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Velykos - gyvenimo 
drąsos šventė

Prisikėlimas šiandiena
C'

KUN. PROF. A. RUBŠYS

“Jeigu nėra mirusiųjų prisi
kėlimo, tai ir Kristus nebuvo 
prikeltas. O jei Kristus nebuvo 
prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikė
jimas" (1 Kor 15, 13-14). “Tikiu 
vienų Viešpatį Jėzų Kristų, 
vienatinį Dievo Sūnų, . . . (ku
ris) trečiąją dieną prisikėlė 
iš numirusių” (Apaštalų tikė
jimo išpažinimas). Prisikėlimu 
iš numirusių Jėzus nugalėjo 
mirtį. Šis įvykis yra krikščio
nybės ištaka ir pagrindas. Jė
zaus prisikėlimas yra ir mūsų 
ir mūsų išganymo paslaptis. 
“Argi nežinote,... krikštu mes 
esame kartu su juo palaidoti 
mirtyje, kad kaip Jėzus buvo 
prikeltas iš numirusių Tėvo 
šlovinga galia, taip ir mes pra
dėtume gyventi atnaujintą 
gyvenimą” (Rom 6, 3-4).

Kūrėjo gerumas ir kūrinio 
įžūlumas

Senojo Testamento Pradžios 
knyga prasideda pasakojimu 
apie Kūrėją, kuris yra visaga- 
liškai geras, ir apie kūriniją, 
kuri žėri gerumu ir yra Dievo 
katedra. Žmogus, Dievo pa
veikslas ir panašumas, kvie
čiamas šlovinti Kūrėją. Ta
čiau antrasis Pradžios knygos 
skyrius skuba išryškinti, kad 
žmogus, Dievo alsavimas, yra 
trapus ir dalyvauja trapiame 
pasaulyje.

Būdamas trapus ir gyvenda
mas trapiame pasaulyje, žmo
gus jieško saugumo. Savo įžū
lumu Dievui — nuodėme jis 
pasitraukia nuo Dievo. Tačiau 
vietoje laukto saugumo žmo
gus pasineria nesaugume — 
nuodėmės būsenoje. Be to, 
savo įžūliu nuosprendžiu būti 
gyvenimo dievu ir viešpačiu 
jis sudarko ir kūriniją. Nuo
dėmės būsena yra reiklūs kan
čios, gedimo ir mirties varž
tai. Sukurtas gyventi —. būti 
šviesus, džiugus ir prasmin
gas, žmogus turi patirti tam
są, sielvartą ir mirtį. Mir
ties skausmas yra bijojimas 
Dievo.

Žmogaus įžūlumas, kartą 
prasiveržęs į žmogaus būvį, 
lyg nenumaldoma kalnų griū
tis veržiasi į žmonijos istori
jos slėnius. Pradžios knygos 
priešistorė (Pr 3-11) drama
tiškai piešia žmonijos nuto
limą nuo Kūrėjo. Nuodėmė 
po nuodėmės ji tolsta nuo pir
mykščio gerumo. Tolsdami 
nuo Kūrėjo, brolis nebepaken
čia brolio, o tauta — tautos. 
Būdinga, kad Šv. Raštas atkrei
pia nutolusios nuo Kūrėjo žmo
nijos dėmesį į jos bejėgišką 
skurdą ir Dievo ilgesį.

Žmogaus įžūlumas neužgožia 
Kūrėjo gerumo

Kūrėjas atperka žmoniją 
išganymu. Atpirkimo klausimo 
ir vilties ištaka yra begalinis 
Kūrėjo gerumas savo kūriniui. 
Gerumas, kuriuo kūrinys iš
ganomas yra paties Dievo savi- 
auka. Kūrėjo planas buvo ir 
yra žmogaus sudievinimas, 
padarant jį savo gyvenimo ir 
šlovės dalyviu. Šis buvo Kū
rėjo planas iš pat pradžios. 
Tačiau dabar dieviškojo gyve
nimo ir šlovės dovana duoda
ma savo įžūlume įstrigusiam 
žmogui kaip nelaukta išgany
mo dovana.
“Dievas taip pamilo pasaulį...”

Naujasis Testamentas liu
dija, kad Kūrėjas įgyvendino 
savo planą, siųsdamas savo Sū
nų į pasaulį žmogumi (Jn 1,14). 
Įsikūnijimas yra Dievo savi- 
auka. Jėzuje asmenišku ryšiu 
siejasi Dievo ir žmogaus pri
gimtis. Įsikūnijusis Sūnus yra 
Naujosios Sandoros šerdis. 

Nuo dabar per jį, jame ir su 
juo reikšis Dievo saviauka.

Įsikūnijimas iš esmės pa
keitė žmonijos padėtį, nes 
įjungė į gyvenimą veiksnį, ku
ris gali pakeisti žmogaus bū
tį, nugalėti žmoguje nuodėmę
— įžūlumą Dievui, mirtį ii- ves
ti žmogų į dieviško gyvenimo 
ir šlovės plotmę. Tapdamas 
žmogumi, Dievo Sūnus prisi
ėmė ne tik žmogaus prigimtį, 
bet tapo ir atpirkimo istori
jos turiniu, nes įsijungė į nuo
dėmės ir mirties pasaulį. Tie
sa, nuodėmė — žmogaus įžūlu
mas Dievui jo nepalietė.Ta- 
čiau jį saistė nuo Dievo nuto
lusio žmogaus būvio sąlygos
— žmogaus trapumas. Jis turė
jo kentėti ir mirti. Įsikūniji
mas yra Dievo kenozė — nusi
leidimas į žmogaus plotmę. 
“Kenozė . . . mus įgalina Die
vą pažinti, prasmingai apie 
jį kalbėti ir su juo santykiau
ti” (A. Maceina). Jos esmę su
daro Dievo nusileidimas į mū
sojo būvio plotmę ir prisiėmi
mas šio būvio veiksenos. Mū
sų Dievas atrodo esąs “suvis 
kaip žmogus” (D. Hume).

Išganymo drama, įvykdyta 
Dievo įsijungimu į mūsų isto
riją, įvyko Kristuje. Veiksmas, 
kuriuo Kristus buvo prikeltas 
iš numirusių gyvenimui, iš bū
vio. paženklinto mirtimi, į Pri
sikėlimo būvį, yra tas pats 
veiksmas, kuriuo įvyksta mū
sų prisikėlimas. Jis yra ma
tomas sakramentinis ženklas 
visagališko gerumo, kuriuo 
Dievas išgano. Jėzus Kristus
— jo mirtis ir prisikėlimas yra 
išganymo istorijos viršūnė.

“Paskutinis priešas — 
mirtis ..

Patirtis liudija, kad mirtis 
yra nenumaldoma riba žmo
gaus gyvenime. Dar tragiškiau! 
Mirtis yra siena, kurios per
lipti žmogus nepajėgia — į ją 
atsimuša ir subyra į dalis. Se
novės ir šiuolaikinių didžiųjų 
religijų atmintis rodo, kad 
žmonės drąsinosi pomirtinio 
gyvenimo nuojauta. Mezopota- 
mijos Gilgamešas, mirties su
kelto nerimo vedamas, lei
džiasi kelionėn anapus Mir
ties vandenyno jieškoti nemir
tingumo. Egipte faraonai ir di
džiūnai bandė užsitikrinti po
mirtinį gyvenimą, statydamie
si piramides ir tapdami mumi
jomis. Kol mumija turėjo sau
gią vietą piramidėje ar masta- 
boje, tol buvo džiaugiamasi 
pomirtiniu gyvenimu. Graikas 
raminosi nemirtingos sielos 
grįžimu į idėjų dausas.

Gilgamešas nemirtingumo 
nesurado. Tik jūros dugne už
tiko gyvybės medelį — erškėt
rožę. Nusilaužęs šakelę, lei
dosi namo. Pakeliui į namus jį 
apvogė žaltys. Egipto pirami
dės tapo plėšikų auka. Mumi
jos — Tutankhamuno ir Rame- 
ses II — rado prieglobstį nū
dienos muziejuose. Graikų 
idėjų dausos liaudies galvo
jimu buvo Hadas — Požemis, 
kuriame mirusieji dalinosi 
pavasario viltimi su apmiru
sia gamta.

Nūdienės Rytų religijos liu
dija žmogaus nuojautą apie 
pomirtinį gyvenimą. Religi
nis Indijos lobynas teigia, 
kad žmogus yra amžina siela 
medžiagos vergijoje. Po mir
ties pjaunama tai, kas buvo 
pasėta gyvenime, — pereina
ma atgimimu arba į geresnį 
arba blogesnį būvį. Budizmas 
amžinos sielos būvį kūne lai
ko psichologine vergija. Skelb
damas nirvaną — užgesimą 
aistrai būti ir turėti, budiz
mas laukia palaimingo sušviti
mo. Kinija didžiuojasi misti-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Dail. Rita Bulovaitė-Kvedarienė

Kitais jų vadina vardais. 
Švenčiausiąjį Vardą išguję . . .

Jis akmenį sunkų, lyg skiedrų.
Nusviedęs, pakilo džiugus. 
Velykų Saulėtekis gieda: 
Ne demonas laimi — Dangus!

SVEIKINAME mielus skaitytojus, 

bendradarbius, rėmėjus ir visus tautiečius
Kristaus pergalės šventėje, linkėdami, kad toji pergalė 
netrukus sušvistų tėvynėje Lietuvoje ir visame vergijos 
pasaulyje — “Tėviškės žiburiai“

Šių minčių autorius yra žy
mus Brazilijos teologas kun. 
Leonardas Boff, pagarsėjęs sa
vo raštais apie išlaisvinimo 
teologijų. Tie raštai susilau
kė nemažai kritikos ir Vati
kano priekaištų. Tačiau ne visi 
jo raštai yra tokio pobūdžio. 
Čia spausdiname vertimų — iš
traukų iš jo knygos “Teisingu
mo kryžiaus keliai" skirsnelį 
“Penkioliktoji stotis", žvel
giantį į Kristaus Prisikėlimų 
dabarties akimis. RED.

Kodėl mes, kurie norime am
žinai gyventi, turime mirti? 
Kokią prasmę turi mirtis tų, 
kurie žuvo kovoje už teisingu
mą? Kas teiks prasmę pralie
tam kraujui nežinomų kovoto
jų — ūkininkų, darbininkų, 
indėnų, juodukų; kraujui, pra
lietam galingųjų už nusikalti
mą, kurį padarė savo teisių 
reikalavimas?

Prisikėlimas yra atsakymas 
į tuos širdies klausimus, ku
rių neįmanoma išvengti. Gyve
nimas eina per mirtį, bet nėra 
jos sunaikinamas. Jis trium
fuoja net su didesniu tobulu
mu. Žmogus gimsta ne tam, kad 
mirtų. Jis miršta, kad prisikel
tų.

Tai įtikinamai patvirtina 
prisikėlęs Jėzus. Mūsų noras 
pasiekti gyvenimo pilnatvę nė
ra apviltas. Prisikėlimas reiš
kia pilnutinį viso žmogaus 
realizavimą, apimanti jo kū
ną ir sielą Dievo karalystės 
tikrovėje. Prisikėlimas yra 
reikšmingiausias pasaulio is
torijos faktas, nes jis parodė, 
kad paskutinį žodį turi ne mir
tis, o gyvenimas.

Tasai, kuris prisikėlė, buvo

Ilgi rytais ir vakarais šešėliai, / Ir ilgos musų naktys žiemomis, / Bet Tu, kuris mus aušroje 
pakėlei / Gyvent, — perdien keliauji su mumis (Bernardas Brazdžionis)

D. Ml CKUTĖ-MITKIENĖ

ETEKIS
Reikėjo, kad mirtų brandusis 

Kvietys,
Iš Tėvo aruodų nubiręs.
Toks jaunas —Jam trisdešimt 

trys —
Pačiam gražume Žmogus — 

Vyras.

Reikėjo kad austų 
Skaistus rytmetys, 
Kad keltųsi Kristus — 
Balandžio Kvietys — 
Tada tik Jo garbę 
Ir meilę matys, 
Velykinius sostus 
Širdyse statys.

Be eisenų ir be varpų. 
Šventyklose skamba gitaros. 
Lietuvio širdžiai tuo tarpu 
Taip liūdna daros —

Nes ten, kur Katedroj kadais. 
Aidėjo Aleliuja —

I žmogaus išaukštinimą
C šy c

PIRMASIS MALONĖS 
PLANAS

Nuostabi yra žmonijos isto
rija žemėje. Greta šios istori
jos eina kita dar nuostabesnė 
- malonės arba Dievo gyve
nimo žmoguje istorija. Ką 
mums Knygų knyga savo pra
džioje (Prad. 1-2) apie tai sa
ko, galime išreikšti vienu sa
kiniu - pirmasis Dievo ma
lonės planas žmonių giminei.

Pirmasis Dievo malonės 
planas buvo laikinos ir am
žinos laimės planas. Šią lai
mę ir garbę reikėjo užsitar
nauti. Dievas bandė pirmųjų 
tėvų tikėjimą, klusnumą ir 
meilę, duodamas vieną vie
nintelį įsakymą - nevalgyti 
blogo ir gero pažinimo me
džio vaisių (Prad. 2,16-17). 
Deja, jie Dievo duoto bandy
mo neišlaikė, sunkiai nusidė- 
dami. Piktosios dvasios melui 
jie patikėjo, Dievo įsakymo 
nepaisė. Iš čia kilo liūdnos 
nupuolimo pasekmės. Jie ne
teko pašvenčiamosios Dievo 
malonės, o su tuo ir ypatingų 
dovanų. Protas aptemo, valia 
susilpnėjo, širdin įsiveržė 
blogis, Dievo paveikslas sie
loje neteko aiškumo.

GILIOJI ŽAIZDA
Žmogus yra ypatingas prie

šingybių rinkinys. Jis pana
šus į šachmatų lentą su bal
tais ir juodais kvadratais. Šis 
žmogaus dvasios dvilypumas, 
ta vidinė ir išorinė nedarna, 
šviesa ir tamsa vieno ir to pa
ties žmogaus širdyje yra nu
puolimo ir gimtosios nuodė
mės pasekmė. Gimtoji nuodė
mė yra gilioji žmogaus prigim
ties žaizda. Nuo Pelagijaus ir 
Russeau laikų daugelis gimtą
ją nuodėmę atmeta. G. Feure- 
ris rašo: “Nėra jokios gimto
sios nuodėmės ir į kaltę palin
kimo. Iš prigimties esi tyras 
kaip drugelis, kaip gėlė 

ne galiūnas, o nugalėtasis ir 
nukryžiuotasis. Per Jėzų Die
vas sako mums: būti nukry
žiuotu dėl to, kad siejai save 
su vargšais ir šio pasaulio ne
teisybių aukomis, būti atmestu 
ir keikiamu dėl to, kad sten
geisi sukurti broliškesnį ir 
doresnį žmonių gyvenimą reiš
kia įgyvendinti galutinį isto
rijos tikslą. Visi tie, kurie 
taip darė, turi ateitį ir yra pil
ni Prisikėlusiojo gyvenimo. 
Triumfuoja auka, o ne jos bu
delis.

Bendrija, kaip telkinys tų, 
kurie renkasi šlovinti Gyvojo, 
kuris yra prisikėlęs Jėzus, Jo 
minėti ir išgyvenfi išlaisvini
mo, — yra privilegijuota nešė
ja prisikėlimo jėgų. Joje vei
kia Viešpats kaip savame kū
ne. Jis pasiekia mus išgano
maisiais savo mostais — sak
ramentais.

Tačiau Prisikėlusis neapri
boja savo veiklos vien Bend
rija. Jis persmelkia ir visą vi
satą, įeina pasaulin ir glūdi 
kiekviename žmoguje. Prisikė
limas yra vyksmas, kuris pra
sidėjo su Jėzumi ir tęsis iki 
pergalės visos kūrinijos mas
tu. Kai pasaulyje stiprėja tik
rai žmoniškas gyvenimas, kai 
triumfuoja teisingumas, o ne 
valdainiai instinktai, kai ma
lonė darosi tvirtesnė už nuo
dėmę, kai žmonės randa prie
mones broliškesniam gyveni
mui socialinėje srityje, kai 
meilė viršija interesus, kai 
viltis priešinasi išjuokai ir 
nusiminimui, — reiškiasi Pri
sikėlimo dinamika.

(L’actualite religieuse dans 
le monde, 1984. V. 15).

(Glueckselige Schuld, p. 27). 
Visai priešingai mano prancū
zų rašytojas Bernanos. Jis ne 
tik neneigia gimtosios nuodė
mės buvimo, bet ir perspėja, 
kad jos paneigimas savo pasek
mėmis sunkesnis, pačiam žmo
gui pavojingesnis, negu nuo 
Dievo nutolimas (plg. “Hoch- 
land”, October 1948, p. 65). Pa
neigti gimtąją nuodėmę reiškia 
nebesuvokti nei kas yra žmo
gus, nei kokie jam pavojai 
gresia.

ANTRASIS MALONĖS
PLANAS

Milijonai žmonių turėjo gy
venti Dievo tolumos naktyje. 
Jie nežinojo nei kas yra Die
vas, nei kas yra žmogus, nei 
kokia jo paskirtis, nei kas am
žinasis gyvenimas. Vis dėlto 
žmogus amžiais troško ne
mirtingumo, laimingos amži
nybės, veržėsi į šviesą. Ir 
pagonybės sutemose pasigirs
davo tokie maldos žodžiai: 
“Vesk mane iš pranykimo į 
buvimą, vesk mane iš tamsos į 
šviesą, vesk mane iš mirties 
į gyvenimą”.

Išrinktosios tautos pranašai 
kalbėjo apie ateisiantį Gelbė
toją. Pranašas Izaijas tvirtino: 
“Pats Dievas ateis ir jus išga
nys” (35,4). Ir Jis atėjo. Žodis 
tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. 
Betliejus, Nazaretas. Sunkus, 
kietas darbas. Viešasis gyve
nimas. Gera darymas, moky
mas, stebuklai, prieštaravi
mai, neapykanta. Galų gale 
atėjo didžiosios aukos lai
kas. Suėmimas, Judo pabu
čiavimas. Kryžiaus nešimas į 
Kalvarijos kalną. Drabužių 
nuplėšimas, nukryžiavimas. 
Tarp dangaus ir žemės apleis
tas didžioj kančioj. Ir prieš 
mirštant paskutinis žodis: “At
likta”. Atlikta išganymo misi
ja, didžioji auka paaukota,

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Jeruzalė, Lietuva, išeivija
KAZYS MILERIS

Pirmąsias krikščionių Ve
lykas turėjo tik tas vienas Ju
dėjos miestas Jeruzalė. Ten 
ankstyvą penktadienio rytą iš 
pretorijaus kiemo dešimtojo 
Romos legijono kareiviai iš
vedė į gatvę Piloto mirčiai nu
teistą žmogų. Romos imperi
jos vietininkas matė, kad šis 
žmogus nekaltas, bet neturėjo 
drąsos ir ryžto pasakyti tiesos. 
Nusikaltėliu apšauktas tasai 
žmogus buvo išjuoktas ir vi
saip kankintas. Per sutinusį 
jo veidą bėgo kraujas, nes ant 
jo galvos buvo užspaustas erš
kėčių vainikas. Palinkęs jis 
nešė sunkų medžio kryžių.

Vedė jį akmenuota, siaura, 
laiptais į pakalnę gatvele, pil
na žmonių ir gyvulių šurmulio. 
Tai buvo tiesiausias kelias į 
Golgotos kalvą, ant kurios jis 
turėjo būti nukryžiuotas. Šian
dien ta gatvė vadinama Via Do
lorosa. Ja ėjo Kristaus pasmer
kimą išreikalavę aukštieji žy
dų kunigai, fariziejai ir jų su
kurstyta minia. Sukurstytieji 
buvo pilni pykčio, keršto ir 
pasityčiojimo.

Kas ir kodėl?
Bet kodėl minia taip rūstavo 

ant žmogaus, kuris skelbė tik 
meilę, gėrį ir tiesą? Istorijos 
ir mūsų pačių matyti bei patir
ti įvykiai tai gali išaiškinti. 
Ar nematėm ir dabar nema
tom, kaip įvairių doktrinų kū
rėjai ir įvairūs savo rankose 
valdžią turintys despotai gali 
paveikti savo žmones taip, kad 
šitie pradeda aklai paildyti jų 
valią? Minia paprastai ne iš
mintį, bet jausmus rodo. Kas 
buvo visi tie, kurie reikalavo 
Kristaus nukryžiavimo? Ogi tie 
patys Izraelio tautos žmonės, 
to paties tikėjimo, tie patys 
nešantys Romos imperijos jun
gą-

Visa priešvelykinė tragedija 
vyko dėl žmogaus meilės sto
kos žmogui. Nuo Kristaus mei
lės žmogui didžiojo įrodymo 
mūsų tarpusavio sugyvenimo 
reikalai nėra labai pagerėję. 
Jo paliktas įsakymas “Mylė
kite vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau” net ir krikščioniš
kajame pasaulyje nėra dar pil
nai vykdomas. Dar daug esama 
neapykantos tarp rasių, tautų, 
tikybų ir šalia dirbančio ir ša
lia gyvenančio žmogaus. Dar 
vis vieni kitiems tebeskelbia 
karus, nori vieni kitiems už
dėti savo jungą, sunaikinti ki
taip galvojantį. Tie patys žiau
rūs savimeilės jausmai, kurie 
Kristų nukryžiavo, ir šiandien 
yra patys galingiausi. Jis bu
vo išduotas savo draugų, ap
leistas pasekėjų ir nužudytas 
savų žmonių. Tačiau tikroji Jo 
meilė žmogui išliko, nors buvo 
atstumta ir paniekinta.

Mums labai reikėjo to ste
buklo. Be Velykų Prisikėlimo 
mūsų gyvenimas būtų likęs be
prasmis. Kas tada būtų padė
jęs mums kentėti savo kančią? 
Golgotoje įvyko Prisikėlimas, 
mums davęs naują ir prasmin
gą gyvenimą. Be Velykų nebū
tų buvę nė krikščionybės, Kris
tus nebūtų tapęs mūsų Atpir
kėju. Kaip gerai, kad viskas

taip vyko! Aleliuja džiaugs
mu šiandien dalijasi visas 
krikščioniškasis pasaulis.

O kaip Lietuvoje?
Kažin kaip bus šiemet at

švęstos Velykos gimtojoj mano 
parapijoj? Ar iš rajono vyk
domojo komiteto šiemet jie 
gaus leidimą Prisikėlimo pro
cesijai eiti aplink šventovę? 
Ar neišvaikys ten pasirodęs 
mokytojas savo mokinių, pa
tarnaujančių Mišioms? Ar kam 
pastebėtam pamaldose nerei
kės kitą dieną dėl to aiškin
tis savo darbovietės viršinin
kui?

Dabar nebesuvažiuosime 
Velykom visi į tėviškę, kaip 
tie pavasarį sugrįžtantys 
paukščiai į savo seną lizdą. 
Nebesusėsime seklyčioje visa 
šeimyna parvažiavusi iš Pri
sikėlimo prie didelio balta 
staltiese užtiesto stalo. Vi
siems susėdus, visada dar tek
davo palaukti tėčio, kuris tą 
rytą su medžio išdrožų krapy- 
lu turėjo apeiti ir Velykų van
deniu apšlakstyti visus sody
bos pastatus.

O tas Velykų stalas būdavo 
papuoštas sudygusiom žaliom 
avižom ir šilumoj ilgai išlai- 
kytom, dabar jau susprogusių 
beržų ir žilvičių šakelėm. Ant 
stalo būdavo sudedami mamos 
Velykoms laikyti rūkyti kum
piai, veršienos vyniotiniai, 
ruliadas ir šaltienos. Prie 
mėsų būdavo pritarkuota iš 
savo daržo ir stiprių, burną 
deginančių krienų. Stalą puo
šė raguolis, beržo šaka, ežiu
kai, pilnas razinių pyragas 
ir baltagalvė, cukrines ašaras 
varvinanti “babka”. Lėkštėse 
margavo kaišytiniai, svogūnų 
žievelėm ir pirktiniais dažais 
nuspalvinti margučiai. Nuo jų 
pusryčių valgis ir prasidėda
vo. Prie to visada dar būdavo 
ir neišpasakytai pakili, šven
tiška nuotaika.

Prasidėdavo ir pavasaris. 
Iš beržų tekėjo sula, pievose 
klykė pempės. Ir gyvuliai tvar
tuose maurojo, jausdami pro 
sienų plyšius prasiskverbu
sius šiltus saulės spindulius. 
Jie taip pat buvo išsiilgę lau
kų platumos ir žalio pašaro. 
Visur buvo jaučiamas atgimi
mas ir pradžia vėl naujo gy
venimo ciklo, kuris taip pat, 
kaip ir žmogaus gyvenime, pra
sideda užgimimu, sužydėjimu, 
atnešimu vaisiaus ir baigiasi 
mirtimi.

Lietuviui išeiviui su savo 
šeima ir jau savo šeimas su
kūrusiais jo vaikais nebepa
sisekė čia atkurti anų Velykų 
nuotaikos. Tie dalykai, kad 
ir po dėtų pastangų, pasiro
dė nebeatkuriami. Laikas, ku
ris ramina ir sumažina ilge
sį, taip pat pripratina žmogų 
ir prie kito krašto bei jo pa
pročių. Neturėdami gimtosios 
žemės po savo kojomis, nebe
galėsime daugiau pajusti nė 
tų tikrų, tradicinių Lietuvos 
Velykų.

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.
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mirus,
jos sūnus - VIKTORĄ ir HENRIKĄ, jų šeimas bei 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Janina, Stasys ir Edvardas Bubuliai
Diana ir Claus Wiese

2 psi. • Tėviškės žiburiai » 1985. IV. 2 — Nr. 14 (1833)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“l THE LIGHTS OF H O H E L A H D

Didžiųjų karo audrose
A. a. kunigo Petro Ažubalio ir kitų tautiečių 
pergyvenimai bei nuotykiai II D. karo metu, ' 

jieškant kelių į laisvę

PETRAS VILUTIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pačioje koplytėlėje buvo 
tamsu, nors į akį durk. Kun. 
Petras buvo jau prie altoriaus. 
Už durų išgirdau silpnus žings
nius ir durų pravėrimą, o pas
kui ilgų drabužių šlamesį — 
tai Miriam su Teofiste atėjo 
dėkoti Viešpačiui už palaimin
gą globą vienuolynui ir jo įna
miams.

Tos dvi vienuolės buvo ne
paprasto pasiaukojimo ir kil
nios dvasios mergaitės, kurios 
nemigusios, nešė dienos metu 
sunkią vienuolyno rūpesčių 
naštą ir taip tęsėsi per septy- 
nius kun. Petro slapstymosi 
mėnesius.

Nervinė įtampa
Žinoma, kun. Petrui irgi bu

vo ne pyragai dienų dienas ir 
naktis tūnoti slėptuvėje. Ne 
kartą būdavo išgąsdinamas 
vienuolyno durų skambučio, 
kurio garsas pasiekdavo ir jo 
lindynę. Per visą slapstymosi 
laiką augo jo nervinė įtampa, 
kuri veikė kaip nuodų lašas. 
Apsilankydamas pas jį paste
bėjau, kad jis dantimis kale
no. Kun. Petras turėjo tvirtą 
valią ir jos dėka apvaldydavo 
tą kalenimą laikinai, bet vėl 
po trumpo laiko dantų kaleni
mas pasireikšdavo. Buvojant 
jam internavimo lageryje Za- 
smuky tokio reiškinio nebuvau 
pastebėjęs.

Mano atvažiavimas į vienuo
lyną “paatostogauti” buvo jam 
tikra nervinė atgaiva, todėl 
jis manęs labai laukdavo. Čia 
mes praleisdavome naktis, ty
liai besišnekučiuodami, svars
tydami karo padėtį, klausyda
mi radijo pranešimų vokiškai 
iš Anglijos apie mūšius ir ka
ro eigą. Džiūgaudavom ir ran
kom trindavom išgirdę, kad 
Hitleris bus greit paklupdy- 
tas, kad amerikiečiai su ang
lais stumiasi pirmyn, ir lais
vės rytas greit išauš. Tik ne- 
sidžiaugėm girdėdami, kad ir 
raudonieji barbarai iš rytų 
slenka Čekoslovakijos link.

Laiškas iš Karaliaučiaus
Nors vienuolynas buvo pa

grindinai Gestapo išžvalgytas 
ir slapukas nesurastas, tačiau 
Gestapo akis vienuolyną ste
bėjo. Kun. Petras, tai gerai 
suprasdamas, ir mane atsikvie
tė “paatostogauti”, nes sugal
vojo Gestapo dėmesį nukreipti 
nuo vienuolyno kita linkme. 
Jis šią antrąją naktį parašė 
ilgą laišką, adresuotą tautie
čiui B., pasisakydamas prieš 
Gestapo neteisėtą kišimąsi į 
religijos reikalus ir dvasiš
kių terorizavimą bei visokį 
persekiojimą, ypatingai išvys
tytą Čekoslovakijoje. Savo 
laiško gale pasisakė manąs, 
kad Lietuvos vokiečių Gesta
pas' būsiąs geresnis, todėl grįž
tąs į Tėvynę, primindamas 
kaip geram savo tautiečiui ir 
draugui niekam apie tai nesa
kyti.

Kun. Petras man tvirtino, 
kad minėtas jo “draugas” bu
vęs vienuolis, besiekdamas 
savo karjeros, jį ir klieriką 
J. Aranauską įsodino į dvasiš
kių internavimo stovyklą. To
dėl, jo nuomone, geriausias 
būdas ir yra dabar Gestapą 
pavedžioti už nosies ant B. 
virvutės. Jis man tą laišką 
įteikė ir prašė nuvežti arti
miausiu laiku į Karaliaučių 
ir, užlipinus pašto ženklą, ten 
įmesti į pašto dėžutę. Aš mie
lai sutikau tokią kelionę Vo
kietijon padaryti.

Praslinkus dviem savaitėm 
po nuvežimo kun. Petro laiško 
į Karaliaučių ir iš ten pa
siuntus eksvienuoliui į Prahą, 
vieną vėlyvą vakarą užsukau 
pas jį. Jis mane labai draugiš
kai priėmė, net ir vynu pavai
šino. Siūlė ir stipresnių gėri
mų, kurių buvo prikrauta pil
na spinta, bet aš atsisakiau.

Vynui minkštinant širdį ir 
smegenis, atsirišo “vienuolio” 
liežuvis ir jis man išdrožė pei
kiančią kalbą apie kunigą Pet
rą. Girdi, tas Petras visada nie
kus plepėdavęs prieš vokie
čius, todėl ir buvęs uždarytas 
į lagerį. Dabar dar didesnę 
kvailystę iškrėtęs, pabėgda
mas iš Zasmuky ir pasislėp
damas Vokietijoje, net prie 
Karaliaučiaus. Tuoj būsiąs 
Gestapo rankose, nes nežino 
kur reikia slėptis. Dabar Ge

stapas su juo “baikų” nebeda
rysiąs — bus sušaudytas. “Gai
la, — sakė jis — man tautiečio”. 
Jo akyse net ašaros pasirodė. 
“Jei tas pabėgėlis, — sako jis 
— pas mane būtų užėjęs, tai 
aš būčiau jį paslėpęs pas če
kų pogrindininkus Prahoje 
taip, kad joks Gestapas jo ne
surastų”.

Paprašiau parodyti tą kun. 
Petro laišką iš Karaliaučiaus, 
pareiškiau norą žinoti, ką gi 
jis rašo ir koks jo adresas. Jis, 
kiek patylėjęs, sako: “Žinai, 
kad aš jo laiško nebeturiu. Jis 
tame laiške prirašė visokių 
kvailybių prieš vokiečius. Bi
jodamas, kad Gestapas pas ma
ne tokio laiško neužtiktų, su
plėšęs išmečiau į šiukšlių dė
žę.”. Taip pat jis priminė, kad 
ant laiško nebuvo nurodytas 
adresas, nes jis Karaliaučiu
je buvęs tik laikinai apsisto
jęs, greičiausiai vykdamas į 
buvusią tėviškę — Biržus.

Be abejonės, toks gudrus 
pėdų sumėtymas tuo laišku iš 
Karaliaučiaus gestapinę jieš- 
kojimo strėlę nukreipė į kitą 
vietovę, net ir į kitą valstybę. 
Jihlava dabar galėjo atsi
kvėpti.

Nemaloni staigmena
Taip Gestapo dėmesį nukrei

pus kitur nuo Jihlavos vienuo
lyno, kun. Pr. Brazys ir aš bū
davome dažni “atostogautojai” 
tame vienuolyne. Kartu su 
kun. Petru posėdžiaudavome 
naktimis, nebejausdami bai
mės, kad Gestapas gali mus 
užklupti.

Vieną šeštadienį prieš pa
čias Velykas aš vienas atvy
kau į vienuolyną atostogauti. 
Pasitaikydavo, kad švenčių 
proga atvykdavo vienas kitas 
kunigas. Šį kartą atvyko vokie
tis kun. Franz, kuris anksčiau 
šiame vienuolyne yra gyvenęs 
ir buvo pažįstamas su kun. 
Petru.

Sekmadienio naktį, vienuo
lynui sumigUji ir tylai užviešpa
tavus visuose kampuose, kun. 
Petras, manydamas, kad šią 
šventą naktį amerikiečiai ir 
anglai nepasiųs mirtį nešan
čių bombonešių, sirenos ne
kauks ir leis visiems ramiai 
ilsėtis, — nusprendė mane ap
lankyti truputį anksčiau, t.y. 
11 v.v. Per vienuolę Miriam 
buvo sutartas pasimatymas 
antrame aukšte, viename tuš
čiame kambaryje. Sutartu lai
ku aš ten nuėjau. Greit atsi
rado ir kun. Petras, bet šį kar
tą jam įeinant į mano kambarį 
šmėkštelėjo kun. Franz figūra 
ir užsitrenkė gretimos šalia 
mūsų kambario durys. Kun. 
Petras dėl to truputį suneri
mo — tas kun. Franz galėjo jį 
pastebėti ir atpažinti.

Tą naktį mudu tyliai klausė
mės radijo pranešimų iš Ang
lijos apie pasikėsinimą prieš 
Hitlerio gyvybę bei apie di
delius vokiečių nepasisekimus 
frontuose. Antrai valandai at
slinkus, koridorių koridoriais 
nuvingiavome į koplytėlę, kur 
kun. Petras htlaikė šv. Mišias, 
o aš pagarbinau Viešpatį, jas 
išklausydamas neįprastu lai
ku.

Ši naktis buvo rami, bet ry
tojus buvo jau kitoks. Iš pat 
ankstyvo ryto sirenos kaukė, 
pranešdamos mirties pavojų. 
Didelės bombonešių eskadri
lės skrido padangėmis, neš
damos daugeliui nekaltų žmo
nių kančią ir mirtį.
Sužinojo vienuolyno viršininkė

Kun. Franz visą dieną me
ditavo, svarstydamas proble
mą: pranešti vienuolyno virši
ninkei Helionorai apie pavo
jingo asmens gyvenimą čia ar 
ne. Juk jam viršininkė papa
sakojo apie Gestapo kratą, jieš
kant kun. Petro. Na, jis štai 
čia gyvena, išstatydamas į di
džiausią pavojų vienuolyną. 
Juk jis pats praėjusią naktį 
savo akimis matė tą pabėgėlį, 
išsprūdusį iš Gestapo nagų. 
Todėl jo nuomone, kol Gesta
pas jo čia dar neužuodė, rei
kia pašalinti jį iš vienuolyno.

Gana vėlyvą vakarą, bet dar 
prieš sumingant vienuolynui, 
kun. Franz nuėjo pas vienuo
lyno viršininkę Helionorą ir 
atidengė savo “atradimą”, kar
tu dar prigąsdindamas, kad 
Gestapas, suradęs slapuką, ne 
tik uždarys vienuolyną, bet

ir visas vienuoles ištrems į 
koncentracijos lagerį.

Jau vėlai naktį senutė vir
šininkė Helionorą pabeldė į 
mano kambario duris, šauk
dama mano vardą. Tuo momen
tu kaip tik mano kambaryje 
buvo kun. Petras, kuris pro 
antrines duris greit nėrė į mie
gančių vaikų prieglaudą ir 
ten pasislėpė.

Įėjusi senutė kambaryje ra
do tik mane vieną. Ji buvo di
džiai susijaudinusi, dreban
čioje rankoje sunkiai beišlai- 
kė lazdą, net pastovėti nebe
turėjo jėgų. Aš jai padaviau 
kėdę. Ji net žodžio ištarti ku
rį laiką nepajėgė. Aš bijojau, 
kad ji negautų širdies priepuo
lio. Pagaliau drebančiu balsu 
ji paklausė mane, kur yra kun. 
Petras. Jai sakęs kun. Franz, 
kad jis dabar yra mano kamba
ryje.

Man buvo labai nemalonu 
užsiginti, kad aš nieko neži
nau, nes paslaptis jau iškilo 
aikštėn, todėl aš pasakiau tik 
tiek: “Jei kun. Franz sako, kad 
kun. Petras yra vienuolyne, 
tai būk Tamsta rami, jis Tams
tą aplankys rytoj”.

Suvaidino išvykstantį
Sekantį rytą, laikydamas 

rankoje mažytį lagaminėlį, 
kun. Petras užėjo į vienuoly
no vyresniosos raštinę. Moti
nėlę Helionorą jis čia rado 
labai suvargusią dėl nemie
gotos nakties, susikrimtusią 
dėl Gestapo baimės. Kartu ją 
graužė rūpestis dėl medžio
jamo kun. Petro, kurį ji mylė
jo kaip savo sūnų.

Kun. Petras atsiprašė senu
tę dėl padaryto nemalonumo 
vienuolynui, paaiškindamas, 
kad jis čia užsukęs tik porai 
dienų ir dabar, žinodamas gre
siantį pavojų pačiam vienuo
lynui, išvykstąs. Viršininkės 
akyse pasirodė ašaros. Jai bu
vo gaila vargšo jauno kunigo, 
bet kartu buvo baisu likviduo
ti ir vienuolyną. Ji gerai žino
jo, kaip Gestapo viršininkas 
Oberhauseris žiauriai siautėjo 
Čekoslovakijoje, kaip jis su
iminėjo kunigus, siuntė juos į 
lagerius.

Kun. Petras, atsisveikinęs 
su vie.nuolyno vyresniąja, per
žengė vienuolyno slenkstį ir 
didžiulės vienuolyno durys 
girgždėdamos užsisklendė. 
Jis atsidūrė judrioje gatvėje, 
kur kaukiant sirenoms ir pa
dange burzgiant bombonešių 
eskadrilėms, žmonės skubėjo 
į viešąsias slėptuves. Dabar 
kun. Petras apėjo gerokai il
gą kvartalą ir iš kitos pusės 
pasiekė vienuolyno mūrinę 
tvorą, kurioje buvo maži ge
ležiniai varteliai. Šį kartą 
varteliai buvo atrakinti, nes 
sesuo Miriam specialiai tuo 
buvo pasirūpinusi. Todėl kun. 
Petras, niekieno nepastebė
tas, pasiekė vėl maisto sandė
lį ir įlindo į tą pačią slėptuvę, 
kurioje tūnojo ir anksčiau. 
Taip gudria vaidyba išsisuko 
iš keblios padėties. Kur gi jis 
kitur galėjo pasislėpti sveti
mame krašte?

Kadangi mano draugas Pet
ras “iškeliavo”, tai ir man bu
vo nebepatogu tęsti čia savo 
“atostogas”. Todėl rytojaus 
dieną, atsilyginęs vienuoly
nui už malonią prieglaudą, iš
keliavau į Prahą.

(Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Mielai sesutei
a.a. IRENAI PAULIONYTEI- 

KLIORIKAITIENEI
tragiškai mirus,

jos brolį VINCĄ PAULIONį bei šeimą ir gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Buffalo, Hamilton

Klemas, Alfonsas ir Vincas 
^Sakas-Saka vičiai

AfA 
šauliui JONUI STEIBLIUI

iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio valandoje 
žmonai ELENAI, dukrai DALIAI, broliams Lietuvoje ir 
visiems giminėms bei bičiuliams-

DLK Algirdo šaulių kuopos 
valdyba Hamiltone

AfA 
PRANUI ŽIURINSKUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jo brolį JUOZĄ ŽIURINSKĄ-

Antanas Krakauskas

AfA 
PRANUI ŽIURINSKUI

mirus,
jo broliui JUOZUI nuoširdžią užuojautą reiškia -

M. Adomavičienė
M. M. Galinaičiai
J. B. Maziliauskai

Diplomuotam teisininkui

AfA
PETRUI PAUTIENIUI
iškeliavus amžinybėn,

jo seserėčiai SIGITAI AUŠROTIENEI jos šeimai, 
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

D. Zulonienė

S. J. Andruliai V. J. Jasinevičiai
E. P. Ališauskai J. Maniuška
G. V. Balčiūnai A. V. Ramanauskai
R. P. Bražukai E. A. Sagevičiai
V. P. Dalindos F. V. Urbonai
O. Dementavičienė M. Žėkienė

Canabian Slit TTl nuori als ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų 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
KAZLAUSKAS

ILSINA.......................   TT"

Jfarniture£f&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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Velykos - gyvenimo drąsos šventė

Paminėjo Lietuvą parlamente

Kanados Parlamento narys 
DAVID KILGOUR, užsienio reika
lų ministerio santykiams su užsie
niu sekretorius, vasario 15 d. ofi
cialiame Kanados parlamento posė
dyje pareiškė, kad Lietuvos nepri

klausomybė buvo atstatyta 1918.11. 
16. Lietuva klestėjo kaip laisva de
mokratinė valstybė, kaip ir kaimy
nės Latvija bei Estija ištisų dvi
dešimtmetį. 1940 m. birželio mėne
sį jos buvo vėl pavergtos Sovietų 
Sąjungos, kuri pasirašė Ribben- 
tropo-Molotovo sutartį.

Lietuvos žmonėms teisės, kurias 
mes (kanadiečiai) laikome savai
me užtikrintomis, yra paneigtos. 
Bet jie ir toliau tęsia laisvės kovų. 
Kanados atsisakymas pripažinti de 
jure Lietuvos inkorporavimų į So
vietų Sųjungų ir pripažinimas Bal
tijos valstybių konsulų yra svar
būs faktai, kurie padeda išlaikyti 
šių šaunių žmonių viltį pasiekti 
savo tikslų. Daugelis jų dabar yra 
mūsų bendrapiliečiai.

Kviečiu parlamento narius pri
tarti šiai minčiai 67-jų metinių 
proga, kad šie ryžtingi žmonės ži
notų, jog mes jų nesame pamiršę.

Šį pareiškimų David Kilgour pa
darė prašytas KLB visuomenių rei
kalų komisijos atstovo Otavoje J. 
V. Danio ir pritariamas keleto 
mūsų reikalus žinančių parlamen
tarų. D. Kilgour ir anksčiau yra 
padaręs parlamente palankių pa
reiškimų baltiečiams. Praėjusiais 
dvejais metais panašaus turinio 
pareiškimai Vasario 16 proga buvo 
padaryti parlamente kitų parla
mento narių.

VICEROY 1985
PRIEŠSEZONINIS
IŠPARDAVIMAS!

The Lakeshore

UŽSAKYKITE DABAR'- 
Gausite NEMOKAMĄ pasak.ską 
priedą-Pi'ną, dailų vidaus 

įrengimą ertės iki $2000

Užsakydami dabar sutaupysite 
tūkstančius dolerių ir tuoj pat gau
site projektus, kurie padės jums 
planuoti naują namą. Tai riboto 
laiko pasiūlymas.

Naujame 1985 metų “Viceroy” na
mų leidinyje yra 90 spalvotų pus
lapių su patraukliais modeliais na
mų — modernių, tradicinių ir pro
vincinių. įsigykite juos arba už
sakykite dar šiandieną!

i sis f
p* "

j ' RE

Į Please send me the new 90-pago Viceroy
[ Catalogue. I enclose $6.00
! name

Geriausi namai
iš visų... ; ADDBE“ apt

Paskambinkite arba I CITy
aplankykite mus šian- j cooe phone

dieną - gausite daugiau I į^ATION
informacijų L _ _ _ _ - -

Pardavėja — Kristina lmbrasaitė-Shaw
R. R. 3, Bancroft, Ont. KOL ICO Tel. (613)339-2388

(Atkelta iš 1-mo psl.)
niu Dao — Keliu gamtoje ir 
D’ien — Dangaus darna žemė
je ir visuomenėje. Žmogus yra 
vienas iš daugelio Visatos slė
nyje, — tapimas viena su Dao
— Keliu Visatos slėnyje veda 
į mistinę vienybę. Konfucia
nizmas yra praktiškas. Anot jo, 
žmogus yra vienas iš daugelio 
žemėje ir visuomenėje; išga
nymas — kurti darną, remian
tis pagarbiu senolių atsimi
nimu. Japoniškasis šintoizmas
— Kelio religija moko, kad 
žmogus yra vienas iš dauge
lio būtybių, kuriose yra kami
— dievybė. Nūdienė pseudo- 
religija — komunizmas puo
selėja ideologinį žmogaus ne
mirtingumą. Marksas, Engel
sas, Leninas yra ideologinio 
nemirtingumo modeliai. Šv. 
Rašto “Abraomo prieglobstis” 
(Lk 16, 23) komunizme yra ro
jus ant žemės su nemariais 
ideologijos pirmūnais.

Jėzaus Prisikėlimas — 
baigminis Kūrėjo tikslas

Naujasis Testamentas ap
rašo keturis prikėlimus iš nu
mirusių: Jajiro dukrelės (Mk 5, 
21-24. 35-43), Najino našlės 
sūnaus (Lk 7, 11-17), Lozoriaus 
(Jn 11, 1-54) ir Jėzaus (šešios 
nuorodos apima ne patį Prisi
kėlimą, bet skirtingus Evange
lijos pasakojimus apie pasiro
dymus po Prisikėlimo: Mk 16, 
1-8; Mt 28; Lk 24; Mk 16, 9-20; 
Jn 20; Jn 21).

Reikia daryti skirtumą tarp 
Jėzaus Prisikėlimo ir kitų tri
jų prikėlimų iš numirusių. At
rodo, kad daugelis krikščio
nių šio skirtumo neįžiūri.

Naujasis Testamentas liudi
ja, kad Jėzus nebuvo sugrąžin
tas į paprastą gyvenimą, — jo 
Prisikėlimas žėri šlove ir yra 
eschatologinis — baigminis. 
Prikėlimu Jėzus buvo perkel
tas anapus erdvės ir laiko ri
bų bei poreikių, — jis daugiau 
nemirs. Tuo tarpu Jėzaus pri
keltieji asmenys ilgainiui tu
rėjo mirti. Nuoseklu vartoti 
žodį atgaivinimas paženklin
ti Evangelijos stebuklams, 
kuriais Jėzus sugrąžino asme
nis į paprastą gyvenimą, o žo
dį pri/si/kėlimas palikti ypa
tingajam eschatologiniam — 
baigminiam įvykiui, kuriuo 
Jėzus buvo išaukštintas iš ka
po į šlovę.

Jėzaus Prisikėlimas, kartu 
su jo išaukštinimu Tėvo deši
nėje ir Dvasios davimu, sudaro 
išganymo istorijos Baigmės 
amžiaus pradžią. Erdvės ir 
laiko sąvokos — įprastinis mū
sų patirties “matymas” ir “kal
bėjimas” nėra pakankamos ap
rašyti šį baigminį — eschato
loginį įvykį. Erdvės ir laiko 
sąvokos ryšium su Prisikėlimu 
yra tik analogiškos ir apytik
rės.

Niekas nežino, kada įvyko 
Prisikėlimas. Įkvėptieji Nau
jojo Testamento autoriai su
daro įspūdį, kad jis įvyko tarp 
Jėzaus palaidojimo ir tuščio 
kapo atradimo. Nė vienas iš 
įkvėptųjų autorių nebando 
aprašyti paties Prisikėlimo. 
Jie aprašo Jėzaus — Prisikė
lusiojo Viešpaties pasirody
mus (žr. 1 Kor 15,3-8).

Prisimenu 1972 m. Velykas 
Romoje. Popiežius Paulius 
VI pamokslo metu kalbėjo 
apie Prisikėlimą: “Jėzus pri
sikėlė tame pačiame kūne, 
kurį jis buvo priėmęs iš Šv. 
Mergelės, bet naujame stovy
je, pagyvintame nauju ir ne
mirtingu dvasiškumu, duodan
čiu Kristaus trapumui Dva
sios įstatymą ir jėgą ... Ši nau
joji tikrovė taip viršija mūsų 
žinojimą ir net vaizduotės 
veržlumą, kad reikia padary
ti jai vietą mūsų prote per ti
kėjimą” (“L’Osservatore Ro
mano”, 1972 balandžio 13).

Baigminis — eschatologinis 
Prisikėlimo pobūdis skatina 
kai kuriuos šiuolaikinius Šv. 
Rašto mokslininkus vengti 
kalbėti apie jį kaip istorišką 
įvykį. Tai yra labai nevykusi 
raida. Jie yra dažniausiai klai
dingai suprantami, — tarsi 
Prisikėlimo nebūta. Be to, ši 
raida nesiskaito su Prisikė
limo paslaptimi. Tiesa, prisi
kėlęs Jėzus nebuvo saistomas 
erdvės ir laiko poreikių, ta
čiau jis savo pasirodymais pa
lietė gyvenimą žmonių, kurie 
buvo laike ir erdvėje, — asme
nis, kurie buvo istoriški. Nau
jasis Testamentas liudija są
veiką tarp eschatologinės ir 
istorinės plotmės. Jėzaus Pri
sikėlimas buvo ypatingas įvy

kis su likimine reikšme visai 
žmonijos istorijai.

Jėzaus Prisikėlimas 
buvo kūniškas

Patys pirmieji mūsų tikėji
mo pirmūnai skelbė, kad Jė
zaus kūnas nesugedo kape. 
Mums įprasta dalinti žmogų į 
dvi sudėtines dalis — kūną ir 
sielą. Mat naudojamės grai
kiškąją — Platono žmogaus 
samprata. Sakome — turiu kū
ną, turiu sielą. Tuo tarpu 
Šv. Raštas žmogaus į dvi da
lis nedalija: žmogus yra ne
dalijamas kūniškas aš — kū
niška asmenybė. Sakoma: aš 
esu kūnas (kūniškas), aš esu 
siela, pajėgus būti atviras Die
vui kūrinys, kurį prašenkina 
Kūrėjas kvietimu atsiliepti 
tikėjimu.

“Kūnas” Naujajame Testa
mente nėra tik žmogaus me
džiaginė dalis (kita būtų sie
la), bet visas žmogus. Nesako
ma, kad Dievo Sūnus prisiėmė 
tik žmogaus kūną, bet sakoma, 
kad “Žodis tapo (žmogumi) ir 
gyveno tarp mūsų” (Jn 1, 14). 
Prisikėlimas buvo kūniškas.

Prieš Prisikėlimą mokiniai 
vadino Jėzų “Rabbi” — Moky
toju, po Prisikėlimo — Vieš
pačiu. Matymas ir girdėjimas 
po Prisikėlimo švytėjo įžval
ga. Jėzus žėrėjo permaina, — 
jo nebesaistė erdvė ir laikas. 
Apaštalas Paulius rašo: “Štai 
aš jums atskleidžiu paslaptį: 
nors mes ne visi užmigsime 
(Paulius tikėjo, kad Kristaus 
atėjimas įvyks prieš jam mir
siant), bet visi būsime pakeis
ti ... mirusieji bus prikelti 
jau negendantys, ir mes (gyvie
ji) būsime pakeisti. Juk rei
kia, kad šis gendantis kūnas 
apsivilktų negendamybe, šis 
marus kūnas apsivilktų nema
rybe” (1 Kor 15, 52-53). “Sėja
mas gendantis kūnas, keliasi 
negendantis. Sėjamas prastas, 
keliasi garbingas. Sėjamas 
silpnas, keliasi galingas. Sė
jamas juslinis, keliasi dvasi
nis kūnas” (1 Kor 15,42-45).

Nenuostabu, kad Apaštalas 
sakosi kalbąs apie paslaptį! 
Ištikimai skelbiant ir šven
čiant Kristaus Prisikėlimą, 
privalu atpažint ne tik permai
ną bei paslaptį, tyęt ir tąsą.
Dėl ko švenčiame Prisikėlimą?

Jėzaus Prisikėlimas buvo 
ir yra šlovingai švenčiamas 

AfA 
BRONIUI NORKUI 

mirus,
jo žmonai MORTELEI, dukrai GENUTEI su šeima gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime -

Stasė ir Aloyzas Viskontai

AfA 
HILIJAI JUŠKEVIČIENEI

mirus, 
sūnus - VIKTORĄ ir HENRĮ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame -

Robertas ir Vida Šalnos Irena Čiurlienė

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• Įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

Vardas, pavarde ........................................................ Tel.............

Adresas ...............................................................................

dėl to, kad jis apreiškia tai, 
ką Dievas padarė žmogui. Pri
sikėlimo dėka pradėta tikėti 
Dievą nauju būdu, žmogaus 
santykis su Dievu gavo naują 
prasmę, reiškėsi vispusiškai 
nauja įžvalga į Kūrėjo tikslą 
žmogui. Tačiau tai nėra pakan
kama. Jėzaus Prisikėlimas 
buvo ir yra, visų pirma tai, ką 
Dievas padarė Jėzui. Prisikė
limas yra visavalė Dievo veik
la, kuria jis pašlovina Jėzų 
Nazarietį. Dėl to, kad Dievas 
pašlovino savo Sūnų Prikėli
mu, atsiveria nauja ir nuosta
bi galimybė žmogui ir kūrini
jai.

Kūrėjo siekis: žmogaus ir 
visatos permaina

Krikščioniui naujoji ir nuo
stabioji ateities galimybė yra 
tai, ką Dievas padarė Jėzui, 
nes ji teikia drąsą gyvenimui, 
kuris baigiasi mirtimi. Gyve
nimui skubant į baigminį Die
vo užmojį, išryškėja du mode
liai: medžiaginis pasaulis bus 
sunaikintas — mirs ir visa bus 
iš naujo atkurta; medžiaginis 
pasaulis bus permainytas. Abu 
modeliai turi poveikį į mūsų 
laikyseną savo asmens, pasau
lio ir medžiagos atžvilgiu. Tai, 
kas bus sunaikinta — mirs, 
turi tik trumpalaikę vertę. Tuo 
tarpu tai, kas bus permainyta, 
lieka amžinai vertinga.

Žmogus nėra tik kibirkštis, 
kuri turi užgesti; žmogaus kū
nas nėra tik lukštas, kurį mir
tis nulupa. Kūnas yra esminis 
amžinybės pradas, kuris duos 
žmogui amžiną tapatybę.

Kūrėjo siekis — žmogaus ir 
visatos perkalta. Jėzaus Pri
sikėlimo skelbimas ir šventi
mas liečia pagrindinę mūsų 
tikėjimo stygą: baigminį Kū
rėjo tikslą kiekvieno asmeni
niame gyvenime ir visatoje. 
Skelbdami ir švęsdami Prisi
kėlimą, jieškome ir randame 
drąsos gyvenimui. “... šio lai
ko kentėjimai nereikšmingi, 
lyginant juos su busimąja gar
be, kuri mumyse bus apreikš
ta. Kūrinija su ilgesiu laukia, 
kada bus apreikšta Dievo vai
kų garbė. . .. Juk mes žinome, 
kad visa kūrinija iki šiol tebe
dūsauja ir tebesikankina. Ir 
ne tik ji, bet ir mes patys, ku
rie turime Dvasios pradmenis, 
— ir mes dejuojame, laukdami 
.. . kūno atpirkimo” (Rom 8, 
18-23).

Tėviškės žiburiai • 1985. IV. 2 — Nr. 14 (1833) • psl. 3

Valentinos Venus piešinys margutyje (Australijoje) Nuotr. J. Miltenio

I žmogaus išaukštinimą
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žmonių su Dievu taika įvyk
dyta. Išganymo planas su 
meile nutartas, su meile 
įvykdytas, su meile atliktas. 
Ir nuo to meto jokiam žemės 
vaikui dangaus durys nebėra 
uždarytos. Atpirkėjo malonė 
jį lydi laike ir nukelia į lai
mingą amžinybę.

ALELIUJA
Kristus tikrai mirė ir tikrai 

iš mirties prisikėlė. Jo prisikė
limas yra laidas ir mūsų pri
sikėlimo. Kristus yra ne tik 
Atpirkėjas, bet ir mūsų ke
lias, tiesa, gyvenimas. Jo Evan
gelijoje glūdi ir pilnutinio 
gyvenimo samprata. “Aš atė
jau, - sako Išganytojas, - kad 
žmonės turėtų gyvenimo ir jo 
apsčiai turėtų” (Jn 10,10). 
“Žmogaus Sūnus atėjo jieškoti

PRANEŠIMAS IŠ V, VOKIETIJOS

Lietuva - labiausiai izoliuota
V. Vokietijos katalikų laik

raštis “Deutsche Tagespost” 
kovo 8-9 laidoje paskelbė iš 
Vilniaus neseniai Vakaruose 
gautą žinią, kad sausio mėne
sį lagerio bausmėmis buvo nu
bausti kunigas Jonas Matulio
nis ir Kybartų šventovės zak
ristijonas Romas Žemaitis. Jie 
buvo kaltinami pernai Kybar
tuose surengę Vėlinių proce
siją. Kybartų klebonas Sigitas 
Tamkevičius 1983 m. buvo nu
teistas dešimčiai metų laisvės 
atėmimu. Po jo suėmimo para
pijoje dirbo kun. Matulionis.

Tas pats vokiečių katalikų 
laikraštis rašo, kad sausio pa
baigoje Kaune suimtas 78-rių 
metų teisių gynėjas Vladas La- 
pienis. Jau pernai vasario mė
nesį jam buvo sudaryta byla 
dėl tariamo valstybės ir visuo
menės šmeižimo. Lapienis ne
atvyko į teismą ir pasislėpė. 
Jau anksčiau jis atliko penke- 
rių metų bausmę už “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikai” 
parašytą straipsnį, teigia 
“Deutsche Tagespost” ir klau
sia, ar vėl Stalino teroras siau
čia Baltijos kraštuose.

Laikraštis praneša, kad de
kanas kun. Vaclovas Šarka, 
lietuvių katalikų kapelionas 
šiaurės Vokietijoje, pasiuntė 
laišką dabar jau mirusiam 
Sov. Šąjungos vadovui Černen
kai, prašydamas amenstuoti 
dėl religinių ir politinių prie
žasčių suimtus lietuvius ir leis
ti Lietuvos žmonėms aplanky
ti savo gimines užsienyje. Tai 
nežmoniška ir tarp civilizuo
tų tautų neįsivaizduojama, kad 
tokie aplankymai vis dar nega
limi. Net ir jam pačiam, kuris 
neseniai turėjo vėžio opera
ciją, būtų svarbu, kad jį aplan
kytų Lietuvoje gyvenanti se
suo, — rašė kunigas Šarka savo 
laiške Sov. Sąjungos vadovui.

Katalikų žinių agentūros 
KNA redaktorė Diethild Tref- 
fert jau daugelį metų rūpestin
gai informuoja vokiečių visuo
menę apie Lietuvos katalikų 
vargus. Spaudoje pasirodė jos 
naujausias straipsnis “Lietu
va — kryžių kraštas”. Kalvari
jų kalnai, rašo autorė, simbo
lizuoja šios Baltijos respub
likos kančias. Turistams nelei

ir gelbėti kas buvo pražuvę” 
(Lk 19,10). Jo dieviška misi
ja ir Jo paties dieviškumas 
patvirtintas prisikėlimo ant
spaudu. Kristus kėlės, mirtis 
krito Aleliuja.

Prisikels laisvam, laimin
gam gyvenimui ir mūsų tauta, 
nes kryžius gyvatą žada. Idea
lai miršta, dėl kurių daugelis 
miršta. Ir toji tauta nemiršta, 
dėl kurios daugelis miršta. 
Tik per aukas ir pasišventi
mą greičiau išauš laisvės ry
tas. K. J. G.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

džiama aplankyti Lietuvos kal
nų, ant kurių nuo amžių tikin
tieji stato kryžius, nors tie kal- 
varijų kalnai yra vienkartinis 
reiškinys pasaulyje.

Diethild Treffert aprašo se
ną lietuvių paprotį statyti kry
žius. Šiandieninį jų naikini
mą ji laiko Lietuvoje apsigy
venusių rusų darbu. Ji aprašo 
atvejį, kai 1983 m. spalio mė
nesį rusai jaunuoliai sukapo
jo menišką penkų metrų kry
žių su Rūpintojėliu. Tada su
kapotojo kryžiaus vietoje at
sirado gėlių kryžius su užra
šu “Atleisk jiems, Viešpatie!” 
Tokie įvykiai, tęsia autorė, 
simbolizuoja sunkų lietuvių 
katalikų kelią, bet drauge ir jų 
nepalaužiamą pasipriešinimo 
jėgą.

Ateistinė valstybė, kuriai 
bet koks religingumas yra po
litika, šio pasipriešinimo Lie
tuvoje nesupranta, nerasada- 
ma išeities. Nesupranta nė gi
liai taikingų Lietuvos kunigų 
norų, kai jie jau du kartus mė
gino įtikinti Maskvos valdžią, 
jog jie negali laikytis tarybi
nių religinių nuostatų, kurie 
prieštarauja jų kunigiškom pa
reigom.

Diethild Treffert teigia, kad 
Lietuva labiausiai nuo pasau
lio atskirta, daug labiau negu 
Latvija ar Estija, kur atvyks
ta daug turistų iš Suomijos ir 
Švedijos. Užsienio žurnalis
tams reikia ypatingo leidimo, 
kad jie galėtų aplankyti Vil
nių. Kiti Lietuvos miestai jiems 
beveik nepasiekiami. Todėl 
Vakaruose mažai žinoma Lie
tuvos padėtis. Pasaulio spau
da savaitėmis rašė apie lenkų 
kunigo Popieliuškos nužudy
mą, ir teisingai taip darė. Apie 
Lietuvos kunigų nužudymus di
džiuosiuose laikraščiuose ne
pasirodė nė maža žinelė. Lie
tuva eina tyliai savo kryžiaus 
kelią. Net “Kalvarijos”, kur 
kryžius prie kryžiaus sunkų 
likimą primena, negali būti 
turistų lankomos — baigia sa
vo straipsnį vokietė žurnalis
tė Diethild Treffert. Šitą tri
jų skilčių straipsnį “Deutsche 
Tagespost” iliustravo detale 
iš Kryžių kalno netoli Šiaulių.

Lmb.
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PAVERGTOJE TEVYNEJE ■® LIETUVIAI PASAULYJE
“ŽALGIRIO" TRIUMFAS

Kauno “Žalgirio” krepšinin
kai po 34 metų pertraukos aukš
čiausios lygos 52-siose pirme
nybėse vėl laimėjo aukso me
dalį ir išsikovojo čempionų var
dą. Pagrindiniu jų varžovu, kaip 
jau įprasta, buvo Maskvos kariš
kių klubas CASK. Nuo 1976 m. 
tas klubas aukso medalius lai
mėjo devynerius metus iš eilės. 
“Žalgiriui” geriausiu atveju tek
davo tenkintis sidabro meda
liais. Iš viso “Žalgiris” aukščiau
sios lygos pirmenybėse aukso 
medalius buvo laimėjęs tik 1947 
ir 1951 m. Dabartinėse pirmeny
bėse žalgiriečiai CASK klubo 
krepšininkus buvo įveikę tris 
kartus. Jų betgi laukė du baig
miniai susitikimai su CASK ko
manda kovo 7 d. Maskvoje ir ko
vo 10 d. Kaune. Vilties teikė 
ketvirtoji “Žalgirio” pergalė 
prieš CASK klubą Maskvoje 86: 
71 (51:36), pasiekta palyginti 
labai lengvai. Atrodė, kad leng
vos pergalės bus susilaukta ir 
Kaune. Žiūrovams, užpildžiu- 
siems Kauno sporto halę, teko 
nusivilti. Rungtynės buvo pra
dėtos, per penkias pirmąsias mi
nutes iškovoti 6 taškai. Vėliau 
betgi sutriko žalgiriečių žaidi
mo darna. Pirmą kėlinį laimėjo 
CASK komanda 38:34. Antraja
me kėlinyje žalgiriečiai išly
gino rezultatą, bet rungtynes 
užbaigė lygiomis — 69:69. Nuo 
pralaimėjimo išgelbėjo kiek 
anksčiau susižeidęs ir aikštėn 
vėl grįžęs S. Jovaiša įmestomis 
baudomis. Pratęsime vėl vyravo 
CASK žaidėjai 75:74. Ir šį kar
tą lemtingą pergalę atnešė trys 
S. Jovaišos įmesti taškai. Rung
tynes laimėjo “Žalgiris” 77:75. 
Žalgiriečiams buvo įteikti čem
pionų medaliai. Kovo 19 d. Gre
noblyje, Prancūzijoje, jų laukė 
baigminės rungtynės su Barcelo- 
nos FK komanda Europos šalių 
taurių laimėtojų turnyre. Lem
tingos pergalės Kaune susilau
kusią “Žalgirio” komandą suda
rė: vyr. treneris Vladas Garas
tas, treneris Henrikas Giedrai
tis, žaidėjai — Valdemaras Cho
mičius, Mindaugas Arlauskas, 
Vitoldas Masalskis, Raimundas 
Valikonis, Algirdas Brazys, Ri
mas Kurtinaitis, Vytautas Male- 
ras, Raimundas Civilis, Ginta
ras Krapikas, Arvydas Sabonis, 
Virginijus Jankauskas, Mindau
gas Lekarauskas ir Sergejus Jo
vaiša.

AKMENŲ MUZIEJUS
Mosėdis, kuriame yra įsikū

rusi centrinė vietinio kolchozo 
gyvenvietė, tampa akmens kara
lija. Gydytojo Vaclovo Into ini
ciatyva įsteigtas muziejus jau 
yra sukaupęs 17.000 įvairios geo
loginės kilmės riedulių. Aplin
kinių rajonų laukuose surinkti 
akmenys puošia Mosėdžio gat
ves ir poilsio zonas. Pagrindinis 
dėmesys 8 hektarų plotą turin
čiame muziejuje tenka retie
siems mineralams, etnografijos 
rodiniams, archeologų ir krašto
tyrininkų surastiems akmens 
amžiaus įrankiams. Žvejybos 
laivo kpt. Vladislovas Rimkus 
neseniai muziejui padovanojo 
iš Baltijos gelmių ištrauktą rie
dulių rinkinį. Muziejus kasmet 
susilaukia 40.000 lankytojų.

Išvyksta 
Balandžio 3 
Gegužės 8 
Gegužės 24 
Birželio 24 
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

Mūsų įstaigoje
• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main street East
Funeral Home, Ltd. (East of sanlord)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

PROPAGANDINĖ PARODA
Vasario 14 d. Lietuvos dailės 

muziejaus parodų salėse Vilniu
je atidaryta propagandinė pa
roda “Pergalei — 40”, atiduo
danti duoklę Sovietų Sąjungai, 
laimėjusiai karą prieš A. Hit
lerio Trečiąjį Reichą. Respub
likinės dailės ir fotomeno pa
rodos atidaryme dalyvavo pa
grindiniai kompartijos ir val
džios veikėjai su kompartijos I 
sekr. P. Griškevičiumi prieša
kyje. Parodai sutelkta daugiau 
kaip 200 tapybos darbų, grafi
kos lakštų, skulptūrų karinė
mis temomis. Daugiausia tai yra 
sovietinių karo veikėjų, karių, 
partizanų portretinės kompozi
cijos, teminiai paveikslai, gar
binantys “liaudies didvyrišku
mą” kovose su vokiečiais. Duok
lę propagandai turėjo atiduoti 
ne tik vyresnioji, bet ir jauniau
sioji dailininkų karta, nemačiu
si II D. karo. Dailės kūrinius pa
pildo didžiulės nuotraukos, lan
kytojus supažindinančios su pa
minklais Raudonajai armijai, 
žuvusiems sovietų kariams ir 
partizanams. Nuotraukose taip
gi' yra sutelkta daug karo daly
vių, karo korespondentų, kovos 
akimirkų. Apie Lietuvos meni
ninkų indėlį, “patriotinės te
mos vystymą” kalbėjo kultūros 
“ministeris” J. Bielinis, Lietu
vos dailininkų sąjungos valdy
bos pirm. K. Bogdanas ir dail. 
A. Savickas.

ŠIMTAMETĖ VAISTINĖ
1885 m. provizoriui S. Edvar

dui buvo leista atidaryti kaimo 
vaistinę Kvėdarnoje. Pirmai
siais darbo metais buvo įregist
ruoti 42 receptai. Dabar ji lai
koma penktos grupės vaistine. 
Šimtmečio sukakties proga Z. 
Dargevičius ir J. Jokūbaitis pa
gamino atminimo medalius, kau
nietis K. Balčiūnas — vaistinės 
knygženklių ir signatūrų. Trum
pame pranešime teigiama, kad 
senosios vaistinės darbuotojai 
yra aktyvūs visuomenininkai, 
skaitantys paskaitas sanitari
nio švietimo klausimais, rašan
tys vaistinės istoriją, dalyvau
jantys sporto renginiuose.

NERADO KEPURAIČIŲ
Klaipėdos rajono laikraščio 

“Banga” darbuotojas A. Venc
kus su visa šeima išsiruošė pasi
mėgauti pašildytu jūros vande
niu Palangos baseinuose, nors 
tądien buvo 20 laipsnių šalčio. 
Kelionė neprailgo: nuo Gargž
dų iki Palangos nėra nė pusšim
čio kilometrų. Paplaukioti bet
gi nepavyko. A. Venckus skun
džiasi “Tiesos” redakcijai, kad 
baseine reikia maudymosi kepu
raičių, kurių jo šeima neturėjo. 
Teko skubėti į Palangos parduo
tuves. Nors šeštadienis, bet jos 
atdaros. Atrodė, kad netikėtai 
iškilusi problema bus lengvai 
išspręsta. Deja, iš pardavėjų bu
vo gautas vienodas atsakymas: 
“Neturime kepuraičių. Labai 
retai gauname ...” Kai A. Venc
kus nuvažiavo Klaipėdon ir už
ėjo į centrinę sporto prekių par
duotuvę, laukė panašus atsaky
mas. Su pabjurusia nuotaika te
ko grįžti namo, nepasimaudžius 
pašildytame jūros vandenyje Pa
langos baseinuose. V. Kst.

AUDRA 
Travel 

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų
KELIONĖS Į LIETUVĄ

Grįžta
Balandžio 21
Gegužės 22
Birželio 2 arba birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17
Spalio 20
Sausio 5

Lietuvaitės su karo veteranų reikalų ministeriu GEORGE HEES Kanados parlamento rūmuose surengtame Bal- 
tiečių vakare 1985 m. vasario 27 dieną. Iš kairės: Rūta Danaitytė, Kristina Augaitienė, Vida Balsevičiūtė — Kana
dos sostinės gyventojos Nuotr. L. Giriūno

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 

skautų suruošta Kaziuko mugė 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Susilaukėme daug lankytojų, ku
rie savo atvykimu skautiškąjį jau
nimą materialiai parėmė ir ma
loniai praleido keletą valandų 
jaukioje, lietuviškoje aplinku
moje. Patraukliai išdėstyti gau
sūs loterijų laimikiai traukė lan
kytojų akį. Daugelis jų buvo lai
mingi, nes pavyko vieną kitą jų 
įsigyti. Mažuosius viliojo paukš
tyčių ir vilkiukų laimės šulinys, 
skautų žaidimai ir paruošti įvai
rūs darbai. Vyr. skautės ir vyčiai 
surengė skautų veiklos nuotraukų 
parodėlę, kuria daugelis domėjo
si. Iš virtuvės sklindantys lietu
viškų valgių kvapai nosį kuteno, 
o pro skaniais tortais ir įvairiais 
skanumynais apkrautą stalą sun
ku buvo praeiti nesusigundžius. 
Visa tai pareikalavo daug orga
nizacinio darbo ir didelės talkos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
atsilankiusiems, ypač tiems, ku
rie taip mielai darbu ar auka prie 
mugės pasisekimo prisidėjo. Ne
įmanoma visų čia suminėti, tačiau 
ypatingai dėkojame mūsų ilgame
tei šeimininkei p. Deksnienei ir 
virtuvės padėjėjoms už taip ska
niai pagamintus valgius. Didelė 
skautiška padėka tenka aukoju
siems laimikius didižiajai lote
rijai.

Iš loterijos laimikių liko neatsi
imti: dešra — nr. 59 baltos spalvos 
minkšto popieriaus bilietas; sal
dainių dėžė — nr. 58 smėlio spal
vos bilietas ir krepšelis su kiau
šiniu — nr. 142 smėlio spalvos bi
lietas. Asmenys, turintieji minė
tus bilietus, prašomi skambinti 
vakarais D. Gutauskienei tel. 
529-6982. Kaziuko mugės rengėjai

“GYVATARAS” ruošiasi savo 
sukaktuviniam 35 m. veiklos kon- 
certui-pokyliui, kuris įvyks gegu
žės 11 d. Jaunimo centre, Hamil
tone. Po programos bus šilta vaka
rienė, kurią paruoš Janina Bubu- 
lienė. Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus įsigyti iš anksto pas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Nijolę Otto Jaunimo centre sekma
dieniais po pamaldų arba skam
binti tel. 529-8520. Laukiame vi
sų, ypač visų buvusių “Gyvataro” 
šokėjų. Bus gera proga susitikti 
ir prisiminti “Gyvataro” eilėse 
praleistas dienas. Inf.

METINIS DLK ALGIRDO ŠAU
LIŲ KUOPOS SUSIRINKIMAS įvy
ko kovo 17 d. Dalyvavusių įsire
gistravo 60. Turėjo čia būti renka
ma nauja kuopos valdyba, bet, ne
suradus norinčių kandidatuoti, 
senoji valdyba liko ir toliau tęs
ti savo darbo. Iš valdybos pasi
traukė St. Petkevičienė, ilgus me
tus ėjusi šaulių moterų vadovės 
pareigas, ir A. Petkevičius — pa
rengimų vadovas. Į šaulių suva
žiavimą Čikagoje balandžio 27-28 
d.d. iš Hamiltono vyks 8 atstovai 
su kuopos pirm. P. Kanopa.

GAVĖNIOS VIENOS SAVAITĖS 
REKOLEKCIJAS AV parapijoj 
šiemet vedė iš Putnamo, Conn., 
lietuvių seselių vienuolyno kape
lionas kun. dr. V. Cukuras. Pamal
dos, išpažinčių klausymas ir pa
mokslai vyko rytais ir vakarais. 
Ypatingai šiemet rekolekcijos pa
rapijiečių buvo gausiai lankomos.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS šal
pai AV parapijoj šiemet surink
ta $1,658.

STAIGIAI MIRĖ kovo 19 d. a. a. 
Jonas Steiblys. 69 m. amžiaus. Gi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais— nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 6%
santaupas......................... 7'h°/o
kasdienines palūkanas
už santaupas......................... 7%
term, indėlius 1 m...........10’/z%
term, indėlius 3 m..............  11 %
reg. pensijų fondo...........  974%
90 dienų indėlius.............  972%
(minimum $5.000) 

liame liūdesy paliko savo žmoną 
Eleną, dukrą Dalią Tanner su vy
ru Robertu ir vaikaitę Georgijų. 
Lietuvoje tebegyvena du jo bro
liai. Gimęs Utenos aps., Kuktiš
kių vis., Prusokiškių dvare. Ka
riuomenę atitarnavęs Kaune gusa- 
rų pulke, technikos eskadrone, 
grįžo į savo tėvų ūkį, įsigijo ku
liamąsias mašinas ir pradėjo vers
tis tuo amatu. Iš Lietuvos pasi
traukė 1944 m. vasarą. Karui pasi
baigus, Vokietijoj gyveno Hanau 
išvietintųjų stovykloje. Į Kana
dą atvyko su antruoju miškakirčių 
transportu. Atlikęs darbo sutar
tį, apsigyveno Windsore. Vėliau 
persikėlė į Hamiltoną, gavo dar
bą “Stelco” plieno įmonėje, ku
rioj ištarnavo ligi savo pensijos. 
Išsikvietęs iš Lenkijos, 1963 m. 
vedė Eleną Plioplytę. Hamiltone 
jis priklausė DLK Algirdo šaulių 
kuopai ir kurį laiką dirbo AV par. 
komitete. Jį gražiai prisiminė par. 
kleb. kun. J. Liauba savo pamoks
le. Po dviejų vakarų budynių lai
dotuvių namuose ir gedulingų pa
maldų AV šventovėje su šauliš- 
kom apeigom jis buvo palaidotas 
Šv. Jono liet, kapinėse Missis- 
saugoj. K. M.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųski
te savo adresą ir gausite keletą nu
merių nemokamai.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask............ 113/<%
asmenines paskolas..... 13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
JAV Lietuvių fondo metinis 

narių suvažiavimas įvyks kovo 
30 d. Jaunimo centre Čikagoje. 
Fondo taryba kviečia visus na
rius jame dalyvauti arba pasi
rūpinti savo įgaliotiniu. Kvie
timus nariams su apyskaita bei 
kitais informaciniais duomeni
mis vasario 25-26 d.d. išsiuntė 
valdybos ižd. Kazys Barzdukas 
su talkininkų būriu. Teko pa
ruošti, paskirstyti pagal pašto 
zonas ir išsiųsti 4.000 laiškų. 
Praktika rodo, kad dažnai tie 
laiškai nepasiekia narių, kurie 
yra pakeitę savo adresus ir nau
jų nepranešę Lietuvių fondui. 
Visi prašomi informuoti apie 
adresų pakeitimą. Suvažiavi
mas yra svarbus, nes pernai bu
vo gauta rekordinė aukų suma, 
pasiektas $3 milijonų kapita
las.

PLB švietimo komisija, vado
vaujama valdybos vicepirm. B. 
Jasaitienės, vasario 22 d. Jau
nimo centro kavinėje, Čikagoje, 
surengė vakaronę, skirtą Brazi
lijos lietuviams. Pranešimą pa
darė Jaunosios kartos veikėjas 
Arvydas Žygas, lankęsis okupuo
toje Lietuvoje, dvi vasaras pra
leidęs Suvalkų trikampyje, vie
ną vasarą talkinęs Sao Paulo 
ateitininkų stovyklai “Lituani
kos” stovyklavietėje. Vakaronę 
jis pavadino “Brazilijos Lietu
va”. Didžiausia lietuvių banga 
Braziliją ir kitus P. Amerikos 
kraštus pasiekė 1926-30 m. Ta
da atvyko apie 30.000 lietuvių, 
bet tik dalis įsikūrė Brazilijo
je. Kiti dėl ekonominės krizės 
ir valdžios suvaržymų persikė
lė j kaimynines valstybes — Ar
gentiną ir Urugvajų. 1947 m. Bra
zilijon atvyko apie 500 lietuviš
kų šeimų iš stovyklų V. Vokieti
joje. Tačiau ir jų dalis persikė
lė į JAV bei kitas valstybes. Li
kusieji išsisklaidė plačiosios 
Brazilijos miestuose, nepalikda
mi gilesnių savo pėdsakų. Be
veik trečdalis Brazilijos lietu
vių dabar gyvena Sao Paulo did
miestyje bei jo apylinkėse. Lie
tuvių centru tapo Sao Paulo prie
miestis Villa Zelina. A. Žygas 
rodė skaidres apie Sao Paulo lie
tuvius, ypač jų įsigytą stovyk
lavietę “Lituanika”, ten ren
giamas stovyklas, kursus, lietu
vių sueigas.

“The Observer”, lietuvių laik
raštis anglų kalba, pradėjo jau 
antruosius metus. Jis yra mė
nesinis, skirtas informacijai 
apie Lietuvą ir lietuvių gyve
nimą išeivijoje kitataučiams 
bei lietuviškai nekalbantiems 
lietuviams. Leidėja — Amerikos 
lietuvių katalikų federacija. 
Redaguoja Jonas Kuprys ir ko
lektyvas, kurį sudaro M. Kati- 
lius-Boydstun, M. Drunga, A. 
Liulevičius, D. Markelis, L. Sid- 
rys, A. Zailskas. Adresas: “The 
Observer”, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629, USA. Metinė 
prenumerata $10. Mėnraštis yra 
vidutinio formato, 12 puslapių, 
gausiai iliustruotas.

Venezuela
Venezuelos Lietuvių Bendruo

menė, vadovaujama pirm. dr. 
Vytauto A. Dambravos, pradėjo 
leisti savo žiniaraštį “Tėvynėn”. 
Pirmame numeryje V. A. Damb- 
rava rašo apie aktualiuosius 
rūpesčius, didžiuosius lietu
vių renginius, ypač P. Ameri
kos lietuvių kongresą, ir paste
bi per mažą Venezuelos lietu
vių dalyvavimą. Žiniaraštyje, 
turinčiame 22 psl., skatinama 
aktyviau dalyvauti lietuviško
je veikloje, pateikiama infor
macijų apie numatomus darbus. 
Yra ir jaunimo skyrius “Jauni
mo žinios”, kurį tvarko Sandra 
Saldytė-Mažeikienė. Atsisaky
ta leisti neperiodinį lietuvių 
katalikų misijos ir VLB orga
ną “Gairė”.

Atskiru atspaudu išleisti V. 
Utenio straipsniai, spausdin
ti “Tėviškės žiburiuose”, apie 
P. Amerikos lietuvių kongresą. 
Jie apima 20 puslapių, atspaus
tų daugintuvu.

Australija
Vysk. P. Baltakis, OFM, kovo 

3 d. dalyvavo Sydnėjaus radijo 
“2GB” religinėje Fredo Nile lai
doje. Priminęs komunizmo grės
mę laisvajam pasauliui, jis pa
lietė sovietų okupuotą Lietuvą, 
kuri 1987 m. švęs savo krikšto 
600 metų sukaktį. Į tas iškilmes 
norėtų atvykti ir popiežius Jo- 
nas-Paulius II. Vysk. P. Baltakis, 
OFM, kalbėjo ir apie maldinin
kų minias Vilniaus Aušros Var
tuose pirmosios sovietinės oku
pacijos metais. Joms nieko ta
da negalėjo padaryti sovietų 
NKVD. Popiežius Jonas-Paulius 
II, dar būdamas vyskupu ir kar
dinolu, lankėsi Vilniuje. Jam 
lietuvių katalikų meilė Mari
jai yra gerai žinoma. Kovo 6 d. 
laidoje dienraštis “Sydney Mor-

ning Herald” įdėjo vysk. P. Bal
takio nuotrauką ir ilgą pasikal
bėjimą su juo. Vysk. P. Baltakis, 
OFM, teigė, kad vienas iš trijų 
Jono-Pauliaus II 1979 m. paskir
tų kardinolų yra greičiausiai 
vysk. Julijonas Steponavičius, 
kuriam okupantai neleidžia eiti 
pareigų. Vysk. P. Baltakis sakė
si nesutinkąs su Vatikano “tai
kos balandžiais” ir su Pasaulio 
bendrijų taryba, kad kietas vaka
riečių krikščionių laikymasis ga
li pakenkti R. Europos tikintie
siems.

Britanija
Karnavalo vakarą Boltone va

sario 2 d. surengė Boltono bal- 
tiečių komitetas. Gausūs sve
čiai užpildė vietinę ukrainie
čių salę. Lietuvių buvo ne tik 
iš Boltono, bet ir iš Mančeste
rio, Prestono, Ročdalės bei ki
tų vietovių. Vakaro programai, 
kaip ir anksčiau, vadovavo DBLS 
Boltono skyriaus pirm. Henrikas 
Vaineikis. Baltiečių komiteto 
nariai ir kiti vakaro dalyviai 
jį pasveikino amžiaus šešias
dešimtmečio ir išėjimo pensijon 
proga.

DBLS Lietuvių sodybos sky
rius vasario 23 d. sušauktame 
metiniame narių susirinkime 
naujon valdybon išrinko: pirm. 
— A. Lapinską, vicepirm. — A. 
Klimą, sekr. — kun. A. Gerybą, 
ižd. — A. Masiulionį; revizijos 
komisijon — P. Gugą ir D. La
pinskienę. Metiniame DBLS su
važiavime Lietuvių sodybos sky
riui atstovaus L. Sungaila. Su
sirinkime prisiminta ir Vasario 
16. Apie ją jautriai kalbėjo Me
čys Bajorinas, Baltiečių taikos 
ir laisvės žygiui paremti buvo 
surinkti 46 svarai.

Vokietija
Pagrindinį Vasario 16 minė

jimą VLB krašto valdyba suren
gė vasario 23 d. Hiutenfelde, su
telkusi apie 700 dalyvių. Di
džiausia staigmena tapo pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas Eu
ropos parlamento narys ir Su
jungtos Europos pirm. dr. Otto 
von Habsburgas, kurio inicia
tyva Europos parlamentas pri
ėmė nutarimą apie dabartinę 
Baltijos kraštų būklę. Dr. O. 
von Habsburgas kalbėjo apie 
Lietuvos valstybės atkūrimą 
1918 m., jos pasiektus laimėji
mus nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje. Dėl laisvės pra
radimo kaltė tenka dviejų dik
tatorių — A. Hitlerio ir J. Sta
lino susitarimui. Dabar daug 
kas yra užmiršęs šį gėdingą 
Kremliaus elgesį. Lietuvos no
ras laisvai gyventi tebėra ne
palaužtas: tėvynėje tęsiamas 
pasipriešinimas okupantams, o 
išeivijoje rodomas didelis kul
tūrinis pajėgumas. Dr. O. von 
Habsburgas kalbėjo apie gali
mus pasikeitimus, jeigu Vakarai 
bus vieningi ir stiprūs, nes so
vietams imponuoja jėga. Sovie
tų Sąjungos laukia politinė kri
zė. Ji yra paskutinė kolonijas 
turinti valstybė, ilgai tokia ne
galėsianti išsilaikyti. Kalbėda
mas apie Europos pasą, dr. O. 
von Habsburgas jį siūlė išduo
ti tremtiniams iš Vidurio Euro
pos, įskaitant ir baltiečius, nes 
jie visi yra europiečiai. Esą be 
laisvos Lietuvos nebus pastovios 
taikos Europoje. Minėjime daly
vavo vysk. A. Deksnys, Prancūzi
jos lietuvių astovas R. Bačkis, 
daug vokiečių pareigūnų. Netrū
ko ir lietuvių iš tolimesnių mies
tų. Meninę programą atliko Va
sario 16 gimnazijos moksleiviai: 
Živilės Grodbergienės vadovau
jama tautinių šokių grupė, cho
ras ir orkestras su savo vado
vu Arvydu Paltinu. Po oficia
lios programos prasidėjusiems 
šokiams grojo iš Ramšteino at
vykęs JAV karo aviacijos or
kestras. Prieš minėjimą Mišias 
katalikams atnašavo vysk. A. 
Deksnys, pamaldas evangeli
kams laikė kun. Fr. Skėrys.

Lenkija
Vroclavo lietuviai Vasario 16 

atšventė savo klube. Nemažai 
svečių atvyko iš Varšuvos, Poz
nanės ir Stetino. Buvo ir keli 
studentai bei studentės, buvu
sieji Punsko lietuvių gimna
zijos auklėtiniai. Klube susi
rinko apie 50 tautiečių. Juos 
visus pasveikino VLKD Vrocla
vo skyriaus valdybos sekr. A. 
Žukauskas, nušvietęs šios dide
lės tautinės šventės reikšmę. 
Sugiedojus Lietuvos himną, bu
vo pasiūlytas tostas už šviesią 
jos ateitį. Vaišes su lietuviškais 
patiekalais paruošė šeiminin
kės Birutė Jurienė ir Adelė Mar
cinkevičienė, susilaukusios ki
tų moterų talkos. Visi dalyviai 
geroje nuotaikoje šnekučiavo 
ir dainavo iki vėlyvo vakaro, 
tik studentai išvyko anksčiau, 
nes jų laukė studijos sekantį 
rytą.
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DAINOARA 
JUOZAPAVIČIŪTĖ

Lietuvybės tęstinumo raktas 
išeivijoje yra jaunimas. Dėl to 
perdavimas lietuviškumo jau
najai kartai turėtų būti esmi
nis mūsų rūpestis. Iki šiol į tą 
klausimą jaunojoj kartoj žiūri
ma gana paviršutiniškai — jis 
yra nustumtas į žemiausią as
meninių vertybių laipsnį viso
je vertybių skalėje. Priežas
tys įvairios: nenorėjimas iš
siskirti iš draugų, laiko stoka, 
ekonominė šeimos būklė, apa
tija ir pan. Lietuvių jaunimas 
gana lengvai pasiduoda gyve
namojo krašto aplinkai, sten
giasi iš jos neišsiskirti. Jam 
lietuvybės išlaikymas mažiau 
svarbus nei karjera, pasilinks
minimas ar poilsis.

Nuo lietuviškos veiklos jau
nimą tolina ir jos siaurumas. 
Tai matyti iš anketos, išsiun
tinėtos Kanados lietuvių apy
linkėms. Nors ne visos atsakė, 
bet iš gautųjų atsakymų maty
ti, kad apylinkės veikloje da
lyvauja, t.y. eina į parengimus 
tiktai nepilnas trečdalis lie
tuvių. Taigi mūsų veikla apima 
tiktai mažą dalį tautiečių, yra 
neįvairi (daugiausia minėji
mai), nepatraukli.

Pirmoji grupė
Kalbant apie jaunimo veik

lą, reikia skirti dvi grupes: tų, 
kurie laiko lietuviškumą svar
bia vertybe, ir tų, kuriems lie
tuviškumas yra antraeilis da
lykas.

Pirmosios grupės jaunimas 
rūpinasi lietuviška veikla, au
koja savo laiką, negaili išlai
dų kelionėm į lietuviškus ren
ginius, mokosi lietuvių kalbos, 
kuri yra raktas į lietuviškąjį 
pasaulį. Tai grupei priklauso 
ir jaunos šeimos su mažais vai
kais. Jos rengia šeimynines 
sueigas, sudaro progas vai
kams pabendrauti lietuviškoje 
atmosferoje. Iš jų gali išaugti 
būsimi veikėjai. Tokiom šei
mom reikėtų paruošti lietuviš
kų pasakų knygeles, garsines 
vaizdajuostes su lietuviškom 
pasakom, pamokom (panašiai 
kaip “Sesame Street”), muzi
kos plokšteles (vaikam), “com
puter packages” su žaidimais, 
iliustruotus leidinius apie 
lietuviškus papročius, kultū
rinį gyvenimą. Be to, jaunom 
šeimom reikėtų padėti lėšo
mis, rengti jų stovyklas, pasi
keitimą šeimomis tarp lietu
vių kolonijų.

Jaunimo veikėjos svarstybose, kuriose buvo apžvelgiama lietuvių iš
eivijos veikla, Toronto Lietuvių namuose 1985 m. kovo 10 <1. Kairėje — 
LAIMA BERŽINYTĖ, dešinėje — DAINORA JUOZAPAVIČIŪTĖ, kalbė
jusios jaunimo veiklos temomis Nuotr. K. Raudžio

Baltiečių taikos ir laisvės ryžto žygis 
(Baltic Peace and Freedom Cruise)

Š. m. vasarą liepos mėnesio ga
le įvyks Europoje Baltiečių tai
kos ir laisvės ryžto žygis. Pagrin
dinis jo tikslas — parodyti pasau
liui, ypač Europai, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybės, jų 
tautų ir piliečių laisvės klausi
mas yra aktualus ne vien lietu
viams, latviams ir estams, bet ir 
visoms tautoms.

Programa
Liepos 25 d. Kopenhagoje: ofi

cialus atidarymas, demonstraci
ja ir spaudos konferencija, pa
skaitos ir diskusijos, išvykimas į 
Stockholmą traukiniu.

Liepos 26 d. Stockholme: atvyki
mas į Stockholmą, paskaitos ir 
diskusijos, spaudos konferencija, 
laivas išplaukia j Helsinkį, muzi
kos vakaras laive.

Liepos 27 d. laive: paskaitos ir 
diskusijos, baltiečių jaunimo po
sėdis, populiarios muzikos pro
grama.

Liepos 28 d. Helsinkyje: atvyki
mas į Helsinkį, demonstracija ir 
spaudos konferencija, laivas iš
plaukia iš Helsinkio, paskaitos 
ir diskusijos, pobūvis - šokiai.

Liepos 29 d. Stockholme: atvy
kimas į Stockholmą, demonstra
cija ir spaudos konferencija, Mi
šios.

Liepos 30 d. Stockholme: paskai
tos, sporto varžybos, piano kon
certas.

Antroji grupė
Antrai grupei priklauso dau

guma mūsų jaunimo. Ji daly
vauja lietuviškoje veikloje 
tiktai retkarčiais, kai būna 
didesni renginiai, pvz. tauti
nių šokių šventė ar šiaip ko
kia žymesnė šventė.

Norint šią grupę įtraukti 
lietuviškon veiklon, reikia 
įdomios, profesionalios, aukš
to lygio programos. Koncertai 
salėse nevilioja. Daug patrauk
lesnė yra klubų tipo veikla. 
Šiuo metu ji yra populiari. Pvz. 
galėtų veikti šie klubai: slidi
nėjimo, golfo, buriavimo, fizi
nio lavinimosi, investavimo ir 
pan. Svarbu, kad dalyvavimas 
tuose klubuose būtų smagus 
jaunimui, rištų jaunuolius ir 
padėtų susidraugauti. Tuo bū
du lietuviškos kilmės jauni
mas pradės jaustis lietuviais 
ir nebus žuvęs lietuvių tautai.

Tokiai klubinei veiklai pa
pildyti reikėtų tinkamai pa
ruoštos literatūros anglų kal
ba apie Lietuvą, jos kultūrą, 
papročius, legendas, istori
ją, naudojantis garsinėm vaiz
dajuostėm, skaitytuvais (kom
piuteriais). Iki šiol savo veik
loje vengėm anglų kalbos, bet 
dabar jau atėjo laikas ja vis 
daugiau naudotis ir lietuviš
kam reikalui.

Kalbos klausimas
Anglų kalba ypač reikalinga 

einant į politinę sritį. Tiek Ka
nados valdžia, tiek visuomenė 
labiau domisi jaunimu bei jo 
galvosena. Kad tas jaunimas 
galėtų kalbėti apie Lietuvą 
gyvenamojo krašto visuome
nei, privalo pats gerai susipa
žinti su Lietuvos problemomis 
bei jos kultūra. Tam yra būti
na atitinkama literatūra. Rei
kia skatinti jaunimą dalyvauti 
gyvenamojo krašto politinėse 
partijose, eiti į visuomeninį 
gyvenimą, palaikyti ryšius su 
valdžios žmonėmis. Tokiai 
veiklai plėsti reikia apmoka
mo specialisto, kuris galėtų 
vykdyti tos srities darbus. Tam 
reikalui naudingi būtų komu
nikacijos seminarai, kuriuose 
jaunimas pasiruoštų dalyvauti 
spaudoje bent laiškais, išmok
tų rašyti memorandumus val
džios žmonėms, sužinotų ke
lius prie jų prieiti. Tokio po
būdžio darbą galėtų geriausiai 
atlikti pirmosios grupės jau
nimas, o jį paremtų ir antros 
grupės jaunuoliai.

Liepos 31 d. Stockholme: simpo
ziumas, PEN klubo rašytojų pro
grama, folkloro programa, šokiai 
ir uždarymas.

Daugiau informacijų apie pa
skaitininkus ir paskaitų temas bus 
vėliau paskelbta. Nebūtina daly
vauti laive. Galima nuvažiuoti 
tik į Kopenhagą, Stockholmą ir 
Helsinkį. Primenama, kad reikia 
užsiregistruoti iki gegužės mėne
sio pradžios.

Prieš Laisvės ryžto žygį įvyks 
Europos lietuvių jaunimo stovyk
la Vasario 16-tos gimnazijoje Vo
kietijoje. Raginame šioje stovyk
loje dalyvauti ir tuo paremti Eu
ropos lietuvių jaunimą. Italijoje 
įvyks studijų dienos rugpjūčio 
pradžioje.

Daugiau informacijų apie šį 
Laisvės ryžto žygį gausite kreip
damiesi į Jūratę Uleckaitę, 12Glen 
Edith Drive, Toronto, Ontario 
M4V 2V7. Tel. (416) 923-3770 arba 
928-9353. Inf.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Jaunimo nutolimas - deganti problema
LAIMA BERŽINYTĖ

Lietuviai auklėjo vaikus, 
ugdė tautinę dvasią, kad jie 
ateityje perimtų vyresniųjų 
veiklą. Aukojo pinigus, ragi
no, visur leido, vežė į repeti
cijas, į šeštadieninę mokyklą. 
Jie viską darė, siekdami užtik
rinti išeivijos ateitį. O ta atei
tis jau atslinko. Bet kur masė 
paruoštų jaunų veikėjų, kurie 
turėtų dabar pradėti perimti 
vyresniųjų pareigas?

Dabartinė būklė
Iki šiol Čikagoje ar Toronte 

pagrindinėse lietuvių apylin
kėse, kur yra daug lietuvių, 
dar vis atsiranda užtenkamai 
tautinių šokių grupių vadovų, 
organizacijų pirmininkų ir pa
našiai. Pakeliavus betgi į ki
tus kraštus, buvo matyti, kad 
jaunimas tarp 16 ir 35 metų am
žiaus labai mažai domisi lietu
vybės išlaikymu. Tų kraštų vy
resnieji galbūt įdėjo tiek pat 
pastangų ugdant savo jauni
mą, kaip ir Š. Amerikoje, bet 
jų situacija yra gan liūdna. 
Pvz. užaugęs jaunimas lietu
viškai prastai kalba, kiti visai 
nekalba, o dauguma tų, kurie 
dar susigraibo, kalba su stip
riu akcentu. Organizacijos 
ten, kur vyresnieji dar turi įta
kos, neblogai veikia, tačiau 
ten, kur vyresnieji nesikiša, 
tai veikla labai menka, nes 
nėra jaunimo užnugario. O ten, 
kur jaunimas stengiasi veikti, 
senimas kai kuriose vietovėse 
visai nepritaria. Politika jau
nimas visai nesidomi, neprisi
deda ir net nenori apie tai gir
dėti.

Toronto lietuvių jaunimo or
ganizacijos dar gana gerai vei
kia. Kitaip yra kituose žemy- 
nuošė. Pamačiusi ten jaunimo 
vadovus, veiklos problemas ir 
patį jaunimą, nusiminiau, nes 
buvo aišku, kad tokia situacija 
bus ir kitur netolimoje atei
tyje.

Jau laikas atviresnėm akim 
analizuoti išeivijos ateitį. Gy
venant didesnėje lietuvių apy
linkėje visos problemos kaž
kaip dingsta. Kadangi yra daug 
žmonių, vis atsiranda vadovų, 
talkos ir lėšų. Bet neapgaudi- 
nėkime savęs — tapsime maža 
lietuvių kolonija gal daug grei
čiau, negu manome ne dėl žmo
nių, bet dėl lietuviško idealiz
mo stokos.

Jaunimo yra daug, bet kur 
jis? Kiek jaunų vadovų turi
me? Kiek jaunuolių išviso atei
na į lietuviškus parengimus? 
Kokia yra jų lietuvių kalba? 
Ar jie ją vartoja?

Kodėl?
Kodėl dauguma nutolo nuo 

lietuviškos visuomenės? Gyve
namojo krašto įtaka, asimilia
cija, oportunizmas tikrai pri
sidėjo. Yra ir daug kitų prie
žasčių. Juk žmogus greičiau 
eina ten, kur jam patinka. Ke
liaujant kituose žemynuose te
ko daug kartų susidurti su nu
siskundimu: “Tie seniai vis 
pjaunasi, pešasi, nesugyvena. 
Nenoriu įsivelti į tokią veik
lą. Man to nereikia!” Taigi, kai 
apylinkė arba organizacija su- 
siskaldo, jaunimui susidaro 
labai nemalonūs įspūdžiai, ir 
jis pasitraukia. Be to, jauni
mas žiūri savo naudos. Jeigu 
jis nemato naudos iš dalyva-

vimo veikloje, jis nedalyvau
ja.

Jau aiškus faktas, kad jau
nimo veikla tikrai menkėja, 
ypač rimtesnė veikla, būtent 
Bendruomenės darbai, žmo
gaus teisių rūpesčiai ir pana
šiai. Tose organizacijose, kur 
dar “smagu” dalyvauti, veik
lumas dar neblogas. Pvz. To
ronte šokių grupės dar turi 
šokėjų ir gali išlaikyti tam tik
rą lygį. Dar galima išreikalauti 
aukšto lygio šokių. Bet pvz. 
Tasmanijoj neužtenka savų šo
kėjų, tai šoka beveik visi sve
timtaučiai. Perthe, Australijoj, 
nėra svarbu kaip šoka, svarbu, 
kad jiems būtų smagu, linksma 
ir gražu. Ar Lietuvos kaime 
taip nešokdavo? — sako jie.

Svetima kalba
Kituose kraštuose, kur jau

nimas sunkiai susikalba lie
tuviškai, jau seniai leidžiami 
aplinkraščiai arba laikraštė
liai svetima kalba. Pvz. Bri
tanijoje leidžiamas Lynes”, 
kuris yra pilnas tautinės ir 
politinės informacijos. Aus
tralijos vakaruose taip pat lei
džiamas angliškas aplinkraš
tis. Kanadoje, KLJ Sąjunga 
pradėjo leisti savo žiniaraš
tį abiem kalbom. Tai daroma 
ne iš pasidavimo gyvenamojo 
krašto įtakai, bet iš reikalo. 
Jaunimas neskaito lietuvių 
spaudos ir dėl to šitie laikraš
tėliai pasidaro vienintelis 
būdas apšviesti neskaitantį 
bei lietuviškai nekalbantį jau
nimą.

Lėšos
Mūsų jaunimo organizacijos 

Toronte palyginti dar stipriai

Nepriklausomybės šventė gimnazijoje
Nors Vasario 16 stengiamės 

kuo iškilmingiau paminėti, va
dinti šią šventę įpratome la
bai paprastai — mokyklos var
dadieniu. Apylinkės ir bend
ruomenės valdybos minėjimo 
iškilmes paprastai nukelia į 
šeštadienį. Mes gi švenčiame 
tikrąją dieną. Aišku, pamokų 
tokią dieną nebūna. Dienos 
tvarka — sekmadieniška.

Pradėjome vėliavos pakėli
mu ir Tautos himnu. Paskui 
jau tiesiausiu keliu nuėjome 
į kaimo šventovę ekumeninių 
pamaldų. Jas atnašavo kata
likų kun. J. Dėdinas ir ev. kun. 
F. Skėrys. Tą šventovėlę ke
tina artimiausiu laiku nugriau
ti, o jos vietoje tas pats archi
tektas, kuris statys mūsų ber
niukų bendrabutį ir restau
ruos pilį, yra suprojektavęs 
naują šventovę — didesnę ir 
erdvesnę, bet tikriausiai nebe 
tokią mielą.

Po pamaldų, kurių metu 
daugsyk skambėjo Lietuvos 
vardas, grįžome į valgykos sa
lę. Ak, kaip mums skubiai rei
kia atstatytos pilies! Čia gi rei
kėjo perstatyti stalus ir kėdes, 
viską atitinkamai surikuoti, 
kad būtų panašu į salę, o ne į 
valgyklą. Po kelių minučių 
bruzdesio prasidėjo iškilmin
goji dalis.

Išsirikiavę skautai priėmė į 
savo eiles ko gero jauniausius 
gimnazijos istorijoje skautus. 
Įžodį davė’Ramona Lemkytė 
bei Laimutė ir Martynukas 
Lipšiai. Kartu su Vytuku Lem
ke, savo skiltininku, jie suda
ro dabar mišrią vilkiukų ir 

veikia. Lietuvių visuomenės 
užnugaris irgi labai stiprus. 
Organizacijos yra gerai finan
siškai remiamos. Labai gerai, 
kad vyresnieji dosniai aukoja 
— jie savo pastangomis išlaiko 
visas organizacijas. O kaip bus 
ateityje su lėšų telkimu? Mū
sų jaunimas tikrai neįpratęs 
aukoti lietuvių veiklai, nes 
jis niekad nebuvo rimtai skati
namas tai daryti. Kai jam rei
kėdavo lėšų kuriam nors rengi
niui, jos visad atsirasdavo iš 
vyresniųjų tautiečių kišenių. 
Gal ir dėl to jaunimas, viską 
gavęs, išpaiko ir dabar neįver
tina veikėjų darbų, lietuvių 
institucijų. Jau laikas aktyviai 
pratinti jaunimą aukoti per to
kias šventes, kaip Vasario 16. 
Gal net šeštadieninės mokyk
los galėtų padaryti vajų, kad 
vaikai aukotų pvz. po 25 et. 
žmogaus teisių komitetui ir 
pan.

Talkininkai

Lietuvių jaunimo nutolimas 
jau yra deganti problema vi
soje išeivijoje. Tik Š. Ameri
ka dar gerai laikosi. PLB ir 
PLJS vis siunčia talkininkus į 
kitus kraštus išjudinti jauni
mo. Tačiau prieš porą metų, 
kai rengėm V Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą, mes rim
tai siūlėme siųsti talkininkus 
ne tik į P. Ameriką, Europą 
ir Australiją bet ir į visą Šiau
rės Ameriką. Kur rasime talki
ninkų ateityje, jeigu čia ne
bebus? Mūsų išeivija Š. Ameri
koje atrodė kaip stiprus ąžuo
las, į kurį gali visi atsiremti. 
Bet į ką atsiremsime ateityje?

paukštyčių skiltį.
Po skautiškos dalies kun. F. 

Skėrys skaitė paskaitą, skir
tą šiai šventei. Pasirodė ir gim
nazijos ateitininkai. Trumpu 
scenos vaizdeliu jie priminė 
visiems kovotojus už tautos ir 
sąžinės laisvę, kurie šiandien 
aukoja savo laisvę, gerus dar
bus, ramų miegą dėl švieses
nės tautos ateities.

Gerą valandą užsitęsė kon
certas, kurį atliko gimnazijos 
choras, tautinių šokių grupė 
ir naujai atsikūręs orkestras. 
Šokių grupei vadovauja Živilė 
Grodbergienė, o chorui ir or
kestrui — Arvydas Paltinas. 
Jis šiemet pakvietė ir moky
tojus įsijungti į chorą. Atnau
jintas choras padainavo kele
tą dainų, parašytų keturiem 
balsam. (Šiais mokslo metais 
gimnazijos choras prisidėjo 
prie naujos giesmių plokšte
lės išleidimo — jon įgiedojo 
keturias giesmes).

Minėjimas praėjo iškilmin
gai. Jau kelinti metai stebime 
vis augantį tautinės dvasios 
pakilimą ir džiaugiamės.

Bronė Lipšienė

Dievuli, duok man dar vieną šansą!
Skausmas graužia mano sie

lą. Tapau statistika!
Čia atsiradęs pajutau vieni

šumą ir liūdesį. Laukiau užuo
jautos, bet radau tūkstančius 
tokių kaip ir aš, kurių kūnai 
irgi buvo sulaužyti, sutriuš
kinti ir be gyvybės ženklo.

Pririšo numerį prie mano 
kūno ir nunešė manę į šaltą 
kambarį ant kurio durų buvo 
užrašas: “Susisiekimo nelai
mių aukos”.

Paskutinė mano diena šiame 
pasaulyje prasidėjo taip, kaip 
ir visos mokyklos dienos. Kaip 
aš dabar gailiuosi, kad nepa
klausiau mamos ir nevažiavau 
į mokyklą autobusu. Norėda
mas pasirodyti savo draugams, 
aš išprašiau iš mamos, kad ji 
paskolintų man savo automobi
lį į mokyklą nuvažiuoti, aiš
kindamas jai, jog daug mano 
draugų gauna iš tėvų automo
bilius!

Be dešimt trečią suskambėjo 
klasės skambutis. Skubiai įme
čiau savo knygas į suolo stal
čių ir tapau laisvas iki sekan
čio ryto! Pilnas džiaugsmo šuo
liais perbėgau per automobi
lių aikštę, šokau už vairo, pa
sukau raktą ir nuspaudžiau pe- 
dalį iki pat grindų. Greitis, 
padangų cypimas, rizika — aš 
bosas! Laisvas kaip kalnų ere
lis! Prisimenu, lenkiau lėtai 
važiuojančią senyvą moterį. 
Staiga išgirdau kurtinantį 
trenksmą, pajutau smarkų 
smūgį ir pamačiau stiklo bei 
plieno skeveldras, skrendan
čias į visas puses. Jutau, kad 
mano kūną, kaip kokią piršti
nę, kažkas bandė išversti iš 
vidaus į lauko pusę. Girdėjau 
save klykiant žvėrišku balsu. 
Po to — tyla.

Atsibudau. Visur labai ra
mu. Policininkas stovėjo prie 
mano gulinčio kūno. Šalia jo 
stovėjo gydytojas. Mano su
triuškintas kūnas buvo persi
sunkęs krauju ir pilnas stik
lo bei geležies skeveldrų. Keis
ta, aš nieko nejutau.

Ei! Neužtraukit paklodės 
ant mano galvos! Aš dar nega-

Stovykla nemokantiems lietuviškai
Lietuvių kilmės jaunimui stovykla Dainavoje “Lithuanian Heritage Camp”

Priimamas jaunimas nuo 8 iki 
17 metą amžiaus. Visa programa 
— anglų kalba, išskyrus dainas. 
Tautiniai šokiai, dainos, drožinė
jimas, audimas, lietuviškų papro
čių vaizdai, lietuvių kalbos kilmė, 
Lietuvos istorija, geografinė padė
tis ir dabartinė Lietuva. Tai dalis 
programos, kurių perteiks stovyk
lautojams ■ kompetentingi šių sri
čių žinovai. Sportas, laužai, vaka
riniai pasilinksminimai su stovyk
lautojų paruošta progama ir dau
gelis kitų smagių pramogų užpil
dys stovyklautojų laikų.

Stovykla prasidės š. m. rugpjū
čio 11 d. ir baigsis rugpjūčio 18 d. 
Visi “TŽ” skaitytojai prašomi atei
ti į pagalbų — paskleisti žinias 
apie šių stovyklų visiems savo pa
žįstamiems, kurie lietuviškos spau
dos neskaito (nemoka kalbos), bet 

Studentai ateitininkai, suvaidinę Lietuvos partizanų kovų prieš okupantus 
Neringos žiemos stovykloje JAV-se Nuotr. G. Vaišnio

liu būti miręs! Man dar tik 17 
metų! Šį vakarą aš turiu savo 
draugę išvesti į šokius! Aš dar 
turiu užaugti ir gražų gyveni
mą turėti! Aš dar neturėjau 
progos gyvenimu pasidžiaugti! 
Negali būti, kad aš jau šį pa
saulį turiu palikti.

Kiek vėliau mane paguldė į 
šaltą stalčių. Mano tėvai tu
rėjo ateiti ir mane atpažinti. 
Kodėl jie mane tokiame žiau
riame stovyje turi pamatyti? 
Kodėl aš turėjau matyti mamy
tės akis, kai ji turėjo pergy
venti žiauriausią jos gyveni
mo momentą? Tėvas atrodė 
taip susenęs, kai jis kukčio
damas atsakė prižiūrėtojui: 
“Taip, tai mūsų sūnus”.

Keistos buvo laidotuvės; 
Sekiau savo gimines ir drau
gus, kurie priėjo prie mano 
karsto ir žiūrėjo į mane liūd
niausiom akim, kokių aš dar 
nebuvau matęs. Kai kurie ver
kė, keletas mergaičių palietė 
mano ranką ir kukčiodamos iš
ėjo iš koplyčios.

Susimildami būkit geri, pa-
žadinkit mane, išveskit mane 
iš šitos vietos. Aš nebegaliu 
pernešti, matydamas savo ver
kiančius sukrėstus tėvelius. 
Mano močiutė ir senelis taip 
širdgėlos priblokšti, kad vos 
tik paeiti begali. Mano brolis 
ir sesutė šios nelaimės pri
trenkti vaikščioja kaip robo
tai. Niekas nenori tikėti, kad 
taip įvyko ir aš pats negaliu 
tam patikėti.

Maldauju! Neužkaskit ma
nęs! Aš dar nemiręs! Aš dar 
labai noriu pagyventi. Aš no
riu gyventi, judėti, bėgioti, 
dainuoti ir šokti. Neužkaskit 
manęs žemėje! Dievuli, aš pasi
žadu Tau, duok man dar tik vie
ną šansą ir pamatysi, kad aš 
būsiu pats atsargiausias vai
ruotojas visame pasaulyje!

Būki geras, Viešpatie, duok 
man tik dar vieną šansą. Aš 
tik septyniolikos metų vaiki
nas! (“Toronto Star”, 1982.VIII. 
23).

Išvertė Edvardas Punkris

yra lietuvių kilmės ar sukūrę šei
mas su nelietuviu. Daugelis tų šei
mų domisi lietuvių kultūra, daly
vauja kultūriniuose lietuvių ren
giniuose, bet jų jaunimas, dėl lie
tuvių kalbos nemokėjimo, nepri
tampa prie lietuvių kalba rengia
mų stovyklų.

Tokiems rengiama stovykla “Li
thuanian Heritage Camp”. Joje jie 
susipažįsta su savo tėvų kraštu, 
su religinių švenčių papročiais, 
su tautinio meno apraiškomis ir 
pačia kalba, išmokdami per dainų, 
daugybę žodžių, kurie duoda pra
džių lietuviškam jų žodynui.

Stovyklos registracijos blankai 
ir visa stovyklinės programos in
formacija gaunama, rašant šiuo 
adresu: Lithuanian Heritage Camp, 
c/o J. Damušienė, 13255 Oak Ridge 
Ln., Lockport. IL 60441, USA.



Marginame kiaušinius, kad gražios būtų Velykos. Monika ir Kenis St. Denis Toronte Nuotr. St. Dabkaus

Pastabos apie romaną “Piliakalnio šešėlyje”

Prisikėlimo giesmė VYT. TAMULAITIS

Po iškilmingo šventės mi
nėjimo svetimame mieste jau 
buvau beeinąs prie dury, kai 
nepažįstama ranka sulaikė už 
alkūnės. Pražilęs ir jau links
tantis prie žemės kunigas šyp
sojosi ir nedrąsiai, lyg abejo
damas, tarė:

— Atleiskit, jei būsiu sukly
dęs. Ar nebūsit Povilas Jakai
tis?

— Taip, tai aš . .. Malonu 
su gerbiamu kunigu susipa
žinti.

— Mudviem nereikia susipa
žinti, — ir plačiai, ligi ausy, 
nusišypsojo. — Netikiu, Povi
lai, kad būtum jau užmiršęs 
savo baterijos vadą kapitoną 
Žiūraitį...

— O Dievulėli, tai tu! Tu jau 
kunigas... — vos neiškrito 
akys iš kaktos. Mačiau jo lai
mingą šypseną ir įsmeigtas 
akis.

— O kam, sakyk, tada ištrau
kei mane už kojy į šią ašarą 
pakalnę, jau palaidotą ir už
kastą? Matyt, norėjai, kad dar 
gyvenčiau, — balsu nusijuokė 
ir patraukė už rankos, sukda
mas prie parapijos kavinės 
dury. — Eiva, pasikalbėsiva! 
Tiek mėty nesimatę. Jau bus 
per keturiasdešimt. Net jau 
nepažįstame vienas kito. Tai 
ne juokai, o tik graudu ...

Bet kavinėje, rodos, nesė
dau į kėdę ir atsiminimą ta
ku nubėgau prie atvesto ark
lio, ten toli pasilikusiame eg
lynėlyje. Kai tik mūšy bateri
jos vadas atgavo sąmonę, už- 
kėlėm jį ant arklio į balną. Dar 
laiku buvau jį ištraukęs iš že
mių krūvos, užverstos artile
rijos sviedinio, sprogusio ne
toli jo kojy. Turėjo pats sau 
dėkoti, kad išrinko baterijai 
tokią minkštą žemę eglynėlyje 
prieš visą kritiką. Sunkusis 
artilerijos sviedinys su vėluo
jančiu degikliu per giliai įsmu
ko į minkštus žemės vidurius, 
iššokdamas tik juody žemių 
stulpu, neištiesęs kerštingos 
mirties nagų.

Gavę įsakymą greit traukė
mės, jau pralaimėję mūšį. Il
gai jojome tylėdami. Jis neiš
tarė nė vieno žodžio. Deganti 
žemė tolo, vis silpniau atsi
liepdama savo vaitojimais nuo 
smūgių ir kirčių, kaip tolimas 
verksmo kūkčiojimas.

Jis dar vis spjaudė žemėmis 
ir krauju, bet balne sėdėjo tie
sus ir tvirtas. Ir būdamas gir
tas, jau vos paeinantis, užkel
tas ant arklio į balną išsities
davo, ir galėdavo lėkti šuoliais 
per visas kliūtis. Nė kartą ne
pasisekė nuversti jį nuo arklio.

Pagaliau atsidūrėm užfron
tėje.

— Tai atvedei mane čia, kad 
likčiau jau nykštuku, be vardo, 
— ištarė pirmuosius žodžius 
po ilgos tylos. — O mano karei
vio mirtis mūšio lauke būtų 
daug vertingesnė už tą baily 
pabėgimą. Kas tave sugundė 
ištraukti mane iš garbingo ka
reivio kapo, kurį buvau radęs? 
Nenoriu grįžti į gyvenimą. Man 
liko jis tuščias ir beprasmis. 
Už tai nė dėkoti negaliu tau 
už išgelbėjimą. Man atrodo tos 
padėkos nesi vertas.

— Kam mane kaltini, lyg ne
žinotum, kas davė įsakymą pa
sitraukti? Tai tavo pulkinin
kas, grupės vadas. Tik gal ne
žinojai, kad buvom priešo jau 
supami ir pasmerkti laidoji
mui.

Bet jis, rodos, negirdėjo ma
no žodžių.

— Tas senis jau neištvėrė il
giau be šiltos lovos. Ir pirmas 
išlėkė jos jieškoti, paversda
mas mus visus bailiais.

— Nesuprantu tavęs, — išta
riau šaltai.

— Tai ir gerai, kad nesu
pranti.

— Bet jei norėjai likti savo 
kapo duobėje, kam iškišai savo 
aulinio bato kulnį, kad bėgda
mas pro šalį pamatyčiau . . . 
Kam? — išsišiepiau piktai.

— To tikrai nepadariau, bet 
atsakysiu į tą klausimą, atsa
kysiu greit...

Toli jau raudo ryty dangus. 
Tik ištrūkę iš pragaro paju
tome čia savo menkystę ne
lauktoje ir kurčioje tyloje. 
Jau artinosi pavasaris. Bet 
pirmas daigas, kuris kėlėsi 
iš atšylančios žemės, buvo ly
giai toks abejingas gyvenimui, 
kaip ir mūšy širdys ant šito 
tolimo ir purvino kelio. Ne
pradžiugino nė tekančios sau
lės spinduliai. O tai buvo Ve
lykų ryto saulė. Bet ji neilgai 
žibėjo mūsų akyse. Jos spin
dulius godžiai surijo sunkus, 
švininis debesis ir jau sotus, 
išpūtęs užvertė savo pilvą ant 
švintančio dangaus pakraščio.

— Dan, dan, dan ... — pasi
girdo toli dar gyvos varpo šir
dies balsas, nedrąsus ir bai
lus, nespėjęs sutirpti karo ug
nyje. Dar buvo nepavirtęs klai
kiu artilerijos šūvio staugimu 
virš mūsų galvy.

— Dan, dan, dan ... — pasi
tiko ir lydėjo mus toli už ke
lio pasisukimo.

— Tai velykinio Prisikėlimo 
varpo balsas, — ištarė kapi
tonas. Jis man gerai pažįsta
mas ir perveriantis krūtinę 
kaip aštri strėlė.

Jis, matyt, daug ką slėpė už 
ty žodžių. Bet tyla dabar jam 
buvo prasmingesnė, kaip žo
džiai. Ji vedė mus iš ty tuščių 
lauky į gyvenimą, kur bent 
trumpai galėsime atsikvėpti 
išlindę iš baisių nakty, už
klotų liūdesio, tamsos ir mir
ties ...

— Dan, dan, dan ,..
— Man jau nieko gražaus ne

liko gyvenime, — prakalbėjo 
jis. — Tik aidas, tik spindesys 
dingusios laimės, kurią pats 
savo rankomis palaidojau .. . 
Kaip sunku įeiti į kitą širdį, 
ir ją suprasti. Neišsemiama ir 
niekada nepasiekiama sielos 
gelmė, kur pasikartoja pasken
dusio varpo misterija... O 
kiek mažai dabar reikia, kad 
priverstų mane atverti lūpas. 
Ir priverstas turiu pasakyti, 
kodėl nepadėkojau tau už iš
gelbėjimą. Aš norėjau ne gy
venti, o mirti kareivio mirti
mi...

— Man rodos, kad mano šir
dis visada alko ir troško kaž
ko aukštesnio ir nepasiekia
mo gyvenime. O to niekur ne
radau. Tą dvasios alkį dar la
biau pajutau pamilęs girinin
ko dukterį, kurios paveikslą 
taip ryškiai primena Velykų 
ryto varpas. Aš įsiveržiau į 
jos sielą staiga, lyg koks vie
sulas, išdaužęs langus. Žadė
jau jai meilę ir laimę, kalbė
jau apie ištikimybę ir amži
numą, nors apie tai neturėjau 
jokio supratimo. Melas daug 
ką padeda laimėti, bet tik ne 
laimę. Garbė, turtas ir pasi
sekimai tik laikinai pasotina 
mūsų visada alkaną širdį, bet 
nepakelia jos aukščiau nuo že
mės purvo, kaip šis nedrąsus 
varpo suskambėjimas. Bet ku

ris iš mūsų tuo tikime? Visi 
mes plaukiame sraunia upe, 
žiūrėdami tik į žaliuojančius 
krantus, užmiršę juodą gelmę 
po savo kojomis. Ir tik tada, 
kai sudūžta mūsų laivelis, iš
gąstingai sušunkame, bet jau 
nepasiekiame kojomis dug
no. . .

— Ir tik jai iškeliavus, pa
mačiau nyky ir klaikų savo sie
los tuštumą, nerasdamas jo
kios atramos, praėjus net dve
jiem metam. Sunku man nusa
kyti tos nuostabios mergaitės 
paveikslą, kuri atidavė man 
savo jaunystę ir nuostabiai 
gražią sielą. Galėčiau tik pa
lyginti su žiedu, pražydusiu 
viduryje paslaptingos girios 
nenusileidžiančios saulės 
šviesoje. Ji mokėjo susikal
bėti su žydinčia vijoklės ša
kele ir su paukšteliais, nusi
leidžiančiais ant jos ištiestos 
rankos. Bet aš atėjau ir pavo
giau ją. Aš bučiavau jos akis, 
kai ji verkė atsisveikindama 
kiekvieną medį ir krūmą. Aš 
spaudžiau jos galvą prie krū
tinės, kad negirdėtų graudaus 
medžių ošimo, kurie, rodos, 
šaukė ją vardu ir piktai man 
grūmojo. Bet ją išplėšiau iš 
to rojaus kampelio ir atsive
žiau į miestą, į šaltas kareivi
nes, kur girdėjosi tik kareivių 
keiksmai ir geležimi kaustytų 
batų bildesys akmeniniame 
grindinyje. Ir kaip ji buvo to
li nuo mažo girininko namelio, 
paslaptingame pasakų pavėsy
je.

Mūsų vestuvės buvo triukš
mingos ir skambios nuo dūž
tančių stiklų. Aštrus ir įkyrus 
muzikos trenksmas, kuris turė
jo ją pradži'uginti, ne tik nu
liūdino, bet ir skausmu užgavo 
jos širdį. Mačiau, kad ji sėdi 
kentėdama.

— Tai tu nesidžiaugi? — pik
tai paklausiau.

— Ar gi tai džiaugsmas? Tai 
tik dirbtinis, įkyrus šauksmas. 
Ir kam viso to reikėjo? — iš
tarė nedrąsiai, pakėlusi akis.

— Ar tavo tėvo namuose pe
lėdų ūkavimas tau gražesnis? 
Nejaugi tu neturi supratimo 
apie grožį? — jau vestuvių die
ną ją įžeidžiau.

— Galbūt, — atsakė nuleidu
si galvą. — Bet ne tam čia at
važiavau, kad siųstum mane į 
pradžios mokyklą . . .

Nieko jai neatsakiau. Tik šo
kau ir gėriau taurę po taurės, 
džiaugdamasis savo laime. Ma
čiau, kaip godžiai visi į ją žiū
rėjo ir man pavydėjo.

— Kur tu suradai tą šiltadar
žio saulės augintą gėlytę? — 
paklausė generolo žmona, bu
vusi teatro primadona. Ir se
nis generolas nenuleido akių 
nuo jos veido ir krūtinės. Tas 
visų pavydas saldino širdį ir 
kėlė mano, kaip nugalėtojo, iš
didumą, netikėtai pačiupusio 
didelį grobį. Tariausi davęs 
jai didelę laimę, už kurią bu
vo man daug skolinga. Bet čia 
padariau klaidą, kuri pervėrė 
jos širdį kaip aštri strėlė.

Aplankiusi motiną, ji atsi
vežė Rūpintojėlio statulėlę, 
saugojusią ją nuo pat vaikys
tės dienų. Tai buvo jos gimi
naičio, kaimo dievdirbio, rū
pestingai atliktas drožinys. 
Rūpintojėlio galva buvo liūd
nai pasvirusi, prilaikoma pa
keltos rankos delnu. Akys įdu
busios nuo man nesuprantamo 
sielvarto. Vieną šeštadienį 
prieš pat Velykas aš ilgai žiū- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

VL. ŠALTMIRAS

Albinas Baranauskas yra 
savotiškas rašytojas gal todėl, 
kad gamina literatūrą. Jis ra
šo iš patogios pozicijos, tar
si potekstėje būtų labiausiai 
susirūpinęs žodine konstruk
cija. Tuo tarpu negailestin
gasis rašymo procesas reika
lauja pilnutinės rašytojo au
kos. Gal nebūtinai taip atrodo 
prašalaičiui, bet, po kunigo 
pašaukimo, rašytojinis yra 
pats reikliausias. Gaila, kad 
A. Baranauskas pasirinko tokį 
kelią, nes jis nešiojasi savyje 
tiktai gero rašytojo duomenis. 
Ir dėl to A.B. tebesiplaka mū
sų išeivinės literatūros peri
ferijoje, nes lieka drungnas.

Romanas “Piliakalnio šešė
lyje” aprašo laikotarpį nuo 
pirmosios nepriklausomos 
Lietuvos pusės iki vokiečių- 
sovietų karo pradžios. Tiesa, 
A.B. pradeda Daukšių kaimo 
istorijos aprašymu, nusitęsu
siu į Lietuvos-Lenkijos vals
tybės saulėlydį, bet tai tik kny
gos prologas.

Pats romano pavadinimas 
suponuoja kažkokį gal net mi
tologinį ryšį su tolimais lai
kais, kai piliakalniai buvo pi
lami, užtvaromis, pylimais 
tvirtinami. Bet ir pats romano 
pavadinimas ne visai pateisi
namas, nes autorius jokio tikro 
ryšio tarp aprašomųjų žmonių 
ir praeities nesupina. Pilia
kalnis tėra aprašomojo teksto 
gal geografinis centras ar, jei 
nori, topografinis. Tiktai ro
mano centrinis asmuo Mikne- 
vičiukas vienoje romano vieto
je pašneka apie piliakalnio 
istorinį vaidmenį, ryšį su pra
eitimi. Bet toks Miknevičiuko 
šnekėjimas tik kiek suklaidi

GERIAU BŪTI NAMIE
Ligonio gydymas dabar ncbereikalauja ilgo buvimo ligoninėje. Dauguma žmonių pasveiksta greičiau 
ir jaučiasi geriau jaukioje savo namų aplinkoje.
Ontario provincijoje sveikatos ministerijos namų slaugos programa gali atsiųsti reikalingas sveikatos 
tarnybas į jūsų namus, būtent tokias tarnybas, kaip lankančios slaugės, fizio ir kitos terapijos, vaistai, 
tvarstomoji medžiaga, medicininiai reikmenys, laboratorijų patarnavimai. Namų tvarkymų ir paruoštus 
valgius parūpina vietinės bendruomenės tarnybos pagal reikalą.
Visa tai duodama nemokamai, jeigu turite teisę įtas paslaugas. O tąteisę gaunate tada, kai esate gydytojo 
priežiūroje ir esate reikalingi profesinio medicininio patarnavimo, kurio negalite gauti iš ambulatorinio 
gydymo.
Štai kaip daroma. Gydytojo patarimu galite būti priimti į minėtą programą iš ligoninės arba iš jūsų namų. 
Tada namų slaugos grupė, pasitarusi su jūsų gydytoju, parūpins reikalingas lankančias tarnybas. Kai 
jau pakankamai sustiprėsite, būsite atleistas nuo tos programos ir nukreiptas į kitas jums reikalingas 
bendruomenės tarnybas.
Jei norite sužinoti, ar turite teisę į namų slaugos programą, kreipkitės į jums artimiausią įstaigą:

na skaitytoją, nes imi laukti 
kitokio Miknevičiuko likimo 
posūkio, o ne jo beprasmiško 
stumdymo ir, literatūriniu 
požiūriu (ne gyvenimišku) be
prasmiškos mirties.

Literatūrinė tiesa, t.y. įti
kinamumas, turi savo dėsnius, 
kurie nebūtinai sutampa su gy
venimo tiesa. Gyvenime žmo
gaus likimas gali būti visiškai 
atsitiktinis, net beprasmiškas. 
Tokio gyvenimo griaučius ra
šytojas, žinoma, gali įkelti ir į 
literatūrinį kūrinį, kad sukel
tų fizinės tikrovės iliuziją, 
bet pagrindiniai veikėjai pri
valo gyventi literatūriniais 
dėsniais apipinta tiesa, kurią 
vadiname “psichologine”. Ter
minai “psichologija”, “psicho
logiškas”, taikomi literatūrai, 
esti kartais slidus dalykas. 
Mat psichologija yra mokslas, 
o grožinė literatūra — menas. 
Bet nieko čia neištaisysi. Tam 
terminui literatūrai paran
kaus pakaitalo nesurasta. Tik 
kalbant apie grožinę litera
tūrą, vertėtų turėti galvoje, 
kad viena ir kita psichologi
ja nedaug ką bendro teturi.

Literatūrinė psichologija 
yra įvykių, veiksmų, nutikimų 
ritmingas krovimas. Literatū
rinėje psichologijoje žmogaus 
psichės pasaulio ribos susiau
rinamos “sutrafareti narnos”. 
Tai rasime, pavyzdžiui, ir pas 
Šekspyrą, ir Dostojevskį — di
džiuosius charakterių kūrėjus. 
(Rasime ir tariamų išimčių, 
bet apie jas reikėtų atskirai 
pakalbėti, nes jos išeina už 
šio rašinio ribų).

Rašytojas bando įtikinti 
skaitytoją (ir geras rašytojas 
tai visad pasiekia), kad indi
vido likimas turėjo būti kaip 

Belleville: 966-3530
Brampton: 791-9400
Brantford: 759-7752
Brockville: 345-0060
Burlington: 639-5141
Chatham: 352-7270
Clinton: 482-3411
Cornwall: 933-1375
Fort Frances: 274-9384
Guelph: 823-2550
Hamilton: 523-8600
Huntsville: 789-8828
Kenora: 468-6740

Kingston: 549-1239
Kirkland Lake: 567-9355
Lindsay: 324-9165
London: 433-4088
Midhurst: 722-3344
Newmarket: 895-1240
North Bay: 476-1144
Oshawa: 723-8531
Ottawa: 722-2029
Owen Sound: 371-2112
Parry Sound: 746-9321
Pembroke: 735-4133
Peterborough: 743-2212

Sarnia: 336-8112
Sault Ste. Marie: 949-1650
Simcoe: 426-7400
St. Catharines: 684-9441
St. Thomas: 631-9907
Stratford: 273-2010
Sudbury: 522-3460
Thunder Bay 623-4977
Timmins: 267-1181
Toronto: 229-2929
Waterloo: 886-8160
Windsor: 253-4612
Woodstock: 539-1284
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tik toks, kokį jis sukūrė, o ne 
kitoks.

Ir čia mes grįžtame į Albino 
Baranausko romaną.

Miknevičiukas knygos pra
džioje pristatomas jaudinan
čiai — nepaprastai kilnios ir 
jautrios širdies 9-10 metų vai
kas (28-30 psl.). Skaitytojas 
laukia arba tų charakteristikų 
išplėtimo arba, jei įvyktų lū
žis, pasikeitimas, turėtų būti 
įtikinamai pateisintas. Tuo 
tarpu A.B. per savo kroniki
ninko lūpas pasakoja jam neva 
tik žinomus faktus, kurie skai
tytoją tiek įtikina, kiek ir laik
raštinis aprašas. Aišku, rašy
tojas turi teisę (net ir parei
gą) būti atrankus. Faktai irgi 
gali būti jaudinantis reikalas, 
bet jų surašymas dar nesudaro 
grožinės literatūros.
Tas pats Miknevičiukas, ku
ris išeina iš namų su savo pa
liegusiu, gujamu tėvu ir globo
ja jį iki mirties, bet grąžintas 
namo gyvena mažareikšmį gy
venimą, dirba su patėviu, nors 
ir pasvajoja kartą apie didin
gą piliakalnio praeitį; aplin
kybėms pasikeitus, veda dvari
ninko dukrą, bet ar ją myli, 
mes nežinome. Pagaliau duk
ros tėvo nužudomas.

Šio rašinio ekskursai į bend
rybes gali pasirodyti nepatei
sinami, bet jie buvo reikalin
gi. O reikalingi todėl, kad Al
binas Baranauskas dar gali ir 
kitaip parašyti. Jis turi gali
mybes (kaip retas) prasimušti 
į didelio kalibro rašytojus. 
Baranausko meilė žodžiui yra 
stačiai triuškinanti. Jo pasa
kojimo būdas, jo žaismingu
mas, jo dažna “paukščio per
spektyva” į įvykius yra taip 
skirtinga, kad jautiesi susi
radęs bičiulį, kuriam turi ne 

tik teisę, bet ir pareigą pasa
kyti daug daugiau nei padoru
mas (ir šaltas korektiškumas) 
leistų.

Albinas Baranauskas yra 
disciplinuotas pasakotojas. 
O šiais laikais tai retėjantis 
reiškinys, nes per įvairias neu
rologines studijas siūlomi ra
šymo receptai, tiesa, gal ir su
geba atpalaiduoti rašytoją nuo 
rašymo baimės, bet tokie rašy
tojai (turime aibes pavyzdžių) 
ima rašyti tarsi nuo psichiatro 
guolio. Aišku, ir nuo psichiat
ro guolio galima parašyti ge
rai, nes literatūroje nėra nie
ko dogmatiško. Bet vis dėlto 
atrankumas liks visad didžioji 
literatūros dorybė.

Albinas Baranauskas yra at
rankus, tačiau turėtų susido
mėti daugiau pačiu žmogumi, 
o ne tik žodžiu.

Albinas Baranauskas, PILIA
KALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. 
Lietuviškos knygos klubas. 
Spausdino "Draugo” spaus
tuvė 1984 m.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



"Dirvos savaitraščio 70 metų sukakties koncerto atlikėjai ir kai kurie svečiai Jaunimo centre, Čikagoje. Iš kai
rės: T. Blinstrubas, E. Čekienė, inž. A. Rudis, M. Rudienė, I. Kriaučeliūnienė, solistė R. Žymantaitė-Peters, akom
paniatorius G. Schlein, gen. konsule J. Daužvardienė, dr. L. Kriaučeliūnas, C. Peters Nuotr. J. Tamulaičio

Kai korta traukiama
Dainomis tapusių eilėraščių autorių jieškant

Prisikėlimo giesmė VYT. TAMULAITIS

(Atkelta iš 6-to psl.)

rėjau i tą jos Rūpintojėlį, ne
galėdamas suprasti, ką ji ma
tė gražaus tame medžio gaba
lėlyje. Ar aš buvau netikintis? 
Ne, aš buvau tikintis, bet ma
no visagalis Dievas, visatos 
Kūrėjas nebuvo nusiminęs ir 
liūdintis Dievas. Jis ant ugni
nio žirgo lėkė per erdves. Nuo 
Jo žvilgsnio drebėjo žvaigždy
nai, krito užgesusios žvaigž
dės. Jis buvo galingas ir nepa
siekiamas žmogaus rankai. Jo
kių kalbų su žmogumi — greit 
nykstančia žemės dulke jis ne
turėjo. Jam galėjome tik nusi
lenkti žvaigždynų toliuose ir 
sudrebėti prieš Jo galybę, kaip 
drebėjo tūkstančiai saulių ir 
žvaigždžių visatoje, kad nuo 
Jo žvilgsnio neužgestų. Ar kas 
galėjo išdrįsti daužyti veidą 
Jo sūnui žemėje? Ar galėjo 
koks karaliaus vietininkas 
išdrįsti rodyti Jį bepročių mi
niai ir ištarti tuos gėdingus 
žodžius “Ecce Homo”? To ne
supratau ir man rodės, kad 
niekad nesuprasiu . . .

— Pasakyk man, — paklau
siau žmoną tą vakarą, — ar tu 
tikrai tiki, kad visagalis Die
vas, erdvių Karalius, atsiuntė 
į žemę štai tą tavo Kristų — 
Rūpintojėlį? Ar žmogus, pats 
niekšingiausias žemėje sutvė
rimas, buvo vertas tokios be
galinės meilės didybės? Ir tas 
žmogus ir dabar dar drįstų kal
ti vinis į Jo rankas ir kojas? 
Negaliu suprasti tokio nusiže
minimo.

Ji greit atsakė:
— Mes daug ko nesupranta

me. O nesuprantame dėl to, 
kad mūsų meilė dažniausiai 
yra egoistinė, ir joje tik patys 
save matome, tik tokia meile 
tikime. Už tai sunku mums su
prasti dieviškos meilės didy
bę, kuriai viskas įmanoma. 
Bet ne viskas įmanoma tau ir 
man. Man atrodo, reikia ir tau 
didesnės aukos, kad tai supras
tum ...

— Tai ir tu jau siūlaisi būti 
auka nukryžiavimui už mano 
beprotybę? — ištariau balsu 
nusijuokdamas.

— Mielai ta auka būčiau, 
nes tave myliu, — nesišypso- 
dama atsakė. — Tik abejoju, 
ar ne per maža būtų mano šir
dis.—Ji išėjo iš kambario.

0 židinys prieš akis degė 
ir liepsnojo kaitria ugnimi, 
kaip ir mano pavydas ne tik 
gyviesiems, bet ir daiktams, 
kuriuos ji mylėjo bei brangi
no. Paėmiau į rankas jos Rū
pintojėlį ir ilgai šypsodama
sis žiūrėjau. Tik liūdesys pra
vertose lūpose, tik neatspė
jamas sielvartas įdubusiose 
akyse jau palinkusioj galvoj, 
toks didelis ir neišsakomas, 
kad ją reikėjo prilaikyti ran
ka...

— Jei Tu liūdi dėlto, kad aš į 
Tave netikiu, tai neliūdėk dau
giau, — ištariau sau ir įmečiau 
Jį į ugnį, lyg šaukdamas į dvi
kovą. Bet ir dabar aiškiai atsi
menu pradėjusį staiga rausti 
Jo veidą, apšviestą liepsnų, ir 
juodų dūmų srovę jau uždengu
sią akis.

Ar nepasielgiau kaip be
protis? — Norėjau šokti ir 
griebti Jį iš ugnies, bet nepa
judinau rankos. Žmona staiga 
pravėrė duris ir ėjo prie židi
nio.

— Kaip tu išdrįsai? — sušuko 
išplėtusi akis ir plikais pirš

teliais griebė žarijas, gelbė
dama godžiai liepsnų ryjamą 
savo Rūpintojėlį. Pabiro jos aša
ros, gesindamos šokinėjančias 
liepsneles ant Jo pasvirusios 
galvos.

— Nejaugi taip greit sudegė 
viskas ir taip mažai teliko? — 
dar ištarė ir užsidarė savo kam
baryje. Ten plovė pajuodusį 
Rūpintojėlio veidą ašaromis ir 
glostė apdegusiais pirštais 
galvą. Ir tai buvo paskutiniai 
jos žodžiai. O kad būčiau tai 
žinojęs!

— Dovanok, — ištariau. — 
Dovanok už tą beprotybę, — 
bet neišgirdau atsakymo. Nė 
nesitikėjau išgirsti, per daug 
skaudžiai buvau įžeidęs.

O židinys liepsnojo kaitria 
ugnimi. Sėdėjau ir žiūrėjau 
į šokinėjančias liepsnas, ty
lus ir nelaimingas, lyg kažkas 
baisaus ten degė ir liepsno
jo, kažkas dar nesuvokiamo, 
nematomo ir neatspėjamo. Ir 
niekaip negalėjau suprasti, 
kam tai padariau. Gal dėlto, 
kad visada buvau staigus sa
vo sprendimuose. Bet Jis buvo 
jos Dievas, nuliūdęs Rūpinto
jėlis, išmokęs verkti jos aša
romis ir liūdėdamas kartu jos 
liūdesiu. O mano Dievas, le
kiantis ant ugninio žirgo erd
vių tolybėje, negalėjo pasi
žiūrėti į mane, stovintį jau 
prie bedugnės krašto. Aš Jo 
neprašiau ir netikėjau, kad 
išgirstų mano balsą.

Pasiėmiau butelį degtinės, 
jieškodamas savo padarytos 
klaidos pateisinimo ir sura
minimo.

Neprisimenu nei kada užmi
gau, nei kada išvirto dar ne
išgertas butelis, kai Velykų 
ryto Prisikėlimo varpas pabu
dino mane. Ir galvojau, kai 
sėsime dabar prie pusryčių 
stalo, jai grįžus iš pamaldų, 
atsiprašysiu ir pabučiuosiu 
jos rankas.

Bet ji negrįžo. Ant paruošto 
pusryčio stalo, tuščioje jos 
lėkštelėje, buvo trumpas laiš
kelis: “Brangusis, atleisk man, 
kad išvažiavau taip staiga pas 
motiną. Noriu pasišildyti arti 
jos širdies, nes labai šalta man 
mūsų namuose. O tokia graži 
pavasario Prisikėlimo šventė. 
Ten ir tavo šilta širdis likusi, 
kur pamilau tave. Aš tikiu, kad 
šio rytmečio Prisikėlimo gies
mė kada nors pabudins ir tavo 
širdį amžinai meilei. Nežinau 
kodėl toks nenugalimas noras 
verčia grįžti, nors išvažiuoju 
liūdna ir verkianti. Bet, rodos, 
greit grįšiu besišypsanti, at
laidi, linksma ir tvirta, o mū
sų meilė liks amžinai negęs
tanti. Atleidžiu tau viską, nes 

Premijuotas, kritikų gerai įvertintas

Liudo Dovydėno romanas
“Broliai Domeikos ”, 

išverstas į anglų kalbą
(“The Brothers Domeika”) Miltono Starkaus.

Kai turimi egzemplioriai bus išparduoti, ši knyga taps rinkėjų re
tenybe knygų lentynose. Dabar yra paskutinė proga įsigyti pir
mąją 1976 metų laidą. Kreiptis šiuo adresu: Milton Stark, 
1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401, USA. Kieti vir
šeliai, 237 psl., $15.00, įskaitant pašto išlaidas.

tik mylinti širdis atleidžia. 
Išvažiuoju kartu su savo apde
gusiu Rūpintojėliu, kuris taip 
pat greit grįš. Tave mylinti R.

Daug kartų skaičiau tą jos 
laiškelį ir džiaugiausi jos mei
le bei atlaidumu, laukdamas 
jos grįžtančios. Bet ji negrįžo.

Po savaitės pradėjau neri
mauti. Antrai savaitei baigian
tis, kūkčiojantis tėvo balsas 
pranešė, kad mirė mano žmo
na. Eidama pėsčia iš mieste
lio tolimą kelią, atsisėdo pa
vargusi ir užmigo, ir jau neiš
gydomai peršalo. Ar ne aš bu
vau ją nužudęs? Išsitraukiau 
pistoletą ir pridėjau prie gal
vos. Turiu tuojau pat mirti ir 
aš šlykščia savižudžio mirti
mi, nepernešdamas skausmo. 
Bet nelinko drebantis pirštas 
paspausti ginklo nuleidiklio 
prie pat smilkinio. Ranka stai
ga nutirpo bejėgė, ir krintan
tis ginklas su trenksmu įvarė 
kulką į grindis prie kojų . . .

— Ir tik dabar suprantu vis
ką. Jūs visi mane vadinot drą
suoliu, kad nebėgau mūšyje 
slėptis nuo man skirtos kul
kos. Bet aš jos laukiau kaip 
palaimos, kaip atpildo. Kul
kos nukirto daugelį, radusios 
net pasislėpusius duobėse, bet 
aplenkė mane, jų laukiančio. 
Tik viena kvaila numušė ma
no kepurę, nuplikydama viršu
galvio odą. Ir keikiausi iš to
kios pajuokos bei pasityčio
jimo. Tai Jis, mano žmonos 
Rūpintojėlis, savo ranka nu
stūmė visas kulkas, lekiančias 
į mane. Tai Jo apdegusi ranka 
iškasė ano bato kulnį, kad tu 
bėgdamas pamatytum. Gal bū
tum ir nematęs iš baimės, nes 
ir tu buvai vienas iš tų bailių
jų, kurie drebėjo nuo kiekvie
no trenksmo arčiau kojų. Žino
ma, sveiką kepurę turėdamas, 
gali dabar šypsotis ir juoktis 
slaptai iš mano stebuklingo 
kelio į gyvenimą. Man jau vi
siškai nesvarbu. Bet ačiū tau, 
kad mane išgelbėjai, nes Jis 
priėmė jos mylinčios širdies 
auką, kad pagaliau viską su
prasčiau.

— Aš tą Rūpintojėlį dar tu
riu, jau laukiantį manęs grįž
tančio. Atidavė po laidotuvių 
motina, pildydama mano mirš
tančios žmonos prašymą, kad 
tik Jo rankos vedamas aš ga
lėsiu susitikti su ja amžinybė
je. Ir jau eisiu tuo keliu. Ži
nai, kas man dabar beliko? 
Apsivilkti tik vienuolio dra
bužiu arba kunigo sutana. Jau 
tikiu, kad pabėgęs iš to pra
laimėto mūšio, laimėsiu daug 
didesnį mūšį pats su savimi. 
Ir nepabėgsiu kaip bailys, nes 
jau žinau, kad tik tas daug duo
da, kuris visą save atiduoda .. .

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

“Tėviškės žiburiuose” 1984 
II. 23 išspausdintame Viktoro 
Šimaičio straipsnyje lyg ir mė
gintas aiškinti nesusipratimas 
dėl jo eilėraščio “Aras”, vir
tusio plačiai žinoma daina. 
Ten paliesti muzikos autoriai 
ir duotas “Aro” tekstas su ma
no pavarde. Mat kažkieno, kaž
kur, gal prieš 30 ar daugiau 
metų, tas eilėraštis buvęs pa
skelbtas K. Grigaitytės vardu. 
Tai dar ne viskas. Pagaminta 
esanti ir plokštelė (jos nesu 
mačiusi) su V. Gorino — muzi
ko ir mano, kaip žodžių auto
rės, vardu. Apie tai buvau gir
dėjusi, bet neprisiruošiau aiš
kintis, kaip ir tikrasis “Aro” 
autorius V. Šimaitis.

Tam pradžią davė 1981 m. 
Lietuvių rašytojų draugijos 
mano poezijos knygai paskirta 
premija. Ta proga Algirdo Gus
taičio buvau paprašyta pokal
biui “Lietuvių dienoms”. Čia 
jis ir paklausė: “Tavo eilėraš
čiai labai melodingi. Norėtųs 
išgirsti, kokie kompozitoriai 
ir kokius eilėraščius pavertė 
dainomis”? Tada prisiminiau 
ir “Arą”, girdėjusi per radi
ją iš plokštelės, kur žodžius 
buvo sunku suprasti. Susijieš- 
kojau muzikos autorių (man 
net nepažįstamą) V. Goriną ir 
raštu paklausiau apie tai. Ga
vau atsakymą, kad jis radęs tą 
eilėraštį “Ateities” žurnale 
ar kur kitur spaudoje. Galėjo 
būti ir taip, — pagalvojau. Per
verčiau savo stalčius. Radau 
“Erelį”, bet ne “Arą”. Tai visai 
kita tematika.

Atvykusi Amerikon pokario 
metu, buvau užklupta organi
zacijų, mokytojų bei laikraš
čių redaktorių su prašymais: 
eilėraščių, prozos, vaidinimė
lių. Kaip žinome, buvo tada 
pats kūrimosi metas. Dažnokai 
tekdavo rašyti “ant užsakymo”, 
t.y. proginių eilėraščių. “Už
sakymus” išpildžiusi, išsiųs
davau nuorašo sau nepasilik
dama. Tie kūrinėliai nebuvo 
numatyti kada nors įrikiuoti į 
knygas. Visi tada rašėm temo
mis: svetima žemė, svetimas 
dangus, palikti namai, tėvy
nės ilgesys. Kaip tvarkėsi ki
ti, nežinau. Pati saugojau tik 
tuos eilėraščius, kuriuos ra
šiau sau, tai užsakytaisiais 
nesirūpindama. Tačiau vi
siems, be išimčių, buvo duo
tas mano vardas. Priėjau iš
vadą, kad šitaip ir galėjo at
sitikti: kas nors nusiuntė į 
spaudą be mano žinios. Todėl 
skaičiuodama visus savo ei
lėraščius, virtusius dainomis, 
įjungiau ir “Arą” “Lietuvių die
nų” pokalbyje su Algirdu Gus
taičiu. Dabar atsiliepė Vikto
ras Šimaitis su humoru, kad jo 
“Aras” įkritęs į mano krepšį. 
Jis tai žinojo jau prieš 30 ar 
daugiau metų. Plokštelės rei
kalai, jam esant Čikagoje, taip
gi buvo gerai žinomi. Supran
tama. Tokie aiškinimai nėra 
malonūs. V. Šimaitis prisipa
žino, jog seniai matęs “Arą” 
skautų dainorėlyje su mano pa
varde. Jam atsakiau, kad iš 
dainorėlių nedainuoju ir jų 
neturiu. Mudu išsiaiškinom 
labai džentelmeniškai. Atro
do, V. Šimaitis patikėjo, kad, 
turėdama keliose knygose ne
mažai savo žvirbliukų, nesi
dairiau į padangių arus. “Lie
tuvių dienose” klaida buvo tuo
jau pat atitaisyta. Būtų gali
ma taip ir baigti. Tačiau ši pai
niava nedavė ramybės. Pasišo
viau tikrinti senas korespon

Solistai - JUSTINA SRIUBIŠKIENĖ ir ALGIS SIMANAVIČIUS, daly
vaujantys Kanados lietuvių renginių programose. Nuotraukoje - dainuoja 
duetą metiniame Toronto Prisikėlimo parapijos vakare Ntr. St. Dabkaus

dencijas, kur dainose buvo ma
no žodžiai.

1976 m. lapkričio 27 d. “Drau
gas”. Daivos Mongirdaitės dai
nų rečitalis. Cituoju ištrau
ką: . .. “Dvi V. Jakubėno dai
nos: “Ežerėlis” (Fausto Kiršos 
žodžiai) ir K. Grigaitytės teks
to “Mėlyni varpeliai” suskam
bo naujomis spalvomis solis
tės dainavime” ir 1.1.

Čia buvo lengva suklysti: 
pavadinimu “Mėlyni varpe
liai” eilėraštį tikrai turiu. Ta
čiau, prisiminusi “Arą”, nu
tariau giliau pasirausti.

Esu nepaprastai dėkinga Al
donai Buntinaitei, kad ji, au
kodama nemažai savo bran
gaus laiko, taip rūpestingai 
išjieškojo Vlado Jakubėno 
archyve, kas man tikrai pri
klauso. Esą “Mėlyni varpeliai” 
— Br. Buivydaitės kūrinys. 
Pasirodo, atsitiktinumas ei
lėraščių pavadinime. Aldona 
Buntinaitė prisiuntė man nuo
rašus visų mano kūrinių, įam
žintų dainoje. Tarp jų atras
ta ir šis tas naujo: daina “Daug 
turėta mylimųjų” yra išversta 
į anglų kalbą Grace B. MacKel- 
lar. Kur ir kas ją dainuoja, taip 
ir nežinoma. Taigi leidžiamos 
plokštelės, daromi vertimai, 
bet teksto autoriams neprane
šama. Sužinom apie tai tik iš 
spaudos ir patikim. Pasirodo, 
kad dainos žodžio autoriai 
traukiami, kaip kortos iš ka
ladės. Tik kai iškyla koks ne
susipratimas, teisybės jieš
kant, gaišink laiką, klaidžiok 
archyvuose, aiškinkis, rašinėk. 
Gerai, kad tai atsitinka žo
džių autoriui dar gyvam tebe
esant. O jei miręs? Duodama 
proga jį įtarti apsivogus, gal 
net pasmerkti. Apsiginti mi
ręs juk nebegali. . .

Vienas gerai žinomas, 
šmaikščios plunksnos žurna
listas ištraukė iš “-kortų kala
dės” patį “tūzą”. 1984 m. “Ai
dų” 3 nr., 187 psl., pagal mini
mo žurnalisto žinias, K. Ka- 
vecko “Na, tai kas” dainai žo
džius parašė K. Binkis. Daina
vo Laima Lapinskienė, ketvir
tojoj premijų įteikimo šven
tėj, suorganizuotoj JAV LB 
kultūros tarybos. Deja! “Na, 
tai kas” yra ne K. Binkio, o tik 
. . . Kotrynos Grigaitytės.

Visa šita istorijėlė, prasi
dėjusi “Aru” ir baigiama “Na, 
tai kas”, verčia mane susižer
ti, kas man priklauso, ir pa
skelbti spaudoje.
"Na, tai kas” žodžiams — kompoz. V. Jakubėnas 
“Daug turėta mylimųjų”— kompoz. VI. Jakubėnas 
"Na, tai kas” —- kompoz. K. Kaveckas
"Numirsiu tik pavasarį” — kompoz. K. Kaveckas 
"Išdykęs rudenėlis”— kompoz. Br. Budriūnas
"Rūta”— kompoz. A. Kaulinytė
"Nenuženk nuo akmens”— kompoz. Alf. Mikulskis 
“Karaliūnas" — kompoz. J. Stankūnas
“Namai"— kompoz. J. Stankūnas
"Gyva esi” — kompoz. L. Stukas
"Pro kaimo ūlytėlę — kompoz. J. Beinoris
“Paslaptis" — kompoz. J. Kačinskas

“Paslaptis" (triptikas) atliktas su New York 
Symphony Orchestra, Philharmonic Hall, Lin
coln Center, 1968 m. rugsėjo 1 d. Lietuviškos 
muzikos festivalyje.

1984 m. “Paslaptis" įdainuota Danos Stankai- 
tytės į plokštelę “Ar atminsi”.

Būsiu labai dėkinga, jei ra
šantieji korespondencijas vi
sa tai įsidėmės.

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, studen
tams, mokslus baigusiems, jau
niems profesionalams, naujaku
riams, vienišiems tautiečiams. Me
tinė prenumerata naujam skaityto
jui - $15.00, JAV-se - $15.00 ameri
kietiškų. Reguliari prenumerata - 
$20.00, JAV-se - $20.00 amerikie
tiškų.

Tėviškės žiburiai • 1985. IV. 2 — Nr. 14 (1833) » psl. 7

d lilllllihlJI VEIKLOJE
Pauliaus Jurkaus, dailininko, 

rašytojo ir žurnalisto, kūrybos dar
bų parodą Niujorko lietuviams š. 
m. lapkričio 30 — gruodžio 1 d.d. 
surengs specialus komitetas, va
dovaujamas Romo Kezio. Parodai 
bus sutelkti jo grafikos ir tapy
bos kūriniai, knygos su jo pieš
tais viršeliais. Parodą papildys 
dviejų jo parašytų ir išleistų kny
gų sutiktuvės. P. Jurkus dirba 
“Darbininko” redakcijoje nuo 
1951 m.

“Dirvos” septyniasdešimtme
čiui buvo skirtas sol. Reginos Zy- 
mantaitės-Peters, lyrinio sopra
no, koncertas Čikagoje, didžiojo
je Jaunimo centro salėje, vasa
rio 24 d. Koncertu rūpinosi spe
cialus šiai sukakčiai minėti komi
tetas, vadovaujamas dr. L. Kriau- 
čeliūno. Muzikos studijas R. Žy
mantaitė-Peters pradėjo karališ
koje Toronto konservatorijoje, 
jas tęsė Niujorke pas žymius dai
navimo pedagogus, tobulinosi Ita
lijoje. Savo pirmą pasirodymą Či
kagoje pradėjo itališkomis A. 
Scarlačio, Ch. Glucko, G. Paisiel- 
lo,_ G. Pergolesio dainomis. Lie
tuviams kompozitoriams atstova
vo J. Stankūno “Debesėliai”, B. 
Dvariono “Žvaigždutė”, V. Kup
revičiaus “Lakštingalos giesmė”, 
J. Tallat-Kelpšos “Mano sieloj 
šiandien šventė”. Antroji kon
certo dalis buvo skirta arijoms 
iš klasikinių W. A. Mozarto, F. 
Cilea, G. Puccinio operų. Akom
panavo pianistas George Schlein 
iš Niujorko.

Lietuvių moterų federacijos 
New Haveno klubas John Slade 
galerijoje sausio 7-27 d.d. suren
gė Connecticuto valstijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų paro
dą, kurioje dalyvavo Vytautas 
Ignas, Paulius Lantuchas, Gied
rė Montvilienė, Dalia Ramanaus
kaitė ir Lijolė Židonytė. Dail. V. 
Ignas parodon įsijungė keturiais 
lino raižiniais — “Piemenėlis”, 
“Madona”, “Pavasaris” ir “Lietu
va”. P. Lantuchas, iš Lietuvos at
vykę auksakalys, parodai patei
kė tris metalo raižinius — “Kara
liaučius”, “Rojus”, “Golgota”. 
Dail G. Montvilienė, dažnai da
lyvaujanti N. Anglijoje vykstan
čiose parodose, savo darbus ku
ria aliejumi ir spalvotais pieštu
kais. Šiai parodai buvo skirta jos 
keturių spalvingų piešinių serija 
"Skrydis nr. 1-4”. Dail. D. Ra
manauskaitė, piešianti plunksna 
ir splavotu tušu, buvo išstačius! 
“Valpurgijos naktį”, “Keturiolika 
svogūnų”, “Rankogalį”, “Vasaros 
atnašą”,“ Akmeninį paštą”ir skulp
tūrą “Vanagas”. Dail. L. Židony- 
tei, dėstančiai dailę Newingtono 
mokyklose, atstovavo šeši jos dar
bai — “Miško laumė”, “Budėji
mas”, “Apuokas”, “Gausa”, 
“Gamtovaizdis” ir “Tankmė”. Ji 
tapo akriliniais dažais, piešia tu
šu ir pieštukais.

Sol. Lilija Šukytė, atvykdama 
koncertams į JAV, atsivežė Miun
chene “Lietuva Records” išleistą 
pirmą savo lietuvišką plokštelę 
“Juozo Gruodžio dainos”, aplan
ko angliškame viršelyje kukliai 
pavadintą “Gruodis: dainos”. Prie 
plokštelės įrašymo ir jos išleidi
mo prisidėjo ne tik šimtasis šio 
kompozitoriaus gimtadienis 1984 
m. gruodžio 20 d., bet ir L. Šuky
tės jaučiama pagarba. Pasak jos, 
J. Gruodis yra žymiausias lietu
vių kompozitorius, iš kurio kiti 
mūsų kompozitoriai gavo kūrybi
nius pagrindus, sėmėsi įkvėpi
mo. Plokštelėn L. Šukytė, forte
pijonu palydėta pianistės Ramin
tos Lampsatytės, įdainavo 17 J. 
Gruodžio dainų. Didžioji jų da
lis yra originalūs J. Gruodžio kū
riniai lietuvių poetų tekstais. Vy
rauja Kazys Binkis, kuriam pri
klauso “Rugiagėlės”, “Aguonė
lės”, “Rūta”, “Pavasario naktis 
Berlyne”, “Ko čia taip ilgu?” ir 
“Vėjavaikis”. Salomėjai Nėriai 
atstovauja jos jautrūs eilėraščiai 
“Alyvos”, “Diemedžiu žydėsiu”, 
Maironiui — “Burtai", P. Būdvy
čiui — “Rudens tylumoj”. Daug 
kas buvo užmiršęs, kad savo dai
nai “Visur tylu” J. Gruodis buvo 
panaudojęs Liudo Giros eilėraš
tį. Plokštelėn taipgi įrašyta J. 
Gruodžio “Voverėlė”, penkios jo 
harmonizuotos liaudies dainos — 
“Aš, anyta”, “Ėsk, karvute”, 
“Saulelė raudona”, “Oi, ant kal
no”, “Žemė kėlė žolę”. Tai iš tik
rųjų graži Bavarijos operoje Miun
chene subrendusios lietuvaitės 
dainininkės dovana šimtmečio 
gimtosios žemės kapinėse sulau
kusiam J. Gruodžiui. Sol. L. Šu
kytė dabar planuoja kasmet iš
leisti lietuviškų dainų plokšte
lę. Sekantys į jos planus įtrauk
ti kompozitoriai — Kazimieras 
Viktoras Banaitis ir Vladas Jaku
bėnas.

Ukmergės kultūros namuose 
buvo surengtas poeto P. Širvio 
atminimui skirtas poezijos ir mu
zikos vakaras “Ir nusinešė saulę 
miškai”. Apie jo gyvenimą bei kū
rybą kalbėjo rašytojai A. Bukon
tas ir R. Sadauskas. P. Širvio mėg- 
tus muzikos kūrinius ir dainas at
liko: Vilniaus filharmonijos sol. 
J. Leitaitė, pianistas A. Maceina, 
smuikininkas G. Dalinkevičius. P. 
Širvio eilėraščius skaitė aktorius 
J. Šalkauskas.

Mažasis teatras Šiauliuose sa
vo veiklą pradėjo specialiu kon
certu, kurio programą atliko S. 
Paulionio vadovaujamas kultūros 
rūmų kamerinės muzikos kvarte
tas, klasikinių šokių atstovai ir 
dramos teatro aktoriai. Mažasis 
teatras įsikūręs sename pastate, 
kuris buvo atnaujintas pagal archi
tekto R. Šileikos ir konstrukto
riaus P. Valiukonio paruoštą pro
jektą. Mažajame teatre yra 80 vie
tų žiūrovams, balkonas, kitos rei
kalingos patalpos. Šiaulių dramos 
teatro direktorius E. Lapkus 
džiaugiasi, kad dabar Šiauliai tu
rės du teatrus. Mažasis teatras 
taps savotiška eksperimentine 
studija jauniesiems aktoriams. 
Jame bus galima rengti kamerinės 
muzikos koncertus, poezijos va
karus, menininkų susitikimus su 
žiūrovais.

Skaitytojus su knygženkliais su
pažindina dail. Vinco Kisaraus
ko knyga “Lietuvos knygos ženk
lai”. Ji yra įtraukta į Lietuvos 
mokslų akademijos centrinės bi
bliotekos leidinių seriją. Knyg- 
ženklius šiam leidiniui autorius 
kruopščiai rinko Vilniaus ir Le
ningrado bibliotekose. Jis taipgi 
ištisai peržiūrėjo Klaipėdos, Kre
tingos ir Telšių kraštotyros mu
ziejų knygų rinkinius. Skaityto
jai supažindinami su 1.033 knyg
ženkliais, sukurtais įvairiu laiko
tarpiu. Gražiai iliustruotame lei
dinyje pateikiamos daugelio knyg- 
ženklių faksimilės. Dail. V. Ki
sarauskas, surinkęs knygženklius, 
didžiuosius knygženklius, įvai
rius atspaudus, pateikia žinių apie 
vieno ar kito ženklo savininką, jo 
turėtos bibliotekos dydį, knygų tu
rinį, tolesnį retų ir vertingų kny
gų likimą. Pratarmėje rašoma apie 
didžiausių pasaulio muziejų kny
gos ženklų rinkinius, jų saugoji
mą Lietuvoje, ankstesnius darbus 
šiuose baruose.

Vilniaus operos ir baleto teat
re naujai pastatyta G. Bizet ope
ra “Carmen”. Lietuviškon scenon 
ta opera įžengė 1924 m. ir jau su
silaukė kelių naujų pastatymų, 
daugiau kaip 400 spektaklių, ku
riuose dainavo kelios solistų kar
tos. Premjeriniame spektaklyje 
Vilniuje žiūrovai dabar pirmą kar
tą sutiko Vilniaus filharmonijos 
simfoninio orkestro vyr. dirigen
tą J. Domarką operos teatre. Plo
jimais buvo sutikta rež. V. Mikš
taitė, anksčiau pati atlikusi Car
men vaidmenį, o dabar ne tik pa
ruošusi spektaklį, bet ir su poetu 
A. Drilinga naujai išvertusi lie
tuvių kalbon operos libretą. Sce
novaizdžius sukūrė dail. A. Ja
covskis, drabužius — dail. V. Idze- 
lytė. Kūrėjų gretoms taipgi pri
klausė chorus paruošęs A. Armi
nas, šokėjus — baletmeisteris H. 
Banys. Pagrindinius vaidmenis 
premjeroje atliko mezzo-sopra
nas B. Almonaitytė ir armėnas 
tenoras G. Grigorianas. Šiems 
vaidmenims yra pasiruošę ir kiti 
Vilniaus operos solistai.

Šimtasis Kipro Petrausko gim
tadienis bus minimas š. m. lapkri
čio 23 d. Jam jau yra paruošti du 
dokumentiniai filmai — “. . . Bu
vome greta”, “. . .Ir vėl drauge”. 
Jų autoriai — scenaristai F. Kau- 
zonas ir R. Šilinis, kuris taipgi yra 
ir šių filmų režisierius, operato
rius A. Buklys. Pirmasis filmas 
žiūrovus nukelia į Marijos teat
rą Petrapilyje, kur K. Petrauskas 
žengė pirmuosius žingsnius sceno
je. Apie jį atsiminimais dalijasi 
Marijos teatre dainavusi Rozali
ja Gorskaja, jo likimą sekusi Ta
mara Dovydova ir žmona Elena 
Žalinkevičaitė-Petrauskienė. Fil
me taipgi panaudoti dokumentai, 
F. Šaliapino laiškų eilutės, pa
ties K. Petrausko prisiminimų 
nuotrupos. Antrasis filmas “. . . Ir 
vėl drauge” pradedamas F. Šaliapi
no viešnage Kaune, kur jis daina
vo Mefistofelį Ch. Gounod “Faus
te”. Atsiminimais dalijasi Lie
tuvos kino veteranas S. Uzdonas, 
teatro veteranai —sol. A. Staške- 
vičiūtė, dail. L. Truikvs, akto
rius A. Mackevičius. Šia proga 
tenka/ pabrėžti, kad abiejų filmų 
autoriai suskubo laiku ‘įrašyti da
bar jau mirusių solisčių— R. Gors- 
kajos ir A. Staškevičiūtės atsi
minimus. V. Kst.
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Pastabos ir nuomonės

Kai kaltininkai kaltina
Jūsų straipsnis “Kai kaltinin

kai kaltina” (Tėviškės žiburiai”, 
nr. 10, kovas 1985) teisėtai iš
reiškia susirūpinimą dėl lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių ir 
kitų tautybių išeivijos garbingo 
vardo išlaikymo ryšium su at
naujintomis pastangomis suras
ti nacių karo nusikaltėlius.

Nėra jokių abejonių, kad lie
tuvių išeivija visur užsitarna
vo gerą vardą. Taip pat yra ge
rai žinoma, kad Tarybų Sąjun
ga pridarė daug bėdų Lietuvoje 
Stalino laikais ir kad ji turėtų 
už tai taip pat atsakyti. Tačiau 
tai visiškai nereiškia, kad žu
dikai, gyvenantieji čia ar kitur, 
turėtų būti palikti ramybėje.

Paskutiniu metu Montrealio 
laikraštis “The Gazette” išspaus
dino ukrainiečių laiškus, ku
riuose ši tema buvo svarstoma. 
Jų laiškai turi vieną bendrą 
bruožą su jūsų straipsniu: jie 
pastoviai tvirtina, kad žydų tau
ta, su Wiesenthaliu priešaky, 
kaltina ištisas R. Europos tau
tybes (visus ukrainiečius, visus 
lietuvius ir kt.) dalyvavimu kartu 
su naciais karo nusikaltimuose.

Toks tyčinis faktų iškraipy
mas turi vieną tikslą: paversti 
Wiesenthalio duomenis nepa
tikimais ir tokiu būdu sustab
dyti nacių karo nusikaltėlių 
jieškojimą.

Tikrovėje žydų tauta (kuriai 
aš taip pat priklausau) niekada 
nekaltino ir nekaltina ištisų tau
tų. Mes nekaltiname ir nesmer
kiame visų lietuvių.

Yra gerai žinoma, kad vokie
čių okupacijos metais buvo lie
tuvių, kurie, rizikuodami savo 
asmenine ir visa savo šeimos gy
vybe, išgelbėjo nemažai žydų 
nuo išnaikinimo. Šitiems lietu
viams mūsų tauta yra be galo 
dėkinga. Jie yra angelai ir tik
ri Lietuvos didvyriai.

Buvo taip pat ir tokių lietu
vių, kurie, galbūt aplinkybių 
priversti, bendradarbiavo su na
ciais. Tačiau ir tarp jų buvo to
kių, kurie nežudė žydų ir nepa
dėdavo naciams juos surasti. Tų 
lietuvių mūsų tauta taip pat ne
kaltina ir nesmerkia.

Tačiau buvo ir tokių lietuvių, 
kurių dėka lietuvių kalbos žo
dynas “praturtėjo” vienu nauju 
žodžiu — “žydšaudys”. Jie, vos 
tik karui prasidėjus, entuzias
tiškai organizavosi į ginkluotus 
būrius ir pradėjo naikinti žydų 
gyventojus. Jie žudė nekaltus 
beginklius žmones: vyrus, mo
teris, senius, vaikus ir kūdikius,- 
šaltakraujiškai, brutaliai ir su 
pasityčiojimu. Jie žudė ne todėl, 
kad jiems tai vokiečiai įsakė, o 
todėl, kad jiems leido žudyti ir 
pasisavinti jų turtą. Mažuose 
Lietuvos miesteliuose jie taip 
“stropiai” pasidarbavo, kad vo
kiečiams ten jau praktiškai ne
liko kas daryti, ir jie galėjo nu
kreipti savo energiją į dides
nius miestus, kad atliktų tą patį 
darbą. Mano tėvo visa šeima žu
vo nuo lietuviškųjų nacių rankų. 
Žmonės, kurie tai matė ir paliu
dijo, yra patys ten gyvenantieji 
lietuviai.

Iš jūsų straipsnio matyti, kad 
jūs esate nusiteikę prieš nacių 
karo nusikaltėlių jieškojimą. 
Jūs rašote, kad tiktai tam tik
ros jėgos, kurias sudaro “žydų 
tautos grupės, turinčios dide
lę įtaką finansinėje ir komuni
kacinėje srityje ypač Šiaurės

Amerikoje” šito nori kartu su 
Tarybų Sąjunga. Tai, laimei, yra 
nepilna tiesa. Yra taip pat ir 
daug kitų žmonių įvairių tauty
bių, kurie nori patraukti nacių 
karo nusikaltėlius teisminėn 
atsakomybėn. Be to, aš negalvo
ju, kad reikia jums priminti kas 
naudojosi šita “žydai ir komu
nistai” retorika, kai karo nusi
kaltimai buvo vykdomi.

Norėti sustabydti nacių nusi
kaltėlių jieškojimą yra tas pats, 
kaip norėti, kad Vakarų šalių vy
riausybės paskelbtų, jog Tary
bų Sąjunga turi būti palikta ra
mybėje, jai ir toliau būtų leista 
valdyti Lietuvą be jokių kliū
čių.

Visoje žmonijos istorijoje ne
buvo didesnių ir žiauresnių nu
sikaltimų prieš žmoniją už tuos, 
kuriuos įvykdė nacių žudikai. 
Tai yra gerai dokumentuotas 
faktas. Sąmoningai stengtis pa
neigti šitą faktą arba norėti su
stabdyti nacių karo nusikaltėių 
jieškojimą tiktai uždės juodą 
dėmę lietuvių išeivijai.

Patraukti nacių karo nusikal
tėlius teisminėn atsakomybėn 
yra moralinė žmonijos pareiga.

Jeigu lietuvių išeivija tikrai 
yra susirūpinusi savo gero var
do išsaugojimu, ji turi oficia
liai paremti ir pagelbėti teisė
jo Dechenes komisijai surasti 
nacių karo nusikaltėlius. O jūs 
turėtumėte pagalvoti du kartus 
prieš spausdindami tokį straips
nį, kaip "Kai kaltininkai kalti
na” pirmame puslapyje laikraš
čio, kuris atstovauja lietuvių 
išeivijai.

Geras lietuvių išeivijos var
das yra pilnai jūsų rankose. Nie
kas negali iš jūsų jo atimti. Ne
atiduokite jo patys.

Gregory Jarrett 
Westmount, Que.

Red. prierašas. 1. Iš ne visai 
suprasto minimo “TŽ” straips
nio padaryta netiksli išvada. 
Jame išreikštas susirūpinimas 
ne dėl karo nusikaltėlių jieško- 
jimo, bet dėl jo metodų, kurie 
jau naudojami JAV-se. Tuo bū
du nukenčia visai nekalti žmo
nės. Naudojimasis sovietų įstai
gų ir KGB pateiktais dokumen
tais sudaro grėsmę visai išei
vijai, nes jie yra nepatikimi, 
siekiantys kompromituoti net 
visuomenės veikėjus. Jiems tai 
pavyksta kai kuriais atvejais 
dėl teisminių organų nesiorien- 
tavimo. Šiuo atveju sovietai tu
rėtų būti ne kaltintojai, o kal
tinamieji. 2. Šio pasisakymo au
toriaus G. Jarrett nuomone, 
esanti moralinė žmonijos parei
ga traukti teisminėn atsakomy
bėn nacių karo nusikaltėlius. 
Mūsų nuomone, tokia pat parei
ga taikytina ir sovietiniams ka
ro nusikaltėliams bei kitų pa
našių žudynių atsakingiesiems. 
3. Pasak šio rašto autoriaus, lie
tuviai žudę žydus Lietuvoje, 
nes vokiečiai ne įsakę, o tik lei
dę tai daryti. Tai netikslu, nes 
pačių vokiečių ir kitų dokumen
tacija kitaip rodo. Be jų įsaky
mo apgailėtina tokio masto tra
gedija Lietuvoje nebūtų įvykusi. 
Be to, autorius nemini priežas
čių, kodėl kai kurie persisten
gę lietuviai reiškėsi žydų žudy
nėse po šimtmečius trukusio tai
kaus sugyvenimo. 4. Lietuvių iš
eivijos spauda yra įvairi ir gau
si. Netikslu laikyti “TŽ” savait
raštį visos išeivijos atstovu.

Arūnas Kaminskas,
Dirigentas

Darrell Rowader, 
Don Carlo

Aldona Stempužienė, 
Eboli

Audronė Gaižiūnienė, 
Tebaldo. Chormeisterė

Kazys Oželis, 
Scenos produkcija

LIETUVIŲ OPERA

VERDI
4 veiksmų opera

DON CARLO
Ibalandžio 27 d., 7.30 val. vak.UI I 7[balandžio 28 d., 3.00 vai. popiet

MORTON EAST HIGH SCHOOL A UDITORIUM
i 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai: $25.00, $20.00, $15.00, $10.00 
Autobusų bilietai ten ir atgal $3.00

Gaunami Vaznelių prekybos namuose:
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629, USA 

1-312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant šiuo pavadinimu: 

Lithuanian Opera Co., Inc.

Christian Smith, 
Režisierius

Nerija Linkevičiūtė, 
Elizabeta

Jonas Vaznelis,

Rodrigo

Operos choras Alfonsas Gečas
Chormeisteris

Visus ir iš visur 
prašome atvykti į spektaklius

Bromus Mačiukevičius 
Vienuolis

Dvi naujos lietuviškos plokštelės
DR. J. BALYS

vėl susilaukėme keleto

SKAITYTOJAI PASISAKO
KALBOS NEGERBIMAS?

Vis prikliau ir nemaloniau da
rosi skaitant žodžius, kurių niekad 
lietuvių kalboje niekas nevartojo. 
Niekur kitur nesu skaitęs pavadi
nimų kaip Klivlandas, Bruklinas 
ir pan. Mes neturime teisės pava
dinti tuos miestus lietuviškai. 
Juk ir mes nenorime, kad mūsų 
miestus vadintų Wilno, Kowno, 
Shauli. Memel. Tas pats su pavar
dėm. Turime pavardes Gromyka, 
Černenka, Gorbačiovas, Šamiras, 
Reaganas, Mulronis, Mileris, Be
ginąs ... Ar jau jie pakeitė pavar
des. ar mes tokie ignorantai kaip 
rusai, kad nesiskaitome su tarp
tautinėm pavardėm? Kas mums 
leidžia pravardžiuoti žmones? . . .

Aš žinau, šitas mano raštas nie
ko nepakeis, bet jūs negalvokite, 
kad tik jūsų laikraštis yra teisin
gas kalboje. Įdedu čekį su viltimi, 
kad kada nors “TŽ” vartos grynai 
lietuvišką kalbą. K. Slyžys,

SaultSte. Marie, Ont.
Red. pastaba. Dėkojame už stam

bų čekį, kuris palengvins “TŽ” 
leidybą. Turime betgi pastebėti, 
kad lietuvių kalbos rašybą tvar
ko ne doleriai, o kalbininkai. “TŽ” 
laikosi dabartinės lietuvių kalbos, 
rašybos, kuri yra vartojama Lietu
voje ir žymia dalimi išeivijoje.
Tam reikalui yra išleistas vadovė
lis “Dabartinė lietuvių kalbos ra
šyba” 1982 m. Daugiausia keblu
mų sudaro tikrinių vardų bei pa
vardžių rašyba. Lietuvoje svetim
taučių pavardės bei vietinių pava
dinimai lietuvinami ištisai, lai
kantis senos tradicijos. Išeivijai 
tai sudaro keblumų, nes kartais 
taip rašomos pavardės bei vieto
vių pavadinimai pasidaro neatpa
žįstami. Dėl to išeivijoje linksta
ma pridėti lietuviškas galūnes 
prie tikrinių vardų (Reaganas, 
Weinbergeris, Kaplanas ...). li
tai dėl to, kad to reikalauja links
niavimas. Taip daro pvz. latviai 
ir kitos tautos pagal savo kalbų 
dėsnius. Tai ne pravardžiavimas, 
o tik svetimų pavardžių įvedimas 
lietuviškon vartosenon, laikantis 
savo kalbos dėsnių. Lietuvių kal
ba, kad ir priespaudos sąlygose, 
daro pažangą, kaip ir kitos gyvo
sios kalbos. Išeiviai, gerokai ati
trūkę nuo tos kalbos raidos, atsi
lieka ir pradeda laikyti visas nau
joves kalbos darkymu.

PAŠTAS IR PATARIMAS
Siunčiu prenumeratą už 1985 

metus ir linkiu Kanados paštui 
(ir JAV) pasveikti. Džiaugiuosi, 
kad dar iš viso gauname laikraštį, 
nors ir pavėluotai. Liūdna būtų, 
jai visai nagautume.

Venkite straipsnių apie žydų 
problemą. Jau daug kartų buvo 
bandyta išsiaiškinti, bet kalba 
išeina kaip kiaulės su žąsinu 
kikevienas tik savo sako.

E. Barškėtis, 
Čikaga

LAUKIAMAS SVEČIAS
Gavau Jūsų laiškutį skaityto

jams ir loterijos bilietus. Nedels
damas atnaujinu “TŽ" prenume
ratą. Šia proga noriu nuoširdžiai 
pasidžiaugti “TŽ”, kurie mane ap
lanko kas savaitę. Tai puikus laik
raštis, tikrai vertas to gražaus 
“Tėviškės žiburių” vardo. Aktua
lūs, gyvenimiški, gilių minčiy, 
įdomios informacijos straipsniai. 
Diskusijose laikotės spaudos eti
kos, kultūringai. “TŽ” visada lau
kiamas mūsų namuose svečias. 
Ištverkite dar daugelį metų, švies- | 
darni mūsų tėvynainiams kelius į ■ 
laisvo Lietuvos gyvenimo rytmetį. I

J. Janušaitis,!
Daytona Beach, Fla.

Pranešimas ir padėka
Pranešame gimimėms ir pažįstamiems, kad 1985 metų 

kovo 13 dieną širdies priepuoliu mirė mūsų brolis

a. a. JUOZAS JANUŠKA.
Gimęs 1901 m. kovo 11 d. Lietuvoje, palaidotas kovo 16 d. iš 
Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Nuoširdi padėka kun. K. Kaknevičiui už gedulines šv. Mi
šias, maldas ir velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą; sol. 
L. Marcinkutei už vargonavimą ir giedojimą šv. Mišių metu; 
karsto nešėjams ir visiems, atsilankiusiems (laidotuves.

Velionis Lietuvai kuriantis tarnavo kariuomenėje auto ba
talione. Atlikęs karinę prievolę, tarnavo vidaus reikalų minis
terijoje, vėliau Semeliškių apylinkės teismo sekretoriumi. Kau
ne, Laisvės alėjoje, turėjo su bendrininku mokslo, medicinos ir 
sporto reikmenų parduotuvę “Gaublys”. Buvo Lietuvos auto
mobilių klubo narys. 1939 m. dalyvavo automobilių lenktynėse 
aplink Lietuvą. Atvykęs į Kanadą, lankė kursus ir, išlaikęs 
egzaminus, dirbo kaip auto mechanikas iki pensijos.

Buvo vedęs Juzefą Urbonavičiūtę, su kuria išgyveno 60 
metų ir pats atsigulė šalia savo mylimos žmonos, kuri buvo 
palaidota 1984 m. gegužės 12 d. Kanadoje Toronte išgyveno 
37 metus.

Tebūnie Tau, mielas Juozai, lengva Kanados žemelė! 
Ilsėkis ramybėje.

Sesuo Ir broliai su šeimomis

Ir
naujų plokštelių, nors kasetės 
dabar yra patogesnės ir popu
liaresnės. Noriu čia paminė
ti dvi.

Pirmiausia Lilijos Šukytės 
“Gruodis: dainos”. Akompa
navo Raminta Lampsatytė. Iš
leido “Lietuva Records” Miun
chene. Rekordavo “Tonstudio 
Ulrich Kraus”. Mastering and 
Pressing: TELDEC, Hamburg. 
Kaina su prisiuntimu $11 
(JAV).

Dainininkė žinoma visiems 
lietuviams, nors tai bus pir
ma jos lietuviška plokštelė. 
Iškili dainininkė turi labai 
malonų balsą, puikią daina
vimo techniką. Lietuviška ta
rena gera, žodžių kirčiavimas 
taisyklingas.

Deja, techniškų trūkumų yra. 
Rekordavimas nėra švarus. Iš 
vokiškos įmonės buvo laukti
na geresnės technikos. K. Bin
kio daina “Vėjavaikis” ne vie
toje įdėta: kas seks tekstą ap
lanke, ypač nelietuvis, tai ne
galės suprasti, kodėl dainavi
mas neatitinka teksto.

Tekstų vertėjas irgi daug ko 
nesuprato, tad klaidingai iš
vertė. Šarka angliškai yra mag
pie, bet ne woodpecker (pasta
rasis yra genys). Kurteliai yra 
greyhounds arba medžiokli
niai šunys, bet ne kokie nors 
“tools”. Žodis pasidaboti reiš
kia taking fancy for a girl arba 
falling in love with a girl, bet 
ne amerikietišką gazing arba 
watching all the girls. Daino
je “ėsk, karvute” geriau išvers
ti Eat, little cow, bet ne dear 
cow. Tos dainos vertimas ne
pilnas, gal vertėjas nežinojo, 
ką reiškia žodžiai viedras 
(pail), uzbonas (pitcher) ir puo
dynė (milk-jug). Tiesa, kai ku
rie tų žodžių yra skoliniai ar
ba barbarizmai, bet jie liau
dies dainose vartojami ir sa
koma, kad “žodžio iš dainos ne
išmesi”.

Dainininkė šia plokštele no
rėjo pagerbti mūsų įžymų kom
pozitorių Juozą Gruodi (1884- 
1948). Savo laiku jį buvo ga
lima laikyti modernistu, har
monizuojančiu mūsų liaudies

dainas, kurių ploštelėje yra 
šešios. “Ulijona” yra slaviška 
daina, nors dzūkai ją mėgsta.

Pirmoji plokštelės pusė pa
teikia kompozicijas mūsų poe
tų eilėraščiams. Daugiausia 
yra K. Binkio tekstų (net 6), 
po vieną Maironio, L. Giros, 
P. Būdvyčio ir du S. Nėries. 
Originaliausia yra K. Binkio 
“Pavasario naktis Berlyne” 
teksto ir muzikos atžvilgiu.

Lauksime daugiau L. Šuky
tės plokštelių.

“Pasakos”
Vyr. gamintojas — A. Stanke

vičius. Pasakas parinko, pa
ruošė ir režisavo B. Vaitkū- 
naitė-Nagienė. Įkalbėjo reži
sierė ir dar 7 asmenys. Išleido 
“Vilnius Records of Canada”. 
Viršelius vaikiško stiliaus 
piešiniais papuošė V. Rutkaus
kaitė. Kaina —$12.50.

Techniškai ši ploštelė yra 
gerai pagaminta. Vykusiai 
įterpta muzika ir garsų efek
tai. Veikia daug asmenų ir čia 
visų neišvardinsime. Gerai pa
sakoja Vincas Piečaitis. Ir ki
tų tarena be priekaištų. Tik 
vienos jaunos mergaitės balse 
pastebimas imigrantės tarties 
atspalvis.

Turinio atžvilgiu čia visko 
yra atrinkta iš mūsų tautosa
kos. Yra pasakaitės apie gy
vulius: Dangus griūna, Gužu
čio ir gervės piršlybos. Yra 
sakmių arba legendų: Milžinai, 
Našlaitėlis ir milžinas, Per
kūno ginčas su velniu, Plun
gės pilies kalnas. Tikrųjų pa
sakų yra dvi: Slibinas devyn
galvis ir Eglė žalčių karalie
nė. Dar įterptos dvi apeiginės 
arba magiškos dainelės: Atva
žiuoja saulelė (“kuriu kuriu 
pečiukų”) ir apeiginis Joni
nių giedojimas “Kupoliau ku
polėli”.

Medžiagos atrinkimas yra vy
kęs. Niekas negalės skųstis 
ilgų pasakų nuobodumu. Kal
bėtojai vaidina pasidalinę 
vaidmenis, kaip teatre. Reži
sierė ir vyr. gamintojas dar
bą atliko gerai. Reikia tikė
tis, kad pasiklausyti plokšte
lės mėgs vaikai ir suaugusie
ji kartu, prisimindami jaunas 
dienas.

Aš pats seniai ruošiausi iš
leisti pasakų ir sakmių plokš
telę, panaudodamas senų 
Amerikos lietuvių pasakoji
mus, užrašytus į garsines juos
teles 1949-52 m. Vis neprisi- 
ruošiau, bijodamas būti nuo
bodus (dainų plokštelę išlei
dau 1955 m.). Dabar turbūt ir 
nebereikės. Pasakų tekstus 
turiu nurašęs iš juostelių į po
pierių ir pavadinęs “Lietuviš
kos pasakos suaugusiems”. 
Ten kitokio pobūdžio medžia
ga, grynai folkloristinė, kar
tais vaikams netinkama. Įdo
mu, kad vaikai mėgsta ilgas pa
sakas. Kai aš skaitydavau iš 
knygos savo vaikams, tai jie 
parinkdavo kuo ilgesnius pa
sakų tekstus.

LIETUVIAI IR ŽYDAI
Nesu mūsų tautos kolektyvinės 

kaltės šalininkas, bet pripažįstu 
kolektyvinę gėdą ir atsakomybę. 
Lietuvjų-žydų klausimas yra pir
moje eilėje ne istorinis ar poli
tinis, bet moralinis klausimas, 
kuris teisiniais metodais neiš
sprendžiamas. Kolektyvinė atsa
komybė yra taip pat moralės da
lykas. Šios sąvokos supratimas 
galėtų mus tik praturtinti. V. Do
meikai tai atrodo svetima ir ne
pažįstama. Dr. med. S. Sereika,

V. Vokietija
Red. pastaba. Šio laiško autorius 

yra atsiuntęs ilgą atsiliepimą į 
V. Domeikos straipsnį, spausdin
tą “TŽ” 1985 m. 1 ir 2 nr. Jame bet
gi kartojama jau žinoma autoriaus 
nuomonė. Čia spausdiname tiktai 
minėto atsiliepimo pabaigą, ku
rioje jis išreiškia esmingesnį sa
vo nuomonės aspektą.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre- 
numerata - $20, JAV-se - $20 ameri
kietiškų. Naujam skaitytojui -$15.00.

NEKROLOGAS
“TŽ” 1985 m. 11 nr. išspausdin

tas nekrologas apie a.a. Leoną 
Fabricių. Autorius rašo, kad ve
lionis buvo palaidotas iš rusų or
todoksų cerkvės, buvo literatas 
ir rašė rusiškai. Kažkaip įkyriai 
lenda į galvą mintis, ar negeriau 
būtų tikęs toks nekrologas rusų 
laikraščiui? J. A.

DUŠMANAI
Skyriuje “Pavergtoje tėvynėje’ 

“TŽ” 1985 m. 5 nr. minima T. Tubi- 
nienė rašiusi “Komjaunimo tieso
je" apie sužeistą lietuvį Afganu- 
tane. Ji vadina Afganistano parti
zanus “dušmanais”. Turkų kalbose 
“dušman” (turkai taria diušmam 
reiškia priešą. Tą žodį rumunai 
pasiskolino iš turkų. Rusai yra 
dušmanai afganistaniečiams, bet 
kodėl afganistaniečiai tapo duš- 
manais lietuviams, latviams ar 
estams? Pastarieji, patys būdami: 
pavergti, yra sovietų priversti pa 
vergti kitus. R. Bulovai

KAS PAAIŠKINS?
Nuo seno esu uolus lietuviška 

laidos Vatikano radijo klausyto
jas. Programos būdavo įdomios ir 
patraukiančios, nes liesdavo dau
giausia tik lietuviškus klausimus 
Kiekvienos dienos 15 min. ir šešta
dienių 30 min. programa (prisidė
davo valandėlė Lietuvos jauni 
mui) buvo lyg ištroškusiam grynu 
vandens lašas. Pernelyg mažai 
Ką bekalbėti apie mūsų tautie 
čius, gyvenančius tėvynėje, kih 
riems tos programos skiriamos!

Ir štai be jokių radijo pranešė 
jo paaiškinimų: “Sekantį šešta 
dienį programą pradėsime 19 v.” 
Paprastai šeštadienio translii 
cija prasidėdavo 15 min. anksčiau

Na ką, pagalvojau sau, gal pro 
gramą perkėlė į vėlyvesnį laitų. 
Nustebau, kai po 15 min. pranešė 
jas atsisveikino. O kur jauninu 
valandėlė?

Keista. Tai įvyko, kai Vatikanr 
Joną-Paulių II aplankė Gromykt 
Ir nuo to laiko transliacijos apsi 
riboja daugiau pamokslinio pobi 
džio turiniu. Ne mano nosiai ii 
noti, kas buvo tos “diplomatijos 
keliu laimėta, bet nuostolį matai 
jau dabar, ir tai ne mažą. 0 ga 
galėtų kas iš mūsų tautiečių Vi 
tikane tai paaiškinti?

Antras klausimas, kurio aš negi 
liu jokiu būdu išnarplioti, tai Vi 
tikano įgaliotinio siuntimas į Čer 
nenkos laidotuves. Argi tai nets 
pats, jei Vatikanas siųstų savo įgi 
liotinį į laidotuves kokio non 
aukšto nacių pareigūno, kuris si 
vo ranka nebūtų nė vieno žmogau* 
nužudęs, bet tik tam kruvinas 
režimui atstovavęs? Juk ir (M 
nenka buvo vienas iš tų, kuris tė 
kiam režimui atstovavo.

Radijo klausytoji

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................... ............. $1,481.00
IŠ Montrealio ............................... $1,850.00 kanadiškais
liepos 15 iki liepos 31 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................  $1,788.00
Iš Montrealio ............................... $2,225.00 kanadiškais
rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................. $1,669.00
gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................. $1,467.00
Iš Montrealio ..............................  $1,835.00 kanadiškais

Nakvojant dviese kambaryje, (skaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, (vairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA 
TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991 
Skrendame erdviais “FINNAl R” lėktuvais

KELIONĖ

KELIONĖ

KELIONĖ

nr.

nr.

nr.

2

3

4

Simple elegance... by Finnish design



“Bubulis ir Dundulis” Floridoje
Antano Rūko linksmas trijų veiksnių nutikimas, suvaidintas St. Petersburgo lietuviu
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DALILA MACKIALIENĖ

“Kaip žvaigždė į žvaigždę spin
dulėlį tiesia, taip kiekvienas 
norim būt šioj žemėj dviese”, 
sako autorius šio linksmo nu
tikimo tekste.

Jau nuo pirmo veiksmo pra
džios prasideda atodūsiai ir 
prasiveržia norai sueiti į poras. 
Pradžioje dar viskas neryšku, 
lyg prigesinta, prislopinta. Dar 
tik užuomina, kad kažkur tarp 
sodo tvorų ir bičių avilių jau 
pinasi meilės gijos ir liežuviais 
jau ruošiamos vestuvės. Ir taip 
poravimasis piršliaujant ir be 
piršlių tęsiasi iki trečiojo veiks
mo pabaigos. Atsinaujina už
mirštos draugystės, atgyja se
nos meilės, nes laikas jau spė
jo užgydyti žaizdas ir nupustė 
nuo širdžių susiklosčiusias dul
kes. Susiporuoja ir našlelės, ir 
viengungiai, ir žilagalviai, ir 
vos pirmą meilę pažinę jaunuo
liai, nes “kiekvienas nori būt 
šioj žemėj dviese ...”

Bendras įspūdis
“Bubulio ir Dundulio” spek

taklį režisavo Algis Ulbinas. 
Jis savo debiutiniame spektak
lyje stengėsi patenkinti žiūro
vus. Kiekvienas veiksmas prasi
dėjo vyrų dainomis, vadovaujant 
ir akordeonu pritariant Aleksui 
Kusinskiui, ar tautiniais šo
kiais, paruoštais Aurelijos Žal- 
nieriūnaitės-Robertsonienės. 
Nors šie priedai nesiderino į 
visą veikalo kontekstą, nes ne
išplaukia iš veikalo turinio, bet 
žiūrovams labai patiko ir jie 
nepagailėjo katučių.

Stebint šį spektaklį iš ano 
meto perspektyvos, nugrimzdu- 
sios daugiau kaip 50 metų į pra
eitį, norėtųsi, kad vietoj akor
deono su paskutinės mados pa
tobulinimais, čia būtų grojus 
armonika, kad kaimo ūlytėlėje 
vyrai nevaikščiotų nublizgin
tais batais. Anuo laiku kaimo 
ūlytėlėse merginos nešoko cho- 
reografuotų tautinių šokių, ko
kius mes dabar matome tauti
nių šokių šventėse. Čia geriau 
tiktų ratelis, gal Suktinis ...

Daina “Kur nemunai jaunų 
dienų”, atlikta prieš pirmą 
veiksmą, buvo per ilga ir, kol 
buvo išdainuoti trys su visais 
pakartojimais posmai, žiūrovas 
jau nekantriai pradėjo laukti 
vaidinimo. Turinys

Uždangai atsidarius, sceno
je — Rožė (Sofija Vaškienė) ir 
viso kaimo ryšininkas, pagal
bininkas, žinių nešiotojas Gir
džius (Mečys Krasauskas). Abu
du, jau kaip ramunės, savo bal
tas galvas lenkia saulėlydžio 
link. Tačiau “nesvarbu, kad ūsas 
žilas, bet širdyje ugnis dainuo
ja; kai tik pamatai žiedelį, tai 
širdis ir veržias iš krūtinės, lyg 
paukštė ...” prisipažįsta prie 
savo silpnybės Girdžius. Besi- 
rutuliojant visokioms meilėms, 
besidžiaugiant artėjančių vestu
vių linksmybėms, staiga ima ir 
užbėga debesėlis saulę. O tas 
debesėlis — išsispietusios bi
tės. Busimosios jaunosios tėvo 
Bubulio bitelės išsispietė: “Šo
kau atsinešt vandens, smilkalo 
ir sietelio, o bitės kaip kampa
ras pranyko”. Bičių pasisavi
nime įtartas Dundulis, geriau
sias kaimynas iš visų kaimynų, 
kuriuos tik tvora beskiria, ku
rio sūnus Dobilas riečia ūsą 
apie Bubulio vienturtę Radastą.

Na ir susiėdė kaimynai dėl bi
čių spiečiaus. Kokia nesantai
ka, kokie barniai, šnairavimas, 
apkalbinėjimai! Visa tai būdin
ga iki šių dięnų. Atidžiau į vis
ką pažvelgus, matyti, kad visa 
tai tik “dėl bičių spiečiaus, ku
ris nurūko į mišką . . .” Dėl se
nių išpūstų ambicijų galėjo 
skaudžiai nukentėti du jauni 
žmonės. Tik jų pačių dėka, su
maniai apgaunant tėvus, visas 
spiečiaus reikalas buvo išaiš
kintas, ir jaunoji pora vėl glau
dėsi vienas prie kito.

Pirmame veiksme užkulisyje 
pasigirdo vyrų daina “Ant eže
rėlio rymojau”. Tai tikrai savo 
nuotaika sužibėjęs deimančiu
kas. Šitoje vietoje tiko ir jauni
mo šokis (tik ne dabartinis).

Eiliuotas tekstas
Šio linksmo nutikimo teks

tas autoriaus parašytas balto
mis eilėmis. Labai lyriškas. Vie
tomis gerokai supoetintas ir 
sunkiai išmokstamas. Vis dėlto, 
visi vaidintojai puikiai įsisa
vino teksto žodžius. Gal kai kur 
sulaužytose eilutėse buvo pra
rasta dalis tikrojo prasmingu
mo, besistengiant perduoti iš
moktus žodžius, gal kiek užslo
pinta romantika, lyriškumas ir 
senatvės skausmas, kai nebėra 
žvaigždelei į ką ištiesti spindu
lėlį.

Pirmuosius žingsnius žengian
čiam “Žibintui” buvo tikrai ne-

klubo salėje 1985. III. 8
lengva šį rafinuotą tekstą išvesti 
į sceną. “Žibintas”, susikūręs 
prieš porą metų, dalyvavęs VI 
teatrų festivalyje Čikagoje, da
bar jau be pašalinės pagalbos, 
vien savo jėgomis, suvaidino 
šią nelengvą pjesę. Tikimės, 
kad jie kas metai suvaidins po 
vieną veikalą, nes lietuviai vai
dinimus mėgsta ir gausiai lanko.

Režisierius ir vaidintojai
“Bubulio ir Dundulio” režisie

rius A. Ulbinas apie ketvirtį 
šimtmečio “ištarnavęs” E. Ku
dabienės vadovaujamame “Au
kuro” teatre Hamiltone, yra pri
tyręs scenos darbuotojas, sukū
ręs visą eilę stiprių vaidmenų, 
teatrų festivalyje Čikagoje pri
pažintas geriausiu aktorium ant
raeiliame vaidmenyje, savo, 
kaip režisieriaus, egzaminą iš
laikė.

Turint bent kelis vaidintojus, 
žengiančius scenon pirmą kartą, 
režisieriui tenka nelengvas už
davinys, juos paruošti tokiais 
personažais, kurie įgyvendintų 
autoriaus teksto žodžius. Vie
niems tai pavyko geriau, kitiems 
silpniau. Bet visi parodė nuo
širdaus ir ilgo darbo rezultatus. 
Kai kurie “pirmamečiai” spek
taklio metu sužibėjo tikrai įspū
dingai.

Iš tokių pažymėtina Radastos 
vaidmenį atlikusi Kristina Grab- 
nickaitė, kurios nemeluotas nuo
širdumas, įsijautimas, puiki iš
vaizda, o ypač graži be jokio ak
cento lietuvių kalba, kurios ga
lėtų pavydėti ne vienas baigęs 
Lietuvoje gimnaziją ir net uni
versitetą. Tai tėvų ir senelių 
nuopelnas. Tikrai pagarba jiems 
ir pavyzdys kitiems. “Žibintui” 
ji bus didelė dovana sekančiuo
se vaidinimuose. Ji — beprade
danti jauna pianistė.

Piršlio Tarulio vaidmenį atli
kęs Bronius Ginčiauskas, irgi 
pirmametis, taip pat parodė sa
vo sceniškumą ir daug komiško 
atspalvio sukurtame vaidmeny
je. Ateityje jis bus nepamaino
mas linksmų vaidmenų kūrėjas. 
Jis gabus vaidyboje, tik režisie
riui reikės daugiau “atkasti” jo 
talento ir įstatyti į' tinkamą 
vaidmenį. Jis pagavo publikos 
dėmesį savo tikroviškumu ir 
piršlišku apsukrumu.

Elena Krasauskienė našlės 
Agulės rolėje irgi ne kartą blyks
telėjo kaimo moters rafinuotu
mu. Jos vaidmuo labai dėkingas. 
Gal reikėjo daugiau “pletkiš- 
kumo” ir našlės romantikos.

Bubulio vaidmuo teko Stasiui 
Vaškiui, kurio didesnė pusė gy
venimo buvo praleista scenoje. 
Buvo įdomus ir pagaunantis tre
čiojo veiksmo monologe.

Vlado Račkausko sukurtas 
Dundulio vaidmuo buvo komiš
kas savo stotu, užtikrintas vaid
mens teksto mokėjimu, vietomis 
kiek šaržuotas. Šis buvo jo ant
ras vaidmuo trumpoje “Žibinto” 
teatro istorijoje. Padaryta ge
ra pažanga. Abiejų kaimynų su
kurtos bendros scenos buvo įdo
mios savo nerealumu.

Dundulio sūnų Dobilą vaidino 
Vytas Lašinskas. Labai dailios 
išvaizdos jaunas vyras, visai 
neblogai kalbantis lietuviškai. 
Jam reikėtų išvystyti platesnį 
judesį, turėti daugiau drąsos 
besimeilinant Radastai ir dau
giau niuansų teksto išsakyme. 
Jis irgi pirmametis scenoje. Dėl 
jo žavumo atleistini visi maži 
trūkumai.

Sofija Vaškienė, Bubulio šei
mininkės Rožės vaidmeny buvo 
nuoširdi, paprasta, kiek pavir
šutiniška, be parodytos roman
tikos, kurios tekste apstu. Ir šluo
tą reikėtų turėti surištą iš vy
telių. “Supermarkete” nupirkta 
šluota buvo tikras akibrokštas.

Aplinkui besimaišančio kai
myno Girdžiaus nelengvą vaid
menį teko nešti Mečiui Krasaus
kui. Šiam poetiškam, spalvin
gam vaidmeniui reikėtų kiek 
judresnio ir linksmesnio cha
rakterio. Šis vaidmuo, lyg rau
donas siūlas per audinį, jungia 
viso veikalo vientisumą. Tos 
jungties buvo pasigesta.

Jaunikį Šaltekšnį vaizdavo 
Stasys Juozapavičius, irgi pir
mokas scenoje. Vietomis buvo 
kiek dirbtinas ir trūko įsigyve
nimo į užguitą personažo cha
rakterį. Bet negali daug reika
lauti iš aktoriaus, žengiančio 
pirmuosius žingsnius scenoje.

Daugelyje vietų vaidintojai 
teksto žodžius deklaravo publi
kai, bet ne santykiavo vieni su 
kitais. Trūko to vidinio ryšio, 
kuris paverčia spektaklį žmo
nių gyvenimo dalimi.

Trečią veiksmą reikėtų trum
pinti, kondensuoti. Ištįso į nuo
bodumą, ir vaidintojai, atrodo, 
pavargo.

Pabaiga
Spektaklis baigėsi kaimynų 

susitaikymo scena prie sode iš

tiestų stalų, putojančių alaus 
ąsočių ir visų sudainuotos dai
nos “Negerki broleli”, kuri buvo 
atlikta skardžiai ir linksmai. 
Pati užbaiga tikrai buvo labai 
vykusi, tik reikėjo pajieškoti 
dainos iš senovės, saugojant 
veikalo autentiškumą, iš kaimo 
žmonių dainuojamų dainų tuo 
metu.

“Žibinto” vaidintojai šio spek
taklio metu ne kartą nušvietė 
žiūrovų veidus, kurie prapliup
davo juoku ar prasiverždavo plo
jimais. Žiūrovai priėmė spek
taklį šiltai, nuoširdžiai. Vaidin
tojai buvo apdovanoti gėlėmis ir 
kitokiomis dovanomis.

Dail. Vlado Vaitiekūno deko
racijos teikė scenai spalvingu
mo. Scena kiek per maža, ir de
koracijos užėmė gerą jos dalį. 
Aktoriai vaikščiojo dažnai vie
nas už kito užkliūdami. Dekora
cijų grožis (o jos buvo tikrai gra
žios) pradingo scenos ankštume, 
nors žibintiečiai pasirūpino pa
ilginti sceną į priekį, bet tai ne
išsprendė problemos, nes šiai 
scenai reikia platumos, o ne gi
lumos. Šio spektaklio šviesas 
tvarkė Zigmas Radvila. Grimas 
— Stasio Ilgūno.

Publika džiaugėsi spektakliu. 
Galima tvirtinti, kad St. Peters- 
burgas jau turi pastovų teatrą, 
kuris su kiekvienu pastatymu 
tobulės. Visas kolektyvas atli
ko milžinišką darbą, išvesda
mas šią sunkią pjesę į rampos 
šviesą. Atleistini visi trūkumai, 
visos duobelės ir nesklandumai.

Rochester, N. Y.
SKAUTU-ČIU “DAINAVOS” 

VIETININKIJA ir Ročesterio Lie
tuvių tautinių šokių grupė "Lazdy
nas” rengia pavasario vakarą š. 
m. balandžio 20 d., 7 v.v., Šv. Jurgio 
parapijos salėje (555 Hudson Ave.). 
Meninę dalį atliks aktorius Vi
talis ' Žukauskas iš Niujorko ir 
“Lazdyno” grupės šokėjai. Po 
programos, šokiams grojant geram 
orkestrui, bus proga visiems sma
lai pasišokti, pavasariškoj nuo- 
aikoj pabendrauti su senais drau-

PERŽIŪRA
Turintieji teisę balsuoti 

rinkėjai, nepatekę į dabar su
daromą sąrašą ir norintieji 
Įrašydinti savo pavardes į 
pradinį balsuotojų sąrašą, 
privalo kreiptis į balsavimo 
pareigūną (Returning Officer)

ir teirautis apie procedū
rą prieš užbaigiant galutinį 
sąrašą.

Balsavimo pareigūno tele
fono numeris rinkiminėje jūsų 
apylinkėje gaunamas iš cent
rinės (Directory Assistance).

OFICIALUS KANDIDATŲ 
(RAŠYMAS

kiekvienos rinkiminės apylinkės balsavimo 
įstaigoje baigiasi

balandžio 18, ketvirtadienį, 2 v.p.p.

IŠANKSTINIS 
BALSAVIMAS

KETVIRTADIENI, ŠEŠTADIENĮ, PIRMADIENĮ, 

BALANDŽIO 25, 27 ir 29.

BALSAVIMO VALANDOS: nuo 11 v. r. Iki 8 v.v.

RINKIMŲ DIENA
KETVIRTADIENIS, 

1985 METŲ GEGUŽĖS 2 DIENA
BALSAVIMO LAIKAS 
nuo 9 v.r. iki 8 v.v.*

•VIENA VALANDA ANKSČIAU KENOROS IR RAINY RIVER RINKINIMĖSE APYLINKĖSE

GOD SAVE THE QUEEN
Duota su mano parašu Ontario Toronte 

Warren R. Bailie, CHIEF ELECTION OFFICER

Elections 
Ontario

JUS INFORMUOJA
Paskelbta Ontario rinkimų vyriausio pareigūno įstaigos

Vasario 16 iškilmėje Klivlande programos pranešėja INGRIDA BUBLIE
NĖ pokalbyje su pagrindiniu kalbėtoju dr. RIMU PETRAUSKU išToronto- 
jaunosios kartos atstovu Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuviški mišiolėlioi
JAV lietuvių katalikų kuni

gų vienybė iki šiol leido-spaus- 
dino sekmadieninius mišiolė
lius, kad lietuviai katalikai 
galėtų pilnai dalyvauti Mišio
se ir jas tinkamai su kunigu 
aukoti. Tačiau daugelis tikin
čiųjų iki šiol pasigesdavo kas
dieninio lietuviško mišiolėlio. 
Šiuo metu ta spraga jau bando
ma užpildyti. JAV lietuvių ka
talikų kunigų vienybės papra
šytas, prel. Vytautas Balčiūnas 
suredagavo, o Kunigų vienybė 
išleido tris šiokiadieninius mi
šiolėlius: vieną — skirtą Ad- 
vento-Kalėdų laikotarpiui, ki
tą — skirtą Gavėnios-Velykų 
laikotarpiui, trečią — skirtą 
Didžiosios savaitės liturgi
nėms apeigoms bei Mišioms. 
Tie mišiolėliai naudingi vi
siem, net ir tiems, kurie nega
li kas dieną Mišiose dalyvauti.

gaiš ir užmegzti naujas pažintis. 
Vakaro paįvairinimui veiks baras 
ir užkandžių bufetas. Rengėjai 
maloniai kviečia būti dalyviais 
mūsų pavasario vakaro-šventės.

Rengėjai 

Ontario oi

RINKIMŲ 
PRANEŠIMAS

Visi prašomi jį įsidėmėti ir atitinkamai elgtis. Remiantis Jos Malonybės raštu, liečiančiu rinkimus, mano 
nukreiptu į balsavimo pareigūnų kiekvienoje rinkiminėje apylinkėje, kad būtų išrinkti asmenys atstovauti 
balsuotojams Ontario seime, — šiuo viešai pranešami kiekvienai rinkiminei apylinkei sekantys dalykai.

Tuo atveju kiekvienas tinkinty- 
sis gali savo atliekamu laisvu 
laiku kas dieną bent tos die
nos Mišių skaitinius pasiskai
tyti, pamąstyti ir tuo būdu jung
tis kasdieną Visuotinės Bend
rijos atnašaujamon vienkar- 
tėn Kristaus Aukon. Advento- 
Kalėdų ir Gavėnios-Velykų mi
šiolėliai (didelio formato) kai
nuoja po $10, o Didžiosios sa
vaitės mišiolėlis — $4. Dar 
trūksta šiokiadieninio mišio
lėlio vasaros laikotarpiui, bet 
tikimasi, kad ir tas greitu lai
ku pasirodys. Pastebėtina, kad 
visi šių mišiolėlių tekstai yra 
paruošti Lietuvoje ir patvirtin
ti Šv. Sosto.

Šiuos mišiolėlius galima įsi
gyti per lietuviškas parapijas 
bei misijas, kreipiantis į kuni
gus arba knygų platintojus. 
Toronte juos galima įsigyti Pri
sikėlimo parapijos ir Anapilio 
knygynuose. Galima užsisakyti 
ir tiesiai iš leidėjų šiuo adre
su: Lithuanian R. C. Priests’ 
League of America, c/o Rev. A. 
Petraitis, I. C. Convent, Rt. 21, 
Putnam, CT 06260, USA.

Calgary, Alberta
PRIEŠVELYKINĖS PAMALDOS. 

Kun. dr. V. Skilandžiūnas, atvy
kęs iš Otavos, kovo 24 d. atlaikę 
lietuviams priešvelykines pamal
das St. Ann šventovėje. Pamoks
las ir maldos buvo skirtos ken
čiančiai nuo persekiojimų Lietu
vai prisiminti. Po pamaldų para
pijos salėje prie susineštinių pie
tų buvo parodytos skaidrės šv. Ka
zimiero sukakties 500 metų pami
nėjimui. Psalmių žodžiai nusakė 
šv. Kazimiero gyvenimo prasmės 
kelią. Vaikams buvo didelis 
džiaugsmas, kad Velykų senelė at
vyko ir visus apdovanojo. Kun. dr. 
V. Skilandžiūno atsilankymas 
priminė Kalgario lietuviams, 
kad jie nėra visai užmiršti. Spau
da ir aplankymai suburia lietu
vius į vieną vietą. Kor.

London, Ontario
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Ši

luvos Marijos parapijoje kovo 22, 
23 ir 24 d.d. vedė prel. dr. Juozas 
Tadarauskas labai sėkmingai.

METINĖ PARAPIJOS vakarie
nė — balandžio 27, šeštadienį. Me
ninę programą atliks Detroito mo
terų vokalinis kvartetas, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. Bus 
vaišės, muzika ir loterija, koresp.

OLGA ŠVILPIENĖ, eidama į 
namus, nuslydo nuo apledėjusio 
laiptelio, krito ir susilaužė koją. 
Buvo planavusi po savaitės va
žiuoti aplankyti savo mamos JAV- 
se, deja, kelionė baigėsi ligoni
nėje. Jos nelaimė atsiliepė ir į 
Londono lietuvių veiklą, nes ji 
buvo viena aktyviausių Londono 
moterų: labai aktyvi KLK moterų 
dr-jos Londono sk. narė, viena iš 
spaudos balių rengėjų, dar ir da
bar labai nuoširdžiai talkinanti 
parapijai bei “Pašvaistės” cho
rui, kuriame ji yra viena iš dai
nininkių. D. E.

Sault Ste. Marie, Ont.
KUNIGAS JONAS STAŠKUS iš 

Toronto-Mississaugos aplankė 
mus kovo 17 d. Jis “Blessed Sac
rament” šventovėje vedė priešve- 
lykinį susikaupimą: klausė išpa
žinčių, laikė šv. Mišias ir pasakė 
Velykų šventėms pritaikytą pa
mokslą. Per Mišias patarnavo jau
nuoliai — Stasys Druskis ir Kęstu

tis Poderys. Po pamaldų parapi
jos salėje buvo apylinkės valdy
bos surengta arbatėlė. Tuo metu 
buvo rodoma per televizijos apa
ratą kunigo atsivežta garsinė vaiz
dajuostė apie šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktuvių iškilmes 
Romoje. Už televizijos aparato 
panaudojimą nuoširdi padėka Vy
tautui Kramiliui. Malonu buvo 
matyti tautiečius gausiai daly
vaujant. Išsiskirstant, kunigas 
pažadėjo mūsų neužmiršti ir vėl 
aplankyti. Šį kartą kunigą pri
ėmė ir globojo Albinas ir Antani
na Vanagai. Jiems už tai taip pat 
tenka nuoširdi padėka. Valdyba

Thunder Bay, Ontario
A. a. LEONAS GALVOZAS, 84 m. 

amžiaus, mirė vasario 6 d. Jis at
vyko Kanadon 1928 m. ir pergyve
no sunkius depresijos laikus.

Jo gimtinė yra Panevėžio aps., 
Smilgių vis. Tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę. Buvo patekęs 
lenkų belaisvėn, kur išbuvo porą 
mėnesių.

Laidotuvėmis rūpinosi jo drau
gai. Jis pats nusipirko vietą kapi
nėse, pasistatė paminklą ir paso
dino porą medelių. Paskutinius 
keliolika metų gyveno modernia
me pensininkų name, kuriam va
dovauja Šv. Juozapo vienuolijos 
seserys. Laidotuvių apeigas atli
ko laidotuvių namuose kun. Phi
lippe. Po laidotuvių kavutę pa
ruošė p. Dirsienė ir p. Pilkienė.

A. a. A. BALTRUŠAITIS, 72 m. 
amžiaus, mirė vasario 8 d. Gimęs 
Kaune gausioje šeimoje: 4 broliai 
ir 3 seserys. Turėjo gražų balsą, 
studijavo dainavimą. Atvykęs Ka
nadon 1947 m. dirbo statyboje, vė
liau miško darbuose ir net kalviu 
“Don Clark Co.” Paskutinius 9 ar 
10 metų nebedirbo dėl sveikatos 
negalavimų ir gyveno Port Arthu- 
re su žmona ukrainiete, kuri mi
rė prieš Kalėdas. Tada jį globojo 
jo posūnis. Prieš Kalėdas ir jis 
buvo ligoninėje. Ten susipažino 
su lankančiu katalikų kunigu vie
nuoliu, kuris ir palaidojo su gra
žiom apeigom iš Everest laidotu
vių namų.

Laidotuvėmis rūpinosi jo posū
nis Kovalchuk. Palaidotas “Sun
set Memorial" kapinėse, Thunder 
Bay P. Dr. E. Jasevičiūtė
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 26 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 =
ANAPILYJE skyrius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 9 %
180-185 d. termin. ind.............. 91/z%
term, indėlius 1 metų.............  10 %
term, indėlius 2 metų.............. 10 %
term, indėlius 3 metų.............  101/z%
pensijų s-tą.............................. 10 %
spec. taup. s-tą........................ 8 %
taupomąją s-tą ........................ 7 /s%
depozitų-čekių s-tą................. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo............ 11% - 131/2%

veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Aye. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

RIMAS SRIUBIŠKIS ir VIOLETA ADOMONYTĖ, susituokę Toronto lie
tuvių Prisikėlimo šventovėje 1984.X.27. Tai buvo pirmoji pora, kurios 
jungtuvių apeigas atliko naujasis vyskupas P. A. Baltakis. Abu jaunave
džiai dalyvauja lietuvių organizacijose, ypač skautuose. Violeta 1980 m. 
buvo išrinkta “Vilniaus” paviljono karalaite Toronte

Vaidotas (Vay) Jonynas
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimai Ontario provincijoje

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS
------------------------ o------------------------

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

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
GI Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BĘLVIA ROAD, ------------------- ■----- —~~------—-------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

/lllctfltp Simpson’s, 176 Yonge St,
ZTIIOIC1IG Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)’

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

Naujasis Ontario premjeras 
F. Milleris provincinio parla
mento rinkimus paskelbė ge
gužės 2 d. Jis buvo išrinktas 
konservatorių partijos vadu 
ir premjero pareigas iš W. Da
vis perėmė š. m. vasario 8 d. 
Visi tikėjosi ankstyvų parla
mento rinkimų, kol dar nėra 
atvėsusi iš politikos pasitrau
kiančio W. Davis įtaka rinkė
jams, tik pats F. Milleris ven
gė prasitarimų šia tema. Onta
rio konservatoriai artėja prie 
ilgiausio valdymo Kanados is
torijoje. Ligšiolinis rekordas, 
priklausantis N. Škotijos libe
ralams, buvo pasiektas 1925 m. 
— jie šią provinciją be pertrau
kos valdė 42 metus ir 348 die
nas. Ontario konservatoriams 
1986 m. rugpjūčio 17 d. sukak
tų 43 metai. Ilgumo rekordas 
yra labai galimas, nes parla
mento rinkimuose Visi tikisi 
dar vienos konservatorių per
galės. Dabartiniame parla
mente jie turėjo 72 atstovus, 
liberalai — 28, socialistai — 
22. Dvi vietos buvo tuščios. 
Paskutinieji Gallupo institu
to duomenys liudija, kad kon
servatorius remia 50,5% rinkė
jų, liberalus — 28,8%, socia
listus— 20,3%.

Rinkimai šį kartą bus skirtin
gi nuo kitų tik tuo, kad visos 
partijos dabar turi naujus va
dus. Liberalų vadą S. Smithą ' 
1981 m. pakeitė D. Petersonas, 
socialistų vadą M. Cassidy — 
Bob Rae 1982 m. Premjeras F. 
Milleris žada žengti per 14 me
tų premjero W. Davis pramin
tomis pėdomis. Esą ypatingų 
reformų Ontario provincijai 
nereikia. Jo paskelbtas $1,3 
bilijono ekonominis planas 
sekantiem trejiem metam be
veik visiškai nesiskiria nuo 
buvusio premjero W. Davis tu
rėtų planų. Jin vėl yra įtrauk
tos $325 milijonų pajamų mo
kesčio nuolaidos smulkiesiems 
verslininkams, pasibaigian
čios šį pavasarį. Ir šis, ir kiti 
pažadai pilnai išryškės tik ta
da, kai premjero F. Millerio 
vyriausybė, laimėjusi rinki
mus, sudarys ir paskelbs nau
ją biudžetą. Įtakos paankstin
tiems Ontario parlamento rin
kimams turėjo Kanados finan
sų ministerio M. Wilsono paža
das naująjį biudžetą paskelb
ti gegužė 2Q d. prasidedančią 
savaitę. Jame visi laukia ne
malonių priemonių rekordi
niams deficitams sumažinti. 
Kadangi Kanadą ir Ontario 
provinciją valdo konservato
riai, tas biudžetas būtų galė
jęs turėti didelės įtakos rinkė
jams Ontario provincijoje.

Kanados ministerio pirm. B. 
Mulronio vyriausybė surengė 
ekonominę konferenciją Ota
voje. Jon buvo pakviesti vi
soms grupėms atstovaujantys 
136 kanadiečiai, pradedant 
verslininkais, darbo unijų at
stovais ir baigiant bedarbiais. 
Šia konferencija buvo norima 
gauti pritarimą finansų mi
nisterio M. Wilsono ruošia
mam Kanados biudžetui, ku

riame reikės imtis priemonių 
deficitams sumažinti, parū
pinti daugiau darbų. Dabar
tinė Kanados skola yra pasie
kusi $190 bilijonų. Vien tik 
jos palūkanoms padengti iš 
trijų gaunamų dolerių tenka 
išleisti vieną. Tai yra nepake
liama proporcija vyriausybei, 
sumažinanti sumas darbams 
plėsti. Konferencijoje jokių 
sprendimų nebuvo padaryta, 
tik pasikeista skirtingomis 
dalyvių nuomonėmis. Versli
ninkų atstovai kalbėjo apie 
deficito mažinimą, darbo uni
jų — apie darbo parūpinimą 
deficitų sąskaita. Galutinį 
sprendimą teks padaryti finan
sų ministeriui M. Wilsonui. 
Nauda tik ta, kad savo nuomo
nes galėjo pareikšti beveik 
visų Kanados grupių atstovai. 
Dvi dienas trukusi konferen
cija kainavo beveik milijoną 
dolerių. Finansinis liberalų 
kritikas D. Johnstonas ją pa
vadino dolerių eikvojimu. Jis, 
matyt, užmiršo liberalų val
džios 1982 m. sudarytą kara
lišką ekonominę komisiją, va
dovaujamą buvusio ministerio 
D. Macdonaldo, kuris už kiek
vieną darbo dieną gauna po 
$800. Lig šiol tai komisijai, ti
riančiai ekonomines Kanados 
problemas, jau išleista $20 mi
lijonų. Jos sprendimai bus pa
skelbti šią vasarą. Jie buvo 
ruošiami P. E. Trudeau vado
vaujamai liberalų vyriausybei.

Pagrindinės alaus gaminto
jos Ontario provincijoje yra 
trys didžiosios bendrovės — 
“Molson”, “Labatt” ir “Carling- 
O’Keefe”. Kai nepavyko susi
tarti su dirbančiųjų unijomis, 
alaus daryklos buvo uždary
tos vasario 26 d. Tada visiškai 
netrūko kanadiško alaus par
davimas Ontario gyventojams, 
kurie kasdien nupirkdavo 
225.000 dėžių po 24 butelius. 
Spaudoje pasirodė vedamieji 
apie laisvai prekybai žalingą 
alaus monopolį. Prekybą tvar
ko tos trys gamyklos, turinčios 
bendrus sandėlius ir 450 bend
rų krautuvių alui parduoti. Jos 
pačios nustato alaus kainas, 
kurias tik patvirtina valdžios 
LCBO taryba, kontroliuojanti 
alkoholinių gėrimų pardavi
mą, turinti savo krautuves vi
soje provincijoje. Monopolį 
atskleidė tuo pačiu laiku tri
jose didžiosiose bendrovėse 
pasibaigusi 4.000 darbininkų 
sutartis, vienuolikos alaus da
ryklų uždarymas dėl joms ne
priimtinų reikalavimų naujo
se sutartyse. LCBO nuostatai 
Ontario provincijon neleidžia 
įvežti tų pačių bendrovių pa
gaminto alaus iš kitų Kanados 
provincijų.

Prasidėjo alaus sausra, skau
džiai palietusi restoranų sa
vininkus ir 250.000 tarnauto
jų, įskaitant padavėjas, pro
gramų atlikėjus. LCBO taryba 
alų pradėjo įsivežti iš JAV, iš 
savo sandėlių tiekti ribotą kie
kį restoranams. Amerikietiš
kas alus betgi yra brangesnis 
už kanadišką, nes už jį tenka

Ateitininkų žinios
Visas būrys Toronto mokslei

vių kovo 27-30 d.d. dalyvavo Lip- 
niūno kuopos studijų dienose 
Čikagoje.

Moksleiviai rengia savo reko
lekcijas gegužės 4-5 d.d.

Jaunučiai ir jauniai kovo 30 d., 
talkinant globėjams — G. Čepai- 
tytei, A. Karkienei ir R. Prakapui, 
dažė margučius. A. Juozapavičius 
mokė jaunius groti dūdelėmis.

Jaunučių ir jaunių susirinki
mai — balandžio 20 d.

Koordinacinis komitetas bu
vo susirinkęs aptarti įvairių veik
los klausimų. Nutarta šiuos veik
los metus baigti trumpa agape ir 
iškyla, o metinę šventę nukelti į 
rudenį.

Didžiosios savaitės adoracijos 
tvarka Prisikėlimo šventovėje: 
D. penktadienį 4.00-4.30 jaunu
čiai ir jauniai; 4.30-5.00 mokslei
viai; 5.00-5.30 studentai, D. šeš
tadienį 8.00-8.30 sendraugiai.

Padėka kun. J. Staškui ir R. Gir- 
dauskaitei už aukas veiklai. Pa
dėka A. Juozapavičiui, kuris su
tiko pamokyti jaunes dūdelimis 
groti. Visos apsidžiaugė gavusios 
dūdeles ir stropiai mokosi. L.U.

Skautų veikla
• Papildymas. “TŽ” 12 nr. para

še po nuotrauka “Toronto skautų 
bei skaučių veikėjai” praleistos 
pavardės: VI. Morkūnas ir D. Ba- 
tūrienė.

• Buvo gautas Vasario 16 gim
nazijos “Aušros” tunto tunt. s. fil. 
M. Mickienės kvietimas Toronto 
sesėms ir broliams dalyvauti kovo 
23 d. tunto vėliavos šventinime 
iškilmingos sueigos ir Kaziuko 
mugės metu. Ačiū sesei už kvieti
mą. Mūsų padovanota vėliava 
“Aušros” t. sesėms ir broliams su
kėlė naują ryžtą stiprėti veiklo
je. Tuntininkė M. Mickienė rašo: 
“Mūsų skautiška tunto vėliava, 
padovanota Toronto sesių ir bro
lių — skautų organizacijos ideo
logijos simbolis, nematomos idė
jos matomas ženklas”. Ši dovana 
Vasario 16 gimnazijos skautams- 
tėms pareikalavo ne tik pinigų, 
bet ir daug darbo. Sesė D. Batū- 
rienė paskyrė daug laiko vėlia
vos papuošimams piešti ir paruoš
ti siuvyklai. V.s. Kaz. Batūra ryž
tingai koordinavo ir tvarkė šį dar
bą, kol vėliava buvo pasiųsta Vo
kietijon. Aukotojai ir darbu pri
sidėję jaučia atlikę didelį gerą 
darbelį Vasario 16 gimnazijos se
sėms ir broliams.

• “Šatrijos” tunto posėdis — 
balandžio 9 d., 7.30 v.v., pas sesę 
Silviją Saplienę (23 Larkin Ave., 
tel. 762-2251); D. Barzdžiūtė

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

mokėti muitą. Be to, jisyrasilp- 
nesnis už kanadišką alų. Di
džiosios alaus bendrovės pra
vedė naujos sutarties balsavi
mą. Sutartį patvirtino devynių 
alaus daryklų darbininkai, bet 
atmetė “Labatt’s” bendrovės 
dviejų daryklų darbininkai: 
Toronte — trimis balsais, Lon
done — 23 balsais. Saugoda
mos savo monopolį, bendrovės 
nutarė dar neatidaryti alaus 
daryklų. “Labatt’s” daryklose 
buvo pravestas antras sutar
ties balsavimas. Šįkart nau
joji sutartis Toronte buvo pa
tvirtinta 146:138 balsų santy
kiu, o kiek vėliau Londone — 
232:147. Alaus krizė pasibai
gė, bet liko neišspręsta mo
nopolio problema, pasiekusi 
net ir kai kuriuos Ontario po
litikus. Esą didžiosios bend
rovės alų turi pardavinėti at
skirose savo krautuvėse, var
žytis tarpusavyje dėl alaus kai
nų, pristatyti alų pardavimui 
privačiose krautuvėse kaip 
kad yra daroma Kvebeko pro
vincijoje. Restoranuose dabar 
liko daug dėžių amerikietiško 
alaus, kurį LCBO vieną savai
tę leido pardavinėti papigin
tomis kainomis, kad tas alus 
netaptų visišku nuostoliu.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9 % už 90 dienų term, indėl.
91/2% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 2 m. term, indėlius 
10'/2% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9'/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą
7'/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo........... 12 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................113/4%
2 metų ...................12’/2%
3 metų ...................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 11 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 Ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. 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

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6 
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A. E. LePAGE
liiiiiiiiiiiiiiniiiiilll Dalva r Dalinda’BA-

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 769-9424

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

AJ? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- | 

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, [
1 Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect



Palaidotas a.a. Antanas Rinkūnas
Š. m. kovo 30 d. staigiai mi

rė a.a. Antanas Rinkūnas, su
laukęs beveik 76 metę amžiaus. 
Tai buvo staigmena jo šeimai 
ir visuomenei, nes velionis bu
vo ką tik grįžęs iš Western li
goninės (kovo 29 d.) kaip pa
sveikęs nuo širdies negalavi
mo. Deja, naktį, jį ištiko nau
jas, bene trečias širdies smū
gis. Greitosios pagalbos auto- 
vežimiu buvo nugabentas į ar
timiausią Queensway ligoninę, 
bet šį kartą ir medicina jau ne
begalėjo išgelbėti. Mirė 6 v.r.

Pastaruoju metu velionis 
kovojo su įvairiomis sveika
tos negalėmis, tačiau vis buvo 
darbingas, rašė knygą apie 
VLIKą, straipsnius, dalyvavo 
įvairiuose posėdžiuose bei su
sirinkimuose, kol galutinai nu
trūko gyvybės siūlas.

A.a. A. Rinkūnas buvo pašar
votas kovo 30 d. vakare Turne- 
rio ir Porterio laidotuvių na
muose Toronte, kur pirmąsias 
maldas atliko kun. J. Staškus. 
Atsisveikinimo vakaras buvo 
surengtas kovo 31, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių švento
vėje, dalyvaujant penkiem ku
nigam ir labai gausiai visuo
menei. Atlikus klebonui kun. 
J. Staškui atitinkamas maldas, 
atsisveikinimo žodį tarė: gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius, ku
ris perdavė ir PLB valdybos 
pirm. V. Kamanto užuojautą 
velionies šeimai, Tautos fon
do atstovas A. Gurevičius, ku
ris perskaitė ir VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio užuojautos tele
gramą, Kanados lietuvių fondo 
atstovas H. Lapas, KLB Toron
to apylinkės valdybos pirm. A. 
Vaičiūnas, KLK kultūros dr- 
jos ir “Tėviškės žiburių” var
du — dr. S. Čepas, KL jaunimo 
sąjungos valdybos pirm. S. Ber-

sėnaitė, Maironio mokyklos 
mokytojų atstovė S. Bubelie- 
nė, Lituanistinio seminaro 
vardu — I. Čuplinskaitė, Vil
niaus krašto lietuvių sąjun
gos atstovas Br. Saplys, Lietu
vos kankinių parapijos vardu 
— J. Karasiejus, Anapilio so
dybos korporacijos vardu —J. 
Andrulis. Pranešėjo pareigas 
atliko H. Stepaitis, kuris ve
lionies šeimos vardu prašė vie
toj gėlių aukoti A. Rinkūno 
vardo švietimo fondui arba 
Tautos fondui.

Atsisveikinimo vakare gie
dojo solistai: A. ir V. Paulio- 
niai, Vyt. Paulionis, S. Žieme- 
lytė, A. Pakalniškytė, R. Stri
maitis, V. Verikaitis. Visiem 
akompanavo J. Govėdas.

Laidotuvių pamaldos buvo 
atlaikytos balandžio 1, pirma
dienį, 11 v.r., Lietuvos kanki
nių šventovėje. Mišias konce- 
lebravo kunigai: J. Staškus, 
J. Gutauskas, A. Simanavičius, 
prel. J. Tadarauskas, K. Kakne
vičius ir Pr. Gaida. Nuoširdų 
pamokslinį žodį pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas. Vargonavo ir 
giedojo A. Paulionis ir V. Pau- 
lionienė.

Šventovė buvo pilna daly
vių. Pirmuosiuose suoluose sė
dėjo velionies žmona Juzė, duk
ra Giedrė Paulionienė su savo 
vyru ir dukrelėmis, brolis, at
vykęs iš Čikagos, skulpt. R. Mo- 
zoliauskas su žmona iš Čikagos, 
O. Mikulskienė ir kiti.

Kapinėse apeigas atliko kun. 
J. Staškus, paskutinį atsisvei
kinimo žodį šeimos draugų var
du tarė Stp. Šetkus.

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug tautiečių ne tik iš Toron- 
to-Mississaugos, bet ir iš kitų 
vietovių. Visi gyveno tuo pa
čiu jausmu, būtent netekome 
pajėgaus ir stambaus veikė
jo lietuviškoje visuomenėje. K.

Mindaugo draugijos tautinių šokių grupė Argentinoje, Berisso mieste, paminėjusi trylikos metų sukaktį. Prie
kyje — pirmininkas J. SISLAUSKAS sako sveikinimo kalbų, iškeldamas šokėjų nuopelnus
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Vancouver, B. C.
AUKOJO TAUTOS FONDUI 

$40: J. L. Macijauskai; $30: A. F. 
Kantautai, A. S. Kenstavičius, J. 
Sakalauskas, A. K. Smilgiai, H. Z. 
Tumaičiai; $20: T. J. Anderson, C. 
Demento, A. Goransonienė, A. Sta- 
lionis; $10: M. Artis, P. Dainius, 
J. A. K., M. Kokoi, V. Maler, K. Mi
lašius, V. A. Skabeikiai, P. Sku
čas, A. Šmitienė, K. E. Vanagas, J. 
Venckus; $5: M. Anderson, E. Gum- 
belis.

Aukotojams nuoširdus ačiū!
Tautos fondo atstovybė

Kanadoje

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

liULiROmi: 
J.&L. SUUMIERSK? 
Mes garantuojame:

• Tikslų apskaičiavimą 
mūsų pačių skaitytuvais

• Nurašymą visų galimų 
atskaitų

• Puikus patarnavimas 
pigiomis kainomis

• Ištisų metų finansiniai 
patarnavimai bei patarimai

2290 Bloor St. W. (at Runnymede) 
Toronto. Tel. 769-4558 

(nuo 10 v.r. iki 19.30)

TO RO 111 T ©«T

AfA
LIUSEI LAZAUSKIENEI

Čikagoje mirus,

jos liūdinčią seserį TUSĘ ZALESKIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

E. J. Benečiai A. A. Juciai
IZ. IZ. Duobaičiai S. Styrienė
E. A. Geidučiai L. H. Bukauskai

B. Urbonavičius

Dail. Telesforo Valiaus mo
nografijos sutiktuvės, sureng
tos specialaus komiteto, įvyko 
š. m. kovo 30, šeštadienį, Pri
sikėlimo salėse. Į gausią audi
toriją įžanginiu žodžiu prabi
lo dr. J. Sungaila, priminda
mas velionies dailininko asme
nybę, plačiai išsiskleidusią 
jo kūryboje. Dail. Romas Vie
sulas, monografijos autorius, 
archit. Algimanto Banelio pri
statytas, kalbėjo apie Teles
foro Valiaus kūrybą, kurioje 
rado vertingų ir tik velioniui 
dailininkui būdingų kūrinių, 
susijusių su jo gimtuoju kraš
tu Lietuva. Pianistė Aldona 
Kepalaitė iš Niujorko atliko 
Beethoveno ir Šopeno kūrinių 
su dideliu meistriškumu ir įsi
jautimu. Atrodė, kad pianinas 
kalbėte kalba jos rankomis, 
judesiais ir veido išraiška. 
Ji susilaukė ilgų plojimų, iš
prašiusių papildomų kūrinių, 
būtent dviejų Čiurlionio pre
liudijų. Nuoširdų padėkos žo
dį tarė Aldona Valienė, sumi
nėdama visus, prisidėjusius 
prie monografijos “Telesforas 
Valius” paruošimo bei išleidi
mo.

Kitoje salėje buvo surengta 
velionies kūrinių paroda, ku
rią tautiečiai gausiai lankė, 
domėdamiesi gausia ir vertin
ga jo kūryba. Dar likę nenu
pirkti kūriniai po parodos bu
vo perkelti dail- Juozo Bakio 
galerijon.

Operos solistų Danos Stan- 
kaitytės ir Algio Grigo koncer
tą Anapilio salėje kovo 31, sek
madienį, 
kankinių parapijos tarybos 
kultūrinė sekcija, pirminin
kaujama sol. S. Žiemelytės. 
Koncertas nebuvo gausus daly
viais, bet svarus savo progra
ma. Pirmoje dalyje solistai, 
akompanuojami Alvydo Vasai- 
čio, atliko lietuvių kompozi
torių kūrinius, o antroje — 
tarptautinių operų arijas ir 
duetus. Sužavėti klausovai 
stipriais plojimais bandė iš
prašyti daugiau, bet nepavy
ko. Solistams ir talkininkams 
rengėjų vardu padėkojo S. Žie- 
melytė. Jos padėką lydėjo sce
noje įteiktos gėlės programos 
atlikėjams.

Baltiečių karių veteranų ly
ga Kanadoje savo atstovų su
važiavime 1985. III. 9 “Daugu
vos vanagų” patalpose priėmė 
nutarimą prašyti Kanados vy
riausybę pasmerkti sovietinį 
imperializmą, Baltijos valsty
bių okupaciją, kovoti prieš so
vietinę plėtrą pasaulyje, rei
kalauti tarptautinėse konfe
rencijose Helsinkio akto laiky
mosi ir tęsti Baltijos valsty
bių nepriklausomybės pripaži
nimą de jure.

Kanados radijo ir televizijos 
komisija viešoje apklausoje 
priima įvairius asmenų ir or
ganizacijų pareišlymus apie 
etnines programas. Socialistų 
atstovas Ernie Epp iš Thunder

surengė Lietuvos

Mielai sesutei

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems mūsų draugams ir pažįs

tamiems, dalyvavusiems mūsų mielo vyro ir tėvo 

a. a. MEČIO KOJELIO laidotuvėse.

Dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams už mal
das koplyčioje, muz. V. Verikaičiui už gražias giesmes, 
H. Chvedukui, p. Jonaičiui už tartus jautrius atsisvei
kinimo žodžius. Ačiū visiems už gausias užuojautas, 
maldas, gėles ir aukas.

Žmona Sofija, duktė Aldona ir 
sesuo Aleksandra su šeima

AfA 
LIUCIJAI LAZAUSKIENEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą TUSEI ZALESKIENEI „ 
su šeima ir artimiesiems -

TLN moterų būrelio valdyba 
ir narės

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE ...... .

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

BOSLEY 188 Eglinton Avė. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

w. H. BOSLEY & co. LTD. REALTOR (416)486-5777 445-9469

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

S ekskursijos
į VILNIŲ ir l kitus Europos miestus

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1 č> 4 4- Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

^Telefonas 535-2331, namų 532-5893

1. Gegužės 
Gegužės

2. Birželio 
Birželio 
Liepos

3. Liepos 
Liepos

4. Rugpjūčio
5. Rugsėjo 

Rugsėjo
6. Spalio

16-24 
16-29 
20-29 
20-

3 
16 - 24 
16-29 
21 -29 
4-13 
4-19 
3-11

$1481.25
$1681.25
$1712.25

$1912.25
$1712.25
$1912.25
$1739.25
$1612.25
$1912.25
$1421.25

Visos kainos *- kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas (skaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.
Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu 
aš pats. Norintiems nu
pirksiu automobilius ar
ba ir kitus reikmenis už 
dolerius.

Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

I ' J Fl/ MlID \H “ALL TH E______
CHOICE 

A nA i tN the

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) I4<rSA§

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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Bay — Nipigon ilgame savo pa
reiškime pabrėžė reikalą pa
keisti įstatymą ta prasme, kad 
CBC ir kitų bendrovių radijo- 
televizijos programose būtų 
įvestos atitinkamos progra
mos, kurios padėtų stiprinti 
darnų sugyvenimą daugiakul- 
tūrėje visuomenėje.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų opozicinės liberalų par
tijos kritikas parlamente Ser
gio Marchi iš York West apy
linkės spaudai išsiuntinėtame 
pranešime pareiškė, jog dabar
tinė konservatorių vyriausybė 
1985-86 m. numatytame išlai
dų biudžete gerokai apkarpė 
lėšas daugiakultūriams reika
lams, būtent, sumažino jas 
$2,255,000. Bendros biudžeto 
išlaidos padidintos 7,34%, o 
daugiakultūrių reikalų suma
žintos 8,5%.

PADĖKA
Šv. Velykų proga sveikinu vi

sus savo pažįstamus, linkėdama 
skanaus margučio. Ta pačia pro
ga noriu padėkoti visoms ponioms 
ir panelėms už man suruoštą merg
vakarį, kuris liks man ilgai ne
užmirštamas. Ypatingai dėkoju D. 
Kairienei ir seseriai G. Slaboše- 
vičienei, taip pat visoms vieš
nioms: S. Arias, O. Ažubalienei, 
J. Bacevičienei, V. Balaišienei, 
B. Baibokaitei, R. Bekerienei, A. 
Cirušienei, O. Derliūnienei, O. 
Dziemionienei, M. B. Genčiams, 
P. Ivanauskienei, D. Jurevičiū
tei, L. Kazlauskienei, L. Krakaus- 
kienei, J. Kamaitienei, A. Kuncai- 
tienei, M. Liubavičiūtei, J. Liut- 
kienei, R. Laurušaitienei, J. La- 
sienei, Š. Mitachek, N. Maksym, I. 
Matusevičiūtei, R. Matulewicz, O. 
Marcinkevičienei, N. Nevulytei, K. 
Norkutei, R. Norvaišaitei, B. Pra- 
kapienei, I. Smolenskienei, B. 
Stankaitienei, J. Urbonaitei, R. 
Ulbienei, L. Vaitonytei, R. Valad- 
kienei, S. Venskienei, K. Žutau
tienei.

Visoms dėkinga -
Salomėja Jankauskaitė-Šukys

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

Advokatas
PETRAS K. SIMONELIS

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 848-0234

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

■ * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
k * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas 
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
t duris, veidrodžius
’ * atliekų pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių,

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

nDEQUrP INSURANCE &
U Ja Jl J 0 JlI Ij Ja REAL estate BROKERS

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

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. -2 v.p.p.
Narys “Better Business" biuro

“LITAS” DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS JOJA...

Daug kanadiečių, niujorkiečių, suvalkiečių ir kitų amerikiečių — visi į. . .

ISLAND FLORIDOJE
Čia rasite gintarini pajūri, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būreli (lietuvių, dolfinų, 
žuvelių, žuvėdrų), jūsų nuosavame bendranamyje-“condominium hotel" bute

BEACH CLUB OF MARCO
Apstatytas (butas, ne Jūs), išpuoštas dekoruotas su visais liuksusinio viešbučio patarnavimais. 
Jūsų ir Jūsų palikuonių amžinai. Kainos nepaprastai žemos. Vieno miegamojo butas — nuo $3,800.00 
už rudeąs savaitę. Kainos priklauso nuo pasirinkto sezono. Taip pat galite išmainyti savo butą kitose 
pasaulio vasarvietėse, kaip antai: Havajuose, Kolorado kalnuose, Meksikoje, Europoje. Nemeskite 
šimtų tūkstančių dolerių už vasarnamius, bet pirkite atostogų butą su visais patarnavimais nuo $3,800.00 
ligi $8,000.00.

Kreipkitės į “Lito” organizaciją: “Litas”, 86-01 114th Street, Richmond Hill, 
New York 11418, USA. Tel. (718) 441-2811.
Jeigu pageidausite, “Litas” garantuotai Jūsų butą atpirks penkerių metų laikotarpyje be jokio nuostolio. 
Pastaba. Parodžiusiems šį skelbimą skaitysime Kanados dolerius lygiai su JAV iki š. m. balandžio 1 d.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS.* 
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Pavasariu dvelkiantis M W Ai "JT H" W *T 
“Tėviškėsžiburių” I> /V I j 1 VJ

M MONTREAL

Kviečiame dalyvauti visus tautiečius ypač iš Toronto, Mississaugos, Hamiltono, 
Delhi, St. Catharines, Londono ir kitų vietovių, kurias lanko “Tėviškės žiburiai”'

Meninėje programoje girdėsime vyrų chorą 
“Arą” su naujai paruoštu repertuaru, solistų — 
Rimo Strimaičio ir Vacio Verikaičio duetus 
Dalyvausime dviejose loterijose — didžiojoje (su 
specialiais bilietais) ir mažojoje (su [ėjimo bilietais). 
Šokiams gros lietuvių mėgstamas orkestras “Les 
and the music masters”

Veiks įvairių gėrimų baras, bus galima gauti J. 
Bubulienės pagamintų lietuviškų valgių
Baliaus pradžia — 6.30 v. v., programos — 7 v.v.

Stalai (po 10 asmenų) rezervuojami “Tėviškės žiburių” 
administracijoje tel. 275-4672.
Bilieto kaina — $6.00, studentams — $3.00.

Dalyvaukime ir padėkime spaudai gyvuoti!

jau čia pat -
Atvelykio 
šeštadienį, 
balandžio 13, 
didžiojoje 
Anapilio

(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont.).

Dr. J. Rimšaitė kovo 20 d. “Rū
tos” klube rodė skaidres tema: 
“Gamtos jėgos ir žmogaus santy
kis su žmonėmis bei Dievu". Gra
žūs paveikslai ir puikūs paaiški
nimai visus labai sudomino. Ti
kėtina, kad daktarė, būdama "Rū
tos" klubo narė, dar kada nors 
atvažiuos iš Toronto ir parodys 
daugiau skaidrių, kurių ji, daug 
keliavusi, yra prisirinkus apsčiai. 
Pabaigoje buvo pasivaišinta ka
vute, sumuštiniais bei pyragais.

“Rūtos” klubas kovo 21 d. suren
gė išvykų į Mount St. Gregoire 
pasižiūrėti, kaip sula teka ir kaip 
daromas klevų sirupas. Vyko 22 
klubo nariai automobiliais. Pa
sidžiaugta vėsia gamta ir specia
liais pietumis. Gaila, kad dėl šal
to oro sula netekėjo, o tik prie 
klevų pakabinti kibirai buvo pil
ni ledo.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus valdyba šaukia visuotinį 
narių susirinkimų balandžio 21 d..

tuoj po pamaldų, Seselių namuo
se.

A.a. Povilas Paulauskas mirė 
kovo 19 d. Palaikai sudeginti ko
vo 20 d. Liūdi sūnus, dvi dukte
rys ir sesuo. B.S.

Dienraštis “The Gazette” 1985. 
III. 15 išspausdino skaitytojos 
Marianne Brown laiškų, kuriame 
ji išreiškia nusistebėjimų, kad 
naujoji Kanados saugumo agen
tūra seka Sov. Sųjungos konsu
lato lankytojus. Ji, norėdama 
gauti vizų vykti Latvijon, kur gy
vena jos pusbrolis, nuvažiavo 
automobiliu į sovietinį konsu
latų. Netrukus jos namuose ap
silankė saugumo pareigūnas ir 
teiravosi apie jos lankymųsi so
vietų konsulate, kelionės tikslų, 
šeimų ir pan., siūlė parodyti fil
mų apie pavojus keliaujantiems į 
Sov. Sųjungų. Šis laiškas rodo, 
kad ir kanadiečiai seka sovieti
nių agentų veiklų, pavojingų Ka
nadai. K.

TO R O i\l T (■>
Anapilio žinios

— Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka: D. ketvirtadienį — 7 
v.v., D. penktadienį — 3 v.p.p., D. 
šeštadienį — 7 v.v., Velykų sekma
dienį — 7 v.r. (Prisikėlimas), 10 ir 
11 v.r.

— Pirmoji Komunija — balan
džio 28, sekmadienį, 11 v.r. Mišių 
metu.

— Dijakonas Edmundas Putri
mas bus šventinamas kunigu bir
želio 2 d. Romoje Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus. Primicijos Anapilyje
— birželio 16, sekmadienį, 4 v.p.p.

— Pasiruošimo pamokos Sutvir
tinimo sakramentui bus tęsiamos 
sekmadieniais (nuo Atvelykio) 
po 11 v.r. Mišių.

— Kun. K. Kaknevičius vado
vavo Gavėnios rekolekcijoms 
Delhi parapijos lietuviams ko
vo 29-31 d.d.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai: $200 — J. J. Rovai, $100 — 
J. Prišas; parapijai: $50 — H. I. 
Matušaičiai.

— Pamaldos Wasagos apylinkės 
lietuviams — Velykų dienų, 11 v.r. 
Bus rodomas filmas kazimierinių 
iškilmių Romoje.

— Mišios balandžio 7, sekma
dienį, 7 v.r. — už parapijų, 10 v.r.
— už a.a. Jonų Beržinskų, 11 v.r.
— už a.a. Paulių Palubinskų ir 
Onų Kanapkienę; Wasagoje 11 v.r. 
Už a.a. Danutę Jonaitytę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos D. penktadienį su 

šv. Vakariene — balandžio 5 d., 
11.15 v.r. Giedos parapijos choras. 
Apmųstymai — anglų ir lietuvių 
kalbomis. Laikys kun. M. Hagar ir 
kun. P. Dilys. Giesmės bus atspaus
dintos.

— Pamaldos Velykų dienų (bal.7)
— 9.45 v.r. Išpažinsime Nikėjos 
tikėjimų. Pamaldas laikys kun. P. 
Dilys.

— Verbų sekmadienį pamaldų 
metu V. Dauginis, prisiminant 
mirusį senjorų kun. J. Urdzę, 
padarė ilgesnį pranešimų ir 
supažindino dalyvius su velionies 
gyvenimu ir veikla.

Lietuvių namų žinios
— Visuotiniame susirinkime 

išrinkta LN valdyba kovo 28 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. V. Dauginis, vicepirm. E. 
Birgiolas, ižd. J. Slivinskas, sekr. 
J. V. Šimkus. Socialinių ir kultū
rinių reikalų komisija: A. Jankai- 
tienė, J. V. Šimkus ir Z. Bersėnai- 
tė. Socialinės pagalbos komisija: 
V. Kulnys, B. Jackus, E. Pamatai
tis. Stipendijų fondo komisija: Z. 
Bersėnaitė, A. Jankaitienė, O. Del- 
kus, T. Stanulis, E. Pamataitis. 
Statybos komisija: O. Delkus, J. 
Slivinskas ir B. Jackus.

— Aplankyti sekantys asmenys 
ligoninėse ar namuose: P. Fra
kas, A. Rinkūnas, J. Vaitkus, P. 
Eidukaitis, J. Aleknavičius ir L. 
Valukas. Juos lankė: A. Bričkus, 
J. Dambaras, A. Borkertas, S. Po- 
derienė, B. Trukanavičius, L. Bal
sienė, A. Vaičiūnas. Žinantieji 
apie kitus, reikalingus lankymo 
asmenis, prašomi pranešti V. Kul- 
niui tel. 769-1266.

— LN poilsio stovykla šiemet 
vėl bus Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje Wasagoje rugpjūčio 10- 
18 d.d.

— LN D. penktadienį ir Velykų 
dienų bus uždari. D. šeštadienį 
“Lokys” veiks iki 6 v.v.

— LN svetainei “Lokiui” reikia 
pagalbininkų naktinei tarnybai 
nuo 6 v.v. iki 1.30 v.r. Kreiptis 
į LN raštinę.

Pačioje jaunystėje amžiny
bėn iškeliavusio a.a. Romo 
Jociaus prisiminimui (jo de
šimtųjų mirties metinių pro
ga) Daniliūnai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25.

Užjausdami Teresę Tamo
šauskienę, jos sesutei Lietu
voje mirus, V. F. Mašalai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$15.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Priešvelykines rekolekcijas 

vedė kun. dr. V. Cukuras. Jos bu
vo gausiai lankomos.

— D. savaitės pamaldų tvarka: 
D. ketvirtadienį Mišios — 7.30 v.v., 
D. penktadienį — 3 v.p.p. Po pa
maldų adoracijoj budi organiza
cijos. D. šeštadienį — privačiai 
adoracijai dienos metu į švento
vę galima įeiti per kampines du
ris. Velykų vigilijos apeigos pra
sidės 10 v. vakaro, 10.45 v.v. — Pri
sikėlimo Mišios.

— Adoracija prie Kristaus kars
to vyks visų D. penktadienio naktį, 
jei atsiras norinčių budėti.

— D. penktadienį bus rinkliava 
Šventojoje Žemėje esančioms 
šventovėms išlaikyti.

— Praėjusį savaitgalį rekolek
cijas St. Catharines lietuviams 
vedė kun. Pijus Šarpnickas, OFM.

— Ruošiasi tuoktis: Angelė Ku
činskaitė su Jerry A. Sokol.

— Pakrikštytos: Michele Eli
zabeth, Teresės (Walenciej) ir 
George Williams dukrelė; Alexis 
Mirga, Alanna ir Alexander Fab- 
ricius dukrelė.

— Gyvojo Rožinio draugija ba
landžio 6 d., 11 v.r., renkasi šven
tovėje.

— Trečiojo ordino Prisikėlimo 
parapijos kongregacijos mėnesi
nis susirinkimas ir Mišios — ba
landžio 11 d., 10 v.r. Susirinkimas 
po Mišių — Parodų salėje.

— “Margutis” — tai jaunimo Ve
lykų pobūvis Velykų dienų, 6.30 
v.v., Parodų salėje.

— Parapijai aukojo: St. Viskon- 
tienė $250, G. Galinienė $100, J. 
Budnikienė $100, E. J. Sičiūnai 
$50, M. Jasionytė $50; religinei 
Lietuvos šalpai: J. Poška $100, 
D. Zulonienė $100, V. O. Marcin
kevičiai $50, VI. Bakūnas $50; Ve
lykų gėlėms: St. Povilenskis $40, 
Jad. Ruslienė $25; pranciškonų 
klierikų fondui: T. Galinienė $100, 
O. Beniušienė $50; Vysk. P. A. Bal
takio fondui: T. Galinienė $100; 
“Share Life”: L. Simanavičiūtė 
$150, po $50: P. Kirstukas, P. 
Skrupskas, J. Šergalis, A. S. Šer- 
galiai.

— Mišios balandžio 7, Velykose, 
8.30 v.r. — už a.a. Onų ir Jonų Šiuri- 
lus, 9.30 v.r. — už a.a. Emilijų Za- 
bulionienę, 10.15 v.r. — ųž a.a. Pra
nų Kušlikį, Jonų, Vytautų, Kęs
tutį ir Simanavičių šeimos miru
sius, 11.30 v.r. — už a.a. Viktori
jų Venciuvienę; vakare 7 v. Mišių 
.nebus.

Annette pradžios mokykla š. 
m. gegužės 11 d. minės šimtąjį 
gimtadienį. Mokyklos pareigū
nai jieško senų nuotraukų, 
pažymėjimų, medalių ir pana
šių atminų (suvenyrų). Jie kvie
čia buvusius mokytojus ir mo
kinius prisidėti prie iškilmių 
ruošos ir dalyvauti būsimose 
iškilmėse. Rengėjų komitetui 
pirmininkauja Rūta Žilins
kienė. Skambinti telefonu 769- 
1137.

Sudburio Maironio šaulių 
kuopa kasmet paremia lietu
višką spaudą, skirdama aukas 
iš savo iždo. “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė $24.

A.a. sesutei Lilijai Kaplūnie- 
nei Lietuvoje mirus, A. Deks- 
nienė ir šeima užjausdama jos 
brolį Feliksą Timuką, paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $15.

“Who’s Who In Toronto” lei
dinys atspausdintas ryšium su 
šio miesto 150 metų sukaktimi. 
Tai didelio formato knyga, tu
rinti apie 600 puslapių ir daug 
iliustracijų. Vyriausias jos 
redaktorius — Ernie Snie- 
dzius. Leidinyje yra daugybė 
trumpų biografijų Toronto vei
kėjų, pareigūnų, kurie atsi
liepė į leidinio redakcijos an
ketą. Yra tik kelios lietuviš
kos pavardės.

Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 14, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas 

WBTK3I ST>L>S 
(ėjimas: $13.50 — suaugusiems,$12.50—pensininkams ir studentams, $7.50— vaikams 6-12 
metų, $3.50 vaikams iki 5 metų. Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekma

dieniais ir LN raštinėje. Telefonas 532-3311.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Įvairiausias velykinis maistas:
kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, pyragai, 
margučiai, vynas ir kt. Programa, Velykų bobutė. 
Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu paremti 
lietuviškus papročius išeivijoje.

Lietuvių namai

Nauja apylinkės taryba 
Kandidatų į KLB Toronto 
apylinkės tarybą sąrašas
1. Abromaitytė Angelė
2. Bačėnas Vincas
3. Budrevičius Kęstutis
4. Delkus Osvaldas
5. Jankaitienė Aldona
6. Jankaitienė Petra
7. Jucienė Ada
8. Kuzmas Stasys
9. Masionis Saulius

10. Mockus Feliksas
11. Petraitis Viktoras
12. Raudys Kęstutis
13. Rukša Jonas
14. Saplienė Silvija
15. Stanulis Teodoras
16. Sungailienė Angelika
17. Šturmas Petras
18. Vaičiūnas Algirdas
19. Valadka Mykolas, Dr.
20. Varanavičius Jonas
21. Vaštokas Stasys
22. Vingevičienė Albina
23. Žemaitis Algis
24. Žiemelytė Slava
25. Žiobienė Bronė
Kadangi iki nustatyto laiko pa

vyko surasti tik tiek kandidatų, 
kiek reikia sudaryti tarybai, lai
kome juos visus išrinktais sekan
čiai tarybos kadencijai, ir numa
tytieji balandžio mėn. 21 d. rinki
mai neįvyks.

RINKIMINĖ KOMISIJA

Didįjį penktadienį ir Velykų 
dieną — sekmadienį Prisikė
limo parapijos kredito koope
ratyvas bus uždarytas. Valdyba

“Tėviškės žiburių” spaudos 
balius — balandžio 13, Atve
lykio šeštadienį, Anapilio sa
lėje. Tai bus šio savaitraščio 
skaitytojų, bendradarbių, rė
mėjų bei lietuviškos spaudos 
mylėtojų susitikimas. Šaunu
sis vyrų choras “Aras” baigia 
ruošti specialią programą, 
kurioje dalyvaus ir solistai 
— V. Verikaitis su R. Strimai
čiu. Jau sudaryta vertinga lo
terija, žymioji kulinarė J. Bu- 
bulienė planuoja lietuviškus 
valgius, o orkestras rikiuoja 
baliui pritaikytą šokių muziką.

Konferenciją apie daugia- 
kultūrę rinką rengia verslo 
organizacija “Canadian Coun
cil of Better Business Bureaus” 
š. m. gegužės 8 d. “Royal York” 
viešbutyje. Ta tema kalbės 
“Multifax” bendrovės pirm. 
Don Miller ir dr. Mavis Burke. 
Registracijos kaina — $185 
asmeniui (iki balandžio 15 d. — 
$160), bendrovėm — $160 nuo 
asmens. Telefonas informaci
jai: (416) 925-3142.

A. a. Kazimiero Kvedaro at
minimui paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” po $20: Kazimieras 
Mikšys, Petras Žulys; $15: Vla
das Bartninkas; po $10: Marija 
Borusienė, Regina Butkevi
čienė.

KULTŪRINĖS VEIKLOS
SEMINARAS

1985 metų gegužės 24,25 ir 26 dienomis Toronte, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos

seselių namuose (57 Sylvan Ave.)

a. nagrinės lietuvių kultūros vertybes,
b. numatys būdus jom siekti,
c. nustatys gaires tolimesniam lietuviškos 

kultūros puoselėjimui.

Rengia KLB kultūros komisija ir visus tautiečius kviečia dalyvauti. 
Registruotis iš anksto iki gegužės 12 d. šiuo adresu: Rasa 
Kurienė, 40 Ferman Dr., Guelph, Ont. N1H 7E1; tel. (416) 
533-7425; arba: Judita Čuplinskienė, 62 Burnside Rd., Toronto, 
Ont. M6G 2M8; tel. (416) 533-7425

Linkiu visiems lietuviams

linksmų šv. Velykų

2333 Dundas St. W., Suite 204 
Toronto, Ontario M6R 3A6

A. a. Antano Rinkūno prisi
minimui paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20 I. P. Girniai iš 
Hamiltono.

A.a. Antano Rinkūno atmi
nimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams” po $10 V. V. Balsiai, 
A. S. Grigaliūnai ir A. A. Va- 
ladkos.

A. a. Kazimiero Kvedaro at
minimui A. Mingėla paaukojo 
“Tėviškės žiburių” mašinų va
jui $20.

A. a. Kazimiero Kvedaro at
minimui E. B. Beržaitienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$10.

Reikšdami užuojautą gimi
nėms, mirus a.a. Liucijai La
zauskienei, “Tėviškės žibu
riams” paaukojo po $10 A. S. 
Grigaliūnai ir A. A. Valadkos.

Inž. Aleksas Vilčinskas iš 
Britanijos Londono lankėsi 
Toronte, Hamiltone ir “TŽ” re
dakcijoje. Jis yra D. Britani
jos lietuvių sąjungos sekre
torius ir aktyviai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje. Papasakojo 
apie Britanijos lietuvių ir jų 
spaudos rūpesčius.

Dr. B. Kryshtalskyj
dental surgeon

Tel. 533-2555

Anapilio knygyne 
gauta

J. Daumantas, PARTIZANAI, 
III laida, $21.
J. Brazaitis, RAŠTAI, V t., $22.
Br. Aušrotas, SUNKIŲ SPRENDI
MŲ METAI, $10.50.
V. Baltrušaitis, 3 spalvinimo kny
gelės LIETUVOS GYVŪNIJA, ZOO
LOGIJOS SODAS ir JĖZUS, MŪSŲ 
IŠGANYTOJAS, po $3.
A. Paškonis, MARIJAMPOLĖS KA
RO MOKYKLA IR JOS KARIŪNŲ 
LIKIMAS, $4.

MYKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

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

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

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. H1X 1L7

I MONTREALIO LIETUVIŲ
I KREDITO UNIJA_____

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 MB PASKOLAS:

1 metų ...................... 10.25%
Terminuotus indėlius: Nekilnojamo

1 metų ........................ 10 % turto,
180-364 d................ 9.50% ■M asmenines ir
120-179 d................ 9.25% prekybines.

30-119d................8.75% Paskolos
Trumpalaikius indėlius mirties

už $20,000 ar daugiau atveju
Taupomosios sąskaitos: draudžiamos

specialios.................. 6.75% iki $10,000
su draudimu............. 6.50%
kasdieninis % .......... 6.50%

Čekių sąsk......................... 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

SUMUŠTINIŲ, LEDŲ IR SALDAI
NIŲ PARDUOTUVEI reikalingi 
pagalbiniai asmenys vasaros mė
nesiais Wasaga Beach vietovėje, 
dalinei ir pilnalaikei tarnybai. 
Patirtis ir draugiška laikysena 
yra būtina. Reikės dirbti vakarais 
ir savaitgaliais. Siųsti konfiden
cialiai smulkią savo veiklos san
trauką: Samori Ine., 239 Sandwell 
Drive, Oakville, Ont. L6L 4P3.

REIKALINGA PAJĖGESNĖ MO
TERIS, kuri nuo 9 v. vakaro iki 8 v. 
ryto sutiktų miegoti viename kam
baryje ir patarnauti senyvai mote
riai esant reikalui. Iki High Parko 
požeminio pėsčiomis - 7 minutės. 
Teirautis tel. 763-6498 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. Balionas.

APARTAMENTINIAI BUTAI 
“GOLDEN APPLE INN”, naujai 
pastatyti, jau nuomojami. Pigūs 
vieno miegamojo butai. Tinka ypač 
pensininkams. Arti parduotuvių, 
geras susisiekimas , autobusais, 
tik 1,5 valandos nuo Toronto į šiau
rę. Mažas miestelis, tylus, ramus 
gyvenimas, tyras oras. Galima nau
dotis pirtimis ir baseinu viduje. 
Informacijų teirautis (705) 428- 
2105 arba rašyti: P. O. Box 596, Stay- 
ner, Ont. L0M ISO.

DĖMESIO, Toronto ir apylinkų 
tautiečiai! Jei turite kilimus savo 
kambariuose ir norite juos turėti 
švarius, kreipkitės į “All Season’s 
Carpet Cleaning”. Savininkas - lie
tuvis Juozas Balionas. Susitarus, 
atvažiuoja į Jūsų namus, sąžinin
gai išvalo Jūsų kilimus, sofas, 
minkštas kėdes su “steam clea
ning” mašinom už prieinamą kai
ną. Informacijų teirautis pas Juo
zą Baliūną tel. 532-3410 Toronte.

SUN CITY, ARIZONA. Norin
tiems čia įsikurti mielai patarnau
ja D. Zakaras, Mull Realty, P. O. 
Box 1307, Sun City, Az. 85372, USA. 
Jei nuosavybė čia būtų naudojama 
tik žiemos mėnesiais, tai vasaros 
metu yra parūpinama nebrangi 
priežiūra.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikali
nėms langų užuolaidoms. “The 
Stepping Stone”, 2465 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Tel. 767-4286. Oak- 
villės apylinkėje ir vakarais tel. 
827-3446.

PARDUODU NAUJA EILUTĘ 
(konstiuiną). Mažo ūgio. Kelnės 
34x32, švarkas - 44. Pilkos spalvos, 
angliškos medžiagos, siūtas pagal 
užsakymą. Parduodu už pasiūlytą 
kainą, nemažiau $50. Skambinti 
bet kuriuo laiku. Tel. 533-5648 To
ronte. Klausti Toni.

JIEŠKOMI DU ASMENYS Anapi
lio salių tvarkymui bei priežiūrai. 
Apsigyvenimui yra atskiras na
mas. Pageidautina šeima (vyras su 
žmona). Kreiptis į kleboniją tel. 
277-1270 Mississaugoje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, gė
lės, sutvarkomi gėrimų (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas GataVeckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.
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