus ir Kauno getus, ap
rašytas žydų pabėgimas iš Pa
nerių stovyklos, yra Lietuvos 
žydų poeto Hiršo Ošerovičiaus 
straipsnelis apie kunigą Bro
nių Paukštį.

“Paukštys, augštas, tvirtas 
40 metų vyras” — rašo Ošero- 
vičius, — pakvietė mus į savo 
senovišką Švč. Trejybės para
pijos kleboniją ir ėmė pasako
ti apie tai, kaip jis gelbėjo 
žydus vokiečių okupacijos me
tu.

Paukštys buvo susirišęs su 
kažkokiu vienuoliu ‘broliuku’ 
(Bronius Gotautas, pagal “J. 
k.” red.), kuris jam pristaty
davo žydams gelbėti pasus. 
Neretai jam i.š savo kišenės 
reikėdavo išmokėti ligi 500 
markių, kad gautų suklastotą 
pasą. Būdamas kunigas, jis 
pats išrašydavo metrikus iš 
geto ištrukusiems vaikams ir 
surasdavo jiems gyvenvietes. 
Kai bandė' apgyvendinti išgel
bėtą žydaitę Vizgardiskaitę, 
gavo pranešimą, kad juo do
misi Gestapas.

— Kas gi man likd daryti? — 
sako Paukštys. — Paskelbiau 
parapijai, kad važiuoju lanky
ti savo draugų kunigų ir išva
žiavau pas ūkininkus, kurie 

Toronto
Lietuvių Namai

šių Velykų švenčių proga
sveikina savo narius, rėmėjus, darbuo
tojus ir visa lietuviškąja visuomenę, lin
kėdami ištvermingai dirbti p a v e r g t o s 
Lietuvos prisikėlimui, kurio laukia visa 
lietuviu tauta, c

Toronto Lietuvių Namų 
valdyba

slapstė mano žydiškas “dukre
les”. Gestapas patikėjo ir nu
stojo manimi domėtis.

Paukštys yra išrašęs 120 met
rikų žydų vaikams.

Paukštys padėdavo ne tiktai 
vaikams: 25 suaugusieji slaps
tėsi Švč. Trejybės parapijos 
patalpose. Jų tarpe buvo dr. 
Taftas, advokatas Levitanas, 
Viliampolės talmudo mokyk
los vedėjo Grodzenskio dukte
rys Rachelė Rozencveigaitė, 
Kiseniskienė, teisininkas Ab
raomas Golubas su šeima, Ka- 
pitas ir kiti.

Jeigu jo išgelbėtieji pakliū
davo valdžiai į rankas, Paukš
tys bandydavo gestapininkus 
papirkti, ir tai jam dažnai 
pavykdavo.

— Jūs manote. — sako kuni
gas Paukštys, — kad aš daug 
padėjau, tačiau aš manau, kad 
daug daugiau būčiau galėjęs 
pagelbėti, jeigu būčiau dan
gaus apdovanotas praktiškų 
dalykų supratimu.

Paukštys mums parodė Ra
chelės Rozencveigaitės laiš
ką, kuriai jis padėjo išsigelbė
ti. Ji dabar mokosi Kauno uni
versitete. Laiškas rašytas lie
tuviškai. Štai keli pirmieji sa
kiniai:

‘Brangus Tėve! Leiskite man 
taip Jus vadinti, neš argi Jūs 
su manimi nesielgėte, kaip tik
ras tėvas? Kai aš tokia nelai
minga po daugelio pergyveni
mų pas Jus atėjau, argi manęs 
nepriglaudėte? Jūs iš manęs 
nieko nereikaląvot ir neklau- 
sinėjot. Jums viskas buvo sa
vaime suprantama. Jūs man 
pasakėt: ‘Čia, pas mane, nusi
raminsi ir pabūsi kurį laiką ..

Laiškas ilgas. Jis parašytas 
su meile ir pagarba. Visas jo 
turinys liudija, kad kritišku 
hitlerininkų sauvaliavimo me
tu Lietuvoje buvo gerų, sąži
ningų žmonių, kurie savo žmo
niškumo pareigą atliko ramiai, 
tarytum savaime suprantamą 
dalyką”, — baigia savo pasako
jimą Hiršas Ošerovičius.

Kun. Bronius Paukštys, sale
zietis, buvo 1942 m. Kauno Švč. 
Trejybės parapijos klebonu. 
Buvo ištremtas į Sibirą; iš ku
rio grįžo 1’956. m. Mirė 1966 m. 
gruodžio 17 d.

Panašus likimas ištiko ir 
Hiršą Ošerovičių. 1949 m. jis 
buvo suimtas ir ligi 1956 m. 
kalėjo sovietų kalėjimuose. 
1971 m.- emigravo Izraeliu. V.T.
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Veronika Jakštienė žvitriai 
nulipo laipteliais; iš po veran
dos, kur neužlyta, lindo katė, 
rietė nugarą, painiojosi po 
koją.

— Gerai, Murkė, atnešiu, jau 
atnešiu. Pasiilgai. Jei ne ma
nęs, tai pienelio ...

Katė sumiaukė, lyg padėko
dama. Bet šeimininkė tik pa
sirąžė ir nušlepsėjo drėgnu 
taku į darželį. Ten jos darbas 
ir pramoga. Katė — pasiglostyti 
sėdint prie televizijos, o čia
— sveikata ir nuobodžio nuvai- 
kymas, čia daržovė ir gėlė, 
dviejuose medžiuose paukš
čiuką linksmi pokalbiai. . .

Kartais būna įdomybių ir 
kaimynuose: vienoj pusėj tarš
kanti Barbutė ir bubenantis 
Juozapas, kitoj — šliukšt, 
tiktai šliukšt tylioji, paslap
tinga ir pasipūtus Mrs. Elsi- 
nor. Barbutės šone — dar ir 
Princas suloja, ir jiedu lietu
viškai, o kartais ir angliškai 
pasibara. O Elsinorienės gra
žiausiame šio rajono name tik 
tada įdomu, kai užsidega visos 
šviesos, kai privažiuoja sve
čią. Ilgesniais savaitgaliais 
čia pribūva jos vaikaitė ir ta
da laksto, tranko duris, palei
džia garsiausiai radiją ir ki
tas muzikas. Elsinor kiemas 
prisipildo Betty jaunais sve
čiais, trankiais kaip ir ji. 
Tada Veronika visa, ką išgir
dusi ir mačiusi, gali prislin- 
kus prie kitos tvorelės Barbo
rai perpasakoti, nes Tekiniai 
per Princo lojimą tiek negir
di ir nepastebi. O perpasakoti 
svarbu, nes gi Tekinių duktė 
pažįsta Elsinorienės vaikaitę. 
Ir pasitaikyk taip: abi toje 
pat įstaigoje dirba — Tekinių 
Marytė ir Betty.

Veronika prašiepsi pro lys
veles. Sukastos, o prilijus van
duo telkšo, takas net veliasi 
purvu. Reikia dar luktelt, nors 
jau agurkų ir ridikėlių sėklų 
prisipirkusi, o svogūnai mai- 
šiuky daiginami ir mediniam 
lovely prižėlę raudonųjų buro
kėlių; tik atnešk iš virtuvės 
ir po vieną persodink. Bus dar
bo po švenčių!

Niūniuoja Veronika, links
ma, kad palijo, pasisodins ko 
nori, gyvens čia kaip nori... 
Gerai, kad sūnus patarė persi
kelti. Šilčiau, geriau, čia na
meliai pigesni. Būtų pristigus
— amžinatilsį jos Jonas nedaug 
teuždirbdavo, bet sūnus savų 
pridėjo. . . Nuobodu vienai, o 
ką padarysi? Sūnus retai para
šo, atvažiuojančio beveik ne
sitikėk ... Apeina Veronika 
daržo pakraščiu, kur neklimps- 
ta. Stableli. Va, iš to žalio 
kelmelio, plačių lapų sklei
džiasi, ko gero, Velykoms pra
žydės . . . Kaip čia ją vadina? 
Kalija. Panaši į Lietuvos le
lijas. Tegu kaip kas nori vadi
na, o Veronikai primena nekal
tybę, Velykas, Lietuvos darže
lius... Rūtos ir lelijos, raze
tos, mėtos, nasturtos .. . Le
lijos. Ar tik viena? — Vienas 
žiedas. Ir dar tik vyniojasi, tik 
rutuliuku išsisuka iš tarp ža
lių, sodrių lapų, pailgai pla
čių, gyslotų. Tokios skaisčios 
lelijos — tik šventųjų rankose, 
tik Dievo Motinos. Atsimena 
Jakštienė savos parapijos alto
rius, atlaiduose — kitų bažny
čių. Pritupia ji, paglosto ža
lius lapus:

— Lelijėle, pražydėk Vely
koms!

Ir apsidairo, ar kas negirdi. 
Neduok Dieve, jei Barbora! . . . 
Tuoj apšnekėtų, kad Jakštie
nė jau su savim . . . Ne, nieko 
nesimato, ima ji ravinėti, už
miršta leliją ir katę . . . Kad 
minkšta žemelė, kad puri, kaip 
kiaušinienė, tik rauk ir norėk. 
Traukia lengvas žliūges, trau
kia plačiai užsiėmusias piktžo
lių šaknis. Tai ir žemė išsipu- 
rena, paskui — tik sodink. Tu
pint užtirpsta kojos, atsitie
sia, bet ačiū Dievui niekas dar 
neskauda; ir pagalvoja: gal ko
kio apmokamo darbo prasima
nius, vis keli doleriai prie 
nedidelės pensijos . . .

Paukščiai kad suklega me
džiuose! Vienas — čir, kitas
— čir, čir; vienas trili-li, o ant
ras — čio, čio, čio! Tarytum 
barasi ir jie, kaip žmonės. 
Jakštienė net ir susijuokia 
galvodama: kaip ta Lialė Gar- 
belionienė! ... Či-či, lia-lia- 
lia, oje-oje . . . Tokia vis cypau
janti pelytė! Sudžiūvus, persi
smaugus, išsidažius, reti plau
keliai išpurenti... O eina 
kaip ant spyruoklių! Šokėja bu
vusi. Kas tenai ją žino! Žodžiu, 
po Kauno teatrą vaikščiojo. Vyr 
ras ją myli, lepina, matyt, gra

ži buvusi ar ką. O jai neįtinka 
ir tiek: tai jos “dušenka” pie
tums vėlinasi, tai vardinėms 
ne tų kvepalą nupirko . . . Kad 
tu sukeptum! Pati niekur ne
dirba, o vyrą užvarinėja. Sa
ko, net virtuvės grindis jai 
išplaunąs. Ji dažytais nage
liais, ranką grožį saugo.

Dar užmiršau Barborai pa- 
papsakot, kaip Lialė verkė 
kanarėlės ... — Veronika jau 
dairės į kaimynės kiemą, ar 
ta neišeis.

O ta Garbelionienė meilutė. 
Ji tik apie save. Kitu neužgaus, 
net aštrią žodžią nevartoja. 
Ir tik savo vyrą pabara . . . Va, 
Mikasė — tai iš proto varo! 
Tas jos gyrimasis. Jos vyras 
nagingiausias, ją berniukas 
geriausiai mokosi. Jos Jonas 
su Mikasės vyru Dunduliu 
drauge dirbo. Per šventes ir
gi susieidavo. Po stiklelio 
Dundulis paniurdavo, o Jono — 
linksmumas! Išsikalba, būda
vo, apie tėvą ūkius, derlius, 
nepriteklius, skolas . . . Kol 
karas ir okupacija viską lyg 
juoda ranka nubraukė. Dundu
lis neblogas buvo, Jonas jį mė
go, o Mikasė — neduok tu Die
ve! Tik apie savo šeimą, tar
tum kitą nebėra! Berniukas 
tartum kasdien mokykloj pagy
rimus gauna, vyras namus iš
taiso — kaip niekas .. . Tikėk 
ar netikėk, o ji sau šneka, įky
riai šneka, tartum į vieną pu
sę tesisukanti katarinka . . .

Grįžta Veronika daržu, jau ir 
katytė miaukia, apie žadėtą 
pienelį primena.

— Pasigautum pelę, tingine! 
— Subara Murkę, bet dairosi 
jos pieno lėkštės.

Nužiūri savo trobą: taisyti 
reiktų, perdažyk O ką prisi
prašysi? Juozapas Tekinis pa
slaugus, bet Barboros tada ne
gali apsiklausyti! Kiek jis pri- 
sidarbavo, nuvargo, už dė
kui ... '

Kresteli Veronika galva, 
nuveja negeras mintis. Kaimy
nai juk neblogi: padeda vieni 
kitiems, kai reikia. O Barbora 
ir nesigiria tiek . . . Ne kaip 
Mikasė Dundulienė. Anos lie
žuvis tai ir paplaka ir suplaka, 
o apie save — tik laižosi . ..

Murkė riečia nugarą, glaus
tosi uodegą papūtusi. Su kate 
lengviau sutikt, negu su žmo
nėmis.

Tegu katė šildosi pašalėj, o 
ji dulkinasi kambarius. Gali 
dar sūnus per šventes užva- 
žiuot. Vis tik neužmiršta bent 
per šventes. Seniai čia, rodos, 
sūnus buvo mažas, visi trys 
važiuodavo į šventovę. Seniai 
čia ir Lietuvoj . . .

“Kėlės Kristus, mirtis kri
to! Aleliuja . . .” —

Giedodavo su tokiu pakili
mu! Triskart su procesija ap
link šventovę, pro šventoriaus 
medžius tekant saulei. . . Kiek 
ji tai kartą sūnui pasakojo!

Tvarkosi, švarinasi, margu
čiams dažus paruošia, sijoja 
pyragui miltus, sijodama ir 
savas mintis . . . Dulkindama 
pagalvėles išeina į verandą.

— Nu, Jakštienyt, tai jau

“springklyning"? — Čia pat 
Klementina.

— Tai reikia apsišvarint, 
ogi Velykos.

— Tai aš tiesiai nuo buso. 
Da ir su prašymu . . .

— Užeik, užeik.
— Atsipusiu. Ogi ir uždusau.
Jakštienė pripylė atsigert. 

Vis galvojo, ko dabar Utėnie- 
nė prašys. Vaidino vargdienę 
pensininkę, vyras ilgai sirgęs, 
nieko nelikę . . . Šelpė ją vi
sokios organizacijos. Jakštie
nė jau niršo galvodama, nors 
viešnelę ir vaišino.

— Bepigu tau, Jakštienėje, ir 
namelį, va, turi ir sūnų. O aš 
bevaikė...

— Vaikai savo atsiima! Kol 
išmokslini, išleidi gyveni
mai! . . .

— Bet vis turi užtarėją, gel
bėtoją.

— Arba vaikams dar gelbėji, 
kai reikia.

— Tai jau . . . Bet pačios ir 
vyras neilgai sirgęs mirė .. .

Tu jos neperkalbėsi. Veroni
ka dar sušėrė per išvalytas 
pagalvėles. Trinktelėjo šal
dytuvą, papildžiusi viešniai 
apelsinų sunkos. Jos gailėki
tės, ją šelpkit! Kiek aprimo 
Veronika, vėl ėmė klausytis 
Klementinos kalbų. Apie baž
nytėlę, apie jos butelį taip 
arti, kad suskambinus varpams 
gali suspėt į sumą . . . Nerei
kia prašytis, kad kas pavėžin
tų.

Matai, kaip jai gerai? O Ve
ronika Tekinių prašo, jų Mary
tei dovanėles perka, ką gi da
rysi, į šventovę reikia nuva
žiuot, o autobusu kratytis ne- 
taip lengva . . . Bepigu Utėnie- 
nei! Visi ją prie šventovės pa
žįsta. Kviečia į kavutes, bin- 
go, priešpiečius — nė bileto 
nereikalauja iš našliukės. Tai 
altorių ji papuošia, tai kavą 
pilsto per susirinkimus. Pri
sitaiko. Gera jai.

— Tai gal jau, Verut, neat
sisakysi? Gal duosi?

Pro savo mintis Jakštienė ne
buvo išgirdusi, net nepatogu. 
Ši kartoja:

— Nagi, sakiau, kad puošiu 
Velykoms altorių! Tai ar gė
lių kokių turi?

Lelija! Tokia graži jos besi
skleidžianti lelija, vieninte
lė. Veronikai net kvapą užima. 
Tartum jau kas leliją rauna . .

— Tyli? Negi šykštauji, Jakš- 
tien?

— Kad nieko nėr! Nežydi. 
Kaip čia aš seniai... — Ėmė 
teisintis.

— Nu jau, nesakyk! Visų dar
želiai žydi, o pačios — tuš
čias.

— Tikrai! Tik . . . — Vos ne
išsitarė apie leliją. O jei pra
sitartų, tai Klementina vistiek 
išprašytų! Ji moka. Iškaulys . . .

— Negi šventovei pagailėsi? 
— Utėnienė dairėsi į langus, 
netikėjo.

— Kad nieko nėra! Gal kada 
žydės, o dabar — ne.

Mintyse sau pati teisinosi: 
juk nemeluoja, dar nepražy- 
dus . . . (Nukelta į 6-tą psl.)

Dar veikiančiose katalikų šventovėse Lietuvoje velykinio Prisikėlimo 
apeigos būna labai iškilmingos. Nuotraukoje — Kristaus kapas ir 
Prisikėlimo vaizdas Ukmergės šventovėje 1981 metais

Viršelis dail. ANTANO TAMOŠAIČIO knygos apie lietuvių margučius

Lietuva - verdantis katilas
Rusų disidente Marie Saniatan apie lietuviu pasipriešinimą dabartinei vergijai

“Lithuanian Easter Eggs”
Dail. Antano Tamošaičio parengta knyga su daugybe iliustracijų

Išeivijos skaitytojas yra 
gerai informuojamas apie pa
dėtį krašte ir disidentinį 
lietuvių sąjūdį. Mūsų spauda 
rūpestingai ir skubiai pertei
kia žinias, gautas dažniausiai 
“LKB Kronikos” laidais. Vis 
dažniau perspausdinami išti
si straipsniai iš pogrindžio 
spaudos.

Bet kiek tie dalykai pažįsta
mi Vakarų pasaulio skaityto
jui? Ar mūsų brolių ir seserų 
kova už demokratines laisves 
jam pažįstama ir suprantama? 
Tuo galima būtų suabejot. Ži
noma, sensacingi dalykai, kaip 
baleto šokėjo pabėgimas, kar
tais net neteisingai kalinamų 
disidentų a la Ščaranskio by
la susilaukia amerikiečių 
spaudoje pakartotinių primi
nimų. Bet tai maždaug viskas.

Tiesa, karts nuo karto pasi
rodo veikalai, nagrinėju di
sidentinį sąjūdį Sovietų Są
jungoj, išeina “Amnesty In
ternational” apžvalgos arba 
knygos širdį kutenančiais 
pavadinimais, kaip “Suspro- 
gusi imperija” (Helene Car- 
rere d’Encausse, L’Empire 
eclate). Tenka, deja, pažymėt, 
kad paprastai jose mažokai 
kalbama apie Lietuvą. Daž
niausiai užsimenama vien 
apie “LKB Kroniką”.

Malonią išimtį aptinkame 
prieš kelerius metus Paryžiu
je pasirodžiusiame disiden- 
tės Marie Samatan veikale 
“Droits de l’homme et repres
sion en URSS”: L’appareil et 
sės victimes (Paris, Ed. du 
Seuil, 1980). Jame stengiama
si kiek galint nuodugniau ap
tart “kitaip galvojančių” veik
lą visoje Sov. Sąjungos terito
rijoje. Baltijos valstybėms 
tenka net du skyreliai, kuriuos 
čia pateikiam. Kadangi knyga 
pasirodė prieš Maskvos olim
piadą, dalis informacijos yra 
pasenusi ar bent mums žino
ma, tačiau įdomiai primena 
tuos įvykius ir mūsų kankinių 
pavardes. Marijos (Mašos) Sa- 
matan (slapyvardis) svarsty
mai mums atrodė verti “Tėviš
kės Žiburių” skaitytojų dėme
sio.

* * *

Religinis persekiojimas
Lietuvoje vyrauja katalikai, 

Latvijoj ir Estijoj — liutero
nai. Religinė problema iškyla 
vien Lietuvoje, nors tai nereiš
kia. kad likusios dvi respubli
kos būtų nukrikščionėjusios. 
Toli gražu ne, nors, pagal tvir
tai nusistovėjusią tradiciją, 
liuteronai visad gerbia esamą 
valdžią. Visai kitaip yra su 
protestantų sektomis ir su or
todoksų mažumomis.

Sprendžiant iš krikštytų as
menų nuošimčio, kuris pažy
mėtinai augštas, Lietuvoj 70%, 
net 80% yra praktikuojantys 
katalikai; šis skaičius pada
ro ją antrą po Lenkijos tautą 
Europoj. Tikinčiųjų nuošim
tis yra taip pat didelis ir ki
tose dviejose respublikose. 
Štai pavyzdys iš Daugpilio. 
Vieno pedagoginio instituto 
ateistinio būrelio vadovas 
klausė koks (jų manymu) yra

praktikuojančių šeimų nuo
šimtis. Daugiau kaip pusė 
(tai buvo 1978 m.) atsakė tei
giamai. Bet religinė proble
ma čia panaši j Gruzijos arba 
Armėnijos problemą. Tose pe
riferinėse tautelėse sovietų 
valdžia bandė užsitikrint pa 
lankumą, nesusidurdama kak
tomuša su religija. Sena tų 
bendrijų tendencija būti sa
varankiškom sovietams neabe
jotinai padėjo.

Netokia yra padėtis Lietu
voje, labai vėlai priėtnusioje 
krikščionybę (1367), kurioje 
katalikybė ir tautinė sąmonė 
sudaro nedalomą vienumą. 
Šiame krašte religingumas 
yra lygiai tiek pat gyvastingas 
(ir neretai agresyvus), kaip 
kad yra nekompromisinis tau
tinis sąmoningumas. Du daly
kai — vienas istorinis, kitas 
konjunktūros sudarytas pa
aiškina tą padėtį.

Istorijos plotmėj (mes prie 
tų dalykų grįšim) Lietuva buvo 
viena didžiųjų viduramžio Eu
ropos galybių, kur kas dides
nė plotu ir gyventojų skaičiu
mi XIV š. už Maskvą (Maskoli- 
ją). Dabar Lietuva suspausta 
į 65.000 kv. km plotą vidury 
beribės sovietų imperijos, 
nors praeityje jos sienos bu
vo tik 140 km nuo Maskvos. Jei 
nebūtų buvusi sudaryta absur
diška unija su Lenkija, rezul
tatai būtų buvę visai priešin
gi. Tai dalykai, kurie verčia 
susimąstyti nevieną tos mažos 
tautos žmogų. Juo labiau, kad 
yra kitas veiksnys, šiuokart 
lemtas likimo, kuris skatina 
lietuvį nerimti dabartinėse 
sienose, būtent, faktas, kad 
Lietuva priklauso Katalikų 
Bendrijai, pačiai svarbiau
siai konfesijai pasaulyje.

Pridėjus tai, kad glaudūs 
ryšiai ją sieja, nežiūrint sie
nų, su Lenkija, kuri įkėlė į 
Šv. Petro sostą Karolį Wojty- 
lą, visai supantama, kodėl 
Lietuva jaučiasi turinti dau
giau idėjinės giminystės su 
Lenkija, o per ją ir su Vaka
rais, negu su bedieviška ar 
net ortodoksine Rusija. Jei 
Lenkija yra vakarietiškiau- 
siu iš visų Rytų Europos kraš
tų (tai puikiai pajunti būda
mas Lenkijoj, kuri yra tame 
pačiame meridiane, kaip ir 
Graikija, tačiau Graikijoj yra 
Rytų Europos laikas, o Rytų 
Lenkijoj — Madrido ir Pary
žiaus; Lietuvos Brastoj stai
ga peršokamos dvi valandos), 
tai Lietuva iš tikrųjų yra pa
ti vakarietiškiausia iš visų 
Sov. Sąjungos respublikų. Jo
je taip pat žiūrima lenkiškos 
televizijos programų. Kai 
prieš porą metų naujasis po
piežius atvyko Lenkijon, pusė 
Lietuvos sugarmėjo pasienin. 
Tai, savaime suprantama, ne
reiškia, kad Lietuvai neįdo
mios kitų respublikų kovos už 
laisvę, bet, prisidėdama prie 
tos kovos, jinai jai teikia na
cionalistinį atspalvį, glaudžiai 
susijusį su religijos laisve.

Žmogaus teisių komiteto 
Maskvoje kovotojai greitai 
perprato kiek sprogstamos

(Nukelta į 6-tą psl.)

PROF. R. VAŠTOKAS

1982 m. pabaigoje Lietuvių 
Tautodailės Institutas Toronte 
išleisdino dail. A. Tamošaičio 
veikalą anglų kalba apie vely
kinius margučius. Vartant šį 
leidinį, kyla klausimas, kodėl 
žymus dailininkas ėmėsi nagri
nėti margučius, t. y. sodiečių 
kūrybą. Be abejonės todėl, 
kad visų menų pradžia glūdi 
liaudies kūryboje. Didysis lie
tuvių menininkas Čiurlionis 
lietuvių liaudies dailę verti
no lygiagrečiai su menininkų 
dailės kūriniais. Jisai, orga
nizuodamas antrąją lietuvių 
dailės parodą Vilniuje (1906-7 
m.), greta dailininkų kūrinių, 
išstatė ir liaudies meno dirbi
nius. Jisai tuo metu rašė: 
“Liaudies menas turi būti mū
sų meno pamatas, iš jo turi iš
kilti savotiškas lietuvių stilius 
(jis yra mūsų pasididžiavimas), 
nes tas gražumas, kurį turi sa
vyj, yra grynas, savotiškas ir 
išimtinai lietuviškas”. (Antroji 
lietuvių dailės paroda, “Vil
niaus Žinios” 863 nr.).

A. Tamošaitis lietuvių mar
gučius laiko sodiečių dailės 
kūriniais, kurie yra verti ne 
tik pasigrožėjimo, bet ir me
ninių bei mokslinių studijų. 
Jo parengtas veikalas “Lithua
nian Easter Eggs” padaro pra
džią tyrinėjimui lietuvių ve
lykinių papročių ir margučių 
dailės.

Kiaušinis įvairiose tautose 
yra laikomas gyvybės simboliu
— pradininku. Lietuviai sodie
čiai senovėje tikėjo, kad kiau
šinis turi magiškos galios. 
Kiaušiniais arba jų lukštais 
būdavo atliekamos įvairios 
apeigos, spėliojimai, pranaša
vimai. Jį panaudojus išvengia
ma nelaimių, užtikrinamas pa
sėlių bei vaismedžių derlin
gumas, gyvulių veislingumas ir 
panašiai. Kiaušinis bū
davo marginamas ne tik pasi
grožėjimui. Jo raštams, sim
boliams ir spalvoms sodiečiai 
teikė tam tikrą reikšmę ar 
prasmę.

A. Tamošaičio veikale “Li
thuanian Easter Eggs” aprašo
mi įvairūs velykiniai lietuvių 
sodiečių papročiai, burtai, 
margučių-velykaičių margini
mas, jų raštai, spalvų deriniai. 
Pasak autoriaus, margučiai 
buvo vartojami kaipo dova
nos. Jais būdavo puošiami lan
gai, padaromi margučiams 
sparneliai, kabinami palubė
se. Velykinės dovanos bū
davo pasikeitimas margučiais. 
Jaunimas žaisdavo margučiais
— ritinėdavo arba mušdavo 
vienas į kitą iš “atimtinių”.

Didžiausia knygos dalis skir
ta pavaizduoti margučių dai
lei piešiniais ir nuotraukomis. 
Knygos teksto puslapiuose ir 
atskirose lentelėse išspaus
dinta 1800 margučių pavyzdžių.

A. Tamošaitis pradėjo rink
ti margučių raštus dar būda
mas pradžios mokykloje. Jo 
mokytojas Justinas Staugai
tis mokiniams liepdavo nu
piešti namie liaudies meno 
dirbinius. Taip Tamošaitis 
ir pamėgo piešti margučių raš
tus, taip ir prasidėjo jų rinki
mas. Vėliau, besimokydamas 
Kauno meno mokykloje, jau 
rinko bei užrašinėjo sodiečių 
kūrybą muzėjams. Savo pirmą
jį straipsnį apie lietuvių mar
gučius parašė “Pavasario” žur
nalui 1928 m. Kiek vėliau ra
šė ir kitoje spaudoje.

Atkeliaudamas į užjūrį, A. 
Tamošaitis Kanadon atsivežė 
gausų sodietiškų spalvotų mar
gučių rinkinį. Apsigyvenęs 
Montrealyje, surengė margu
čių parodą 1949 m. ir išspaus
dino jų katalogą. Pažymėtina, 
kad to katalogo lietuviškas 
ir angliškas pavadinimas bu
vo išspausdintas “Encyclope
dia of World Art” V tome 
1958 m.

Gyvendamas Kingstone, A. 
Tamošaitis, greta kitų savo 
darbų, važinėjo po įvairius 
Kanados ir JAV miestus, vis 
rinkdamas margučių raštus, 
juos piešdamas bei fotogra
fuodamas. Jis stengėsi rink
ti tik senoviškiausius ir būdin
giausių raštų lietuvių margu
čius. Atsisakė visokių kiauši
nių marginimo naujovių ir su
venyrinio pobūdžio margučių. 
Taip pat nelaikė liaudies me
nu tokių margučių, kuriuose 
vaizduojamos gėlės, gamto
vaizdžiai, portretai ir kiti rea
listiniai vaizdai.

“Lithuanian Easter Eggs” 
yra lietuvių liaudies meno kny
ga, ir jos autorius labai siste
mingai nagrinėja kokie ele
mentai, kokie motyvai sudaro 
margučių raštus bei jų siste
mas.

Margučių raštų pobūdis iš 
dalies priklauso nuo margini
mo technikos. Lietuvoje bū
davo vartojami du skirtingi 
marginimo būdai: skutinėji
mo ir rašytinis. Skutinėjimo 
technika yra žymiai senoviš- 
kesnė už rašytinį, nes jos raš
tų stilius labai panašus į ar
cheologinių laikų bronzos ir 
sidabro papuošalų raštus.

Rašytinių margučių vaško 
technika yra vėlyvesnės kil
mės. Tokiu būdu kiaušinius 
margindavo daugelis Vakarų 
Europos tautų. Be to, šioje 
technikoje esama žymiai ma
žiau atskirų rašto elementų. 
Lietuviškų raštų būdingumas 
margučiuose pasireiškia tų 
elementų savitu sugrupavimu- 
sudėstymu. “Lithuanian Eas
ter Eggs” knygoje piešiniais 
atvaizduotas didelis atskirų 
elementų raštų įvairumas, o 
jų sugrupavimus matome mar
gučių atvaizduose.

Margučių knygos parengimo 
darbas truko daugelį metų. To 
veikalo paskirtis yra kelerio
pa. Moksliniu atžvilgiu tai tik
ra margučių liaudies kūrybos 
studija, kurioje surinkti bei 
sugrupuoti jų raštų elementai 
ir ištisos jų kompozicijos į tam 
tikras sistemas. Ištirta ir pa
skelbta lietuvių margučių mis
tika bei jų tradicija liaudinė
je kūryboje.

Šis veikalas, patekęs į muzė- 
jų, universitetų bei viešąsias 
ir kitas įvairias bibliotekas, 
atliks ambasadorišką darbą 
lietuvių liaudies meno paži
nimo srityje.

“Lithuanian Easter Eggs” 
veikalas šių dienų margučių 
mėgėjams ir dailininkams bus 
tradicinių lietuvių margučių 
raštų lobynu. Kai skaitai šią 
knygą, jauti, kad pats autorius 
yra ne tik liudininkas, bet ir 
dalyvis ano meto velykinių 
papročių. Pats marginimo dar
bas gal irgi buvo autoriui pa
skata pamilti, rinkti ir studi
juoti lietuvių liaudies meną. 
“Lithuanian Easter Eggs” kny
ga moksliniu ir meniniu po
žiūriu parengta tiksliai, nuro
dyti visi šaltiniai, marginto
jo pavardės arba Lietuvos vie
tovės, iš kur jie gauti. Taip 
pat pažymėta, ar margučiai 
piešti iš fotografijų ar origi
nalų. Visi pavieniai margučiai 
numeruoti. Paskelbta rinkti
nė bibliografija. Iš veikalų 
ir straipsnių pavadinimų ma
tome, kad rengiant margučių 
knygą naudotasi ir kitų auto
rių parašytais darbais. Taip 
pat įdėtas išsamus indeksas.

“Lithuanian Easter Eggs” 
veikalą parengė pats dail. A. 
Tamošaitis — parašė tekstą, 
fotografavo arba kopijavo iš 
fotografijų bei originalų vi
sus margučius. Pagaliau jisai 
meniškai ir techniškai paren
gė spaudai tą margučių knygą.

Knygos tekstą iš lietuvių į 
anglų kalbą vertė prof. Jūra
tė Kaminskaitė. Spaudos pata
rėju buvo Vitalius Matulaitis.

KOTRYNA 
GRIGAITYTĖ

Kryžiai po nakties
Akmenėliai šviesūs veidu 

dirvon glaudžias, 
kryžium išsitiesia po nakties. 
Saulė kelias į, . . ryto 

maldą graudžią 
akmenėliai, ašarom sužibę, 

kalba 
kupini vilties.

Šviečia akmenėlių kryžiai 
pakelėse,

kaip žiedai ramunių po 
lietaus.

Dar ateis tos dienos 
per dygias rugienas . . . 
Ašaras ir kraują 
akmenėliam nuskalaus.

Kelsis kryžiai iš pilkų 
dirvonų, 

girių tankumynų ir šilų — 
švyturiais sušvitę, Aleliuja 

giedant, 
kiekvienoj pastogėj, 

kiekvienam kely 
kelsis kryžiai švyturiais 

sušvitę!



4 psi. • Tėviškės Žiburiai « 1983. III. 31 — Nr. 13 (1728)

& PAVERGTOJE TEVYMliJE e LIETUVIAI PASAULYJE
KAZIUKO MUGĖ

Vilniuje vis dar rengiamos 
tradicinės Kaziuko mugės. “Gim
tojo Krašto” kovo 10 d. laidoje 
įdėtas trumpas pranešimas apie 
šiemetinę namų verslo gaminių 
mugę, kuri tradiciškai vadina
ma Kaziuko turgumi: “Pardavė
jų su savo gaminiais susirinko 
ne tik iš Vilniaus ir aplinkinių 
rajonų,'bet ir iš tolimesnių vie
tų. O pirkėjų netrūko visas tris 
dienas. Kas įsigijo namams ir 
darbams reikalingų daiktą, kas 
iš tūkstančių spalvočiausių Vil
niaus verbų rinkosi pačią gra
žiausią ...” Valstybinės preky
bos kioskai siūlė riestainius, 
žaislus, kilimus, galanterijos 
bei kitokias prekes. Keramikos 
gaminių mugė’n buvo atvežusi 
“Jiesia”. Kažkodėl nutylima mu
gės data, nors ji, atrodo, buvo 
susieta su šv. Kazimiero dienos 
savaitgaliu.

PUOLA ALĘ RŪTĄ
“Valstiečių Laikraščio" vasa

rio 24 d. laidoje V. Ramanaus
kas savo rašiniu “Melo trumpos 
kojos” bando atsikirsti į kali- 
fornietės rašytojos Alės Rūtos 
kelionės po Rytų Augštaitiją 
įspūdžius, paskelbtus Brookly- 
ne leidžiamam žurnale “Aidai”. 
Jam nepatinka, kad ji, besiža- 
yėdama žaliomis pievutėmis, 
ežerėliais, pasigedo savo sene
lių Šklėrių gražiausių sodų, vyš
nynų, avietynų, niekur nematė 
puikių kolchozinių gyvenviečių. 
V. Ramanauskas, puldamas 
viešnią iš Kalifornijos, kalba 
apie Kunigiškių, Vaiktūnų, Gy- 
kių, Jotkonių kaimų gyventojų 
įsteigtą kolchozą “Lenino ka
liu”, kuris esąs žinomas viso
je Lietuvoje savo derlingais lau
kais, apvalytais nuo krūmų ir 
akmenų, metinėmis 1,5 milijono 
rublių pajamomis. Vaitkūnų gy
venvietėje yra parduotuvė, val
gykla, ryšių skyrius, kultūros 
namai, biblioteka. Beveik visi 
kolchozininkų namai Vaitkūnų 
ir Kunigiškių gyvenvietėse esą 
mūriniai, su vandentiekiu, kana
lizacija, kitais patogumais. V. 
Ramanausko išvada: “Supranta
ma, keliaunininkę turėjo lydė
ti baimės slogutis. Koks bebū
tų įžūlus melagis, jis nėra tik
ras, kad neišlįs yla iš maišo. Ma
tyt, dėl tos priežasties Alė Rūta, 
pasidalijusi savo įspūdžiais ‘sa
vojoje sodyboje’, neišdrįso pasi
rašyti savo tikro vardo ir pavar
dės. Pasislėpti po slapyvardžiu 
autorei gal ir geriau ...” Tai 
iš tikrųjų juokingas priekaištas, 
atskleidžiantis visišką V. Ra
manausko nesusigaudymą. Lite
ratūrinis Alės Rūtos slapyvar
dis yra žinomas ne tik išeivijo
je, bet ir raštingesniuose oku
puotos Lietuvos sluogsniuose, 
žinoma ir pavardė, tik jos kaž
kodėl nežino trumpų melo kojų 
jieškantis V. Ramanauskas.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS
Tradicine žiemos švente yra 

tapusios žirgų lenktynės ant Sar
tų ežero ledo. Jas ir šiemet su
kliudė peršvelni žiema, perplo- 
nas Sartų ežero ledas. Lenkty
nės visdėlto įvyko vasario 12 d., 
bet jas nuo ledo teko perkelti į 
ką tik įrengtą naująjį Dusetų 
žirgyno hipodromą. Lenktynėse 
dalyvavo šio sporto mėgėjai iš 
dvylikos Lietuvos rajonų su dau

1O DIENU LIETUVOJE!
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

Gegužės 12 Liepos 7 Rugsėjo 1
Gegužės 19 \ Liepos 14 Rugsėjo 8
Gegužės 26 Liepos 21 Spalio 6
Birželio 23 Gruodžio 19

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).
* * *

* Nuperkama kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR

giau kaip šimtu žirgų. Buvo rung
tyniaujama dėl vienuolikos pri
zų. Geriausią lenktynių laiką — 
2 min. 10.4 sek. su žirgu Poligo
nu 1600 m nuotolyje pasiekė Jo
navos rajono Liepiu kolchozo 
atstovas S. Ostreika, laimėjęs 
“Eikliojo žirgo” prizą. “Valstie
čių Laikraščio” prizas šioje rung
tyje teko geriausiai moterų at
stovei V. Žemaitienei, Jonavos 
sovchozo direktoriaus pavaduo
tojai, 1600 m nuvažiavusiai su 
Volunge per 2 min. 19,6 sek. Il
gesnėje 2400 m rungtyje varžo
masi dėl sovietų kosmonautų 
prizo, kurį šįkart laimėjo Laz
dijų rajono “Pergalės” kolcho
zo atstovas A. Valentukonis su 
žirgu Aresu (3 min. 28 sek.). Ko
mandinėje įskaitoje I vieta teko 
širvintiškiams su 503 tšk.. II — 
dusetiškiams su 270 tšk., III — 
lazdijiečiams su 187 tšk. Lenk
tynių proga Dusetose buvo su
rengta tradicinė žiemos mugė, 
sutraukusi daug svečių, kurių 
.čia laukė šašlikai, kiti maisto 
patiekalai, įvairūs suvenyrai, 
kaimiškos kapelos muzika.
KONSERVATORIJOS SUKAKTIS
Pagrindinis Lietuvos konser

vatorijos penkiasdešimtmečio 
minėjimas įvyko kovo 3 d. Vil
niaus operos ir baleto teatre, 
sutelkusiame ne tik jos dėsty
tojus, auklėtinius, studentus, 
bet ir kompartijos bei valdžios 
atstovus. Įvadiniu žodžiu minė
jimą pradėjo augštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo jninis- 
teris H. Zabulis, į garbės prezi
diumą pasiūlęs išrinkti visą so
vietų kompartijos centro komi
teto politbiurą su pačiu J. And
ropovu priešakyje. Matyt, reikė
jo atsilyginti už augščiausiojo 
maskvinio sovieto prezidiumo 
konservatorijai paskirtą “Tautų 
draugystės” ordiną, kurį prie 
konservatorijos vėliavos pri
segė kompartijos I sekr. P. Griš
kevičius. Jis taipgi padarė ir 
pagrindinį pranešimą apie šios 
institucijos penkiasdešimtmetį, 
liaupsindamas pokarinę konser
vatorijos veiklą, pasiektus lai
mėjimus, kompartijos suteiktą 
paramą. Tik trumpai buvo pami
nėtas kompoz. Juozas Gruodis ir 
jo bendražygiai, augštąją muzi
kos mokyklą įsteigę “buržuazi
nėje” Lietuvoje, kur jiems, pa
sak P. Griškevičiaus, teko dirb
ti sunkiose to meto sąlygose. Po 
jo kalbėjo konservatorijos rek
torius prof. J. Karnavičius. Lie
tuvos konservatoriją penkias
dešimtmečio proga sveikino: 
Maskvos P. Čaikovskio konser
vatorijos prorektorius prof. M. 
Smirnovas, Sovietų Sąjungos 
ministerių tarybos atestacinės 
komisijos viršininkas prof. V. 
Melnikovas, Gudijos A. Luna- 
čiarskio konservatorijos rekto
rius prof. I. Lučenokas, Vilniaus 
universiteto rektorius prof. J. 
Kubilius, Latvijos J. Vytuolio 
konservatorijos rektorius prof. 
I. Kuokaras, Lietuvos Teatro 
Draugijos prim. sol. V. Norei
ka. Sveikintojų grupėn taipgi 
buvo įjungtas ir kultūros mi- 
nisteris J. Belinis. Buvo pri
imtas sveikinimo laiškas sovie
tų kompartijos centro komite
tui Maskvoje. Minėjimas užbaig
tas konservatorijos auklėtinių 
ir pedagogų koncertu. V. Kst.

Simon’s 
Travel

kviečia JA V ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

Klevelando ramovėnų vyrų choras, šiais metais paminėjęs savo veiklos dešimtmetį. Yra koncertavęs ir Kanadoj

S HAMILTON
ATVYKSTA MONTREALIO "PA

VASARIS”. Mergaičių choras “Ai
das” į savo metinį koncertą ba
landžio 30 d. Jaunimo Centre pasi
kvietė Montrealio mergaičių cho
rą “Pavasaris”, kuris savo am
žiumi yra pats jauniausias meni
nis vienetas Kanadoje, bet savo 
jaunatiška energija visiems ge
rai žinomas. Šiam chorui vadovau
ja irgi jaunas, daug žadantis mu
zikas Aleksandras Stankevičius. 
“Pavasaris” atsirado Montrealy- 
je 1980 m., o 1981 m. gegužės 10 d. 
įvyko choro krikštynos. Choras 
pasirinko “Pavasario” vardą kaip 
jaunystės simbolį. Po pirmo pa
sirodymo spaudos atsiliepimai 
apie “Pavasarį” buvo labai pa
lankūs. Mes, hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai, turėsime pro
gos balandžio 30 d. jį išgirsti. Abu 
chorai — “Pavasaris” ir “Aidas” 
atliks koncerto programą.

Rengėjai — “Aido" rėmėjų komi
tetas kviečia visus: jaunimą ir 
vyresniuosius gausiai dalyvauti 
šiame jaunimo koncerte. Ypač 
kviečiamos visos buvusios choris
tės, kurių jau daugelis sukūrė 
šeimas, dalyvauti šiame koncer
te ir kartu pasidžiaugti savo pra
dėtu darbu, kuris ir po trylikos 
metų neužgeso. Taip pat rengė
jai prašo šia proga visus prisidė
ti prie šio vakaro surengimo. Dar
bas gana didelis ir sunkus. Jei 
visi po truputį prisidėsime, tai 
ir rengėjams nebus sunki našta. 
Prašomi visi paaukoti smulkių 
laimikių loterijai; kurie neturi 
laimikių, prašomi prisidėti prie 
loterijos pinigine auka. Visus 
laimikius loterijai prašom atneš
ti sekmadieniais kavutės metu į 
Jaunimo Centrą, būtent balan
džio 17 d. ir balandžio 24 d. Lote
rijos organizatorė yra D. Mačienė 
(tel. 632-4558). Jau gauta auka $50 
laimės staliukui iš nuoširdaus 
“Aido” rėmėjo J. Butkevičiaus ir 
loterijai auka $12 iš nuolatinės 
rėmėjos M. Borusienės. Rengėjai 
tikisi, kad hamiltoniečiai ir apy
linkių lietuviai supras “Aido" 
pastangas išlaikyti lietuvišką dai
ną jaunimo gretose ir šį jų koncer
tą parems gausiu dalyvavimu ba
landžio 30 d. J.P.

KAZIUKO MUGĖ. Skautai ir 
skautės džiaugiasi dideliu Kaziu
ko mugės pasisekimu. Po pamaldų 
Jaunimo Centro salė buvo pilnutė
lė lankytojų. Vieni bandė laimę 
smulkių daiktų loterijoje, apžiū
rinėjo medžio dirbinius, margu
čius, skautų ir skaučių pagamin
tus darbelius, kiti vaišinosi lie
tuviškais valgiais ir pyragaičiais, 
besišnekučiuodami su kaimynais, 
besiklausydami muzikos. Visi lū
kuriavo. tik damiesi nužiūrėtą 
daiktą loterijoje laimėti. Tokių 
laimingųjų buvo gana daug.

Liko neatsiimti laimikiai: pa

The Marlatt ^koįiAnamai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (Eost of Sonford) H A MILTON, Ontario

galvėlė (geltonas bilietas nr. 432), 
vaza su džiovintom gėlėm (mėly
nas bilietas nr. 403), grybų kelmu
kas (oranžinis bilietas nr. 060), 
margučių krepšelis, aukotas A. 
Pauliaus (oranžinis bilietas nr. 
110), margučių krepšelis, auko
tas M. Pusdešrienės (mėlynas bi
lietas nr. 311). Laimikius atsiimti 
vakarais pas D. Gutauskienę. Tel. 
529-6982.

Dėkojame visoms mamytėms ir 
tėveliams, pyragais ar darbu pri- 
sidėjusiems prie mugės pasiseki
mo. Otokių buvo daug. Malonu yra 
dirbti turint tokią stiprią para
mą iš tėvų pusės. Nuoširdi padė
ka visiems skautų bičiuliams, au
kojusiems laimikius loterijai. 
Ypatinga padėka mūsų mielai šei
mininkei p. Deksnienei, kuri per 
eilę metų virtuvėje šeimininkau
ja. Pagaliau nuoširdus skautiš
kas ačiū visiems Kaziuko mugės 
lankytojams, kurie mus materia
liai parėmė. Artinasi sukaktuvi
nė skautų stovykla, suvažiavi
mai, vadovų mokyklos. Piniginė 
parama jaunimui bus labai reika
linga. Kaziuko mugės rengėjai

London, Ontario
“TAURO" JAUNIAI JAU “PA

KRIKŠTYTI”. Atgijęs L.L. Spor
to Klubas “Tauras” bendromis pa
stangomis pajėgė suorganizuoti 
dvi krepšininkų komandas — jau
nių ir vyrų. Jauniai pirmo “krikš
to” buvo nuvykę į Hamiltoną. Žai
dė prieš stiprią “Kovo” jaunių 
komandą. Laimėjimo nebuvo tikė
tasi, nes šios buvo jų pirmos rung
tynės iš viso. Pralaimėta geresne 
pasekmę, negu buvo spėta, būtent, 
44:61.

Londonui taškus iškovojo: P. 
Šicas 22, F. Šicas 8, R. Dragūne- 
vičius 6, K. Eimantas 6, F. Rušins- 
kas 2. Be šių dar žaidė: R. Vilem- 
brektas, D. Pocius, R. Švilpa ir 
E. Judickas.

Šiuo metu klube daugiausia dar
bo įdeda jo pirmininkas A. Dra- 
gūnevičius. Sporto vadovė R. Miš
kinytė stengiasi užbaigti suorga
nizuoti tinklininkių komandą. D. E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16-TOS PROGA Tau 

tos Fondui aukojo: $100: L.K.V. 
“Ramovė”, J. Šarapnickas, A. Stau
gaitis, J. Girevičius; $70: J. Ka
lninis; $50: K. Jonušas; $40: J. Der- 
vaitis; $30: P. Šukys, A. Gverzdys; 
$25: P. Polgrimas, F. S. Janušo
nis; $20: Z. Jakubonis, P. Gabrė
nas, J. Gudinskas, J. Žemaitis, N. 
Zeliznak, S. Šetkus, kun. K. But
kus, P. Dauginas, J. Vyšniauskas; 
$15: E. Sakalauskas, A. Zubrickas; 
$10: V. Satkus, V. Timošenko, J. 
Paukštys, O. Jusienė, I. Tauterai, 
J. Alonderis, S. Gudaitis, A. Pau- 
lionis, A. Šukys, E. Dervaitis, P. 
Balsas; $5: R. Slavickas, J. Grigas.

Visiems už taip gausias aukas 
Tautos Fondo atstovybė nuošir
džiai dėkoja.

J. Dervaitis.
įgaliotinis

Rodney, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems gi
minėms ir kaimynams už suruoštą 
staigmeną, dovanas ir geriausius 
linkėjimus mano gimtadienio pro
ga: dr. Nijolei Matulionytei-No- 
ges su šeima iš Halifakso, N.S., 
dr. Algiui Matulioniui su žmona 
iš Reno, Nevada, JAV, profeso
riui Mindaugui Matulioniui su 
žmona iš Dover, Ohio, JAV, dr. 
Artūrui Tinginiui su šeima iš Lon
dono, Ont., dukrai dr. Daliai And- 
riulionytei-Armstrong su šeima iš 
Londono, Ont., sūnui Algiui And
riulioniu! su šeima iš Oakvillės, 
Ont., J. Andriušaičiui su žmona iš 
Londono, Ont., Audronei Siminke- 
vičienei su šeima iš Toronto, Ont., 
Nijolei Narbutaitei-Brownlee su 
šeima iš Chatham, Ont., Ramunei 
Narbutaitei-Powly su šeima iš 
Delhi, Ont., seseriai Julei Narbu
tienei iš Rodney, Ont., Daliai Abro- 
maitienei su šeima iš Londono, 
Ont., Jokūbui Cipariui su žmona 
iš Rodney, Ont., Steponui Pakal
niui su šeima iš Rodney, Ont, 
John Corneiro su šeima iš Rodney, 
Ont., ir J. Statkevičiui su žmona 
iš West Lome, Ont. Taip pat dėko
ju ir tiems, kurie, negalėdami at
vykti, linkėjimus perdavė telefo
nu. Nuoširdus ačiū visiems.

Vincas Andriulionis

MOKAME UŽ:
— depositus (P.C.A.)...............  6%
E santaupas........................  73/<%
= kasdienines palūkanas
= už santaupas........................ 7%
E term, depoz. 1 m...............  9'/2%
= term, depoz. 3 m.................  10%
= reg. pensijų fondo...........  9’/a%
E 90 dienų depozitus .........  9V«%
= IMAME UŽ:
E nekiln. turto pask............ 11’/z%
— asmeninės paskolas.........  14%

JA Valstybės
Buvusių politinių kalinių ir 

Sibiro tremtiniu suvažiavimas 
kovo 12-13 d.d. įvyko Čikagos 
Jaunimo Centre. Jis buvo pradė
tas ligšiolinės valdybos pirm, 
kun. V. Pikturnos žodžiu ir tos 
valdybos veiklos apžvalga. Nau- 
jon valdybon išrinkti: inž. P. Na
rutis, J. Kojelis, J. Kreivėnas, 
E. Juciūtė, dr. A. Damušis, J. 
Ivašaūskas, S. Kudirka, S. Paš- 
konis, S. Petersonienė, kun. V. 
Pikturna ir J. Šlajus. Žuvusie
ji buvo pagerbti gėlių vainiku 
prie paminklo ir aukuro lieps
nomis, kurias uždegė prof. M. 
Mackevičius. Didžiojoje Jauni
mo Centro salėje Mišias laikė 
kun. St. Yla ir kun. V. Pikturna. 
Scena buvo papuošta užrašais 
“Stutthofas” ir “Gulagas”.

Vakaras užbaigtas tautžudys- 
tės aukų minėjimu, kuriame jų 
reikšmę tautai pabrėžė kun. V. 
Pikturna. Buvo ilgas dabarti
nių kalinių sąrašas, papuoštas 
tulpių puokštėmis, uždegta sim
boline žvake. Apie Stutthofo 
kalinius kalbėjo prof. M. Macke
vičius, apie Sibiro tremtinių 
aukas bei kančias — E. Juciūtė 
ir J. Kreivėnas. Suvažiavimo da
lyvių nutarimus paskelbė dr. A. 
Damušis. Jais prašoma įvesti į 
lituanistines mokyklas lietuvių 
laisvės kovų valandėles, orga
nizuoti šiomis temomis svarsty- 
bas jaunimo suvažiavimuose ir 
stovyklose, paruošti leidinius. 
Trims pagrindiniams veiks
niams — VLIKui, Lietuvių Bend
ruomenei ir ALTai siūloma su
daryti specialų fondą, kurio lė
šomis būtų ginami nepagrįstų 
kaltinimų susilaukę nekalti lie
tuviai, rinkti dokumentus bei 
istorinę medžiagą, atremiančią 
neteisingus kaltinimus. Lietu- 
/iškų dainų programą atliko sol.
D. Kučėnienė, kurios tėvas bu
vo nukankintas okupantų. Jaut
riu poetišku žodžiu programon 
įsijungė rašytoja ir dramos ak
torė B. Pūkelevičiūtė. Buvo su
rengta paroda, kuriai su oku
pacijomis susijusius dokumen
tus ir leidinius parūpino J. Dai- 
nauskas, o dr. V. Sruogienė su 
dukra Dalia Bylaitiene — žuvu
sių ir gyvų Stutthofo kalinių 
nuotraukas.

Brazilija
Vasario 16 proga Sao Paulo 

lietuviai viešojoje Vila Pruden- 
tės bibliotekoje surengė lietu
vių spaudos parodą “Aušros” 
šimtmečiui paminėti. Šiai pa
rodai vasario 19-25 d.d. buvo su
telkti pirmieji Brazilijos lietu
vių leidiniai, istoriniai veika
lai ir bibliotekai padovanotos 
naujos knygos. Parodos suren
gimu rūpinosi jaunimas, kuriam 
vadovavo Brazilijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. Rober
tas Saldys. Parodos atidaryme 
portugališkai kalbėjo BLB kraš
to valdybos pirm. J. Tatarūnas, 
lietuviškai — A. Petraitis. Vi
siems buvo ypač įdomu pavarty
ti senus “Brazilijos Lietuvio” 
numerius, atspindinčius šio 
krašto lietuvių veiklą.

Australija
Australijos Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos Kanberos skyrius vely
kinį jaunimo sąskrydį balandžio 
1-4 d.d. rengia vietiniame Lie
tuvių Klube. Nakvynė bus parū
pinta lietuvių šeimose. Jauni
mo Dienomis pavadintas rengi
nys kiekvienam dalyviui kainuos 
tik po $25. Pagrindinis jo tiks
las — susipažinti su Australi
jos jaunimo atstovais šią vasarą 
įvyksiančiam pasauliniam lietu
vių jaunimo kongresui ir taipgi 
supažindinti juos su Australi
jos lietuvių jaunimo nuotaiko
mis. Dienose dalyvaus jaunimo 
kongreso atstovai: Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. B. Prašmutaitė, L. Barku- 
tė iš Sydnėjaus, L. Čižauskaitė 
iš Melburno, S. Malijauskas iš 
Melburno, V. Pužaitė-Howe iš 
Kanberos, R. Sabeckis iš Ade
laidės, D. Sadauskaitė iš Mel
burno, J. Šliogeris iš Kanberos,
E. Stankevičius iš Pertho ir A. 
Stepanienė iš Kanberos. Akade
minio lygio programą paruoš 
kongreso atstovai.

Adelaidės lietuvių jaunimo 
susirinkime vasario 6 d. nutar
ta atgaivinti Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos skyriaus 
veiklą. Naujon skyriaus valdy
bon išrinkti: pirm. Sietynas Ku
bilius, I sekr. Paulius Dunda. 
II sekr. Robertas Vitkūnas, ižd. 
Romas Willenbrechtas, narys 
Robertas Sabeckis, dalyvausian
tis lietuvių jaunimo kongrese 
JAV ir Kanadoje.

Gražiais koncertais spėjo pasi
žymėti Melburno “Dainos sam
būris”, vadovėmis turintis D. 
Jokūbauskaitę-Levickienę ir B. 
Prašmutaitę. Čhoro valdyba nu
tarė surengti koncertinę šio vie

neto išvyką antrojoje liepos mė
nesio pusėje. Iš Melburno numa
toma išvykti autobusu liepos 16 
d. Kanberoje bus viešima liepos 
16-17 d.d., Sydnėjuje — liepos 
18-19 d.d., Nevvcastlyje — lie
pos 20-21 d.d., Brisbanėje — 
liepos 22-23 d.d. Paskutinės 
liepos mėnesio dienos bus pa
naudotos atostogoms auksinia
me Australijos pajūryje “Sur
fers Paradise”.

Britanija
Britanijos lietuviai laukia poe

to Bernardo Brazdžionio, kuris 
šią vasarą po daugelio metų sau
lėtoje Kalifornijoje vėl atvyks 
V. Europon. Svečias dalyvaus 
lietuviškųjų Europos studijų 
savaitėje Augsburge liepos 24-31 
d.d., prieš tai aplankęs Brita
nijos lietuvius. Pastarieji jį dar 
prisimena kaip nuolatinį litera
tūrinių vakarų dalyvį pokari
nėje Vokietijoje, su Pulgiu And- 
riušiu, Antanu Gustaičiu ir Sta
siu Santvarų aplankiusį beveik 
visas DP stovyklas. B. Brazdžio
nio literatūros vakarai bus su
rengti Londone ir Nottinghame 
liepos 16-17 d.d.

DBLS Lietuvių Sodybos sky
riaus nariai Vasario 16 pami
nėjo sausio 29 d. Jiems paskai
tą skaitė kun. A. Geryba. Trum
pomis diskusijomis buvo pradė
tas metinis narių susirinkimas, 
kuriam vadovavo Z. Juras. Nau
jon skyriaus valdybon išrink
ti: kun. A. Geryba, A. Masiulio- 
nis, A. Klimas ir Z. Songaila. 
Sodyboje apsigyveno Bronius 
Kijauskas, o vasaros viduryje 
čia žada įsikurti dar trys nau
ji pensininkai.

Mančesterio lietuvių klube 
savo metinį narių susirinkimą 
vasario 5 d. turėjo ramovėnai. 
Skyriaus pirm. K. Murauskas ty
los minute paprašė pagerbti mi
rusius narius. Seniau būdavo 
renkama penkių asmenų valdy
ba, tačiau mirtis sumažino Man
česterio ramovėnų eiles. Buvo 
nutarta valdybos narių skai
čių sumažinti iki trijų. 1983 m. 
valdybon išrinkti: pirm. — K. 
Murauskas, sekr. — J. Verbic
kas, ižd. — A. Jakimavičius. Kan
didatais liko V. Bernatavičius 
ir A. Remeikis.

Šveicarija
Šveicarijos lietuviai Vasario 

16 minėjimą stijūhgia šu meti
nių Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės narių suvažiavimu 
Berne. Šiemetinis pradėtas va
sario 27 d. kun. dr. J. Juraičio 
atnašautomis Mišiomis ir pasa
kytu pamokslu. Susirinkimui bu
vo pasirinkta Akademikų Namų 
salė. Apsvarsčius aktualiuo
sius ŠLB reikalus, naujon val
dybon išrinkti: pirm. — dr. A. 
Kušlys, vicepirm. — dr. J. Pe- 
čiulionytė, ižd. — I. Augevičiū- 
tė-Kaestli. Pietų metu paskaitą 
apie lietuvių kalbą skaitė dr. 
J. Eretas, pabrėždamas savo įsi
tikinimą, kad ji yra išsivysčiu
si matriarchato įtakoje. Esą tai' 
liudija skirtingos lietuviškų 
moteriškų pavardžių galūnės, 
giminystės laipsnių sudarymas. 
Tautinių šokių programą atliko 
J. Stasiulienės vadovaujama 
“Vilties” grupė, kurios nariai 
yra šveicarai jaunuoliai. Pas 
Šveicarijos lietuvius buvo at
vykęs kun. T. Ereminas iš Itali
jos. Lietuvos diplomatas dr. A. 
Gerutis, neseniai turėjęs ope
raciją, negalėjo dalyvauti, bet 
atsiuntė savo sveikinimą.

Italija
Italijos radijo tinklas turi po

puliarią rytinę penkių minučių 
programą sekmadieniais “Reli
ginio susimąstymo akimirks
niai”. Vasario 16 proga jon bu
vo įjungtas Stasys Lozoraitis, 
jn., padaręs išsamų pranešimą 
apie religijos būklę sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Jis atskleidė 
pagrindinius faktus, kurie mums 
yra gerai žinomi, bet beveik vi
siškai negirdėti italų daugumai. 
Sovietinė valdžia persekioja Mi
šiose dalyvaujančius mokslei
vius, studentus, tarnautojus. 
Jiems netgi gresia atleidimas 
iš darbo. Uždraustas religinis 
vaikų auklėjimas, draudžiama 
religinė spauda. Iš užsienio ne- 
įsileidžiamas net Šv. Raštas, ku
rį S. Lozoraitis pats bandė pa
siųsti vienam savo bičiuliui. 
Adresato jis nepasiekė, buvo 
konfiskuotas pažeidžiant tarp
tautinę pašto konvenciją. Oku
paciniai varžtai betgi nesusilp
nino katalikiškos lietuvių tau
tos tikėjimo. Ji susilaukė nau
jų didvyrių, ginančių tikėjimą 
savo pasiaukojimu, pogrindžio 
spauda. Baigdamas savo prane
šimą, S. Lozoraitis prašė italus 
prisiminti savo brolius lietu
vius, kenčiančius skaudų reli
gijos persekiojimą. Ši laida bu
vo transliuota ne okupuotai Lie
tuvai, o visai Italijai.



Mums labai smagu šokti tautinius šokius ir dainuoti lietuviškas dainas. Iš kairės: Asta Sukauskaitė, Renata 
Škėmaitė, Rūta Bacevičiūtė — visos torontietės Nuotr. St. Dabkaus
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Kongresinė jaunimo stovykla
Penktoji jaunimo kongreso 

stovykla įvyks Oberlin kole
gijoje, Ohio, liepos 4-10 d.d. 
Bus 22 užsiėmimų būreliai, ku
rie duos progos susipažinti su 
tautinės išraiškos pavyzdžiais 
ir kūryba. Šiuose būreliuose 
dalyviai ne tiktai išmoks dai
nuoti, šokti, vaidinti, austi ir 
t.t. — jie gaus spausdintą me
džiagą, kad grįžę į savo kraštus, 
į savo lietuviškas kolonijas ga
lėtų suorganizuoti įvairias gru
pes — tautinius šokius, chore
lius ir t.t.

Kiekvienas užsiėmimo būre
lis stovyklos metu rinksis pen
kis kartus į savaitę po 45 mi
nutes. Kiekvienas užsiėmimo 
būrelis dirbs bent du kartus į 
dieną. Kiekvienas stovyklau
tojas galės dalyvauti dviejuo
se būreliuose. Dažnai būrelių 
užsiėmimai bus surišti su tos 
dienos tema ir vakarine ar ki
ta programa.

Stovykloje bus šie užsiėmi
mo būreliai: drožinėjimo (da
lyviai išmoks drožinėti įvai
rius dalykus lietuviškom te
mom); kūrybos (rašiniai laik
raštėliui ar plačiau, pagrindi
nės meninės kūrybos kryptys, 
galimybės kurti ir spausdin
ti); spaudos (laiškų rašymas 
lietuviškomis temomis spau
dai, asmeninių laiškų rašy
mas); šiaudinukų (dalyviai iš
moks padaryti lietuviškas 
puošmenas iš šiaudų); lietu
vių liaudies meno (apibūdini
mas įvairių liaudies meno sri
čių, margučiai, šiaudinukai, 
rankdarbiai, skulptūra, koply
tėlės, drožyba .. .); lietuvių tra
dicijų ir papročių (kasdieni
nių lietuvių papročių aiškini
mas); vaistažolių (augalai, var
tojami Lietuvoje gydymo rei
kalams); fotografijų ir filmų 
(būrelio pareiga — registruo
ti svarbesnius stovyklos įvy
kius, paruošti darbus parodai 
stovyklos metu ir gal uždary
mui Montrealyje).

Be to, bus: choras — dalyviai 
bus supažindinti su choro su
darymo metodu, bus pravestas 
stovyklos programai pritaiky
tas dainavimas ir pasirodymai; 
orkestras — bus sutelkti sto
vyklautojai, kurie groja įvai
riais instrumentais; jų pasiro
dymais bus paįvairintos radi
jo programos ir vakaronės; tau
tiniai šokiai — bus dėstoma 
lietuvių tautinių šokių istori
ja ir teorija; dalyviai išmoks 
tautinių šokių ir gaus patari
mus kaip suorganizuoti šokė
jų grupes savo gyvenvietėse; 
drama — dalyviai bus supažin
dinti su išeivijos teatro gali
mybėmis ir problemomis; sto
vyklos aktoriai paruoš veika
lą vakarinei programai, pvz. 
Landsbergio rež. — “Vaikai 
gintaro rūmuose”; radijas — bū
relio dalyviai išmoks susta
tyti ir redaguoti programas, 
transliuos stovyklines ir pa
saulines žinias, II PL Dienų 
apžvalgą ir surengs pramogi
nę dalį; laikraštėlis — dalyviai 
pažvelgs į dabartinę lietuvių 
spaudą ir stovyklos metu sure

daguos pavyzdinius jaunimo 
žiniaraščius; virimas — daly
viai išmoks pagaminti tradici
nių lietuviškų valgių ir gėri
mų; audimas — tautiniai raš
tai, atpažinimas, spalvų derini
mas ir audimo metodai; lietu
vių menininkų apibūdinimas — 
dalyviai bus supažindinti su 
žymiųjų lietuvių menininkų 
darbais Lietuvoje ir išeivijo
je; lietuvių kalba — mokan
tiems ir nemokantiems; pagal 
klausytojų gabumus bus pa
ruoštas trumpas kursas kas
dieninės lietuvių kalbos gra
matikos ir sintaksės pagrindu; 
pogrindžio spauda — apibūdi
nimas okupuotos Lietuvos 
spaudos tikslų, kliūčių ir lai
mėjimų; liaudies instrumen-

Registruojami kongreso dalyviai
Penktasis Pasaulio Lietu

vių Jaunimo Kongresas artėja 
labai greitai. Jis įvyks 1983 
m. liepos 1-24 dienomis.

Norintys dalyvauti jaunimo 
kongrese turi greitai regis
truotis, kad galėtumėm užtik
rinti jiems vietą. Registraci
jos anketos gaunamos pas Nijo
lę Vytaitę, 260 Scarlett Rd. Nr. 
911, Toronto, Ont. M6N 2X6, 
tel. (416) 769-4085 arba pas 
Zitą Bersėnaitę, 1058 College 
St., Apt. 2, Toronto, Ont. M6H 
IBI. Tel. (416)588-1343.

Kongreso atidarymas bus Či
kagoje liepos 1 d., stovykla
— Oberlin kolegijoje prie Kle- 
velando liepos 4-10 d.d., stu
dijų dienos — Trento universi
tete prie Peterborough, Ont. 
liepos 11-21 d.d.; uždarymas
— Montrealyje liepos 22-24 
d.d. Nėra būtina dalyvauti vi-

Kanados atstovų suvažiavimas
1983 m. vasario 12 d. įvyko 

pirmasis suvažiavimas Kana
dos atstovų, pasiruošusių 
vykti į Penktąjį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Da
lyvavo: Laima Karosaitė. Rū
ta Kuraitė, Sigita Bersėnai- 
tė, Morkus Sungaila, Nijolė 
Vytaitė, Rimas Trumpickas, 
Loreta Trumpickaitė, Angelė 
Krivinskaitė, Ona Jurėnaitė 
ir Zita Bersėnaitė. Taip pat 
dalyvavo svečias Romas Povi
lionis.

Šio suvažiavimo pagrindi
nis tikslas buvo geriau susi
pažinti su Kanados lietuvių 
jaunimo galvosena ir rūpes
čiais. Pasidalinome mintimis, 
jieškodami bendro susitarimo, 
kad galėtume sudaryti bendrą 
Kanados atstovų nusistatymą. 
Kaikuriomis temomis mūsų 
mintys labai skyrėsi, bet po 
ilgų diskusijų pasiekėm bend
rą susitarimą. Diskusijų me
tu iškilo įvairios mintys, ku
rias žadame svarstyti ateity
je.

Kad atstovai galėtų veiks
mingai atstovauti visam Ka
nados jaunimui, mums reika
lingas įnašas iš visų. Jeigu tū

tai — supažindinimas su lie
tuviškų liaudies instrumentų 
įstorija ir technika; politika — 
išeivijos lietuvių įtaka į gyve
namųjų kraštų politiką — lai
mėjimai, galimybės ir praktiš
ki patarimai; religinis būre
lis — bus diskutuojama Dievo 
reikšmė dalyvių gyvenime ir 
gyvenamųjų kraštų lietuvių ko
lonijose; būrelis pasidalins 
praktiškais patarimais, kaip 
įtraukti jaunimą į religinę 
veiklą; būrelio pareiga bus pa
maldų paruošimas.

Iki pasimatymo stovykloje!

Birutė Baltrušaitytė-Bublienė,

V PLJK stovyklos akademinės 
programos pirmininkė

sose kongreso dalyse, galima 
pasirinkti tas dalis, kurios 
įvyks jums palankiu laiku.

Kongrese gali dalyvauti vi
sas lietuvių kilmės jaunimas 
16-30 metų amžiaus. Kongrese 
jūs turėsite progą susitikti ir 
susidraugauti su jaunimu iš 
trylikos laisvojo pasaulio kraš
tų. Kongreso stovyklon suva
žiuos maždaug 800 jaunimo. 
Programa bus įvairi, ir visi 
galės rasti jiems įdomius už
siėmimus.

Nepraleiskite šios puikios 
progos pabendrauti su jauni
mu, kurį jungia lietuviška kil
mė. Sekantis jaunimo kongre
sas įvyks tik už ketverių me
tų. Jeigu turite klausimų, su
sisiekite su Nijole Vytaite ar
ba Zita Bersėnaite.

Iki malonaus pasimatymo 
kongrese! Zita Bersėnaitė 

rite kokių nors rūpesčių, lie
čiančių jaunimo veiklą Kana
doje, praneškite savo atsto
vams. Atsiminkite, atstovai 
kalba viso Kanados lietuvių 
jaunimo vardu.

Štai Kanados atstovų sąra
šas: Julija Adomonytė, Angelė 
Augytė, Vida Balsevičiūtė, 
Sigita Bersėnaitė, Zita Ber
sėnaitė, Darius Ciparis, Ona 
Jurėnaitė, Laima Karosaitė, 
Nijolė Karosaitė, Angelė Kri
vinskaitė, Rūta Kuraitė, Ina 
Lukoševičiūtė, Rasa Lukoševi- 
čiūtė, Joana Razmutė, Rita Ru- 
daitytė, Morkus Sungaila, Lo
reta Trumpickaitė, Rimas 
Trumpickas, Jūratė Uleckai- 
tė, Nijolė Vytaitė. Susiriški- 
te su atstovais iš savo vieto
vės ir pasidalinkite mintimis, 
nes juo daugiau atstovai žinos 
apie jus, juo geriau būsite at
stovaujami.

Zita Bersėnaitė

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Lietuviškas šokis nėra vien 
šios dienos ar vienos kartos 
kūryba. Kaip gintaras forma
vosi per šimtmečius, taip ir 
lietuvių liaudies šokis įgijo 
šių dienų formas per ilgą lai
ką. Šiandien tik pasišventu
sių gerų vadovų apmokyti šo
kėjai visą tą grožį gali paro
dyti savai ir tarptautinei vi
suomenei.

Reikia stebėtis “Gintaro” 
vadovų Ritos ir Juozo Karasie- 
jų energija vadovauti porą 
dešimtmečių šios grupės veik
lai, kuri kiekvienais metais 
pasižymi naujais laimėjimais 
vis gausesniuose ir geresniuo- 
se pasirodymuose. Kaip skaid
rusis gintaras yra šokdinamas 
Baltijos bangose, taip jaunat
viškas Toronto “Gintaras” šo
ka per ištisus metus.

1982 m. “Gintaro” 150 šokėjų 
turėjo per 80 repeticijų po 2-3 
valandas kiekvieną. Šokių va
dovai ir tėvų komiteto nariai 
turėjo devynis posėdžius. De
koracijų paruošimui praleis
ta per 30 valandų. Mes matome 
tik kelis “Gintaro” koncertus, 
bet tai yra tik maža dalelė. 
“Gintaras” 1982 m. šoko bei 
dainavo 77 koncertuose lietu
viškai ir tarptautinei visuo
menei. Nebuvo mėnesio, kuria
me nebūtų pasirodęs “Ginta
ras”. Kaikurias savaites teko 
ištisai šokti ir net po kelis 
kartus tą pačią dieną. Ypač 
gausūs pasirodymais buvo bir
želio ir liepos mėnesiai: St. 
Catharines festivalyje, seno
vės pijonierių kaime, “Vil
niaus” paviljone Toronte (lai
mėta antra vieta iš 44 Karava
no grupių), pirmame Kanados 
tarptautiniame liaudies meno 
festivalyje Kingstone (visą

VIOLETA ABARIŪTĖ, V Pasaulio 
Lietuvių .Jaunimo Kongreso ren
gėjų komiteto pirmininkė, gyve
nanti Detroite

Kongreso renginiai Toronte
1983 m. liepos 16 <1. visi studijų 

dienų dalyviai, kongreso atstovai iš 
13 kraštų, stebėtojai ir programos 
dalyviai atvyks j Torontą susitik
ti su Kanados lietuviais, pamaty
ti Toronto lietuvių centrų. Atvy
kęs iš Trento universiteto atsto
vai apžiūrės Toronto miesto įžy
mybes. Organizuoja Raimundas 
Smolskis. Kiekviename autobuse 
bus palydovas, kuris lietuvių kal
ba aiškins svarbiąsias miesto vie
tas.

Po pietų bus apžiūrėjimas pės
čiom. Per pietus svečiai susiskirs
tys į mažesnes grupes su palydo
vu aplankys svarbiąsias miesto 
centro vietas. Bus proga apsipirk
ti. Organizuoja Laima Karosaitė.

Šeštadienio vakare ruošiamas iš
kilmingas atstovų priėmimas — ba
lius Lietuvių Namų patalpose. Pro
gramoje: Toronto “Volunges” ir 
visų 13 kraštų atstovų pristatymas. 
Priėmimu rūpinasi Jurgis Valaitis.

Sekmadienį, liepos 17 d., 10 v.r., 
Prisikėlimo šventovėje iškilmin
gos Mišios. Tuo rūpinasi Morkus 
Sungaila.

Po pietų svečiai ir lietuvių vi
suomenė kviečiami laivu persikelti 
į Toronto salą Centre Island. Lai
vai išplaukia kas pusvalandį iš 
Bay Street ir Harbour Front uosto. 
Salose bus proga pasportuoti, pasi
maudyti. pasišildyti saulėje, pasi
naudoti salos įdomybėmis — laivais, 
karuselėm ir t.t. Ruošiama geguži
nė. Vėlai vakare autobusai svečius 
grąžins į studijų dienas tolimes
niam darbui.

REIKALINGOS NAKVYNĖS. 
Kongreso rengėjų komiteto Kana
dos dalis prašo lietuviškąją visuo
menę Toronte priimti nakvynei iki 
150 jaunuolių iš įvairių kraštų 
liepos 16, šeštadienio, nakčiai. Ko
mitetas nutarė prašyti nakvynių 
pas lietuvius, nes 1. atvykusioms 
ypatingai iš Pietų Amerikos kraš
tų, Britanijos ir kitur, Š. Ameri
kos kainos yra labai brangios; 2. 
norėta sudaryti kuo daugiau gali
mybių arčiau susipažinti su Ka

savaitę). Tą pačią savaitę gin- 
tariečiai iš Kingstono grįžo į 
Torontą, šoko CHIN — Molson 
tarptautiniame festivalyje 
(laimėjo antrą vietą ir premi- 
ją)Etobicoke Centennial Parke 
ir vėl atgal grįžo į Kingstoną. 
“Gintaras” šoko ir dainavo 
Montrealyje tris kartus, St. 
Catharines — porą kartų, On
tario Londone, Sudburyje ir 
kitur.

“Gintaro” šokiais bei dai
nomis buvo susidomėjusi 
“Walt Disney World, Fla.” 
bendrovė EPCOT Centro ati
darymui, bet “Gintarą” nukon
kuravo raitoji Kanados poli
cija. Tačiau “W. Disney World” 
dar norės pamatyti “Gintarą” 
kita proga. Ontario loterijos 
vadovai fotografavo gintarie- 
čius plakatams.

“Gintaras” 1982 m. turėjo 
vykti į Angliją dalyvauti 
tarptautiniame festivalyje, 
bet dėl susikirtimo su Argen
tina kaikurie tėvai neleido 
savo vaikų kelionėn. Taip rei
kėjo atsisakyti kelionės į Ang
liją-

Daug padėkos laiškų gavo 
“Gintaro” vadovai už puikius 
pasirodymus iš miestų bur
mistrų, parlamento narių, kul
tūros ir pilietybės ministe- 
rio, Kanados liaudies meno 
tarybos ir kitų. Čia nbriu 
paminėti tik kelias ištrau
kas.

“Jūs atskleidėte kitataučiam 
didingą lietuvių dvasinį ir kul
tūrinį lobyną pačiais spalvin
giausiais tautos žiedais — tau
tiniais šokiais. Jūsų darbas 
yra meilės pareiškimas tautos 
tradicijoms ir brangi dovana 
.Lietuvos garbei” (LT Šokių 
Instituto pirm. G. Gobienė).

“Kanadiečiai ilgai atsimins 
neužmirštamą lietuvių an
samblio “Gintaras” pasirody
mą, talentingai atstovaujan
tį lietuvių kultūrai. Žavūs, 
spalvingi drabužiai, gyva, tra
dicinė muzika, gracingi ir 
augštos vertės šokiai, tiksli 
technika, išradinga choreogra
fija sueina į visumą ir pripil
do širdis tikru pasigėrėjimu” 
(Canadian Folk Arts Council, 
Guy Landry).

“Jūsų grūpė labai prisidėjo 
prie bendro festivalio pasise
kimo” (Kingstono burmistras 
J. Gerretsen).

“Mes pilnai suprantame, 
kiek daug darbo, rūpesčio ir 
laiko reikėjo pašvęsti šiam 
reikalui, nors kartais visuo
menė to nemato ir neįvertina. 
Visas tas darbas nėra savo pa
sitenkinimo jieškojimas, bet 
pareigos atlikimas savo tėvų 
krašto gerovei. Ačiū!” (KLB 
Toronto apylinkės valdyba).

V. Matulaitis

nados lietuviais. Nakvynių sura
dimas yra didelis užmojis, ypač 
kai nesame linkę priimti į savo 
namus nepažįstamus žmones. Ren
gėjų komitetas tačiau tikisi, kad 
Toronto lietuviai yra svetingi ir no
rės artimiau susipažinti su jauni
mu iš kitų kraštų. Duodantys nak
vynę bus prašomi jaunimą atsiimti 
iš nustatytos vietos, atvežti į lie
pos 16 d. vakare įvyksiantį atstovų 
priėmimą — balių Lietuvių Na
muose ir į Mišias 10 v.r. liepos 17 
d. Prisikėlimo šventovėje. Aišku, 
visi kviečiami dalyvauti priėmi
me, Mišiose ir gegužinėje salose. 
Nakvynių komisijai vadovauja Ire
na Simanavičiūtė-Petrauskienė. 
Galintys parūpinti nakvynę prašo
mi skambinti jai 535-3847. O tuo 
atveju, kai - Irena skambins jums, 
prašome neatsisakyti. GJP

IRENA SIMANAVIČIŪTĖ-PET- 
RAUSKIENĖ, V Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso Toronto 
savaitgalio nakvynių komisijos 
pirmininkė
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Ateitininkės INDRĖ ČUPLINSKAITĖ ir ZITA PRAKAPAITĖ Užgavėnių 
vakare Toronto Lietuvių Namuose pardavinėja kavą, teikdamos lėšas savo 
organizacijos veiklai. Dalyviai mielai vaišinosi jų paruošta kava

“Vilniaus” karalaitės rinkimai Toronte
Yra svarbu lietuviams pa

laikyti ryšius su svetimtaučiais 
ir informuoti išeiviją, ką meš 
Toronte veikiame. Tam tikslui 
renkama karalaitė, kuri atsto
vautų mums “Vilniaus”paviljo- 
ne Karavano metu ir kituose 
etniniuose parengimuose, kaip 
“Heritage Fair”.

Kandidatės turi atlikti tam 
tikrus uždavinius prieš rinki
mus. Kiekviena mergaitė turi 
parašyti straipsnį paskirta 
tema, kuris bus išspausdin
tas rinkimų vakaro programo
je. (Programoje taip pat rasi
te kiekvienos kandidatės nuo
trauką, aprašymą, mecenatų 
sąrašą ir t.t.).

Rinkimų vakarą kiekviena 
kandidatė turi atsakyti į du 
klausimus. Vienam ji iš anks
to bus pasiruošusi, o antrą iš
trauks loterijos būdu. Yra pen

Kas yra McMULSK?
Šiais metais Hamiltone ir 

vėl įsisteigė lietuvių studentų 
draugija — McMaster Univer
siteto Lietuvių Studentų Klu
bas — McMulsk. Jame yra 12 
narių. Šis klubai šiais metais 
buvo labai aktyvus tiek univer
sitete, tiek Hamiltono lietuvių 
bendruomenėje.

Mintis klubą steigti kilo vie
ną vakarą tarp keturių pusbro
lių — Almio Lukavičiaus, Vito 
Birgelio, Ed. Povilionio ir An
tano Rašymo.

Pirmajame susirinkime da
lyvavo dešimt asmenų, kurie 
įrašė savo pavardes klubo 
įsteigimo lape. Tą vakarą bu
vo sudarytos ir klubo gairės: 
1. susipažinti ir bendrauti su 
kitais lietuviais studentais; 2. 
skleisti lietuvių kultūrą ir in
formaciją apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje universitete; 
3. stengtis išlaikyti lietuvių 
kultūrą ir kalbą.

Valdybą sudarė — sekr. Da
lia Judd, ižd. Almis Lukavičius, 
vicepirm. Angelė Krivinskai
tė, pirm. Antanas Rašymas. 
Dvi savates po šio susirinkimo 
klubas buvo pripažintas uni
versiteto klubu ir gavo pilną 
teisę naudotis universiteto pa
talpomis.

1982 m. lapkričio mėnesį bu
vo suruošti jaunimo šokiai. Jų 
metu pasirodė ir klubo naujai 
įsigyti marškiniai. Tą vakarą 
į klubo narių eiles įstojo septy
ni lietuviai ir vienas latvis. 
Šokiai praėjo labai smagiai, ir 
visi dalyviai išvažiavo namo 
linksmi.

Tą patį mėnesį buvo pasiųsti 
keturi atstovai į lietuvių stu
dentų suvažiavimą Toronte. 
McMulsk atstovai tą savaitga
lį nešiojo klubo marškinius, 
ir į tai buvo atkreiptas dide
lis dėmesys, nes visiem buvo 
įdomu kas tai yra McMulsk.

1983 m. sausio mėn buvo su
rengtos lietuvių studentų tink
linio rungtynės. Į jas buvo 
kviesti lietuviai studentai iš 
visur. Rungtynėse dalyvavo tik 
trys komandos — Western 
Ontario, York-Guelph ir Mc
Master universiteto lietuviai 
studentai. Labai pasigedom 
komandos iš Toronto universi
teto. Torontas — didžiausia 
lietuvių kolonija, bet negalė
jo rasti dešimt jaunuolių, ku

ki kviesti teisėjai, kurie įver
tins kandidates pagal komiteto 
nustatytą taškų sistemą. Nors 
mūsų kandidatės yra visos gra
žios, mergaitės vidinis grožis 
yra svarbesnis. Pagal tą vidi
nį grožį taškai ir skiriami.

Raginame visus paremti kan
didates savo dalyvavimu. Ka
ralaitės rinkimų balius įvyks 
š. m. balandžio 30 d. Bus įdo
mi programa, šilta vakarienė 
(paruošta J. Bubulienės), šo
kiai, turtinga loterija. Daly
vaus ir YPATINGAS SVEČIAS.

Stalai numeruoti. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto — 
sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo parapijoje, Ana
pilyje ir Lietuvių Namuose, 
o šiokiadieniais pas L. Kulia- 
vienę — 236-1048 arba 766-2996.

“Vilniaus” Karalaitei 
Rinkti Komitetas

rie galėtų atvažiuoti į rungty
nes. Keli net manė, kad šios 
rungtynės yra tik kažkieno su
galvotas juokas. Gaila, bet taip 
nebuvo.

Po įtemptų rungtynių laimė- 
-tojais išėjo Western Ontario 
universiteto lietuvių studen
tų klubas. Štai rezultatai: West. 
Ont. — York-Guelph 21-13, 14- 
21; West. Ont. — McMaster 21- 
5, 17-21; York-Guelph — Mc
Master 21-19, 13-21. Laimėtoju 
tapo West. Ont. un-to lietuvių 
klubas, turėjęs didžiausią taš
kų skirtumą.

1983 m. vasario mėnesį bu
vo pakviestas Toronto “Ginta
ras” koncertui. Šis koncertas 
ir šokiai buvo Hamiltone labai 
reklamuoti, deja, atsilankė 
labai mažai žmonių. Kitais 
metais reikės pagalvoti ar ver
ta rengti tokio pobūdžio kon
certą.

Kovo mėnesį buvome pa
kviesti dalyvauti McMaster un
to rengiamoje “Cultural Fies
ta”. Tą dieną, t.y. kovo 18, bu
vo surengta tautodailės paro
da ir lietuviškų tortų išparda
vimas. Vakare įvyko dalyvau
jančių tautybių koncertas. Lie
tuviams atstovauti pakvietėm 
Hamiltono “Gyvatarą”.

Balandžio mėnesio gale esa
me nutarę suruošti mokslo me
tų užbaigimo balių.

Kaip matyti, pirmais metais 
esame labai daug atlikę. Sėkla 
jau pasėta, tikimės kad ji duos 
daug vaisių. ARJR

Surinko $5000
Kovo mėnesio viduryje JAV 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos Či
kagos skyriaus iniciatyva bu
vo suorganizuota 70 jaunimo, 
kuris aplankė per 2000 lietu
vių Čikagoje. Per 4 valandas 
surinko $5000 Pasaulio Liętu- 
vių Dienoms ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresui. Auko
tojai aukojo nuo $.75 iki $100. 
Aukų rinkimas vyko sekmadie
nio popietę, kai tikėtasi rasti 
daugumą tautiečių namuose. 
Šį vajų suorganizavo LJS dar
buotojai: Vitas Plioplys, šie
metinis JAV LJS pirmininkas, 
ir Ramutė Kemežaitė, dabarti
nės Pasaulio LJS valdybos na
rė. GJP
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Velykinis margutis su Prisikėlimo Kristaus vaizdu. Jo autorė — 
VALENTINA VENUS (lietuvaitė), gyvenanti Australijoje

ALĖ RŪTA

Užgeso švietėjas
A.a. mokytojas Jonas Mikšys

K. MILERIS

1983 m. kovo 3 naktį, kai Ha
miltono miestas jau rengėsi po
ilsiui prieš kitą darbo dieną, 
tos kitos dienos nebesulaukęs, 
užmigo amžinuoju miegu Ha
miltono Šv. Juozapo ligoninė
je mokytojas Jonas Mikšys, il
gametis lituanistinės mokyklos 
vedėjas, Hamiltono lietuviško
sios kolonijos pradininkas. 
Jei kanadiško laikraščio žinu
tė mini jį kaip eilinį Kordo 
darbininką, tai Kanados lietu
viams, o ypač hamiltonie- 
čiams, jis nebuvo eilinis. 
Mums jis buvo vadovu, švietė
ju, kultūrininku, nenuilstan
čiu kovotoju dėl tėvynės lais
vės ir nuoširdžiu darbuotoju, 
padedančiu savam tautiečiui, 
savam žmogui. Todėl jo var
das yra įrašytas į enciklope
dijas ir į mūsą lietuviškus 
leidinius.

Gimė jis ūkininką šeimoje 
1904 m. lapkričio 24 d. Gusto- 
nią k., Naujamiesčio vis., Pa
nevėžio aps. Augo gausioje 
šeimoje, kurioje buvo 6 bro
liai ir dvi seserys. Jis buvo 
pats vyriausias. Pradinį moks
lą išėjo savo kaimo mokyklo
je. Jausdamas auklėtojo ir 
švietėjo pašaukimą, įstojo į 
Panevėžio mokytoją seminari
ją. 1926 m. ją baigęs, uoliai 
ėmėsi švietimo darbo.

Lietuvoje velionis 18 metą 
mokė ir auklėjo Mažemią kai
mo ir apylinkės priaugančias 
kartas. Jauniesiems jis stei
gė jaunąją ūkininką ratelius, 
o vyresniuosius būrė į Šaulią 
Sąjungą. Po karo su kitais lie
tuviais atsidūręs Vokietijos 
pabėgėlią stovyklose, a.a. J. 
Mikšys buvo vienas tą pijonie- 
rią, pradėjusią stovyklose 
steigti lituanistines mokyk
las. Vieną jis įsteigė Haffkru- 
go stovyklos lietuviams, o ki
tą — Neustadte.

Atvykęs į Hamiltoną, 1950 m. 
jis perėmė jau čia įsteigtą 
šeštadieninę mokyklą. Jai va
dovavo 27 metus, su mokyt. An
tanina Grajauskaite, vėliau ta
pusia Mikšiene, ir kitais pasi
šventėliais mokytojais tą mo
kyklą plėsdami, gerindami ir 
tobulindami. Daug Vysk. Va
lančiaus mokyklos auklėtinią 
tapo visuomenės veikėjais.

Hamiltono lietuviškosios 
kolonijos kūrimasis yra su
sietas su Mikšio vardu. Jis 
buvo vienas pradininką visą 
mūsą lietuviškąją instituci
ją, pradedant lit. mokykla, 
Bendruomene, AV parapija, 
Tautos Fondu ir kooperaty
vu “Talka”. Šiai kolonijai jis 
atidavė visą savo turėtą laiką 
ir talentą.

Velionis savo veikla taip pat 
buvo išplaukęs ir į platesnius 
vandenis — buvo švietimo va
dovu, vėliau iždininku KLB 
krašto valdyboje ir KLB atsto
vu Pasaulio Lietuvią Bend
ruomenės seime.

Gana didelę jo gyvenimo 
kelio dalį man yra tekę keliau
ti su juo kartu. Gyvenome to
je pačioje aplinkoje, daug me
tą kartu dirbome lituanisti
nį švietimo darbą. Jo sveika
tai pablogėjus, teko iš jo 1977

m. perimti ir Vysk. Valančiaus 
mokyklos vedėjo pareigas.

Man jis visą laiką imponavo 
ir atrodė sektinas. Tai buvo 
ramaus, taikaus, labai sugy
venamo būdo žmogus ir visuo
menininkas. Jis niekad pik
tai neprakalbėdavo, niekam 
jokią nuodėmią neskaityda
vo. Nejieškojo ir niekur ne
matė šešėlio, nes visada bu
vo veidu į saulę. Jis buvo ne
pakeičiamas bičiulis linksmai 
ir liūdnai valandai. Jis pri
klausė prie tą kitam kelio 
neužstojančią veikėją su sa
vo garbingais ir nepalaužia
mais principais. Jam tas šven
tas žodis “Lietuva” dažnai iš
spausdavo ir ašarą. Tą žodį 
jis dažnai kartodavo savo lū
pose ir jį visą gyvenimą iš
nešiojo savo širdyje.

Kovo 7 d. po dvieją vakarą 
budynią, po gedulingą pamal- 
dą Aušros Vartą šventovėje 
didelės vilkstinės laidotuvi
ninką velionis buvo nulydė
tas į Mississaugos Šv. Jono 
lietuvią kapines amžinam po
ilsiui.

Laidotuvią namuose, atsi
sveikindami su velioniu, kal
bėjo buvęs Vysk. Valančiaus 
mokyklos ved. K. Mileris ir 
KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. K. Deksnys. Kapinėse at
sisveikinimo kalbą pasakė mo
kyt. Ant. Rinktinas, AV par. 
tarybos pirm. A. Stanevičius, 
DLK Algirdo šaulią būrio 
pirm. P. Kanopa ir čikagietis 
VI. Paliulionis.

Artimo žmogaus mirtis visad 
priverčia mus giliau susimąs
tyti. Tada ateina noras vėl 
pasėdėti kartu senose kapi
naitėse su V. Krėvės iš “Šiau
dinės pastogės” senuoju kai
mo išminčium Vainorium ir 
pasiklausyti jo pasakojimo: 
“Betgi aš vis juntu, kad ten 
kažkas gyvena ir gana. Ten kry
žius, ir tasai, rodos, toks gy
vas. Tik gyvybė ten kitoniška, 
rami, ir ne tokia kaip žmonią 
tarpe. Sėdi ten sau žmogus, 
ir vis rodosi, kad štai vienas 
akimirksnis — ir tu sužinosi 
didelę, didelę paslaptį ir bū
si tokis pat ramus. Neberūpės 
tau tada nei javai, nei gyvuliai, 
nei bitės”.

Dabar jau ir tau, Jonai, šian
dien neberūpi, ką mes čia da
rome ir kas turi būti padary
ta. Tu taip pat jau sužinojai 
ir tą didelę gyvenimo paslaptį.

(Atkelta iš 3-čio psl.)

Viešnia išbaigė antrą stik
linėlę sunkos, atsiduso, ruopš- 
tėsi rankinuky.

— Tai kaip viskas tau, Kle- 
mute? — Sušvelninus balsą 
klausė Veronika. Ir tuoj pa
sigailėjo užkliudžiusi, nes da
bar tik prasidėjo naujos šnek
tos.

Akis augštyn pakeldama, 
rankomis skėsteldama Utėnie- 
nė traškėjo ir traškėjo, kol 
viską išsiskundė. Pensija ma
ža, pašalpos dar mažesnės, 
žmonės nesupratingi... Už
miršdavo ką sakiusi, kartojo, 
penkis kartus atsisveikinėjo, 
jau laipteliais nulipusi dar 
atsigręžė:

— Kaip manai, širdut, gal 
koks žiedelis iki Velyką ry
to?...

— Ne, kur gi! Ne, nė nelauk.
— Tai gal tada mūsą organi

zacijai paaukosi? Pensininką 
savišalpai!

— Ir aš pensininkė. O pašal
pą negaunu ...

— Tai... Brangioji, išmin
tingi sako: geriau duot, ne pra
šyt ... — Ir dūsaudama išėjo.

Taip Veronikai palengvėjo! 
Duos mat jai gėlią! Kažin ... 
Ar jai vėl reiktą išpažinties? 
Velyką rytą priims Komuni
ją •• •

— Nagi, tikrai dar nežydi. — 
Pasakė glostydama katę. Grįžo 
virtuvėn darbuotis.

Kitą dieną pakilo vėjas, at
vėso. Ji apsišlavė pradžiūvu- 
sius takus. Ir beveik džiaugė
si, kad lelija — vis dar tik 
įvijas baltas kaklelis, nepa
našus į tikrą žiedą. Sąžinė ra
mi.

Nedidelėj virtuvėj šviesu ir 
šilta. Dažė kiaušinius, išsike
pė ragaišį. Sugalvojo — ir pyra- 
gėlią; o gal sūnus pasimaišys? 
Kas per Velykos be varškės py- 
ragėlią ir be lašiniuočių? Jau 
maišo, ruošia. Telefonas. Gal 
Vytautas ...

— Labas, labas. — Be 
džiaugsmo atsakė Veronika. 
Mikasė, kas gi daugiau!

Prireikė jai saldaus sūrio 
recepto! O iš tikro tuoj pasi
gyrė, kad ją sūnus atvažiuos, 
kad algą jam pakėlę ... “Kai
mynėle, gal nepasimatysim per 
šventes...” Kokia jai kai
mynėlė! — mąstė pykdama Ve
ronika. — Anapus upės gyve
no, netoli, bet ją daug pievą 
ir karvią, tai Mikasytė nosį 
užrietus ... Vokietijoj, kai 
duonos nebuvo, tik tada kai
mynę Verutę atrado ...

— Ir tau — su šventėm! Ir 
jums visiems — Aleliuja! Už
baigė maloniai pokalbį. Vis tik 
savi žmonės. Jai paskambino, 
gerą švenčią palinkėjo, tai 
kodėl ji...

Giriasi tai giriasi ta Mika
sė, bet ji tau nuotaiką pake
lia! Storulė, sveika, mėgstanti 
vis linksmai, ji ir kitiems nu
skaidrina mintis ir dienas. Gir
di, tai paūšim! Tai šventelės 
bus, kai visa giminė .. . Kai 
visi sveiki, tai ko nepabalia- 
vot? Margučiais susidaužt, 
kumpio su krienu, geros deg
tinėlės . . .

Po tokio pašnekesio ir Vero
nikai diena prašviesėja; čia 
ir ji Mikasę mėgsta. Tik rupū- 
žiukė Velykoms tai nekvie
čia . ..

Dienos apyšaltės, nė į šven
tovę nebenuvažiavo. Pavežt 
niekas nepasisiūlė, o autobu
su ... Bet negi skąsies, kaip 
Klementina ... Be to, Veroni
ka žino, kad po liūdnesnio lai
ko turi ateit kas geresnio. 
Prieš pat Velykas — ir jai nu
švito!

Troboj viską Jakštienė buvo 
sutvarkiusi; margučią pilna 
lėkštė, skanumyną — gana. 
Oras išgražėjo, net Murkė ver
žėsi laukan. Lakina ji katę pa
šalėj, o prie tvorelės prisiar
tina Tekinienė:

— Tai ir Velyką sulaukėm! O 
šventovėn ar norėsi? Duktė nu
veš.

— Kur nenorėjus! Ačiū. Ar į 
Prisikėlimą?

— Dirba, neišsimiega mer
gaitė . . . Tai — į Sumą.

— O, vistiek. “Aleliuja” gie
da per visas pamaldas! Gražu. 
— Mintyse Veronika jau sume
tė, kad po margutį, porą laši
niuočių teks duoti Tekiniams 
ir Marytei. ..

Ištrūkęs iš trobos pradėjo 
loti Princas. Barbora mojo 
pirštu, artėjo:

— Naujieną turiu, Jakštien. 
Duktė sakė... Tenai, Elsi- 
nor ... Vaikaitė vežė pas dak

tarą, tai rado vėžį... Betty 
Marytei pasisakė .. .

— Dievuli mano! Užtat jos 
lauke dažnai nebematau . ..

— Taigi. Betty susirūpinus, 
kad testamentas dar ne kaip 
reikiant...

Jos atsiskyrė. Tekinienė 
tramdė garsiai lojantį Prin
cą:

— Begėdi, dar tebėra Gavė
nia, o tu taip skaliji! Palauk
tum Velyką . . .

Visą vakarą Veronika gal
vojo tik apie Mrs. Elsinor. Kas 
iš visą jos turtą? Kas iš gra
žiausio namo? Beveik metai 
greta gyvena, o su kaimyne 
tik šypsenom susitikusios te- 
pasidalija. Kaip gali žmogus 
būti taip atokus nuo kito žmo
gaus? Ir naktį Jakštienė mažai 
tenumigo. Mintys sumišo su 
sapnu, o pabudus ir vėl galvo
jo. Lyg su motina minkė pyra
gus, nešė šventovėn margučius 
šventinti, o silkią krautuvė
lėj Urkienė davė joms macą . .. 
Vėl į mintis grįžo Mrs. Elsinor, 
kuri po Velyką nieko gero lauk
ti nebegali, o Betty apie testa
mentą tegalvoja ...

Velyką rytas buvo labai gra
žus. Jakštienė skubiai ruošėsi 
šventovėn. Nors niekas jos Ve
lykoms nekvietė, bet gal iš 
šventovės pati ką pasikvies. 
Pasipuošė, dar į veidrodį žvilg
terėjo, ar skrybėlaitė ne krei
vai . .. Rankinukan įglaudė 
gerai suvyniotą margutį — pa
šventinti. Ji šeimos nebeturi, 
grįžus neturės kam pasakyt: 
“Sveiki sulaukę šventą Vely
ką! Štai aš jums velykaičią par
nešiau!” — Ir pabučiuot visus 
iš eilės.

Bet ji nenusimena. Gal po pa- 
maldą paskambins sūnus .. .

Laukdama Tekiniu Marytės, 
stovėjo prie lango. Ir vėl min
tyse — Mrs. Elsinor. Staiga Ve
roniką užplūdo įvairios šnek
tos praeity ir dabarty, įvairūs

išgyvenimai, ūžtelėjo lyg dre
bulys, lyg šilima ... Akimis 
ji užgriebia laikrodį — dar ke
lios minutės. Greit nueina į vir
tuvę, pasiima peilį, į lauką, 
Murkė ją seka . .. Jakštienė 
nužingsniuoja į galudaržę, at
sargiai dėdama kojas, kad žolėj 
nesušlapintų išblizgintų bate
lių. Sustoja. Net pasistiebia iš 
džiaugsmo ir skėstelia ranko
mis! Jos balta lelija visiškai 
išsiskleidusi ir tokia graži! O 
buvo beskinanti kad ir tebesi- 
skleidžiančią . . . Veronika dar 
stabteli, galvoja, dvejoja . . . 
Bet papurto galvą, pasilenkia, 
nupjauna ilgu kotu leliją su 
dviem plačiais lapais ir nešasi 
vidun. Dar pasigroži gėle, pa
deda peilį ant stalo, lelijos ko
tą įvynioja į didelę baltą ser
vetėlę ir išsineša į lauką.

Ilgokai reikia belstis. Paga
liau atidaro — išblyškusio vei
do, semitine nosim Mrs. Elsi
nor. Ji blankiai šypteli. Ir Ve
ronika šypteli, paduoda leliją 
ir sako:

— Laimingų švenčių! — Apie 
Velykas ji suabejoja . . .

— Happy Easter! — atsako 
jos kaimynė. Abi linkteli, pa
sidalija šypsenom, Veronika 
atsitraukia, o Elsinor užda
ro duris.

Jakštienė stovi gatvėje ir 
laukia Tekinių Marytės, savo 
kaimynų iš kitos pusės. Išrie
da pro medžius skaisti saulė, 
ir Veronika į ją žiūri, prisime
na, kaip eidavo aplink švento
vę dar maža mergaitė, įsitvėru
si motinos rankos. Giedojo ta
da visi, skambėjo varpeliai, 
gražiu drabužiu apsirengęs ku
nigas nešė Švenčiausią, žmo
nių veidai švietė velykiniu 
džiaugsmu, o pro medžius — to
kia skaisti, tokia meili tekanti 
saulė! Ir dabar jai regėjosi 
lyg ano Velykų ryto vaizdas, 
jautėsi motinos ranka . . . Kad 
ji minioj nepasimestų . . .

Lietuva - verdantis katilas
(Atkelta iš 3-ėio psl.) 

jėgos pritvinkę šiame maža
me krašte, ir atėjo jam į pagal
bą. Kaip Grigorenka, kuris 
buvo laidu tarp Maskvos ir 
Kijevo, Sergįejus Kovaliovas 
tą jungtį sudarė tarp Maskvos 
ir Vilniaus, kur jis padėjo 
įsteigti 1972 m. kovo mėn. 
“Lietuvos Kataliką Bažnyčios 
Kroniką” (nuo 1968 m. einan
čios Maskvoje “Einamąją Įvy
kių Kronikos” pavyzdžiu). Aš 
esu sakius, kad tai jam kaina
vo penkerius metus lagerio. 
Kiti svarbieji “LKB Kronikos” 
kovotojai buvo Pliumpa (šiuo 
metu kalėjime), Sadūnaitė, 
Lapienis, Pranskūnaitė. Pa
sak laikraščio redakcijos (37 
nr.) jinai yra tapusi “tautos 
sąžine” ir “kovojančios Bend
rijos balsu”. 

* * *
Marie Samatan toliau sumi

ni eilę peticiją, kurias paruo
šė lietuviai katalikai, jų tar
pe dokumentą, pasiųstą 1979 
m. UNESCO, iškeliantį religi
nio mokymo suvaržymus. Mini 
taip pat komitetą . tikinčiųjų 
teisėm ginti ir jo narių — 
Alfonso Svarinsko, Vinco Vė- 
lavičiaus, Juozo Zdebskio, Si
gito Tamulevičiaus, Jono Kau- 
necko persekiojimus.

Kandangi turima nemaža 
kandidatų atsarga, komiteto 
statutai numato, kad suėmi
mo atveju kiekvienas komite
to narys bus pakeistas nauju.

Bet čia dar kartą prasidėjo 
vargai 1979 m. vasarą. Iš pra
džių KGB ėmė spaust grasini
mais pirmąjį ir ketvirtąjį iš
vardintųjų asmenų, kaltinda
mi juos rugpjūčio 29 d. “anti- 
sovietine veikla”. Pasak Lie
tuvos prokuroro, komitetas 
įsisteigęs JAV kongreso ini
ciatyva ir skatinąs sovietinius 
žmones nelegaliai burtis į re
ligines organizacijas. Jo na
riai esą platina tendencingą 
literatūrą (dokumentaciją) ir 
varo antisovietinę propagan
dą, skelbdami, jog valdžia ne- 
kovojanti pakankamai ener
gingai prieš alkoholizmą. 1972 
m. Vladimiro Maksimovo ro
manas “Karantinas” buvo pri
pažintas “antisovietiniu” vi
sai dėl tų pačių motyvų. Tai 
rodo, kad vadovaujančių 
sluogsnių sąžinė nerami.

Tikinčiųjų reakcija pasireiš
kė tuoj pat. Visa Lietuva sto
jo ginti abiejų kunigą. Petici
jas, protestuojančias prieš 
“žiežulingus tikėjimo priešų

šmeižtus” užpildė tūkstančiai 
parašų.

Minėtinas ypač vienas pa
saulietis lietuvis, tikras savo 
žemės didvyris — Antanas Ter
leckas, simbolizuojąs lietuvių 
tautinę ir religinę kovą. Šis 
ekonomikos istorijos specialis
tas patraukė į save valdžios 
veiksnių dėmesį, kai pasirašė 
“45-ių peticiją”, primenančią 
keturiasdešimtmetį nuo sovie- 
tų-vokiečių nepuolimo sutar
ties pasirašymo. Tai paskati
no policiją daryti kratą jo bu
te. Juo dar kartą susidomėjo 
1979 m. spalio mėnesį, kai jis, 
dalyvaudamas susirinkime, 
skirtame kovai su alkoholiu, 
paprašė žodžio ir" pareiškė 
kad, jo manymu, susirinkimo 
esama perdaug formalaus. Jis 
pasiūlė susirinkusiems išsi
rinkt čia pat vietoj blaivinin
kų veiklos komitetą, kuris bū
tų tikrai efektingas. Visuoti
nis pritarimas, paskaitininkų 
abstulbimas akivaizdoj tokio 
užsidegimo (Baltijos valstybė
se, kaip Kaukaze ar žydų bend
ruomenėj, žmonės kalbėdami 
leidžia suprast, kad vien tik 
rusai yra girtuokliai). Organi
zaciniai Terlecko sugebėjimai, 
poveikis į minią, jo asmeny
bės tvirtumas, ypač nuoširdu
mas, išgąsdino valdžią. Juris 
Bielov, kuris tą dieną buvo 
su juo drauge ir papasakojo 
šį įvykį, pridūrė: “Valdžia kur 
kas mažiau bijo organizacijų, 
negu stiprių asmenybių”. Bet 
jį labiausiai kaltino už tai, 
kad buvo vienas iš pagrindinių 
“LKB Kronikos” veikėjų. Tai 
privedė prie jo suėmimo 1979 
m. spalio 30 d.

Mes jau esame minėję, kad 
tarp kitų priespaudos prie
monių, kurios iššaukė Lietu
vos gyventojų įtūžimą ant val
džios, buvo Klaipėdos švento
vės, pastatytos tikinčiųjų au
komis, uždarymas. Vos tik pa
skleista, peticija susilaukė 
150.000 parašų. Pritaikius 
tam Prancūzijos mastelį, 
reikštų proporcingai du su 
puse milijono (prancūzų) pa
rašų.

1980 m. pradžioj sekė vie
nas po kito kataliką disiden
tų suėmimai. Sausyje sužino
ta, kad Vilniuje suimtas V. 
Skuodis (Helsinkio grupės ir 
tikinčiųjų teisėm ginti komi
teto narys) ir Povilas Pečeliū
nas, pas kurį surado daug savi- 
laidos leidinių, jų tarpe ir 
“Dvasinį Lietuvos genocidą”.

Vertė A. Ž.

Prisikėlęs Kristus kaip Gerasis Ganytojas pavaizduotas velykiniame 
margutyje. Autorė —- VALENTINA VENUS, gyvenanti Australijoje

Ann Jillian ir kitos žvaigždės
Lietuviai daug laimėtų įjungdami tarptautines žvaigždes į savo 

renginius, ypač jaunimo kongresų

DANUTĖ SKUKAUSKAITĖ

Susirašinėdama su Ann Jil
lian (Jūra Nausėdaite) ir jos 
vyru Andy Murcia sužinojau, 
kad labai gerai sekasi Jūros 
pasirinktoje karjeroje.

ABC-TV išleido 1983 m. vasa
rio 23-24 d.d. keturių valandų 
filmą “Malibu”, kuriame pasi
rodė Ann Jillian kartu su 
James Coburn, Valerie Per
rine, Kim Novak, Chad Everett 
ir Anthony Newley (jis taip 
pat sukūrė ir dainavo filmo 
dainą “Malibu”). “Telefilm 
Review” 1983 m. sausio 29 d. 
rašė, kad Ann Jillian atliko 
vaidmenį kuris “buvo vienas 
geriausių jos pasirodymų te
levizijoje”. Dauguma televizi
jos žiūrovų prisimena Ann 
kaip Mae West filme, rodyta
me pernai:

Talentingai Jūrai pasisekė 
būti išrinkta “1983 Golden 
Globe Award” ir “Emmy 
Award” nominacijoms, bet 
nepasisekė laimėti. Jos vie
toje abejose kategorijose 
laimėjo aktorė Ingrid Berg
man. Jūra dėlto neliūdi, nes 
ji pati laiko Ingrid Bergman 
savo mėgstamiausia aktore.

Jūrai darbų netrūksta. Tik 
baigusi pasirodymą “Malibu” 
filme, gavo kvietimą iš Bob 
Hope dalyvauti jo “Special” 
programoje. Ši programa buvo 
rodoma NBC-TV sausio 29 d.

Šiuo metų Jūra ruošia Co
lumbia Productons filmą teat
rui “Mr. Mom”. Tai komedija, 
kuri turėtų būti išleista lie
pos mėn. šių metų vasarą. Ji 
bus rodoma “20th Century Fox” 
teatruose visoje Š. Ameriko
je.

Tai bus pirmas Jūros teatro 
filmas nuo to laiko, kai ji 
pasirodė “Gypsy” filme, būda
ma 12 metų amžiaus. Kartu su 
Jūra “Mr. Mom” filme pasiro
dys žvaigždės Michael Keaton, 
Terri Garr ir Martin Mull (pa
starieji du yra kanadiečiai, 
žinomi savo talentais Ameriko
je).

Ateinantį rudenį Jūra vėl 
turės savaitinę serijinio po
būdžio televizijos programą 
“817 Hollywood Drive” (Colum
bia TV ir NBC-TV). Tai bus 
programa vaikams, rodoma 
8 v.v.

Galima bus sutikti Jūrą šią 
vasarą Atlantic City, kur ji 
atliks pramoginio pobūdžio 
programą “Sands Hotel”.

Jūra prašė mane priminti, 
kad ji niekada nepamirš savo 
lietuviškumo ir visada ban
dys priminti Lietuvą, nes ji 
didžiuojasi savo tautybe. Jū
ra bando aplankyti įvairias 
lietuvią kolonijas ir dalyvau
ti jų renginiuose, kai keliau
ja per Ameriką ir Kanadą. Vi
siems bičiuliams Toronte Jū
ra siunčia geriausius linkė
jimus iš saulėtos Kaliforni
jos.

Baigiant kyla viena nerami 
mintis. Šiaurės Amerikos lie
tuviai — jauni ir seni užmirš
ta savo kylančias žvaigždes — 
sporte, dailėje ir kitose srity
se, ypač tais atvejais, kai ky
lanti žvaigždė turi palikti sa

vo lietuvius draugus ir nutolti 
nuo lietuvių bendruomenės 
dėl pasirinktos profesijos ar 
mokslo.

Dabar mes galime džiaugtis 
ir didžiuotis žinodami, kad 
pvz. Vytas ir Rūta Gerulaičiai, 
Leonas Rautinšas, Ann Jillian 
ir kiti yra pasiekę “žvaigždės” 
lygį svetimtaučių tarpe.

Ar nereikėtų lietuviams (aš 
kalbu aktyviems ir neakty
viems, senimui ir jaunimui) 
išeiti iš savo rūsių ir susido
mėti savomis žvaigždėmis, kai 
jos atsilanko Toronte ir kito
se lietuvių kolonijose. Pasta
ba tinka ypač jaunimui ir or
ganizacijoms. Žinoma, smagu 
būti “Lokyje” ir lietuviškose 
salėse, bet ar nebūtų smagiau 
ir daug įdomiau, jeigu mūsų 
tarpe pasirodytų koks nors 
pasižymėjęs lietuvis-lietuvė? 
Tuo būdu pritrauktume dau
giau lietuvių, svetimtaučių 
ir spaudos žmonių į savo ren
ginius.

Jeigu nematome šių “žvaigž
džių” savo renginiuose, ar ne
reikėtų pasiklausti kodėl? At
sakymas labai paprastas — rei
kia užmegzti artimus ryšius 
su kylančiomis lietuvių žvaigž
dėmis per laiškus,susitikimais. 
Pamatysite, kaip bus lengva 
prieiti prie lietuvių “žvaigž
džių”, jeigu paminėsite, kad 
esate lietuviai! Svarbiausia 
sekti spaudą, kad žinotumė
te kada šie žymūs lietuviai pa
simaišys mūsų kolonijoje, kad 
galėtumėte iš anksto tam pasi
ruošti. Reikia visada atsimin
ti, kad spauda, ypač Toronte, 
seka visus “žvaigždžių” žings
nius, net ir tai, kaip mūsų tau
tiečiai juos priimtų,

Apie tai ypač turėtų pagal
voti jaunimas, kad galėtų pa
garsinti pasaulio jaunimo kon
gresą per televiziją, laikraš
čius ir radiją pasinaudojant 
“žvaigždėmis” — Vytu Gerulai
čiu, Leonu Rautinšu ir kitais. 
Ann Jillian mielai pasirodytų 
lietuvią tarpe, jeigu iš anks
to apie tai praneštume datą, 
renginį ir pan.

• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kės Žiburiai"? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954



Rašytojas ir literatūros kritikas PRANAS NAUJOKAITIS prie rašomo
sios mašinėlės, kuri sudėsto ant popieriaus autoriaus kūrybą

Poezijos posmai “Saulėleidis”
K. BARĖNAS

Pranas Naujokaitis ligi šiol 
jau yra išleisdinęs nemažai 
knygų: 4 eilėraščių rinkinius, 
4 romanus, knygą mažajam 
skaitytojui, lietuvių literatū
ros istorijos trumpąją laidą, 
lietuvių literatūros istorijos 
4 stambius tomus ir biografi
nę apybraižą apie kalbininką 
Juozą Senkų. O dabar “Darbi
ninkas” išleido penktą jo ei
lėraščių rinkinį “Saulėleidis" 
(viršelį ir skyrių vinjetes pie
šė Paulius Jurkus, 72 psl., 400 
egz., kaina 4 dol.).

Pats rinkinio pavadinimas 
simboliškas. Jis čia reiškia ne 
gamtinį bet žmogaus gyvenimo 
saulėleidį, kai, anot Prano 
Naujokaičio žemiečio, kilusio 
iš tos pat Šakių apskrities, 
poeto Prano Vaičaičio, “mano 
saulutė jau leidžia kas kartą 
šešėlius ilgyn ir ilgyn”. Tų še
šėlių, jų nujautimo ir baimės 
motyvas Pr. Naujokaičio šio 
rinkinio eilėraščiuose yra vy
raujantis. Jis iškyla dažname 
kūrinyje.

Tarp elegiškai nusiteikusio 
Pr. Vaičaičio ir Pr. Naujokai
čio, žinoma, yra nemažas skir
tumas. Vaičaitis savo elegijose 
reiškiasi daugiau kaip visuo
menininkas. Jausdamas, kad 
jį gal greitai jau slogins “am
žinas kapas”, rūpinasi ne sa
vim, o tuo, ar tėvynei bus ge
riau, kada ant jos išartos krū
tinės “liuosybės dainutę vai
kai užgiedos”. Arba kai spėja, 
jog gal jau greitai reikės pa
dėti keleivio lazdelę, dar rū
pinasi, kad jo jaunystės dai
nos bėgtų pas jaunus ir senus, 
guostų širdis, nušluostytų aša
ras, keltų jausmus, o jeigu bū
tų nepriimtinos — kad grįžtų 
pas jį į kapą.

Prano Naujokaičio nusiteiki
mas visiškai kitoks — asmeniš
kas. Žinoma, dabar kiti laikai, 
ne vieno kitaip ir į poeziją žiū
rima. Visuomeniškumas, ku
rių nors idealų reiškimas ne
kartą ir papeikiamas. Čirenk 
sau kaip vieversėlis apie save 
arba žaisk žodžiais, net nebe
sirūpindamas, ar kas nors su
pras juos.

Pr. Naujokaičiui eilėraštis 
nėra vien žodžių žaidimas. Jis 
mato aplinką, dažniausiai gra
žią, ir ją išreiškia eilėrašty
je. Arba pasineria į atsimini
mus, kurie ligi šiol išliko ir 
dar vis tebežavi. Tačiau mažai 
tokių kūrinių, kuriuose bent 
keliomis eilutėmis neprasi
veržtų gailestis ar baimė dėl 
artėjančios dienų pabaigos. 
Štai ilgokame kūrinyje “Dė
koju tau, tėvyne” išvardijama 
daug dalykų, už kuriuos reiš
kiama padėka. O į pabaigą ap
gailimas savasis likimas:
Tik mano kapo ten nebus:
Užkas mane žemelėj svetimoj ...

Užkas, kur tik pušelė linguos 
ir vėjelis ilgesio dainelę oš, 
negiedos lakštingala, ir vytu
rėlio nebus. Apdainuodamas 
pavasarį pražystančias spal
vingas tulpes, poetas sako:

Tik kartą žydėjimo šventę 
Tuščia pasitiks 
Tavo kėdė ...

Nakčiai skirtuose posmuo
se (eilėraštyje “Ateina naktis”) 
sakoma, kad “Amžinoje nakty
je /Mano laikas sustos”, ir “Bi
jau tos tamsos, /Tos žemelės 
šaltos. /Kur užklojus globos 
/Ligi teismo paskutinio die
nos ..Kitur toji, kuri paža
dino “svajingos meilės ilgesį”, 
įspėjama:

Sugrįžus manęs
Gal neberasi...

Mes, seniai, kartais kam nors 
pusiau pajuokaudami prasita
riame: gyvenu,'va, jau skolintu 
laiku. Pr, Naujokaitis tam sko
lintam laikui net visą nemažą 
eilėraštį paskyrė (eil. “Dova
notas laikas”), kuriame kalba, 
kad “Esu jau lyg nebereikalin
gas”, kai pareigos uždėti dar
bai atlikti, ir “Skolinuos aš 
valandas, /Kol leista tai dary
ti, /Iš amžinybės laikrodžio ..

Ir beveik eilėraštis po eilė
raščio šitaip. Upeliai čiurle
na, žvaigždės plevena, pava
saris aušta vis jaunas, o eilė
raščio herojų glėbyje jau laiko 
ruduo. Kalbina jis žvaigždes, 
medžius, gėles, bet jaučiasi 
vienišas ir liūdnas. Sode vis
kas gražu, o jis spėlioja, kad 
jį nuskins lyg gėlę. Jis jaučia 
ir žino, kad “ateina ir mano 
naktis”. Ir t.t. Apdainuojamas 
net antkapis, kuriame “įrašyta 
mano pavardė”, bet:

Bijau to antkapio,
Kur mano datą paskutinę 
Ranka ne mano įrašys ...

Tuo nuolatiniu mirties mi
nėjimu Pr. Naujokaičio šis rin
kinys mūsų poezijoje, rodos, 
bus vienintelis toks. Bet toli 
gražu nebūtų galima viso rin
kinio pavadinti kokiais nors 
pesimizmo himnais, nors liū
desio pakankamai yra. Su liū
desiu prisimenami prie Šven
tosios praėję žavūs laikai, sa
vo rankomis sodintos pušelė 
ir eglaitė, kurias saulė bučiuo
ja, lietutis laisto, kurias nuo
lat matai, kai pats “prie žemės 
linksti”, tos senatvėje “skolin
tos valandos”, rašytojo sody
boje nukirstas šimtmetį žalia
vęs jovaras.

Liūdesio ir pasiilgimo aps
tu, bet yra ir visiškai šviesios 
nuotaikos eilėraščių. Štai 
“Gintariniame saulėleidyje” 
reiškiama viltis, kad po nak
ties “Prašvis vėl rytas”. Ir vy
turėlio čyruliavimas (eil. “Vy
turėlio malda”) šviesiai nuo
taikingas. Grožėjimosi, gėrėji
mosi šia žemele ir tuo, ką jo
je matome ir kas joje žmogaus 
dvasią kelia ir guodžia, užtin
kame visame pluošte eilėraš
čių (Mūsų žemė graži, Blindis, 
Aleliuja, Tyla paguodžia, Ne
kantrybės gėlė, Šviesus mira
žas, Būki bent vėjas gaivus, 
Iš skeveldrėlių esu sudėtas). 
Tokio nusiteikimo užtinkame 
ir kaikuriuose artėjančią ir 
baiminančią mirtį mininčiuo
se kūriniuose.

Prano Naujokaičio eilėraš
čiai nėra puošnūs. Jis nejieš- 
ko, kaip iš žodžių junginių 
galima būtų išskelti koks nors 
originalesnis vaizdas. Balto
siomis eilėmis pasakoja, kas 
jam gražu ar kas liūdina, per-

(Nukelta į 10-tą psl.)

Šimtametis Krėvė VINCAS MA CIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kiti veikalai
Yra dar daug ir kitų veika

lų: sodžiaus gyvenimo pjesė 
“Žentas” ir apysaka “Raga
nius”, stambi dviejų dalių mis
terija “Likimo keliais”, isto
rinė drama “Mindaugo mirtis”, 
satyriniai apsakymai iš Kau
no valdininkų gyvenimo, apy
saka “Miglose”, kurios antro
ji dalis tebėra Vilniaus bib
liotekų rankraštynuose, ir kiti.

Žinoma, kaip kitų rašytojų, 
taip ir Krėvės kūryboje yra 
silpnesnių veikalų ar silpnes
nių vietų paskiruose veikaluo
se. Rašytojai betgi vertinami 
ne pagal tai, kur jie literatū
riškai gal ir sušlubuoja, bet 
pagal tuos kūrinius, kur jie 
iškyla į viršūnes. Juk, kaip sa
koma, ir erelis gali kartais 
nusileisti žemiau už žvirblį, 
bet žvirblis už erelį niekados 
augščiau neiškils.

Išliekamoji vertė
Kartą sakė Levas Tolstojus 

rusų dailininkui Leonidui Pas
ternakui, žinomojo romano 
“Daktaras Živago” autoriaus 
tėvui: “Viskas pasaulyje pra
eis: valstybės dings ir sostai, 
ir milijonų kapitalai. Ne tik 
mūsų kaulai, bet ir mūsų vai
kaičių bei provaikaičių kau
lai bus jau seniai sutrūniję. 
Tačiau, jei mūsų kūriniuose 
yra bent grūdelis tikrojo me
no, tai jis liks gyventi per 
amžius amžinuosius”.

Tą pačią mintį yra pareiš
kęs ir mūsų Basanavičius, ra
šydamas apie Antaną Bara
nauską jo mirties 5 metų su
kakties proga: “Vyskupo Bara- 
naucko’ vardas, kaipo toksai, 
jau ir dabar užmirštin eina 
ir po tūlam laikui liks tik 
Seinų vyskupystės istorijoje 
ir dulkių apdengtas archyve. 
Kaipo ‘Anykščių šilelio’ au
torius Ant. Baronas liks lie
tuvių literatūroje, iki ta lite
ratūra bus literatūra vadinta 
ir iki Lietuvoje neperstos 
skambėję mūsų kalbos balsai”.

Tą patį pasakysime ir apie 
Krėvę. O visdėlto jau buvo ban
dyta Krėvės vardą visiškai iš
braukti iš lietuvių literatūros. 
Pasitraukęs į Vakarus ir kietai 
pasisakęs prieš komunistinį 
Lietuvos režimą, Krėvė pateko 
didelėn nemalonėn. 1946 m. 
Krėvė ir M. Biržiška buvo de
monstratyviai išbraukti iš Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
“kaip lietuvių tautos išdavi
kai”, o tuometinis akademijos 
viceprezidentas J. Žiugžda sa
vo kalboje dar pridėjo, kad 
jiedu ne tik “išdavė lietuvių 
tautą”, bet ir “patys save iš- 
sibraukė iš lietuvių tautos tar
po”.

Krėvės vardas buvo tuoj pat 
išbrauktas iš mokyklų progra
mų, iš vadovėlių, iš paskaitų, 
iš spaudos skilčių, lyg tokio 
autoriaus iš viso nebūtų buvę. 
Jo veikalai nebebuvo spausdi
nami ir bibliotekose nebesko- 
linami. Rašė Krėvė viename 
1948 m. laiške: “Taigi esu Ta
rybinei Lietuvai miręs. Visgi 
tikiuosi, kad nesu miręs, ar 
geriau pasakius, kaip ir nebu
vęs, tikrai Lietuvai, lietuviš
kai Lietuvai”.

Neapsiriko Krėvė. Jis liko 
visada gyvas lietuviškai Lie
tuvai, o po mirties buvo grą
žintas ir “tarybinėn” Lietuvon: 
jo veikalai (kad ir nevisi) vėl 
spausdinami, mokyklose skai
tomi ir nagrinėjami, teatre 
vaidinami, per radiją trans
liuojami; susilaukė didelio 
plačiosios visuomenės dėme
sio. Mokslų akademijos išleis
toji lietuvių literatūros isto
rija netgi visai nesivaržydama 
tvirtino (1961), kad “tarybinės 
santvarkos metais Krėvė, kaip 
ir kiti lietuvių literatūros kla
sikai, susilaukė teigiamo įver
tinimo ir deramos pagarbos”. 
Taigi nė žodžio apie tai, kad 
dar taip neseniai Krėvė buvo 
išdaviku pravardžiuojamas ir 
iš akademijos bei lietuvių li
teratūros braukiamas.

Platieji vandenys
Lietuvių literatūron Krė

vė atėjo jau prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Įdomūs ir reikš
mingi lietuvių tautai buvo anie 
laikai. Ji sparčiai brendo vi
suomeniškai bei politiškai, o 
drauge didėjo jos kultūriniai 
užsimojimai: augo literatūra, 
ėjo literatūros ir kultūros žur
nalai, organizavosi dailinin
kai ir rengė pirmąsias lietu
vių dailės parodas, plėtojosi 
muzikinė veikla, buvo įsteigta 
Lietuvių Mokslo Draugija, bu

simosios mokslų akademijos 
pirmtakas.

Nebuvo tačiau lengva. Sveti
mųjų vergiama tauta neturėjo 
galimybių valstybiniu mastu 
remti savo kultūrinių ir visuo
meninių pastangų. Dar vis sti
go ir reikalingos tokiam dar
bui šviesuomenės, nes dauge
lis išsimokslinusių lietuvių 
negalėdavo gauti atitinkamo 
darbo savame krašte, ir jiems 
tekdavo kitur išsikelti. Tiesa, 
Rusijoje lietuviai tarnybiškai 
ir ekonomiškai nekartą visai 
neblogai įsikurdavo, bet sve
timoje aplinkoje ilgainiui nu
toldavo nuo savo tautos ir jos 
reikalų.

Tam tikrų paralelių matome 
ir dabartiniame mūsų išeivi
jos gyvenime. Mes net nusika
lėme savotišką terminą — “iš
plaukė į plačiuosius vande
nis”. Žinoma, daugumai tėra 
prieinamas labai negilus sve
timas vandenėlis, bet ir jame 
galima patogiai nuskęsti ir 
dingti savajai tautai. Tai grė
sė anuomet ir Krėvei, gavu
siam gimnazijos mokytojo vie
tą tolimame Kaukaze. Ten il
gėjosi Lietuvos ir 1911 m. ra
šė Vilniun savo draugui: “No- 
rėtau labai namo parvažiuoti. 
Kad rastau ten Lietuvoje vie
tą nors už 100 rublių, mestau 
visa čia, nors gaunu 200 rub
lių”.

Kad labiau paryškėtų anų 
laikų situacija, sugretinkime 
du mūsų rašytojus: Krėvę ir 
devyneriais metais už jį vyres
nį Jurgį Baltrušaitį. Iš lietu- 
viškiausio panemunės kaimo 
kilęs jurbarkietis Baltrušai
tis, baigęs universitetą Mask
voje, ten ir pasiliko. Jausda
mas didelį savo talentą ir ne
rasdamas pakankamai reiški
mosi erdvės nedidutėje tada 
lietuvių literatūroje, Baltru
šaitis aktyviai įsijungė į rusų 
literatūrinį ir apskritai kul
tūrinį gyvenimą; netruko iš
plaukti į jo viršūnes, bendra
vo su to meto pirmaujančiais 
rusų rašytojais, teatralais, 
dailininkais, gabiai vertė ru
sų kalbon moderniųjų Vakarų 
Europos rašytojų veikalus, 
išleido du nemažo dėmesio 
susilaukusius savo rusiškos 
simbolistinės poezijos rinki
nius. Aišku, jo pasisekimai 
buvo gerai žinomi lietuvių 
šviesuomenei, ir dažnai 
džiaugtasi, kad štai lietu
vis yra išplaukęs į plačiuosius 
vandenis, kaip dabar pasaky
tume. Tačiau nevienas ir ap
gailestaudavo. kad toks žymus 
poetas rašė tik rusiškai ar bent 
nerašė ir lietuviškai.

Tiesa, negalime sakyti, kad 
Baltrušaitis būtų šalinęsis lie
tuvių. Jis sueidavo su jais 
Maskvoje ir lietuviškai kalbė
davosi, anot P. Klimo, gryniau
sia suvalkietiška tarsena, iš
dainuodamas visas priegaidės, 
tik retkarčiais užsikirsdavęs, 
nerasdamas reikalingo žodžio. 
Jis išlaikė ne tik savo gražią 
lietuvišką pavardę, bet ir var
dą, vadindamasis ne kokiu 
Georgijum, o Jurgiu. Žymusis 
rusų simbolistų poetas V. Briu- 
sovas vieną savo eilėraštį, skir
tą Baltrušaičiui, pavadino 
“Jurgisu Baltrušaitisu” (t.y. 
Jurgiui Baltrušaičiui), o K. 
Balmontas eiliavo: “Gordyj 
Jurgis, ty pochitil veter, veter 
u menia” (Išdidusis Jurgi, tu 
pagrobei vėją, vėją iš manęs).

Iškilus karui, Baltrušaitis 
aktyviai prisidėjo prie lietu
vių pabėgėlių globos, o 1920 
m. buvo paskirtas Lietuvos 
atstovu Maskvoje ir išbuvo 
tose pareigose iki 1939 m. Ne
priklausomosios Lietuvos lai
kais Baltrušaitis vis daugiau 
ėmė rašyti poeziją lietuviškai 
ir jau Antrojo pasaulinio ka
ro metu išleido dvi knygas. 
Deja, jo lietuviškoji poezija 
buvo gerokai suvėluota ir ne-, 
begalėjo turėti tos reikšmės 
bei įtakos, kokią būtų neabe
jotinai turėjusi, jei būtų pa
sirodžiusi prieš Pirmąjį pa
saulinį karą.

Baltrušaičio pėdomis nesun
kiai būtų galėjęs nueiti ir Krė
vė. Kelias lietuvių literatūron 
tada ir kitiems rašytojams ne
buvo toks lengvas. Štai net Mai
ronis 1895 m. išleistos savo 
poemos “Tarp skausmų į gar
bę” pratarmėje teisinosi, kad 
jo kalba esanti šiurkšti: “Bet 
neužmirškite, broliai, jog ei
nu keliu visai nauju ir neiš
mintu, jog lietuviškas liežu
vis ypatingai poezijoje visai 
dar neišdirbtas, ir ant vieno 

sakinio reikia ne kartą rymo
ti ištisomis valandomis, iki 
išrandi atsakantį išreiškimą 
savo mislies”.

Jeigu taip skundės Mairo
nis, kuris kunigų seminarijo
je lankė vėliau taip išgarsė
jusio kalbininko kun. Kazimie
ro Jauniaus pamokas, ką jau 
bekalbėti apie kitus, taip pat 
ir apie Krėvę. Lietuviškų augš- 
tesniųjų mokyklų tada dar ne
buvo, o iš lietuviško kaimo iš
sinešto kalbos mokėjimo nela
bai tepakako augštesnio lygio 
literatūrinei kūrybai. Tad ne
nuostabu. kad jaunasis Krėvė, 
dar penkiolikmetis vaikinas, 
rašė dramą rusiškai, o studen
taudamas drauge su kolegomis 
literatais išleido kolektyvi
nę lenkiškos poezijos knygą.

O visdėlto Krėvė nenuėjo 
nei rusų, nei lenkų literatū
ron. Dar studentavimo laikais 
buvo apsčiai prirankiojęs lie
tuviškų dainų, o savo pirmuo
sius lietuviškus kūrinėlius, 
jau kiek anksčiau parašytus, 
išspausdino “Viltyje” 1909 m.

Lietuvių kalba darėsi jam 
vis brangesnė. Būdingai rašė 
savo draugui 1911 m. iš Drus
kininkų, kur buvo nuvažiavęs 
paviešėti: “Kiek pragyvenau, 
aš dar nė karto į vietinius 
žmones nei į žydus neprakal
bėjau lenkiškai. Ir visur — ir 
namie ir kromeliuose — visur 
ne tik mane supranta, bet ir 
atsako grynai lietuviškai. Tik 
stebisi, kodėl kalbu lietuviš
kai, kad moku lenkiškai. To
kiam vienam atsakiau, kam 
kalbėti lenkiškai, kad moku 
lietuviškai”.

Laimėjimas tautai
Krėvės raštai buvo palan

kiai, kartais net entuziastin
gai sutinkami. Apie 1909 m. 
“Viltyje” išspausdintą Krė
vės “Gilšę” A. Jakštas rašė, 
kad “tai tiesiog mūsų beletris
tikos pažiba”. Panašiai ir Vaiž
gantas apie Dainavos padavi
mus: “Jei man reiktų pasakyti, 
kuriai beletristikos knygai, 
1912-13 metais spausdintai, 
duoti pirmoji premija, nesvy
ruodamas, turbūt ir neapsi
rikdamas, pasakyčiau — Krė
vės ‘Padavimams”.

S. Čiurlionienė po kelias
dešimt metų prisimindama, 
kokį didelį įspūdį tada darė 
skaitytojams Krėvės “Šarū
nas”, rašė: “Kaip tas laikas 
bėga! Atrodo, buvo tai vakar, 
kai ‘Vilties’ atkarpose ėjo 
‘Šarūnas’, o jo autorius už to
limų stepių ir kalnų gyveno, 
svetimą jaunimą mokė, nes 
lietuvis mokytojas carinės 
priespaudos laikais Lietuvo
je duonos pelnytis negalėjo. 
Tada seniai aušrininkai ir jau
nesni kiek varpininkai su pa
sigėrėjimu poemą skaitė ir 
galvomis tik kraipė: ‘Iš to vai
kino daug galima laukti. Tik 
kaip čia padarius, kad jis iš 
Kaukazo kalnų į savo kraštą 
grįžti galėtų . . .’ O jaunimas 
tik klausė: ‘Kur jis? . . . Kur 
jis? ...”

Ir pagalvoji, kaip skurdesnė 
būtų buvusi mūsų literatūra, 
jei joje nebūtų Dainavos pada
vimų, “Šarūno”, “Šiaudinės 
pastogės” ir kitų Krėvės kū
rinių.

Tai jautė ir J. Baltrušaitis, 
rašydamas 1930.11.12 Krėvei, 
su kuriuo buvo ilgainiui arti
mai susidraugavęs: . . aš daž
nai galvoju apie Tamstą ir dė
koju Viešpačiui, kad jis sutvė
rė tokį žmogų Lietuvai”.

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS, 
jau daug metų dirbantis Kanados 
žemės ūkio ministerijoje kaip savo 
srities specialistas, pastaruoju me
tu buvo paskirtas Kvebeko regijono 
programų tvarkytoju. Vienerius 
metus dirbęs Otavoje, grįžo Mont- 
realin, kur taip pat dalyvauja ir 
lietuvių veikloje
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ei h II r IlilU II VEIKLOJE
LB Bostono apygarda, talkina

ma vietinio Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos skyriaus, balandžio 8, penk
tadienį, 6 v., rengia vakaronę P. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje. Architektas Edmun
das Arbas, svečias iš Kaliforni
jos, skaitys skaidrėmis iliustruotą 
paskaitą “Žmogus ir kultūrinės 
apraiškos architektūroje”. Šia 
proga bus surengta ir jo architek
tūrinių bei laisvalaikio darbų pa
roda.

Sv. Kazimiero parapijos salėje, 
Worcester, Mass., balandžio 17. 
sekmadienį, 4 v.p.p., koncertuos 
šiame mieste 1935 m. gimęs sol. 
Robertas Kazys Jakutis (Yakutis). 
Jis yra baritonas, susilaukęs pla
taus pripažinimo JAV operose ir 
koncertų salėse. Koncertą 1982 m. 
gruodžio 5 d. norėjo surengti V-ji 
ALR Katalikių Moterų Sąjungos 
kuopa, tačiau planus tada sujau
kė netikėtas sol. R. K. Jakučio su
sirgimas, kai jau daug bilietų bu
vo išparduota. Jie dabar galios 
balandžio 17 d. įvyksiančiam kon
certui. Rengėjos kviečia lietuvius 
gausiai dalyvauti koncerte ir pa
gerbti iš šios vietovės kilusį so
listą.

Metinę balticčių dailininkų dar
bų parodą Niujorko Latvių Na
muose kovo 5-13 d.d. surengė 
“Baltijos” draugija. Lietuviams 
dailininkams šioje parodoje atsto
vavo — N. Alpcrtas, J. Bagdonas, 
I. Brazdžionienė, I. Kazlauskai- 
tė-Jepsen, V. Krištolaitytė, G. 
Montvilienė, I. Pėterienė, Z. So- 
deikienė, M. Stankūnienė, D. 
Stončiūtė-Kuolienė, V. Žilius ir 
K. Žoromskis. Parodos atidary
me kalbėjo ir šokius demonstravo 
latvių išraiškos šokių atlikėja Vi
ja Vėtra. Parodos užbaiga kovo 
12-13 buvo susieta su Latvių Kul
tūros Dienomis.

Sol. N. Linkevičiūtė-Kaspa- 
rienė, buvusi čikagietė, dabar 
apsigyvenusi Vašingtono apylin
kėje, balandžio 9 d. rengia pirmą
jį dainų ir operų arijų koncertą 
Vašingtono lietuviams Rockville 
priemiestyje, Latvių Namuose. 
Koncerto pelnas skiriamas litua
nistikos katedrai, kuri bus įsteig
ta Ilinojaus universitete Čikagoje.

Los Angeles Dramos Sambū
ris buvo paskelbęs saviveiklinei 
scenai tinkamų veikalų konkur
są su $2.000 premija. Vertintojų 
komisiją sudarė: pirm. Danutė 
Mitkienė, nariai — Viltis Jatulie- 
nė, Stasė Pautienienė, Irena Ta
mošaitienė ir Algis Žaliūnas. Bu
vo gauta keliolika dramos veika
lų, tačiau vertintojus labiausiai 
sudomino du — religinė penkių 
veiksmų drama “Šventasis prin
cas” ir trijų veiksmų drama “Ne
pripažintas tėvas”. Nutarta pre
miją padalinti į dvi dalis ir ją pa
skirti abiejų veikalų autoriams. 
Atplėšus vokelius paaiškėjo, kad 
“Šventąjį princą” parašė čikagie- 
tis Anatolijus Kairys, o "Nepripa
žintą tėvą” — buvusi sambūrio 
rež. Dalila Mackialienė, dabar 
gyvenanti Floridoje. Sambūris 
nutarė pirmiausia paruošti “Ne
pripažinto tėvo” premjerą ir su 
šia stipria drama dalyvauti teat
rų festivalyje Čikagoje. D. Mac- 
kialienės drama labiau yra pri
taikyta gastrolėms. A. Kairio dra
ma apie šv. Kazimierą bus vėliau 
paruošta Los Angeles bei apylin
kių lietuviams.

Šiemetinė JAV LB kultūros 
tarybos $3.000 literatūros premija 
bus paskirta už 1981-82 m. išleis
tus ar tada parašytus mokslinius 
veikalus. Vertintojų komisija su
daryta Detroite: pirm. dr. K. Keb- 
lys, nariai — dr. R. Kriaučiūnas, 
prof. J. Pikūnas,prof. L. Sabaliū
nas ir prof. J. Šmulkštys. Buvo 
gauta penkiolika veikalų. Išleis
tiesiems atstovauja — M. Blyno 
“Lietuvos senovės paminklai”, A. 
Geručio “Dr. Dovas Zaunius”, 
V. Liulevičius "Išeivijos vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos atkūri
mo darbe”, W. R. Schmalstiego 
"The Lithuanian Language — 
Past and Present”, R. Silbajorio 
“Žodžiai ir prasmė”, T. Venclo
vos “Lietuva pasaulyje”; rankraš
tiniams — R. P. Kabailos “Tradi
tional Lithuanian Architecture”, 
V. Kavaliūno “Gimtosios žemės 
giesmė”, G. Kazokienės “The 
Life and Work of Konstantinas 
Mikalojus Čiurlionis”, R. M. La
po “T e n, ekrane, sužibus”, S. 
Maziliausko “Pioneer Prince in 
USA", A. R. Mirono “Aušros’ 
reikšmė istorijos perspektyvoje”, 
Jūratės Rosales “Baltų kalbų bruo
žai Iberų pusiasalyje”, A. Šešplau- 
kio-Tyruolio “Lietuvių pėdsakai 
pasaulinės literatūros baruose”, 
kun. St. Ylos “M. K. Čiurlionis — 
kūrėjas ir žmogus".

Lietuvos konservatorijos pen
kiasdešimtmetis paminėtas spe
cialiu vakaru Vilniuje. Dalyviai 
turėjo progą susitikti su dabar 
Vilniuje veikiančios konservato
rijos profesoriais ir docentais. 
Jų eilėse buvo menotyros dr. J. 
Čiurlionytė, operos veteranė A. 
Staškevičiūtė, J. Gaudrimas, rek
torius J. Karnavičius bei kiti dar
buotojai. Prof. V. Landsbergis, 
kalbėdamas apie pirmosios augš- 
tosios muzikos mokyklos įsteigimą 
Lietuvoje, atskleidė kompoz. Juo
zo Gruodžio nuopelnus, atliko for
tepijonui skirtą jo pjesę “Lietu
voje”. Vakaro dalyviai dalijosi 
prisiminimais apie pirmuosius kon
servatorijos žingsnius. Minėji
mas užbaigtas klasikų ir dabarties 
lietuvių kompozitorių kūriniais, 
atliktais muzikos meistrais tapu
sių Lietuvos konservatorijos auklė
tinių.

Pirmuoju koncertu Vilniaus 
filharmonijoje buvo pradėtas jų 
ciklas "Šiuolaikinės muzikos va
karai”. Koncertas buvo skirtas 
muzikai pučiamiesiems instrumen
tams. įvadinį žodį tarė iniciato
rius fleitistas A. Vizgirda, grojęs 
ir dirigavęs E. Denisovo “Muziką 
vienuolikai pučiamųjų ir timpa
nui”. Koncerte taipgi dalyvavo — 
V. Gelgotas, J. Rimas, J. Černius, 
A. Fedotovas, A. Ančerevičius, 
E. Kuskinas, Ž. Kazlauskas, T. 
Adomavičius, L. Ulevičius, tim- 
panistas Z. Bagavičius, pianistė 
E. Karcub. Atskirus pasirodymus 
turėjo solistai ir mažesni bei di
desni ansambliai. Buvo atliekami 
įvairių kompozitorių kūriniai. Lie
tuviams atstovavo A. Kubiliūno, 
J. Juozapaičio ir A. Martinaičio 
kompozicijos.

Lietuvos kompozitorių namuo
se Vilniuje buvo išklausyti juos- 
ton įrašyti naujieji kompoz. A. 
Žigaitytės kūriniai: “Poema stygi
nių kvartetui”, chorinė baladė 
“Šešiolikmečiai”, ciklas “Iš toli 
sugrįžus” Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais, operos “Mažvydas” pro
logas ir pirmasis paveikslas. Tų 
kūrinių įrašus paruošė styginis 
M. K. Čiurlionio kvartetas, P. 
Bingelio vadovaujamas Kauno 
choras, J. Domarko diriguojamas 
simfoninis Vilniaus filharmoni
jos orkestras, Lietuvos televizijos 
ir radijo choras, Vilniaus operos 
solistai.

Meno darbuotojų rūmuose su
rengtas kūrybinis sol. Giedrės 
Kaukaitės-Žebriūnienės vakaras 
buvo pradėtas skaidrių rodymu, 
magnetofono juoston įrašytomis 
senolių dainomis. Šis įvadas daly
vius nukėlė į pradinį dainininkės 
kelią. Sopranas G. Kaukaitė gimė 
1943 m. gruodžio 2 d., Vilniaus 
konservatoriją baigė 1968 m. Tad 
šiemet jai sukaks 40 metų amžiaus 
ir 15 metų kūrybinio darbo. Sol. 
G. Kaukaitė yra tapusi sąjunginio 
M. Glinkos bei kitų konkursų lau
reate, dainavimo studijas gilinu
si Milano “La Scalos” teatre, su
kūrusi daug vaidmenų Vilniaus 
operoje, pasižymėjusi kamerinių 
ir liaudies dainų garsinimu. Nuo 
1978 m. dirba soliste Vilniaus 
filharmonijoje. Buvo parodytas su 
sol. G. Kaukaitės laimėjimais su
sietas rež. J. Janulevičiūtės su
kurtas filmas Vilniaus' televizijai 
“Pašėlęs gegužis". Koncertinėje 
vakaro dalyje sol. G. Kaukaitė at
liko F. Bajoro “Sakmiųsiuitą”, M. 
Tariverdijevo dainas M. Cvetaje- 
vos žodžiais, keletą P. Amerikos 
kraštų ir kitų kompozitorių voka
linių kūrinių, fortepijonu palydė
ta G. Ručytės ir J. Andrejevo. Va
karą užbaigė žemaitiška daina, ku
rion įsijungė ir solistės dukros.

Baleto šokėjus Lietuvoje- pa
ruošia Vilniuje veikiančios vidu
rinės M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos choreografijos skyrius, va
dovaujamas L. Navickytės-Rama- 
nauskienės. Jin kiekvieną rudenį 
įsijungia apie 150 šokiui gabių 
berniukų ir mergaičių iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Juos klasiki
nių, istorinių-buitinių, sceninių 
liaudies bei kitų šokių moko 20 
pedagogų. Mokslo metai užbaigia
mi tradiciniu diplomantų ir moki
nių koncertu ar spektakliu Vil
niaus operos ir baleto teatre. Ten 
M. K. Čiurlionio mokyklos cho
reografinis skyrius dabar paminė
jo savo veiklos trisdešimtmetį A. 
Adamo baletu “Žizel”, P. Čaikovs
kio "Miegančiąja gražuole”, F. 
Chopino — A. Glazunovo “Šope- 
niana” ir koncertine programa. 
Spektakliuose dalyvavo choreo
grafijos skyriaus absolventai ir 
mokiniai. Skyrius per 30 metų yra 
paruošęs daug šokėjų Vilniaus 
operos ir baleto teatrui, “Lietu
vos" ansambliui, muzikiniam Kau
no teatrui. V. Kst.
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AfA 
JONUI MIKŠIUI

mirus,
jo žmoną ANTANINĄ, brolį. KAZIMIERĄ, sesutę ONĄ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. O. Gustainiai

Ilgamečiam Hamiltono Vyskupo Valančiaus 

mokyklos mokytojui ir vedėjui
AfA 

JONUI MIKŠIUI
amžinybėn iškeliavus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ANTANINAI, 
seseriai ONAI, broliui KAZIMIERUI ir kitiems artimie
siems -

KLB švietimo komisija

AfA 
JONUI MIKŠIUI

mirus, 
žmonai ANTANINAI, seseriai ONAI, broliui 
KAZIMIERUI, bei visiems giminėms Kanadoje ir Lie

tuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą-

D. P. Babinai Br. Br. Venslovai
St. Pr. Bočiai Eug. L. Klevai

AfA 
TEKLEI RADŽIUVIENEI

mirus, dukras - REGINĄ SIRUTIENĘ, JANINĄ 
DULIŪNIENĘ, sūnų ALEKSĄ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame —

J. O. Gustainiai

Mielai Mamytei

AfA 
TEKLEI RADŽIUVIENEI.

mirus,
jos dukroms, sūnui, žentams, vaikaičiams ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą bei kartu 
liūdime -

Ona ir Alfonsas Krikščiūnai

Mielai Mamytei

AfA 
TEKLEI RADŽIUVIENEI

mirus, 
jos dukras — REGINĄ SIRUTIENĘ, JANINĄ 
DULIŪNIENĘ, sūnų ALEKSĄ RADŽIU, jų šeimas bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime- 
E. V. Krikščiūnai I. P. Paškauskai

O. M. Yčai

Mylimam tėveliui

A. a. VYTAUTUI VINGELIUI
mirus,

jo dukrą RITĄ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia bei 
kartu liūdi -

Toronto Studentų Ateitininkų Draugovė

Mielam broliui

AfA
ANTANUI MURAUSKUI

Lietuvoje mirus,
PETRĄ MURAUSKĄ, jo šeimą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

P. J. Dovidaičiai

Europa, Amerika 
ir baltiečiai

Amerikos Baltiečių Lais
vės Lygos surengtoje žmogaus 
teisių konferencijoje Los An
geles mieste JAV valstybės 
departamento atstovas Robert 
W. Farrand pareiškė, kad Ame
rika remia Europos parlamen
to rezoliucijų Baltijos valsty
bių dekolonizacijos bylą per
duoti Jungtinių Tautų dekolo
nizacijos pakomisei.

Konferencija praėjo su dide
liu pasisekimu. Baltiečių Lais
vės Lygą pasveikino preziden
tas Ronald Reagan. Kaliforni
jos gubernatorus George Deuk- 
mejian, senatorius Pat Wil
son. Konferencijoje lankėsi ir 
labai padrąsinantį žodį tarė 
Los Angeles burmistras Tho
mas Bradley. Posėdžiuose da
lyvavo gausi auditorija. Daug 
jaunimo buvo posėdžiuose ir 
pokylyje. Į tai dėmesį vieša 
pastaba atkreipė gynybos de
partamento atstovas Leon K. 
Pfeiffer.

ABLL inf.

Lietuviai 
Kolumbijoje
Vasario 16 diena, kaip vi

same lietuvių pasaulyje, išski
riant mūsų pavergtą tėvynę, 
yra minima su pakelta dvasia. 
Nuo to neatsilieka ir Kolumbi
joje gyvenantis lietuvių būre
lis. Ta diena buvo iškilmingai 
paminėta Kolumbijos sostinė
je Bogotoje. Energingas mote
rų draugijos vienetas vadova
vo šio minėjimo paruošimui.

Nuo jų neatsiliko ir Medel- 
linas, kur veikia L. Bendruo
menė, vadovaujama energingo 
dr. Vlado Gaurišo. Iškilmė bu
vo surengta vasario 20 d. Liet. 
Bendruomenės pirmininko ne
seniai pastatytame vasarnamy
je netoli nuo Medellino, vė
saus klimato zonoje, viename 
plokštikąlnyje.

Ta proga susirinko didesnė 
dalis lietuvių iš Medellino 
ir keletas svečių iš Cali miestų, 
o kun. N. Saldukas atskrido 
net iš tolimo Popayano miesto. 
Visų pirma buvo pašventintas 
namas ir atlaikytos Mišios su 
pirmam Gavėnios sekmadie
niui pritaikytu pamokslu. Vė
liau sekė speciali tos šventės 
programa. Po Lietuvos himno 
prabilo pats šeimininkas ir 
Bendruomenės pirmininkas 
dr. VI. Gaurišas. Jis grąžiai 
nušvietė šio minėjimo reikš
mę, primindamas, kad šiais 
metais minima šimto metų 
“Aušros” sukaktis. Taip pat 
priminė šių metų lietuvių kon
gresą Čikagoje ir paskelbė 
atstovų sąrašą, kurie atstovaus 
Lietuvių Bendruomenei to 
kongreso metu.

Inž. Antanas Matickis skai
tė paskaitę, sudarytą iš pačių 
kolumbiečių pasisakymų spau
doje apie lietuvius. Pagaliau 
buvo pakviestas tarti žodį kun. 
N. Saldukas. Jis sakė stebė
jęs jaunąją kartą, kuri imigra
cijos metais buvo nešama sa
vo motinų rankose arba čia 
gimus ir užaugus. Dabar jie jau 
yra sukūrę savo šeimas. Pri
siminė lietuvių vargus tėvy
nėje, tremtyje ir įsikūrimo 
kraštuose. Esą lietuvis sugeba 
pakelti vargus, prisitaikyti 
prie aplinkybių ir sukurti sau 
gyvenimą tokį pat ar dar ge
resnį, negu turėjo paliktoje 
tėvų žemėje. Jo kalba buvo 
išklausyta su dideliu dėme
siu, nes daugelis nežinojo, 
kaip čia kūrėsi jų tėvai ar se
neliai šiame dausų krašte. Jau
nimas nebuvo ragavęs vargo, 
gimė jau įsikūrusiose ir pa
siturinčiose šeimose.

Pagaliau dr. Gaurišas tarė 
užbaigos žodį. Minėjimas baig
tas Lietuvos ir Kolumbijos 
himnais. K.N.S.

Didįjį Šeštadienį, Velykų išvakarėse, žvakės šviesa apeigose primena 
dieviškąją Kristaus šviesą

O. A. Audronė

Prisikėlimo sodai
Viešpatie. nesurandu . . .
kai šie daigai pavasarį Ar Tu, o Viešpatie,

dainuoja — 
nėra mirties . . . 
Prisikėlimo 
gaudziantys varpai 
mažoj širdy 
manoje 
vis ii pavasarių 
žydėjimu 
žydės!

žibutės švelnumu 
nepamilai 
manų laukų 
su vyturėliu?. . .

Jei Tu nepamilai, 
tai kas įliejo man
tų meilės kančių, 
kai amžini
pu vasariai.

Viešpatie! Tavo noru saulėtuoju
t ikrai žibutės pabudinti.
iš Kauno slėnių. su mano ilgesiu,
iš Vilniaus vingių. Prisikėlimo šventę
iš tėviškės be vyturėlio.
jau metų dešimtys be žibutės
Prisikėlimo soduose švenčia ?

Skaitant kaltinimus
“Nekaltink nė vieno, kol nesi vaikščiojęs jo naginėmis”

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

E. FEDARAS

Paskutiniu metu tenka skai
tyti laikraščiuose straipsnius 
apie greitai nutąutėjantį jau
nimą. Tai problema ne tik lie
tuvių bendruomenės, bet ir ki
tų tautinių grupių. Kaikas iš 
mūsiškių bando kaltinti tėvus, 
kunigus ir net Lietuvių Bend
ruomenės vadovus. Nors dalis 
kaltės gali būti ir vienų, ir 
kitų, bet gerai pagalvoję įsi
tikiname, kad didžiausia kaltė 
tenka dabartiniam gyvenamam 
metui.

Aš esu tikras, visi tėvai ir 
auklėtojai nori, kad vaikai bū
tų gabūs moksle, religingi ir 
susipratę lietuviai. Bet žmo
nės yra skirtingi ir naudoja 
skirtingus auklėjimo būdus. 
Skirtingų charakterių būna 
ir jaunimas. Todėl kas tinka 
vienam asmeniui ar vienai šei
mai, negali būti pritaikinta 
ir kitiems. Šiais laisvo galvo
jimo ir elgesio laikais pasikei
tėme mes visi. Juo labiau tai 
atsiliepia į augantį žmogų.

Net tokia stipri tautinė gru
pė kaip žydai vis būdavo ima
ma darnumo ir vienybės pavyz
džiu. Todėl labai nustebau iš
girdęs kad Niujorko žydų “Je
wish Daily Forward” dien- 
laikraštis, einantis nuo 1897 
metų, perėjo tik j vieną savai
tinę laidą. Reiškia ir jų senie
ji išmiršta, o jų jaunimas sa
vų laikraščių skaitymui neturi 
laiko. Taip pat labai beviltiš
kai skamba dr. A. Schiff prane

šimas (žiūr. “Draugas”, 1983, 
nr. 14) apie dabartinę ir atei
ties žydų bendruomenę.

Tai tik vienas pavyzdys iš 
daugelio tautinių grupių. Jų 
galima būtų išvardinti labai 
daug; Taip jau yra: dabar žmo
nės neturi laiko vieni kitiems. 
Kiekvienas jaučiasi savaran
kiškas ir ekonomiškai pajė
gus daryti ką ir kaip nori. Vis 
dažnėja atvejai, kai vaikai pa
sako tėvams arba tėvai vienas 
kitam, kad man jūsų arba ta
vęs nereikia ir išeina savo ke
liu.

Norint visa tai pakeisti, rei
kėtų grįžti į “senus, gerus lai
kus”. O tai reikštų butų truku
mą — tada gyventų visi arčiau 
centro ir lietuviškų parapijų. 
Radiją, televiziją ir automo
bilį turėtų tik kas kelinta šei
ma, o ne kaip dabar — po kele
tą vienoje šeimoje. Tada visi 
važiuotų ten, kur važiuoja tė
vai ar pažįstami. Radijo pro
gramos, kurios klausosi tėvai, 
klausytų visa šeima. Restora
nų bei užkandinių būtų tik po 
vieną kas kelintoje gatvėje. 
Juose būtų Valgoma retai, ypa
tingomis švenčių progomis.

Įdomu, kiek žmonių iš šian
dieninės visuomenės atsiras
tų, kurie sutiktų gyventi to
kiose sąlygose.

Seniesiems emigrantams bu
vo lengva išlaikyti savo jau
nimą lietuviškoje ir religinė
je dvasioje, kai jie visi gyve
no, valgė ir praleisdavo laiką 
kartu.

Pagaliau jeigu mes, vyres-

AfA 
ANTANUI MURAUSKUI

Lietuvoje mirus,

brolį PETRĄ MURAUSKĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

North Sylva Co.
bendradarbiai

Mylimam vyrui ir tėvui

AfA
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukras jų skausmo valandoje giliai 
užjaučiame -

G. ir P. Strimaičiai
N. ir V. Kaveckai

J. ir P. Dovidaičiai

nieji, pagalvotume kas per 
“tipai” būtume pasidarę, jei
gu atvažiavę į šiuos kraštus bū
tume radę šių dienų sąlygas, 
galimybes ir laisvę?

Todėl mums tik reikia 
džiaugtis kiekvienu lietuviš
kai kalbančiu ir protingai 
galvojančiu jaunuoliu bei jau
nuole. Kaltinti gal nereikė
tų nei tėvų, nei kunigų, nei 
mokytojų, nei visuomenės vei
kėjų. Man labai patinka sena 
čiabuvių indėnų patarlė: “Ne
kaltink nė vieno, kol nesi 
vaikščiojęs jo naginėmis ”

Aukos religinei 
Lietuvos šalpai

Lietuvių ir kitataučių parapijų aukos Religinei
Lietuvių Katalikų Šalpai nuo 1982 m. sausio 1 d.
iki 1982 m. gruodžio 31 d. Visos sumos — ameri-
kietiškais doleriais. Aukos, nepasiekusios RLKŠ
iki 1982 m. gruodžio 31 d., čia nėra sužymėtos.
(Money not received by Dec. 31, 1982, is not

included in this report).

1982 1981
ANGLIJA

London, ŠV. KAZIMIERO s 176.00 S 253.80

AUSTRALIJA

Brisbane, LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA 
Melbourne, LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA 
Sydney, LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA

3072.77
6902.17
5879.18

Adelaide, ŠV. KAZIMIERO 789.90
Perth Lietuviai 233.20

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS

Albany NY, ŠV. JURGIO 4008.00 2950.00
Athol MA,SV. PRANCIŠKAUS 500.00 435.00
Baltimore MB, ŠV. ALFONSO 493.00' 440.00
Braddock PA, ŠV. IZIDORIAUS 217.35
Bridgeville PA, ŠV. ANTANO 1056.85

1245.00Brooklyn NY, APREIŠKIMO 1594.00
ŠV. JURGIO 100.00 50.00

Cambridge MA, ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 175.00 477.03
Chicago IL, SVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 425.00 455.00
Cleveland OH, NUOLATINĖS PAGALBOS

/iš rinkliavos bažnyčioje atsiųsta per 
Cleveland© L.K. Religinės Šalpos Komitetu/ 4890.00 3519.51

ŠV. JURGIO
/iš rinkliavos atsiųsta per LKRS Komitetu/ 2419.00 1927.00

Cleveland© LKRŠ Komiteto
/Kreipimosi laišku gauta aukų/ 3622.66 2753.49

Coaldale PA, ŠV. JONO 126.00 98.50
Dayton OH, ŠV. KRYŽIAUS 602.00 697.00
Detroit MI, ŠV. ANTANO 660.00 606.00

ŠV. PETRO 231.00 234.00

Dubois PA, ŠV. JUOZAPO 2800.00
Duryea PA, ŠV. JUOZAPO 165.00 83.00
Easton PA, ŠV. MYKOLO 136.00 108.00
Elizabeth NJ, ŠV. PETRO IR POVILO 340.00 400.00
Eynon PA, ŠVC. MERGELĖS MARIJOS 214.00 161.00
Forest City PA, ŠV. ANTANO 475.00 402.00
Frackville PA, APREIŠKIMO 484.00 250.00
Gary IN, ŠV. KAZIMIERO 100.00
Girardville PA, ŠV. VINCENTO 125.00 155.00
Grand Rapids MI, ŠV. PETRO IR POVILO 600.00
Hanover PA, ŠV. JUOZAPO 207.20 172.95
Hartford CT, ŠVČ. TREJYBĖS 611.00 930.00

Hazleton PA, ŠV. PETRO IR POVILO 456700 310.00
Homestead PA, ŠV. PETRO IR POVILO 247.17
Kingston PA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 1363.20 630.00
Lawrence MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 20.00 226.75
Los Angeles CA, ŠV. KAZIMIERO 14014.00 10258.00
Lowell MA, ŠV. JUOZAPO 200.00 764.40
Luzerne PA, ŠV. ONOS 594.75 410.70
Mahanoy City PAj ŠV. JUOZAPO
Maizeville PA, ŠILUVOS ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS

100.00 120.00
164.00 150.00

Maspeth NY, ATSIMAINIMO 100.00
376.60Minersville PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 366.00

New Britain CT, ŠV. ANDRIEJAUS 743.55 994.06
New Haven CT, SV. KAZIMIERO
New Philadelphia PA, ŠVČ.JĖZAUS ŠIRDIES 
Newark NJ, ŠVČ. TREJYBĖS

415.95 332.09
200.00 200.00
200.00 t 283.25

New York NY, AUŠROS VARTŲ 175.00 100.00
Norwood MA, ŠV. JURGIO 260.00 815.18
Omaha NE, ŠV. ANTANO
Philadelphia PA, ŠV.’ ANDRIEJAUS

554.60
445.00

294.85

ŠV. KAZIMIERO 273.20

Pittsburgh PA, ŠV. KAZIMIERO 250.00
ŠV. VINCENTO 165.59

Pittston PA, ŠV.KAZIMIERO 489.00 466.00
Providence RI, ŠV. KAZIMIERO 298.00

54.00Reading PA, ŠV. ANTANO 50.00
St. Clare PA,ŠV. KAZIMIERO 100.00 100.00
Scranton PA, ŠV. JUOZAPO 936.00 606.00

ŠV. MYKOLO 270.00 > 234.00

Shenandoah PA, ŠV. JURGIO 431.00 710.00
Sioux City IA, ŠV. KAZIMIERO 1100.00 2100.00
Southfield MI, DIEVO APVAIZDOS 1027.50 1070.00
Spring Valley IL, ŠV. ONOS 350.00 300.00
Sugar Notch PA, SV. PETRO IR POVILO 242.00 , 228.80
Tamaqua PA, ŠV. PETRO IR POVILO 340.00 300.00
Wanamie PA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 178.95 121.50
Westfield MA, ŠV. KAZIMIERO 232.00 276.00
Wilkes Barre PA, ŠV. KAZIMIERO 660.00 540.00

ŠVČ. TREJYBĖS 2092.00 821.00
ŠV. PRANCIŠKAUS 355.00 341.00

Worcester MA, ŠV. KAZIMIERO 1005.00 1115.00
AUŠROS VARTŲ 678.00 472.00

Hot Springs Lietuviai 2850.00 2145.00

KANADA
Delhi, Ont., ŠV. KAZIMIERO 692.83 1133.78
Hamilton, Ont. AUŠROS VARTŲ 711.00 1585.30
London, Ont., ŠILUVOS VARTŲ 948.00 2075-00
Mississauga, Ont., LIETUVOS KANKINIŲ 5307.22 1341.86
Montreal, Que., ŠV. KAZIMIERO 700.00 500.00

AUŠROS VARTŲ 80.75 41.50

St. Catherine’s, Ont., ANGELŲ KARALIENĖS 1346.95 1705.65
Sudbury, Ont., LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA 549.05 469.78

Toronto, Ont., PRISIKĖLIMO 8 5612.66 8 6421.41
Windsor,Ont., ŠV. KAZIMIERO 58.46 58.10
Winnipeg, Man., ŠV. KAZIMIERO 162.74 185.09

VAKARŲ VOKIETIJA

Westfalen Lietuviai 415.40

VYSKUPIJOS

Diocese of Hamilton, Ont., Canada 415.00
Diocese of Pittsburgh.PA
Diocese of Erie PA /Priskaityta prie

250.00

1400.00Šv. Juozapo Parapijos, Dubois, sumos/

NELIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ SPONTANIŠKOS AUKOS

Baltimore MD, St. Pius X 252.39 226.90
Chicago IL, St. Michael's 15.00
Harrisville MI, St. Anne's 275.00 250.00
Philadelphia PA, St. Michael's 135.00
Plainview NE, St. Paul’s 386.93
Washington D.C., St. Ann's 306.50

MISSIONARY COOPERATIVE PLAN - RELIGINEI ŠALPAI KAIP MISIJŲ ORGANIZACIJAI
LEISTOS RINKLIAVOS

Archdiocese of Baltimore 8 6500.00

Diocese of Brooklyn
2582.02St. Mel's, Flushing

Our Lady of Solace 555.85
Our Lady of Mt. Carmel
Annunciation/žiūr. "Liet. Parapijų Aukos"

182.00

Archdiocese of New York
St. John Nepomucene /Slovak/ 450.46
St. Stanislaus Kostka,Hastings /Polish/ 411.60
St. Stephen of Hungary /Hungarian/ 955-50
St. Stanislaus of the Blessed Mother/Polish/ 342.12
Our Lady of Vilnius /žiūr. "Liet. Parapijų Aukos"

Archdiocese of Newark
Rinkliavas pravedė Elizabeth© Diakonai

Our Lady of Visitation, Paramus 1140.00
St. Michael's, Newark
St. Elizabeth's, Newark

436.05
1045.95

Diocese of Norwich
St. Mary's, Middletown CT /Polish/ 1150.00

Archdiocese of Philadelphia 1494.50

Archdiocese of Washington D.C. 1375.85

Išviso: 8 116465.52



AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukteris MARY-ANNE su šeima, 
VIKTORIJĄ, RITĄ ir visus kitus šeimos artimuosius 
giliai užjaučiame -

M. Jurkštienė
B. A. Kovoliūnai

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

mirus, 
jo žmonai JONEI, dukteriai RITAI, VIKTORIJAI, 

MARY-ANNE su šeima, broliui JONUI ir visiem 
giminėm reiškiu nuoširdžią užuojautą-

Juozas Vaskela

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

mirus,

jo žmoną JANINĄ, dukteris MARY-ANNE su šeima, 
VIKTORIJĄ, RITĄ, svainį JONĄ GRINSKĮ, svainę 
LIDIJĄ su vyru nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Anicetas ir Irena Zalagėnai
* Adolfas ir Danutė Bajorinai 

Aldona ir Vincas Kėžinaičiai

AfA 
VYTAUTUI VINGELIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JANINĄ, dukras RITĄ, VIKTORIJĄ, 
MARY-ANNE su šeima ir visus gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Edvardas, Diana, 
Janina ir Stasys Bubuliai

Mielam mūsų bičiuliui

AfA
VYTAUTUI VINGELIUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JANINĄ, dukras — RITĄ, VIKTORIJĄ, 
MARY-ANNE su šeima, visus gimines bei arti 
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

S. J. G. L. Andruliai
G. V. Balčiūnai
E. R. Draudvilai
O. Z. Girdauskai
L. I. Juzukoniai
L. P. Murauskai

___________________

G. Kaknevičienė 
su šeima

S. A. Petraičiai 
V. B. Saulėnai 
O. Skrebūnienė 
A. J. Vaškevičiai

Onaiiian Srt jfflemoiiateUtiJ.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMI’ORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal.

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

Toronto ateitininkai moksleiviai Užgavėnių vakare Toronto Lietuviu Namuose aprūpino lankytojus kava ir 
knygomis. Prie stalo — INDRĖ ČUPLINSKAITĖ ir ZITA PRAKAPAITĖ

Sudbury, Ont.
“GELEŽINIS VILKAS", medžio

tojų ir žūklautojų klubas, turėjo 
metinį narių susirinkimą ir pobū
vį su vakariene. Dalyvavo nariai 
ir daug svečių. Klubo valdybos na
riai — J. Stankus ir L. Baltutis 
įteikė taures pasižymėjusiems 
klubo nariams 1982 m. žvejyboje. 
Už didžiausią sumeškeriotą upė
takį apdovanota —Joana Stanku
tė, už didžiausią lydeką — Euge
nijus Paulauskas.

Skanią vakarienę paruošė klubo 
narės — Birutė Stankienė ir Aud
ra Albrechtienė, joms talkino — 
Joana, Diana, Vida Stankutės. 
Veikė turtinga loterija, kuriai 
laimikius aukojo: A. Braškys, A. 
Gatautis, P. Liutkus, E. Paulaus
kas. Barą aptarnavo — O. Poderie- 
nė ir A. Gatautis. Klubas įsteig
tas 1963 m., turi Ontario valdžios 
leidimą.

STASYS KRIVICKAS š.' m. kovo 
15 d. rytą mirė Sudburio General 
ligoninėje. Buvo kilęs iš Panevė
žio. Mirė sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Geras, veiklus lietuvis, buvęs KLB 
Sudburio apylinkės pirmininku ir 
dabar “Geležinio vilko” medžioto
jų ir žūklautojų klubo pirmininku. 
Lougheed laidotuvių namuose jo 
karstą dengė labai daug gėlių ir 
vaininkų. Lietuviai, artimieji ir 
svečiai vadovaujant P. Venskui, 
sukalbėjo Rožinį. Apylinkės val
dybos pirm. Elena Tolvaišienė ta
rė atsisveikinimo žodį. Sekantį 
rytą Christ the King šventovėje 
kun. J. Staškus, Lietuvos Kanki
nių parapijos klebonas Mississau- 
goje, laikė pamaldas ir pasakė 
pamokslą. Iš šventovės velionis 
buvo pervežtas į krematoriumą ir 
sudegintas, o pelenai persiųsti 
į Panevėžį Lietuvoje. Liko žmona 
Anne Sudburyje, o duktė, vaikai
čiai, brolis, sesuo — Lietuvoje. 
Ilsėkis tėvynės žemėje, kurią taip 
mylėjai!

KUN. J. STAŠKUS, Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonas

Mississaugoje, kovo 19-20 d.d. 
Christ the King parapijos švento
vėje vedė priešvelykinį susikau
pimą, pasakydamas įspūdingus 
pamokslus. Sudburio lietuviai la
bai dėkingi ir lauks atsilankant 
ateityje.

Religiniais tautiečių reikalais 
rūpintis Sudburyje atstovas ir 
organizatorius yra Petras Venskus.

J. Kručas

Sudbury, Ont.

A. a. STASYS 
KRIVICKAS,

67 metų amžiaus, mirė
1983 metų kovo 15 dieną 

Sudburio General ligoninėj. 
Palaidotas 1983 metų kovo 
18 dieną iš Christ the King 
šventovės. Laidotuvių pamal
das laikė ir apeigas atliko kun. 
Jonas Staškevičius iš Missis- 
saugos, Ont.
Velionis buvo pašarvotas 
Lougheed laidotuvių namuo
se. Paliko žmoną Oną, dukrą 
Genovaitę Giedrikienę, bro
lį Julių, seserį Oną ir tris vai
kaičius.

LOUGHEED 
FUNERAL HOME

252 Regent St. S. at Hazel St. 
Sudbury, Ont.

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

Kolegei

AfA
PAJAUTAI TALATKELPŠIENEI

mirus, jos vyrui agronomui TADUI reiškiu nuoširdžiau
sią užuojautą - Agr. Pr. Norušienė-Matulytė

Jaunystės draugei Pajautai
Vai. kaip skrenda aukso dienos. 
Kad galėčiau, vyčiau.
Sugrįžt n u s paskandinčiau 
Tarp žiedu gėlyčiu.

Nuskambės varpai variniai 
Iš augštu bažnyčių.
Nuramins varguolę siela 
Tik žiedai gėlyčiu.

Tu išklaidžiosi pasaulį

I
lr vėl sugrįši šičia.

A trasi j ieškota laimę 
Tik žieduos gėlyčiu.

Jei ateina didis skausmas 
Visai iš netyčių, 
O. atverki savo širdį 
Tik žiedams gėlyčiu.

Kai numirsim, mūsų kūną
Lydės į bažnyčia, 
Draugai neš savo meilę 
Ir žiedus gėlyčiu.

PII. NO H ŪSIENĖ

PADĖKA
Mirtis ir vėl mus aplankė. Šį kartą amžinybėn nusivedė 

mūsų mylimą sesutę-dukrą. Skausmo valandoje nesitikėjo
me tiek daug draugų ir pažįstamų matyti. Jums visiems už kiek
vieną gėlytę, užuojautą, Mišias, auką, aplankymą ir paskambi- 
nimą iš visos širdies dėkojame. Jūsų paguoda ir nuoširdumas 
tikrai palengvino pergyventi mirties skausmą.

Ypatingą padėką reiškiame kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, ir visiems kunigams už iškilmingas Mišias, kuriose 
giedojo Bronius Mackevičius. Ačiū a. a. Dalios krikšto tėve
liams, Onai Adomaitienei iš Canandaiųua, N.Y., ir Česlovui 
Tiškevičiui iš Hamiltono už atvykimą. Dėkojame karsto nešė
jams — Jonui Adomaičiui, Gintui ir Albinui Artičkoniams, Kęstu
čiui ir Vincui Belaišiams, Albinui Melvydui. Pusryčiais rūpinosi 
Fene Walanciej ir p.p. Ruseckai, kuriems esame dėkingi. Ne
užmiršime taip pat ir tų, kurie finansinėmis aukomis mums 
padėjo.

Iš širdies, dar kartą dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems už meilę, paslaugą ir užuojautą liūdesio valandoje tiek 
prie a. a. Mamytės Onos karsto, tiek dabar per a. a. Dalios 
laidotuves.

Nuliūdę - Tėtis Povilas ir 
sesutė Laima Dambrauskai
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AfA
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,
jo žmonai JANINAI, dukterims, GRINSKIŲ šeimai, 
žentui BERNARDUI, JURĖNŲ šeimoms ir visiems gi
minėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą-

Kazys Yurkštas 
Juozas Kozeris

Calgary, Alberta
PAMALDOS UŽ LIETUVOS TI

KINČIUOSIUS. Kun. K. Pugevičius 
atvykęs iš Amerikos, atlaikė šv. 
Mišias Šv. Onos šventovėje už ken
čiančią Lietuvą, o pamoksle išryš
kino tikinčiųjų persekiojimą mo
kyklose, darbe, šventovėse ir teis
muose. Malda, auka ir darbu ra
gino paremti drįstančius ginti re
ligijos laisvę okupuotoje Lietu
voje.

Po pamaldų ir bendrų užkan
džių parapijos salėje buvo rodo
mos skaidrės, kur kun. P. supažin
dino su nukentėjusiais nuo sovie
tinės valdžios asmenimis. Laisvė
je gyvenentieji lietuviai turi steng
tis, kad Sovietų Sąjungos ateisti
nė propaganda ir teroro priemo
nės būtų žinomos plačiame pasau
lyje. KL Bendruomenės Kalgario 
apyl. valdyba tvarkė pamaldų ir 
salės nuomojimo reikalus. Kor.

Winnipeg, Manitoba
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOMS 

kovo 3-6 dienomis vadovavo kun. 
K. Pugevičius.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ. Kovo 
6 d. naujasis arkivyskupas A. Ex- 
ner, OMI, lankė lietuvių parapiją 
ir dalyvavo šv. Kazimiero šventė
je. 11 v.r., prisirinkus pilnai šven
tovei maldininkų, vargonais gro
jant Renatai Ramančiauskaitei, 
sugiedota “Pulkim ant kelių”. Po 
to vargonus perėmė McCandless ir 
giedojimą solistas Kerr Wilson. 
Gaudžiant vargonams, pro didžią
sias šventovės duris su procesija 
įžengė naujasis arkivyskupas. Pa
rapijos klebonas pasveikino arki
vyskupą, kuris kaip savo namuose 
trumpu žodžiu padėkojo ir pasi
džiaugė galįs susitikti su lietu
viais. Mišias anglų kalba kartu 
su arkivyskupu koncelebravo: 
prel. O. McInerney, kun. K. Puge
vičius ir klebonas kun. J. Berta- 
šius. Skaitinius lietuviškai atli
ko Eugenijus Ka’lasauskas. Evan
geliją lietuviškai perskaitė kle
bonas. Arkivyskupas pamoksle iš
kėlė šv. Kazimiero dvasios įtaką 
pasaulyje. Ragino lietuvius iš
girsti jo balsą ir sekti šv. Kazi
miero pėdomis. Aukojimo procesi
ją atliko parapijos komiteto na
riai, kuriuos po vieną arkivysku
pui pristatė kun. K. Pugevičius. 
Kieliką atnešė komiteto pirm. 
M. Januška, pateną su ostija — 
St. Ramančiauskas, vyną ir van
denį — K. Mažeika, komuninę — D. 
Skolny, “LKB kroniką” — J. Bar- 
kauskaitė, knygą “An Infant Born 
in Bondage” —- KLB Winnipego 
apyl. pirm. M. Timmermanas, 
rinkliavą — A. Kuncaitis ir V. 
Rutkauskas.

Po Mišių parapijos salėje įvyko 
pietūs, kurie .jaunų šeimininkių 
buvo paruošti labai originaliai. 
Juos paruošė: Hilda Šarauskie- 
nė, Danutė Skolny, Judita Bar- 
kauskaitė, joms padėjo — M. Bag
donienė, O. Demereckienė ir B. 
Miller. Pietums vadovavo Everes
tas Fedarast Prie pagrindinio 
stalo sėdėjo svečiai kunigai, o ša
lia arkivyskupo — parapijos ko
miteto nariai. E. Fedaras anglų 
kalba perskaitė trumpą parapi
jos istoriją ir ją įteikė arkivysku
pui. Kun. K. Pugevičius kalbėjo 
apie padėtį Lietuvoje ir nurodė, 
kuo mes galime padėti Lietuvos 
tikintiesiems. Marijus Timmer
manas pasveikino arkivyskupą L. 
Bendruomenės vardu.

Arkivyskupo kalba buvo labai 
šiltai sutikta. Jis pasisakė esąs 
pirmos pabėgėlių kartos vaikas, 
gimęs Austrijoje. Jis žinąs visas 
minėtų ir deportuotų šeimų pro
blemas. Ragino lietuvius eiti šv. 
Kazimiero pramintu taku, nepa
lūžti, turėti tvirtą tikėjimą. Po 
pietų arkivyskupas pirmiausia nu
ėjo j virtuvę ir labai nuoširdžiai 
padėkojo šeimininkėms. Po to ėjo 
aplink stalus ir kiekvieną pasvei
kino, ypač Kazimierus. Taip jis 
pasikalbėjo su visais salėje bu
vusiais lietuviais. Visi džiaugė
si jo nuoširdumu, paprastumu. 
Jam išvykus, dar ilgai svečiai vai
šinosi jaunų šeimininkių globo
je ir dalinosi dienos įspūdžiais, 
kurių buvo daug.

Korespondentas

Mylimam vyrui ir tėveliui

AfA
VYTAUTUI VINGELIUI

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukras — VIKTORIJĄ, RITĄ ir 
MARY-ANNE su vyru nuoširdžiai užjaučiame-

Vida ir Robertas Šalna 
Alina ir Petras Šalna 
Irena Čiurlienė

AfA
TOMUI PRAKAPUI

mirus,
jo liūdintiems tėvams — BRONEI ir STASIUI 
PRAKAPAMS, sesutei ZITAI, broliukui RIMUI irvisiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 
liūdime, prisimindami šios paslaugios šeimos nuopel
nus šiam savaitraščiui -

“Tėviškės Žiburiai"

AfA 
TOMUI PRAKAPUI

mirus,
jo tėvams BRONEI ir STASIUI PRAKAPAMS, 
sesutei ZITAI, broliui RIMUI — ansamblio nariams, 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą- — ... -

“Gintaro" ansamblis, 
vadovai ir tėvų komitetas

AfA
• TOMUKUI PRAKAPUI

mirus,
jo tėvelius, STASĮ ir BRONĘ PRAKAPUS, sesutę, 
broliuką ir visą giminę skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Leonas ir Birutė Roginskai 
Jonas ir Irena Žiurinskai

AfA
TOMAS PRAKAPAS

jaunas studentas, ilgai kovojęs su pavojin
ga liga, iškeliavo amžinybėn, palikęs didžiai 
liūdinčius tėvus — BRONĘ ir STASĮ 
PRAKAPUS, sesutę ZITĄ, broliuką RIMĄ 
ir kitus gimines. Jiems visiems reiškiame 
giliai nuoširdžią užuojautą ir linkime ištver

mės Apvaizdos kelyje —

Kun. Pr. Gaida
S. J. Andruliai
S. V. Aušrotai
G. V. Balčiūnai
M. A. Bu m buliai
B. P. Bražukai
E. S. Čepai

G. P. Gaižučiai
O. Z. Girdauskai 
G. Kaknevičienė 
V. Kastytis
L. G. Kurpiai
B. M. Businai
F. V. Urbonai

L. P. Murauskai
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6HJA8 • 532-3414

AKTYVAI virš
KASOS VALANDOS:

milijono dolerių

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-3
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 %
180-185 d. termin. ind............. 81/4%
term, indėlius 1 metų............. 8’/2%
term, indėlius 2 metų............. 83/4%
term, indėlius 3 metų............. 9’/4%
pensijų s-tą............................. 11 %
spec. taup. s-tą....................... 7'/2%
taupomąją s-tą ....................... 7 %
depozitų-čekių s-tą................ 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ...................... 141/2%
mortgičius nuo..............111/2%—13%

Klevelande sėkmingai koncertavusios — kanklininkė M. BANKAITYTĖ 
ir solistė A. STEMPUŽIENĖ su gėlių įteikėjais — K. MOTAITE ir A. 
DUNDURU Nuotr. V. Bacevičiaus

Sekmadieniais 9.30-1

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Aukojo tautiečių šalpai
KLB Šalpos Fondo Hamiltono apylinkės aukotojai 

šalpos reikalams 1982 metais

QTEPHAN’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.

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

Tel. 533-5454

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite i mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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 | NAMUS 

-----------------------o———————

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Po $50.00: G. Martišius, J. B. 
Marlatt Funeral Home; $48.00: 
V. Bernotas, Vokietija; $30.00: 
K. Mileris: po $25.00: J. Bersėnas, 
J. R. Pleiniai. J. Inkratas, Jeremy 
Parson; $24.00: V. Damijonaitis, 
Vokietija.

Po $20.00: V. Bruzgys, O. Ščiu- 
kienė, M. Bilevičienė, A. Jankus, 
V. Jankus, J. Mažulaitis, B. Kronas, 
dr. B. Vidugiris, A. Kerutytė, D. 
Stukas, J. Steiblys, J. Aisbergas, 
J. Vaičius, J. Adomaitis, J. Wil
liams, J. G. Kolakauskai, V. Vens- 
lovas, F. Rimkus, E. Apanavičius, 
P. P. Kriaučiūnai, P. P. Rakščiai, 
P. P. Venslovai, A. Mingėla, dr.
O. Valaitis, Mrs. L. Dragaitis, P. 
Bosas, J. Dubinskas, P. Masys.

Po $15.00: A. Erštikaitis, L. Pal- 
čiauskas, P. P. Jankūnai, A. Ver
bickas; $13.00: dr. A. Saunoris; 
$12.00: V. Sakas.

Po $10.00: A. Kybartas, J. Les- 
čius, S. Kačinskas, F. Krivinskas, 
E. Lengnikas, A. Gailius, Z. Didžba- 
lis, F. Ciparis, P. Bulkė, Mrs. S. La- 
buckas, A. Gelžinis, A. Obcarskis,
P. Pleinys, J. Povilauskas, V. Per- 
kauskas, P. Kanopa, J. Romikaitis, 
P. Novickas, Z. Stonkus, A. Gry
bas, G. Melnykas, J. Liaugminas, 
J. Astas, P. Latauskas, J. Kšivickis, 
A. Garkūnas, Mr. & Mrs. Sopiai, 
Mrs. X., L. Gutauskas, B. Stepona
vičius, J. Dervaitis, J. Tarvydas, 
V. Morkūnas, L. Bacevičius, P. Sa
kalas, M. Gudinskas, M. Jonikas,
A. Krakaitis, G. Skaistys, L. Kle
vas, V. Kėžipaitis, B. Vengrys, P. 
Bružas, P. Juškevičius, J. Svilas, 
V. Kazlauskas, B. Pakalniškis, Mrs. 
J. Šešelgis, V. Narkevičius, M. Pi
ke, A. Lukas, V. Leparskas, J. Ado- 
mauskas, P. Pranskevičius, A. 
Liaukus, J. Kažemėkas, J. Bubnys,
B. Grajauskas, B. Juodelė, Mr. X., 
V. Kybartas. A. Meškauskas, L. Ko- 
perskis, A. Erštikaitis, A. Patam
sis, J. Kaneva, K. Bungarda, P. Vai
tonis, J. Tarvydas, P. Brasas, A. 
Pusdešris, V. Pilkauskas, A. Rep- 
čys, J. Bajoraitis, P. Ročys, J. Le- 
kutis, K. Gudinskas, K. H. Norkai, 
J. Stankus, L. Ulbinas, X. Y., V. 
Mačikūnas, V. G. Kairiai, R. Matu- 
kaitis, B. Orvidas, J. Jasimienė, 
A. Kybartas.

$9.00: S. Dalius; po $7.00: S. Alek
sa,' A. Kelečius, S. Dramantas, S. 
Vegis.

Po $5.00: P. P. Repečkos, J. De

veikis, R. Bagdonas, J. Kareckas, 
A. Dudonis, P. Vaitiekūnas, J. Sta
nius, Mr. X., P. Kareckas, T. Za- 
ranka. J. Rastauskas, Mrs. A. Bu- 
gailiškis, O. Burdinavičienė, A. 
Mikalauskas. K. Meškauskas, A. 
Petkevičius, K. Žilvitis, A. Šilga- 
lis, L. Gudinskienė, B. Paulius, 
J. Deksnys, P. Zabarauskas, P. 
Rakauskas, S. Bikinas, D. Slavins
kas, V. Pašilienė, S. Raupėnas, P. 
Armonas, A. Buinys, V. Norkevi
čius, V. Svilas, J. Kažemėkas, V. 
Vitkevičius, A. Paulius, V. Tripo- 
nas, Z. Vainauskienė, V. Stabin- 
gis, J. Petrūnas, Z. Čečkauskas, 
E. Galinis, A. Kamaitis, G. Palmer, 
P. Giedraitis, J. Remezat, E. Ku
daba, P. Lukošius, F. Urbaitis, K. 
Karaška, L. Vindašienė, A. Bukai
tis, S. Urbonas, M. Juodis', F. Pa
jarskas, A. Stasevičius, L. Meš
kauskas, A. Budininkas, P. Breich- 
manas, F. Enskaitis, Mrs. Tumai- 
tis, B. Šopys, S. Vyšniauskas, L. 
Skripkutė, V. Bilevičius, P. Eis- 
mantas, A. Vinerskis, Mrs. A. Ka
žemėkas, P. P. Pinkevičiai, V. Bag
donas, K. Zbarauskas, A. Pruns- 
kus, J. Krištolaitis, K. Deksnys,
R. Rožanskas, Mr. Samson, S. Sa
mus, A. Povilauskas, A. Elvikis, 
Z. Gedminas, J. Kamaitis, J. Stun- 
gevičius, E. Boguslauskas, A. Pa- 
rėštis, V. Adomonis, P. Zubas, V. 
Liškauskas, S. Savickas, J. Sadaus
kas, P. Stosius, K. Sinkevičius, 
J. Visockis, K. Kvedarienė, P. Ko- 
velis, Mrs. O. Savickas, R. Giedrai
tis, J. Jurgutis, Z. Stanaitis, J. Gim
žauskas, M. Zurlienė, J. Stanaitis.

Po $4.00: V. Grikietis, S. Elvi- 
kienė, V. Venskevičius, P. Siūlys, 
A. Gedrimas; po $3.00: A. Jankaus
kas, A. Juraitis, A. Bugailiškis, A. 
Muliuolis, Dziemonis, S. Senkus,
S. Žvirblys, J. Jokūbynas; po $2.00: 
J. Raguckas, B. Antanaitis, P. Viz
baras, A. Švedas, V. Bartininkas, 
V. Saulis, V. Motiejūnas, P. Vara- 
novienė, Enskaitis, A. Baradins- 
kas, V. Apanavičius, A. Aušrotas.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams, nes tik Jūsų nuošir
džios aukos ir pasiaukojimas ren
kant aukas įgalina mus sušelpti 
mūsų tautiečius, dabar gyvenan
čius Lenkijoje.

KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono skyriaus valdyba

Ateitininkų žinios
Mirtis stipriai palietė Toronto 

ateitininkus praėjusią savaitę. 
Nuoširdžiai užjaučiame stud. Ri
tą Vingelytę ir jos šeimą, mirus 
tėveliui. Stud. Tomui Prakapui 
iškeliavus amžinybėn, jo visai 
šeimai reiškiame giliausią už
uojautą. Toronto ateitininkai 
taip pat liūdi netekę federacijos 
dvasios vado, nenuilstamo atei- 
tininkiškos dvasios puoselėto
jo kun. prof. Stasio Ylos. Visus 
mirusius pavedame prisikėlusio 
Kristaus globai. Tegul jie ilsisi 
ramybėje.

Primename, kad balandžio 4, 
pirmadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
šventovėje bus maldos valandėlė 
už Lietuvą. Visi, ypač sendrau
giai, kviečiami dalyvauti. L.U.

Skautų veikla
• Budėkime, kad šventasis 

Prisikėlimas niekuomet neišnyk
tų iš mūsų minčių, lūpų ir širdžių. 
Velykinio džiaugsmo linkime se
sėms ir broliams, tėvams ir rėmė
jams.

• Prie Kaziuko mugės pasise
kimo darbščia talka virtuvėje ir 
valgykloje prisidėjo: K. Šapočki- 
nas, O. Balsienė, (abu vadovavo 
darbams), D. Batūrienė, S. Bake- 
vičiūtė, R. Bekerienė, E. Giedrie
nė, D. Karosas, L. Laurinavičie
nė, N. Liačienė, L. Murauskienė. 
J. Pacevičienė, A. Pajaunienė, N. 
Šapočkinienė, D. Šakienė, J. Trin- 
kūnienė, V. Vaitkienė, A. Worndl, 
J. Nešukaitis. Dirbo visa eilė vyr. 
skaučių, skautininkių ir sk.-vy
čių. Visiems ir visoms nuoširdus 
ačiū.

• Trumpa, bet labai reikalin
ga vyr. skaučių sueiga šaukiama 
balandžio 10 d. po 10 v. Mišių skau
tų būkle. Daugiau informacijų 
apie šią sueigą teikia Silvija Sap- 
lienė tel. 762-2251.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 9 d. po Maironio mokyklos 
pamokų Liet. Namuose.

• Svarbu, kad kaip galima grei
čiau vienetai praneštų rajono va
deivoms, kiek skautų-čių stovyk
laus jub. stovykloj liepos 31 — 
rugpjūčio 13 d. Aurora, Ont. Duo
menų prašo LSS tarybos pirmija.

Č.S.

Sportas Lietuvoje
Žiemos plaukimo pirmenybės 

olimpiniame Maskvos baseine 
buvo sėkmingos vilniečiams Aiš- 
kutei Buzelytei ir Robertui Žul- 
pai. Jiedu laimėjo aukso meda
lius 200 m plaukimuose krūtine. 
A. Buzelytė šį nuotolį įveikė 
per 2 min. 35,69 sek., R. Žulpa 
— per 2 min. 16,79 sek. A. Buze
lytė pralenkė pasaulio čempijo- 
nės vardą išsikovojusią leningra- 
dietę S. Varganovą. Pasaulinis 
šio nuotolio rekordas — 2 min. 
28,36 sek., pasiektas 1979 nr. ba
landžio 6 d. Potsdame, vis dar pri
klauso Linai Kačiušytei. A. Buze
lytė laimėjo aukso medalį ir 100 
m plaukime krūtine (1 min. 12,72 
sek.). R. Žulpa šioje rungtyje už
ėmė tik III vietą ir Vilniun par
sivežė bronzos medalį. Abu Vil
niaus žalgiriečiai yra stipriau
si 200 m plaukimuose krūtine.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indei. 
81/4% už 6 mėn. term, indėlius 
81/z% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
9’/4% už 3 m. term, indėlius

11 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7’/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo...........14 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................113A%
2 metų ..................121/2%
3 metų ..................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 111/2%
(variable rate)

AKTYVAI virš 33 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS □realtor

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių pa rūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas *
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P1A4 Namų 769-9424

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

II T A/
IKSWbr / 
LIETUVIU X/1983
DIENOS Chicago

Į II PASAULIO

DIENŲ

PARKSIDE MEAT 
MARKET

LJZDA R YMO 
BANKETĄ,

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

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 273-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. ;iuo 127 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

kuris įvyks liepos 3 dieną “Conrad Hilton” 
viešbutyje Čikagoje, bilietus prašoma įsigyti iš anksto, 
nes vietų skaičius ribotas. Bilietų kainos - $27.50 suaugusiems, 
$20.00 jaunimui. Užsakymus siųsti kuo greičiau - "Gifts Interna
tional" (J. Vaznelioprekyba), 2501 W. 71stSt., Chicago, IL 60629, 
USA. Tel. (312) 471-1424. Čekius rašyti "Lithuanian World 
Festival, Inc. "

IJjL»bi!>yK.
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai i Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r Janavičiai

^urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

TIM’S AUTO BODY LTD. KRAUTUVĖS:

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

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Telefonai 533-8451, 533-8452 Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

Naują Lietuvos skraidyklių iš
silaikymo ore rekordą pasiekė 
klaipėdietis skraidūnas Algis Kiš
kis Nidoje. Savo pasigaminta 
skraidykle jis ore išbuvo 6 valan
das ir 2 minutes. Ankstesnis dau
giau kaip vienos valandos rekor
das, pasiektas taip pat Nidoje, 
priklausė kauniečiui Kaziui Mi
kalauskui. Žmogaus sparnais tapu
siomis skraidyklėmis Lietuvoje 
buvo susidomėta prieš penketą 
metų.

Lietuvos moterų šachmatų pir
menybes Vilniuje trečią kartą 
laimėjo ir čempijonės vardą iš
sikovojo vilnietė R. Kartanaitė, 
surinkusi 9,5 taško iš 13 galimų. 
Antroji vieta teko panevėžietei 
M. Karkul su 8,5 tšk., trečioji — 
šiaulietei G. Gineikaitei su 8 tšk.

Poezijos posmai...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

daug nesirūpindamas forma, 
kaip kad' didžių vardų pašauk
tieji. Bet labai gerai, kad jis 
knygoje nedaug tepateikė to
kių greičiau laikraštiniam 
straipsniui tetinkančių pro
ziškų posmų, kokiais beveik 
ištisai sueiliuotas daugiau 
kaip trijų puslapių eilėraštis 
“Pasikalbėjimas su Kalėdų 
Kristum”. Taupydami vietą, 
tedrįstame pacituoti ištrau
ką iš tų pasikalbėjimo posmų, 
kuriuose kritikuojamas vaka
rietiškas prieškalėdinis biz
nis:

Tik ateikite ir pirkite — 
Jūsų dovanų laukia
Ir tie, kurių jiems reikia, 
Ir tie, kurie pertekę visko ... 
Tik pirkite, tik neškitės — 
Net visokius
Fabrikų pagamintus niekus: 
Juk tani ir Kalėdos, 
Kad pirktumėt dovanas!

Iš viso rinkinyje yra 43 
eilėraščiai. Jie knygoje su
skirstyti į du nelygius skyrius: 
mažesnį “Gintarinis saulėlei
dis” ir didesnį “Sutems tamsi 
naktužėlė”.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

Visu rūsiu automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZlIlCtrltP Simpson’s, 176 Yonge St., 
/nilMiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ASMENINIUS i r K O MERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS
(INCOME TAX)

patikimai ir tiksliai Jums apskaičiuoja ir užpildo mokesčių 
srities patarėjas (consultant)

Vladas Geringas.
Mokesčių mokėtojui jis nustato priklausančius atskaitymus, kredi
tus ir nuolaidas, kad išeitų mažiausia ir teisėta mokesčių suma. 
Pajamų mokesčiai užpildomi su kompiuterio pagalba. Tikslumas 
yra garantuotas. Jeigu atsirastų nesklandumų mokesčių vaidyboje 
(tax department), VLADAS GERINGAS Jums atstovaus be atskiro 
atlyginimo.

Geras užpildymas visada apsimoka.
Nuolaida pensininkams ir studentams. Pajamų mokesčių specialis- 
tas-patarėjas Vladas Geringas yra pasiruošęs Jums pagelbėti 
sekmadieniais, 9.30 v. r. — 12.30 v. p. p., Prisikėlimo parapijos 
patalpose.
Dėl informacijos skambinkite Toronte savaitės dienomis tarp 9 v.r. 
ir 5 v.p.p. tel. 362-0167 arba tel. 537-3508 (lietuviškai).



A. a. kunigas Stasys Yla
Š. m. kovo 24 d. rytą Čikago

je mirė kun. prof. Stasys Yla, 
peržengęs 75-rių metų slenks
tį. Ten jis buvo nuvykęs iš sa
vo gyvenvietės Putname, Conn., 
tvarkyti spaudai ruošiamos sa
vo knygos apie dail. M. K. Čiur
lionį. Apsistėjęs keletui die
nu pas Tėvus marijonus, kovo 
19 d. pasijuto blogai ir buvo 
nuvežtas ligoninėn. Ten buvo 
konstatuotas širdies sutriki
mas (prieš keletą metų turėjo 
operaciją^, kurio nebepavyko 
apvaldyti. Buvo pašarvotas 
Petkaus laidotuvių namuose, 
kur įvyko ir atsisveikinimo

vakaras su Velioniu kovo 25 
d. Laidotuvėms buvo atvežtas 
į Putnamą. Kovo 27 d. vakare 
įvyko mišparai, o pačios lai
dotuvės — kovo 28 d., 10.30 
v.r. Palaidotas Putnamo lie
tuvių seselių vienuolijos ka
pinėse.

Velionies liūdi ne tik jo gi
minės, artimieji, draugai, bet 
ir visa Lietuva. Tai buvo pla
taus masto, dinamiškos sielos 
žmogus, palikęs labai ryškius 
pėdsakus lietuviškajame gy
venime. Plačiau apie Velionį 
— kituose “TŽ” numeriuose.

“AUSROS” ŠIMTMEČIO SUKAKTIES

MINĖJIMAS

Apyvartoje - šimtai tūkstančių
Metinis Toronto Lietuvių Namų susirinkimas

Metinis Toronto Lietuvių 
Namų susirinkimas įvyko š. m. 
kovo 20 d. karaliaus Mindaugo 
menėje, kuriame dalyvavo 336 
pilnateisiai nariai ir 21 orga
nizacijos atstovai. Pastarie
siems pagal pristatytus įgalio
jimus buvo papildomai išduo
ta 269 balsavimo kortelių. LN 
turi 1507 pilnateisius narius 
ir apie 100 kandidatų.

Susirinkimui pirmininkavo 
H. Stepaitis, sekretoriavo — 
B. Jankauskienė ir A. Jucienė. 
Pirmininkui pasiūlius pasisa
kyti dėl valdybos pateiktos 
darbotvarkės, nariai pareika
lavo pirmiau išsiaiškinti dėl 
balsavimo įgaliojimų. Vyko 
apie valandą užtrukusios dis
kusijos, kuriose dauguma na
rių pasisakė prieš įgaliojimų 
sistemą, nes per 30 metų Lie
tuvių Namų metiniuose susi
rinkimuose įgaliojimai nebu
vo vartojami. Nutarta šiame 
susirinkime pripažinti įgalio
jimus teisėtais dėl organiza
cinių susirinkimo kliūčių, nes 
priešingu atveju būtų reikėję 
atlikti naują registraciją, ir 
juos panaikinti sekantiems su
sirinkimams. Valdyba įparei
gota išsiaiškinti šiuo reikalu 
su korporacijų registracijos 
įstaiga ir pakeisti atitinkamai 
LN čarterį.

Išsamius veiklos pranešimus 
padarė valdybos pirm. V. Dau
ginis, dr. J. Slivinskas, staty
bos-remonto komisijos pirm. 
O. Delkus ir visuomeninės 
veiklos komiteto pirm. A. Jan- 
kaitienė. Iš jų pranešimų iš
ryškėjo plačios apimties 1982 
m. veikla.

1982 m. buvo atremontuota 
Vytauto D. menė (kainavo $30.- 
000). Netrukus bus pradėti pa
gražinimo darbai šios salės 
balkonuose ir pertvarkytas 
prieangis, pakeistos pagrindi
nės įėjimo durys.

Informacijos reikalams yra 
leidžiamas biuletenis “Lie
tuvių Namų Žinios”, kurios dėl 
redaktorių pasikeitimo nebu
vo reguliariai leidžiamos. Re
guliarios žinios buvo skelbia
mos “Tėviškės Žiburių” kroni
koje. Visuomeninė-kultūrinė 
veikla buvo tvarkoma visuo
meninės veiklos komiteto. Ji 
reiškėsi suruoštais LN tra
diciniais ir pagalbinių orga
nizacijų bei vienetų renginiais.

LN finansinės operacijos 
buvo atliekamos Lietuvių Na
inį,i ir “Labdara Foundation” 
vardu. Pagal jų apyskaitų duo
menis 1982 m. gruodžio 31 d. 
ižde buvo $259.290, kurie lai
komi “Paramos” kredito ko
operatyve. "Nekiln. turto pir
kimo kaina — $1,234.462 (pa
grindinis pastatas, autoaikš- 
tė ir trys kaimyniniai namai.)

Dar yra likę neapmokėtų pa
skolų už nekiln. turtą $179,213

ir asmeninių — $9,673. Paja
mų gauta $613,453, kurių pa
grindiniai šaltiniai — bingo, 
salių nuoma ir svetainė “Lo
kys”. Išlaidų buvo $507,455, ku
rios padidėjo $94,160, palygi
nus su 1981 m., nes daugiau iš
leista administracijos atlygini
mams ir Vytauto D. salės re
montui; Be to, stipriau parem
tos organizacijos, kurioms bu
vo išmokėta tiesioginių aukų 
$19,470 ir salės nuomoms pa
dengti pašalpų $50,688. Taigi 
iš viso organizacijoms buvo 
išmokėta $70,150. Dėl šios prie
žasties 1982 m. pelnas — 
$106.000 mažesnis $64.000 už 
1981 m.

1982 m. LN valdyba rūpinosi 
ne tik finansinėmis operacijo
mis, pagrindinio pastato page
rinimo reikalais, jo išoriniu 
ir vidaus pagražinimu, bet ir 
skatino visuomeninį narių 
bendravimą. Tam tikslui vei
kė sekmadienio valgykla, sek
madienių popietės ir kultūri
nės veiklos komisija suruošė 
keletą paskaitų įvairiomis te
momis. Valgykla, sekmadie
nių popietės ir paskaitos bu
vo nuostolingi renginiai, nes 
valdyba pelno nesiekė, tik no
rėjo šiais patarnavimais su
daryti nariams visuomeninio 
bendravimo sąlygas. LN val
dybos tikslas 1982 m. laiko
tarpyje buvo finansinių ope
racijų ribose patarnauti savo 
nariams ir’ mūsų organizaci
joms.

Diskusijose buvo bandyta 
kaltinti kultūrinę komisiją dėl 
suruoštos kun. dr. J. Šarausko 
paskaitos. Valdybos nariams 
paaiškinus šį reikalą, susirin
kimas pritarė pasiūlymui nu
traukti šio pobūdžio disku
sijas.

Susirinkimas patvirtino val
dybos 1982 m. lapkričio 6 d. nu
tarimą įsteigti Toronto Lietu
vių Namų Švietimo Fondą 
“Labdara”, šios organizacijos 
30 metų sukakčiai pažymėti. 
Fondo tikslas — remti stipen
dijomis studijuojantį jaunimą, 
skatinti premijomis lietuvių 
kalbos ir kultūros pažinimą, 
ugdyti jaunosios kartos daly
vavimą visuomeninėje-kultū- 
rinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių iš
eivijos siekiams. Pagrindinį 
fondo kapitalą sudaro: a. “Lab
dara Foundation” pradinis 
įnašas $30,000, b. “Labdara 
Foundation” papildomi įna
šai, c. Toronto Lietuvių Namų 
įnašai, d. aukos, e. privačių as
menų specialūs įnašai ir f.' pa
likimai. Fondui tvarkyti taisyk- 
les-nuostatus sudarys LN val- 
dvba- ’ J. Varčius

• Kai palikta šalis laisvės ne
tenka, tai kiekvienas svetur gyvenąs 
tėvynainis savaime virsta tremti
niu. A. MACEINA

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

(4 16) 23 3- 3323
Pranas Barauskas 233-4741r J Antanas Genys 231-2839
Juozas Gudas 270-5256Lij Vacys Žižys
Arūnas Strasdas - 
bendradarbis Floridoje

232-1990

(305)626-7406

* * IMHl
WORLD"

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 M8V 1C6

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

PAMALDOS — Prisikėlimo šventovėje 11.30 valandą ryto, 
Išganytojo šventovėje 9.30 valandą ryto.

PAGRINDINIS MINĖJIMAS — 3 v.p.p. Toronto Lietuvių
Namuose, 1573 Bloor st. w. Toronto, Ontario, Karaliaus Mindaugo menėje:
AKADEMINĖ VALANDA

Prof. A. Klimo iš Ročesterio PASKAITA.
“Aušros"ištraukas (skaitys E. Petrauskas).

KONCERTAS
Solistės — S. Žiemelytė ir A. Pakalniškytė
Hamiltono A V parapijos choras,
vadovaujamas muz. D. Deksnytės-Povvell
Akompaniatorius muz. J. Govėdas
Deklamatorės A. Dargyte-Byszkiewicz ir
R. Jonaitienė

ĮĖJIMAS: $5.00, moksleiviams ir studentams — 
$3.00, vaikams iki 12 metų— nemokamas.
PELNAS — KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI KOMITETUI.
Pakvietimai — bilietai gaunami darbo valandomis 
Lietuvių Namų raštinėje, LN sekmadienių popie
tėse, lietuvių parapijų raštinėse ir pas platinto
jus. Vakarais teirautis tel. 769-1266

Rengėjai — “AUŠROS” Šimtmečiui 
Paminėti Komitetas

įoooooooooooooooooooooooooooooooooodooooooooooooooooooooooooooooooooooood
Straipsnį apie nepriklauso

mos Lietuvos pašto ženklus 
ir lietuvių filatelistų sureng
tą Lithpex V Toronto Liet. Na
muose išspausdino “The Globe 
a. Mail” 1983.III.26 laidos fi
latelistų skyriuje.

Ontario premjeras W. Davis 
paskyrė 16 naujų narių į. dau- 
giakultūrę provincijos tarybą 
ir 40 narių patvirtino sekan
čiam laikotarpiui, būtent, iki 
1984 m. kovo 31 d. Tarp naujai 
paskirtųjų yra estų veikėja 
aktorė Valve Andre. Latviams 
ir toliau atstovauja Talival- 
dis Kronbergs, o lietuviams — 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė.

Daugiakultūris direkto- 
riatas Otavoje telkia informa
cinę medžiagą apie etninių Ka
nados grupių bibliotekas, mu- 
zėjus, archyvus ir studijų cent
rus. Bus sudarytas sąrašas, ku
riuo galės naudotis tyrinėto
jai, autoriai, istorikai, žurna
listai, politikai ir kt. Darbą 
atlieka Liz Boghossian. Asme
nys bei organizacijos prašomi 
siųsti informacijas šiuo adre
su: Liz Boghossian, c/o The 
Secretary of State, Multicul
turalism Directorate, Ottawa, 
Ont. KIA 0M5. Lietuviai turė
tų tuo susidomėti ir parūpinti 
atitinkamą informaciją. Ki
taip lietuviai būsimame sąra
še nebus minimi.

Tavo pralaimėjimas...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kuris esi savo Tėvo žodis, vis
ką išpildęs savo įsikūnijimu 
ir su juo susijusia kančia.

Ar ir aš kada nors savo gy
venimo prieblandoje galėsiu 
sakyti: “Baigta; aš atlikau 
misiją, kurią Tu man skyrei?” 
Kai mirties šešėliai kris, ant 
manęs, ar galėsiu melstis su 
Tavimi Didžiojo kunigo žo
džiais: “Tėve, valanda jau at
ėjo ... Aš atskleidžiau Tavo 
garbę žemėje, atlikdamas man 
Tavo pavestą darbą. O dabar, 
Tėve, ar išaugštinsi mane kar
tu su Tavimi?”

Jėzau, misija, kurią man sky
rė Tėvas, gali būti tokia, ko
kios jis nori — didelė ar ma
ža, saldi ar karti, gyvenimas 
ar mirtis. Teiki man malonę, 
kad aš ją galėčiau taip išpil
dyti, kaip Tu ją išpildei. Juk 
Tu jau viską atbaigei, įskai
tant ir mano gyvenimą, taip 
kad aš galėčiau jį atbaigti.

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogovvski
412 RoncesYalIes Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami
susitarus telefonu

■ ■ ■ -

Snaigės Šileikienės ir Stephanie Rayner 
mGncp darbų

PARODOS A TIDAR YMAS -
balandžio 8, penktadienį, 7-9 v.v.
Peel Region Museum and Art Gallery

3 Wellington St., Brampton, Ontario.

Visi 
maloniai 

kviečiami 
dalyvauti.

Paroda 
bus 

atidaryta 
iki 

balan
džio 30 
dienos.

iNGTON ę£T.
fe AST.

O

gKftniPTod

Miami, Florida
VELYKŲ STALAS ruošiamas 

lietuvių klube balandžio 3, Vely
kų sekmadienį. Po pietų moterys 
žygiuos pagal orkestro taktą su 
pačių pasigamintomis skrybėlai
tėmis. Balandžio 10, Atvelykio 
sekmadienį, moterys demonstruos 
savo pačių pasiūtas sukneles. Bus 
skiriamos premijos ir skrybėlai
čių, ir suknelių renginiuose. Visi 
parengimai klube prasideda 3 v. 
p.p., — pietūs <apie 4 v., po to — 
šokių muzika.

MENINĘ PROGRAMĄ klube ko
vo 6 d. atliko žymusis aktorius 
H. Kačinskas. Dalyvavo daug žmo
nių. Kovo 20 d. buvo surengtas me
tinis mūsų mecenato Juozo Moc
kaus minėjimas. Tą dieną pietūs 
nariams ir vienas stiklas gėrimo 
buvo nemokami. Buvo surengta ir 
loterija. Kovo 27 d. paminėta 
“Aušros” sukaktis. Dabar turi
me energingą bei sumanų rengi
nių direktorių Joną Vaičekonį. 
Mūsų parengimuose lankosi daug 
tautiečių iš JAV ir Kanados. 
Kviečiame atsilankyti ir kitus, 
atostogaujančus Floridoje. Kor.

Sault Ste. Marie, Ont.
RETAS SVEČIAS. Kun. J. Stan

kus iš Mississaugos, Ont., Blessed 
Sacrament šventovėje sėkmingai 
vedė gavėnios rekolekcijas. Jo 
pasakyti žodžiai ir mintys paliko 
neišdildomą įspūdį gausiai susi
rinkusiems tautiečiams. Anksčiau 
mūsų senstančią ir mažėjančią ko
loniją aptarnaudavo čia arba Sud- 
buryje gyvenę pernai tragiškai 
žuvę, broliai kunigai-kąpelionai 
a.a. Antanas ir Augustinas Sabai. 
Toks svečias, kaip kun. J. Staškus, 
sugebėjęs per porą valandų užka
riauti visų susirinkusiųjų simpa
tijas, čia yra ir bus visuomet lau
kiamas!

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, va
dovaujama J. Skardžio ir D. Po- 
derienės, po viduržiemio ir Ve
lykių atostogų pradės veikti pir
mąjį prieš Atvelykį šeštadienį — 
balandžio 9 d. Mokslo metų užbaig- 
tuvių pobūvis mokiniams ir jų tė
vams planuojamas apie gegužės 
mėn. vidurį.

Korespondentas

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

1 983 metų
EKSKURSIJOS

Gegužės 19
Birželio 16

Birželio 
Liepos

30
21 1

29

VILNIUS arba
VILNIUS ir kiti Europos miestai

Rugpjūčio 11 
Rugsėjo 
Rugsėjo

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes gegužės 19. birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems 
galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau 
nurodytu adresu ir telefonu.

I K £ N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5 nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO NARIAMS 

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo (Toronto Lithuanian Senior 
Citizens Inc.) narių susirinkimas šaukiamas 1983 m. balan
džio 5, antradienį, 1 v.p.p., Lietuvių Namuose, Gedimino Pi
lies menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių 
registracija prasidės 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas-rinkimas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) balsų skaičiavimo komisijos.

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas.

4. Valdybos pranešimai:
a) pirmininko, b) iždininko, c) revizijos komisijos, 
d) revizoriaus (auditor).

5. Auditoriaus tvirtinimas 1983-4 metams.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Rinkimai: 10 narių (valdybą.

3 narių į revizijos komisiją
9. Klausimai bei pasiūlymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
11. Kavutė.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

Nariai, norintieji susipažinti su klubo ir statybos apyskaito
mis, gauti naujus klubo (status, tai gali padaryti klubo patal
pose sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 1 v. 
iki 5 v.p.p. Valdyba

įįįį 1
Metinis “PARAMOS” 
Kredito Kooperatyvo 

nariu susirinkimas
įvyks š.m. balandžio 17, sekmadienį, 
3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių 

Namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.
a VALDYBA n

1UMU

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams balandžio 17 
dieną į valdomuosius“Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
Antanas Bumbulis 
Walter Dauginis 
Birutė Jankauskienė

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti "Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 
2290 Bloor West, Toronto, Ontario,- pigios kainos — 

telefonas 769-4558

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

TA T> 17 Q TT 17 R INSURANCESIJ JĄ JL O JlJL -Įj JA REAL estate BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

insurance * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



12 psi. Tėviškės Žiburiai 1983. III. 31 — Nr. 13 (1728)

Sutikdami naują pavasarį, 
visi dalyvaukime METINIAME

’AU
“TEVISKES ŽIBURIŲ” H MONTREAL

PASIGĖRĖKIME gintarinio jaunimo ruošiama specialia menine programa, kurią atliks torontiškio "Gintaro ” 
jk. dainos ir muzikos vienetas (dainininkės, muzikantai, solistas), vadovaujamas Giedrės Paulionienės
C ir Žibutės Šilininkaitės
L. IŠBANDYKIME savo laimę didžiojoje loterijoje (su specialiais bilietais) ir taip pat mažojoje (su (ėjimo 

bilietais).
PASISTIPRINKIME šeimininkės J. Bubulienės paruoštais valgiais, atsigaivinkime įvairiais gėrimais, 

F pasišokime gero orkestro "Sunset" garsams aidint.
U BALIAUS PRADŽIA - 6.30 v.v., meninės programos - 7 v.v. Bilietai - po $6.00 asmeniui, studentams - $3.00. Gau- 

narni “Tėviškės Žiburių" administracijoje darbo valandomis (tel. 275-4672). Stalai po 10 asmenų rezervuojami iš anksto. 
Spaudos baliuje kviečiame dalyvauti visus tautiečius iš arti ir toli, 

F kad lietuviškoji spaudos šviesa neužgestų. Rengėjai

V TORO N T©"
Anapilio žinios

— D. Savaitės pamaldos: D. Ket
virtadienį — 7 v.v.. D. Penktadie
nį — 3 v.p.p.. D. Šeštadienį — 7 
v.v., Velykų sekmadienį Prisikė
limas — 7 v. ryto, sekmadieninės 
Mišios— 10 ir 11 v.r.

— Ateitininkų rengiama maldos 
valanda už Lietuvą — balandžio 
4, pirmadienį, 7 v.v., Prisikėli
mo šventovėje.

— Religinei Lietuvos šalpai 
rekolekcijų metu Sudbųryje su
rinkta $530. Sault Ste. Marie — 
$226. Rekolekcijoms vadovavo 
kun. J. Staškus.

— Gausus dalyvėmis mergvaka
ris Lietuvos Kankinių par. salė
je kovo 27 d. buvo suruoštas bos- 
tonietei Nijolei Ritai Ivaškaitei, 
būsimai Gyčio-Jono Andrulio žmo
nai.

— Mišios balandžio 3, sekmadie
nį. 7 v.r. — už parapiją, 10 v.r.
— už a.a. Konstanciją Petrulienę, 
11 v.r. — už a.a. Antaną Vadako- 
j|

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos 1). Penktadienį 

11 v.r. su šv. Komunija: giedos 
choras; laikys kun. P. Dilys.

— Pamaldos Velykų sekmadie
nį — 9.30 v.r.; laikys kun. P. Dilys.

— Tarybos posėdis — balandžio 
5 d.. 7.30 v.v., šventovėje; daly
vavimas būtinas — bus svarsto
mas nuosavybės klausimas, eina
mieji reikalai ir sinodo suvažia
vimas Čikagoje liepos 1-3 d.d.

— Nuosavybės komiteto posėdis
— balandžio 6 d., 7.30 v.v., šven
tovėje.

— Pasaulio Lietuvių Dienų, dai
nų šventės ir sinodo suvažiavi
mo proga planuojame pasamdyti 
autobusą. Suinteresuoti prašo
mi registruotis po pamaldų sek
madieniais arba skambinti V. 
Dauginiui 533-1121.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba kovo 24 d. posė

dyje pasiskirstė pareigomis: pirm. 
V. Dauginis, vicepirm. T. Stanu- 
lis, ižd. J. Slivinskas, sekr. A. 
Paceviėius; statybos komisija — O. 
Delkus. B. Jackus ir E. Birgiolas; 
visuom. veiklos komisija — A. Jan- 
kaitienė, B. Bedarfienė, J. Vara
navičius; stipendijų fondo koordi
natorius— V. Kulnys.

— LN Mindaugo menėje kovo 26- 
27 d.d. buvo surengta Toronto 
Lietuvių Filatelistų Klubo Lietu
vos pašto ženklų ir pinigų paro
da.

— LN raštinėje yra 3' x 6' dydžio 
Lietuvos vėliavų. Organizacijos 
ir pavieniai asmenys, norintieji 
jas įsigyti, prašomi kreiptis į LN.

— LN tarnautoja A. Dargytė- 
Bysz.kievvicz balandžio 9-10 d.d. 
vaidins vieną pagrindinių vaid
menų Harbourfront teatre, kur 
daugiakultūrio teatro grupė sta
to V. Homitzky veikalą "Brangeny
bės iš dangaus".

— Kovo 27 d. LN posėdžiavo Ka
nados Lietuvių Fondo taryba.

— Sekmadienį LN popietėje lan
kėsi kun. M. Burba. Apžiūrėjo 
LN sales ir pasigrožėjo jaunąja 
karta, kuri kaip tik tuo metu 
turėjo repeticiją.

— LN aplankė ir į knygą pasira
šė: V. Mozūraitytė iš V. Vokieti
jos. A. ir G. Radžiai iš Baltimo- 
rės. R. Juodikis iš VVindsoro. Ont., 
A. ir I. Šajaukos iš St. Catharines, 
A. Mylė iš Montrealio, E. ir M. Ša- 
ratiška i iš Winnipego. A. ir E. Ruz
gai iš Niujorko. V. Reinytė ir A. 
Motušytė iš Čikagos.

— D. Penktadienį ir Velykų sek
madienį LN ir svetainė “Lokys" 
bus uždaryti.

Daugelyje lietuvių namų bu
vo atšvęstos Juozinės kovo 19 
d. Ta proga VI. Pūtvio šauliai 
pagerbė Juozų Vaškevičių — 
savo kuopos narį. Dalyvavo ir 
keletas svečių iš kitur — J. 
Šarapnickas iš St. Catharines, 
Ont, Ign. Petrauskas ir A. My
lė iš Montrealio.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Su Verbų sekmadieniu bai

gėsi parapijos rekolekcijos, ku
rias sėkmingai vedė salezietis 
kun. Mečys Burba.

— Adoracija prie Kristaus kars
to— visą D. Penktadienio naktį.

— D. Savaitės pamaldų tvarka 
buvo paskelbta “T:Ž." 12 nr.

— Kovo 24 d. iš Šv. Morkaus 
šventovės Toronte buvo palaido
ta mūsų parapijietė a.a. Karo
lina Koenig, 71 m. amžiaus, kar
tu su savo sūnum a.a. Adolfu Koe- 
nigu, 41 m. amžiaus; kovo 25 d. 
palaidotas a.a. Vytautas Vinge
lis, 58 m. amžiaus; kovo 26 d. 
palaidotas a.a. Tomas Prakapas, 
20 m. amžiaus.

— Pakrikštytos: Lisa-Anne ir 
Michelle-Elizabeth, Geldutytės 
ir Andrew Harvey dukrelės.

Maldos valanda už kenčian
čią Lietuvą — balandžio 4 d. 
pirmadienį, 7 v.v.. Prisikėlimo 
šventovėje.

— Parapijai aukojo: O. Pranc- 
kūnienė $2.000. A. B. Rickevičiai 
$200, Smith Monument Company 
Ltd. $200, G. R. Petrauskai, J. P. 
Barakauskai ir E. Stunguris po 
$100, J. Budnikienė $50; religi
nei šalpai — B. Mackevičius $50, 
A. Vasiukevičienė $40; siuntinių 
persiuntimui — A. Saulis $20; Ve
lykų žvakėms — A. B. $100.

— Parapijos susirinkime kovo 
27 d. išrinkti nauji tarybos na
riai: L. Baziliauskas, V. Bireta. 
D. Didžbalienė, J. Gustainis. J. 
Genys, jn., K. Kiškūnienė. V. 
Marcinkevičius, V. Melnykas, A. 
Nausėdas. K. Poškienė, L Pošku- 
tė, St. Prakapas. Al. Simanavičius, 
V. Siminkevičienė. A. Ulba. V. 
Vaičiūnas; kandidatais liko Al. 
Smolskis. L. Mačionienė. V. Slė
nys. A. Škėmienė.

— Velykų Mišios: 10.45 v.v. šeš
tadienį už parapiją, už Joną Ma
tulionį. už parapijoj mirusius ku
nigus — T. Benediktą Bagdoną, 
OFM. T. Tadą Degutį, OFM.. ir 
kun. Izidorių Grigaitį; Velykų 
dieną 8 v.r., už Morkūnų ir Les- 
kauskų šeimų mirusius. 9 v.r. — 
už Oną Ališauskienę. 10 v.r. — 
už Karoliną Balaišienę ir treti
ninkų intencija, 11.30 v.r. — už 
Sofiją Budrevičienę; 7 v.v. Mišių 
nebus.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURĮ Ų” 
SPAUDOS BALIUS artėja spar
čiais žingsniais. Jis bus — ba
landžio 9. šeštadienį, 6.30 
v.v.. Anapilio salėje. Maloniai 
kviečiame visus tautiečius da
lyvauti ir paremti savąją spau
dą. Ten matysite naujovišką 
gintariečiu vokalinės grupės 
paruoštą specialią programą, 
dalyvausite net dviejose lote
rijose, rasite gaivinančių gė
rimų ir valgių, paruoštų J. Bu
bulienės, pasidžiaugsite šokių 
muzikos ritmu, susitiksite su 
daugeliu spaudos žmonių. Vie
tų dar yra. Skambinkite “TŽ” 
administracijai tel. 275-4672.

Kristaus Prisikėlimo vigi
lijos pamaldas balandžio 3. 
sekmadienį, 12 v., transliuos 
CBC televizija per penktąjį 
kanalą (kabelio 6), ir CFTO
— 1 v.p.p. per 9 kanalą (kabe
lio 8).

Kristaus Prisikėlimo šven
tės Mišios balandžio 3. sekma
dienį. bus transliuojamos iš 
Šv. Petro bazilikos Romoje per 
47-tą MTV televizijos kanalą 
nuo 2 iki 4 v.p.p. Pamokslas
— paties šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II italų kalba. Pamaldos 
bus baigtos palaiminimu įvai
riomis kalbomis. Šią progra
mą finansuoja Toronto arki
vyskupija.

Pagerbdami a.a. Joną Mik
šį, Feliksas ir Albina Rimkai 
iš Hamiltono paaukojo ‘‘T. Ži
buriams” $30.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

tradicinį renginį -

1983 metų balandžio 10, sekmadienį, 1 valandą po pietų, 
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.

Bus trumpa programa, Velykų bobutė, puošnūs pyragai, tortai, gulbė, 
x . raguolis, beržo šaka, antys, kalakutai, kepti

paršiukai, vynas ir t. t.
įėjimas suaugusiems — $13, pensininkams ir studentams — $12, 
vaikams 6-12 metų — $7, vaikams iki 5 metų — $3. Visos vietos 
yra numeruotos. Bilietai gaunami Lietuvių Namų raštinėje arba 
sekmadienių popiečių metu.

Lietuvių Namų valdyba ir LN Moterų Būrelis

S

1983 metų balandžio 16, 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 "Les & The Music Masters"

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vitkūnienė 
621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių Namuose popietės metu. Kaina - $12.50 suaugusiems, $8 studentams. 
Remkime šokanti-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

“GINTAROIš arti ir toli visi esate

maloniai kviečiami j

Naują programą atliks visos “Gintaro” grupės.

SUBATVAKARĮ
š.m. balandžio 23, šeštadienį, 7 v.v., Anapilyje

Dainininkės su sol. R. Paulioniu lydės šokius. 
Veiks dvi loterijos, šokiams gros orkestras "Malūnas". 
Išalkusius maitins J. Bubulienė, ištroškusiems bus šulinys. 

Įėjimas: suaugusiems $6.00, studentams ir pensininkams — $4.00. 
Stalai numeruoti. Bilietai gaunami pas B. Stanulienę tel. 231 -4937 ir O. 
Radzevičienę tel. 827-5620 arba sekmadieniais parapijose po pamaldų.

“Gintaro" tėvų komitetas

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas bus užda
rytas — D. Penktadienį ir Ve
lykų sekmadienį.

A. a. Vytauto Vingelio atmi
nimui vietoje gėlių Juozas 
Vaškela paaukojo "T. Žibu
riams” $25, S. V. Vaitkai — 
$20.

A.a. Tomui Prakapui mirus, 
užjausdami jo tėvelius, sesu
tę, brolį ir visus gimines, pa
aukojo “T. Žiburiams” $15 O. 
J. Kirvaičiai.

Telefonu iš Čikagos gauta 
žinia, kad š. m. kovo 25 d. nuo 
širdies priepuolio mirė dail. 
Kazys Veselka, seniau gyvenęs 
Montrealyje. Paliko žmoną Al
doną, sūnų Liną ir dukrą Rasą.

"Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau lai
kas paduoti prašymus gauti 
“P a r a m o s” stipendijai 
($500.00). Stipendijų prašymai 
priimami iki š. m. balandžio 
10 d. Vedėjas 

balandžio 9, 
Atvelykio 
šeštadienį, 
didžiojoje 
Anapilio 
salėje 
Mississaugoje 
(2185 Stavebank Rd.)

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

Latvių savaitraštis “Latvi- 
ja-Amerika" 1983.III.26 laido
je išspausdino rašytojos B. Pū- 
kelevįčiūtės laišką, kuriame ji 
dėkoja už jos novelės išspaus
dinimą ir Lietuvių Dienos — 
Vasario 16 platų paminėjimą. 
Rašytoja apgailestauja, kad 
lietuviai neturi tokio gero ver
tėjo kaip latviai Janis Zarinš, 
sugebančio perduoti ir kalbos 
niuansus. “Latviją-Ameriką” 
šiuo metu redaguoja lietu
viams bičiuliškas A. Kund
rats.

KLB Montrealio apylinkės val
dybos posėdyje kovo 17 d. pasi
skirstyta pareigomis; pirm. 
V. Piečaitis, vicepirm. A. Staš
kevičius, ižd. K. Toliušis, sekr. 
Julija Adamonytė, informacijai 
ir ryšiams su lietuviškomis or
ganizacijomis J. Šiaučiulis, Bal- 
tiečių Federacijoje atstovaus M. 
Danytė ir A. Staškevičius, ryšiams 
su fed. valdžia G. Nagys, ryšiams 
su prųvincijos ir miesto valdžia 
— R. Lukoševičiūtė, parengimams 
J. Adomonis ir G. Nagys. Dar li
ko kaikurios sritys, kurioms jieš- 
komi asmenys, kooptuotini į valdy
bą.

Metinis "Lito” susirinkimas, 
įvykęs kovo 19 d. AV par. salė
je, praėjo gana darbingai. Susirin
ko per 200 “Lito" narių. Visi džiau
gėsi bankelio padarytu pelnu, ku
rio dalį — $2750 paskirstė lietuviš
koms organizacijoms bei instituci
joms. Nors “Litas" jau turi sklypą 
savo namams statyti, bet nuo staty
bos kuriam laikui susilaikoma. Da
bartinės patalpos, esančios AV 
klebonijos rūsyje, šį pavasarį bus 
pagrindinai pertvarkytos ir dau
giau pritaikytos bankinėms opera
cijoms. Tam reikalui numatoma

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

f f V At! MONTREALIO LIETUVIŲ 111 1 Aw KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Darbo valandos Aušros Vartai Rosemount
Pirm., antr. treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10.00-12.30 —

Certifikatai: min......... .. $1,000.00 DUODA
1 metų ................. ......  9.50% 5 t PASKOLAS:

Terminuoti indėliai: ■i

1 metų ................. ......  9.25% ■■ Nekilnojamo
180-364 d........... ....... 9 % ■i turto
30-179 d............. ......  8.75% Asmenines ir
Trumpalaikius indėlius ■■ prekybines

už $20,000 ir daugiau ■■ Paskolos
Taupomosios sąskaitos: ■■ mirties

specialios............. ...... 8 % ■■ atveju
su drauda ............ ......  7.75% ■■ apdraustos

Čekių sąskaitos ....... ....... 6 % ■B
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

JIEŠKOME MOTERS prižiūrėti 
4 mėnesių mergaitės penkias die
nas savaitėje nuo 8 v. ryto iki 6 v.v. 
Vieta — Etobicoke prie požeminio. 
Geras atlyginimas. Skambinti tel. 
232-1601.

JIEŠKOME MOTERS, gyvenan
čios Prince Edward-Kipling gat
vių rajone, prižiūrėti vienerių 
metų berniuko savo namuose pen
kias dienas savaitėje. Skambinti 
vakarais tel. 239-7226 Toronte.

ORKESTRAS “Malūnas", grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką 
šokiams, vestuvėms, baliams. Skam
binti DANAI 822-3791 po 6 v.v., 
EDVARDUI 536-6672 Toronte.

ATLIEKU ELEKTROS LAIDU 
instaliacijas namuose, vandens bei 
nutekėjimo vamzdžių pakeitimo, 
vidaus. lauko namų dažymo ir ki
tus remonto darbus. Skambinti 
533-5964 Toronte.

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

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte - J. Baliūnas.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti

255-9924 

išleisti apie $70.000.
Į valdomuosius “Lito” organus 

pririnkti: į valdybą aklamacijos 
būdu — prof. H. Dauderis ir adv. 
V. Rudinskas, į kredito komisi
ją perrinktas V. Piečaitis ir į 
revizijos komisiją išrinktas Br. 
Staškevičius.

Po susirinkimo visi buvo pavai
šinti puikia vakariene.

A.a. Magdalena Daniliauskienė, 
87 m. amžiaus, mirė kovo 19 d. 
Palaidota kovo 22 d. iš AV švento
vės Cote dės Neiges kapinėse. Li
ko duktė Valerija Stankevičienė 
su šeima bei sūnūs — Vytautas ir 
inž. J. V. Danys su šeima.

Jūros šaulių "Neringos" kuo
pa kovo 20 d. tuoj po pamaldų 
AV šventovėje suruošė Juozines. 
Visi Juozai ir Juozės buvo susodin
ti prie garbės stalo. Didžiausias 
dėmesys buvo atkreiptas į kun. 
Juozą Aranauską, SJ, kuris yra 
šios kuopos garbės narys. Pradžio
je “Pavasario" mergaičių trijulė, 
vad. A. Stankevičiaus, padainavo 
tris dainas. Sekė įvairių organi
zacijų sveikinimai ir puikios vai
šės. Per 150 dalyvių džiaugėsi to
kiu gražiu pobūviu.

B.S.

DUODAMOS PIANINO PAMOKOS 
pradedantiems ir pažengusiems 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Skambinti: Elena Ban- 
kaitė. tel. 633-2252.

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.

VEDYBŲ TIKSLU noriu susipa
žinti su rimta, dora, sąžininga, vi
dutinio amžiaus moterimi. Pagei
daujama ir nuotrauka, kurią pasi
žadu grąžinti. Paslaptis, garantuo
ta. Esu vidutinio amžiaus, našlys, 
be šeimos, blaivus, nerūkantis ir 
materialiai gerai-apsirūpinęs. Ra
šyti “T. Žiburiams", pažymint 
“Jonui”.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininke V. SIMINKEVIČIENĖ. 
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 
1.1. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gelių 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.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS


