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Gyvenimui keičiantis
Kad žmonijos gyvenimas keičiasi, aišku ir be įrodi

nėjimų. Senovėje reikėjo išminčiaus Heraklito atskleisti 
šiai gyvenimo tiesai. Mūsų laikais, kai civilizacijos dėka 
gyvenimo tempas pasidarė žymiai greitesnis, labiau iš
ryškėjo ir keitimosi vyksmas. Per pastaruosius 40 metų 
labai pasikeitė Lietuvos gyvenimas, bet galbūt nema
žiau pasikeitė ir jos išeivijos veidas. Pastarosios vyres
nioji karta slenka vakarop, palikdama jau imigracijos 
kraštuose užaugusią arba juose gimusią kartą, kuri žvel
gia į lietuvišką ateities veiklą kitokiomis akimis. Jos va
dovai bando planuoti tą veiklą, atsižvelgdami į naujai 
susidarusią dabarties būklę. Jie aiškiai jaučia, kad busi
mieji planai turi derintis su gyvenamojo krašto kultūra, 
kurioje jie yra išaugę. Vyresnioji karta gyveno vien lie
tuviška kultūra, tik minimaliai jungdamasi į gyvenamojo 
krašto kultūrą, kiek to būtinai reikėjo. Jaunosios kartos 
pozicija jau kitokia — ji yra natūraliai įaugusi į gyvena
mojo krašto kultūrą ir žymiai mažiau — į lietuviškąją. 
Dėl to jų dviejų kultūrų derinyje persvarą turi gyvena
mojo krašto kultūra. Pagal tai vadovams ir tenka planuo
ti visą ateities lietuviškąjį gyvenimą, persvarstyti dabar
tinės veiklos formas, pritaikyti naujom sąlygom arba ras
ti visai naujas.

VISUOMENINĖJE veikloje iki šiol vyravo Bend
ruomenė, užsimojusi apimti visus išeivijos lietu
vius, išskyrus Lietuvos okupaciją remiančius tau
tiečius. Pokario išeivijai tokia plati organizacinė forma 

buvo gera. Ji telkė lietuvius, išblaškytus po visą laisvą
jį pasaulį. Nereikėjo jokios registracijos — užteko vien 
tik vidinio priklausomybės jausmo. Daug kur nebuvo jo
kių organizuotų vienetų, bet ir toliausiai nublokšti tau
tiečiai jautėsi tos pačios Bendruomenės nariais. Dabar, 
po beveik keturių dešimtmečių, tokią organizacinę for
mą reikėtų persvarstyti, nes vidinis jaunosios kartos pri
klausomybės jausmas Bendruomenei darosi labai silp
nas. Daug kas nebejaučia jokios priklausomybės. Bend
ruomenė tampa tiktai tolima idėja, kuri tikrovėje ma
žai teranda atliepio. Ypač tai pasakytina apie Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungą, kurios organizacinė forma yra 
tokia pat, kaip ir Bendruomenės. Sąjunga sako apimanti 
visą lietuviškąjį jaunimą, tačiau tik maža dalis reiškiasi 
jos veikloje. Dauguma nesijaučia tai Sąjungai priklau
santi. Ir kai būna rinkimai į tarybą, pakviečiamas atitin
kamas skaičius jaunuolių ir tuo būdu apsieinama be bal
savimų. Tokia palaida organizacinė forma nebetinka da
barčiai, juo labiau ateičiai. Panaši būklė ir Bendruome
nėje. Ir joje reikia stipresnės, glaustesnės organizaci
nės formos.

KULTŪRINĖJE veikloje taip pat jau reikia naujų 
formų. Ta linkme, atrodo, yra pasukusi Kanados 
Lietuvių Bendruomenės kultūros komisija, kuri 
organizuoja atitinkamą seminarą tiems klausimams gvil

denti. Kultūrinėje lietuvių veikloje reiškiasi du pradai 
— individualinis ir sutelktinis. Vyresniosios kartos kū
rėjai, išaugę Lietuvoje, kūrė atsiremdami į gimtojo kraš
to kultūrinį lobį. Jaunosios kartos kūrėjai to lobio netu
ri. Dėl to jų kūryba tolsta nuo Lietuvos, kaip ir jie patys. 
Jiems būtinas glaudus ryšys su lietuvių kultūra. Ta link
me reikėtų ir veikti, kad priaugančioji karta rastų kelius 
į lietuviškąjį pasaulį. Sutelktinės veiklos srityje mato
me įvairius meno sambūrius — šokio, dainos, muzikos. 
Geriausiai reiškiasi tautinių šokių sambūriai, sunkiau 
laikosi dainos grupės. Iki šiol ir jaunoji karta tose srity
se gana gražiai reiškiasi. Sunkiausia sritis — žodinė, kur 
reikia lietuvių kalbos mokėjimo. Čia tad ir reikėtų atei
ties veiklos planuotojams pajieškoti būdų, kaip tas sri
tis sustiprinti. Tai labai svarbu, nes be lietuvių kalbos 
nebus ir lietuviškos kultūros. Tautinius šokius ir lietu
viškas dainas gali atlikti ir kitataučiai. Bet tai tik pavir- 

, įšinė imitacija. Kultūra, kuria niekas negyvena, miršta. 
/ /Ir lietuviškoji kultūra išeivijoje mirs, jeigu jaunoji kar- 

, ta ja negyvens. Dabar laikas šioje srityje stipriau padir- 
/ bėti ir galimą pavojų įžvelgti.

Pasaulio įvykiai
AMERIKIEČIO MJR. A. NICHOLSONO NUŠOVIMAS RYTŲ VO
KIETIJOJE atskleidė jau 38 metus karinių atstovybių vykdomus 
legalius žvalgybos veiksmus abiejose Vokietijose. Vakarų są
jungininkai 1947 m. balandžio 3 d. pasirašė sutartį su Sovietų 
Sąjunga į padalintos Vokietijos sritis įsileisti jas okupavusių 
šalių karines atstovybes. Potsdame įsikūrė JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos atstovai, Frankfurte, Baden-Badene ir šiaurinės 
Vokietijos Buendo miestelyje — Sovietų Sąjungos. Kiekviena 
atstovybė, vadovaujama vieno ar dviejų žvaigždžių generolo, 
turi apie 20 karininkų ir karių su pilnomis diplomatų teisėmis. 
Jų negali sulaikyti nei V. Vokietijos, nei R. Vokietijos policija, 
tik buvusiu okupantų kariuomenė savo zonoje, nors oficialiai

KANADOS ĮVYKIAI

Teroristai tebėra nesusekti
Armėnų teroras iš Otavos per

sikėlė į Torontą, kai RCMP 
įstaiga gavo slaptosios Armė
nų armijos vardu atsiųstą laiš
ką, reikalaujantį iki kovo 29 d. 
išleisti į Libaną tris Otavoje 
suimtus teroristus — K. Mar- 
chelianą, O. Noubarianą ir R. 
Titzianą. Jie kovo 12 d. įsiver
žė Turkijos ambasadon, nušo
vę kanadietį sargybinį C. Bru
nelle. Vėliau pasidavė amba
sadą apsupusiai policijai. Am
basados nariai nenukentėjo, 
išskyrus pro antro aukšto lan
gą iššokusį ambasadorių C. 
Kircą, nusilaužusį dešinę ko
ją ir ranką, susižeidusį vidu
rius. Po operacijos jis dabar 
sveiksta ligoninėje. Suimtie
ji teroristai, reikalavusieji, 
kad Turkija oficialiai pripa
žintų 1915 m. įvykdytą armėnų 
tautžudystę, bus teisiami už 
sargybinio C. Brunelle nužu
dymą. RCMP įstaigai Toronte 

atsiųstame laiške buvo grasi
nama balandžio 1 d. susprog
dinti tris bombas Toronto vie
šojo susisiekimo TTC bendro
vės linijose, jeigu teroristai 
iki kovo 29 d. nepasieks Bei
ruto.

Policijos specialistai nuta
rė, kad grasinimas nėra tik ei
linis pokštas, nors balandžio 
1 yra laikoma malagių diena. 
Buvo nutarta apie šią grėsmę 
painformuoti torontiečius, ku
rie kasdien TTC bendrovės su
sisiekimo linijomis atlieka 
apie pusantro milijono kelio
nių. Ypač daug keleivių iš ry
to vyksta darban ir po pietų 
grįžta namo. Kartu buvo pa
skelbta, kad policija imsis vi
sų priemonių jų saugumui už- 
tiktinti. Pagrindinis dėmesys 
teko požeminiams traukiniams 
bei jų stotims, kur bombos ga
li padaryti daugiausia nuosto-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvių spaudos atstovai su Ontario vyriausybės ministeriais spaudai skirtame priėmime Toronte. Iš kairės: 
ministere SUSAN FISH, premjeras FRANK MILLER, ANTANAS RINKŪNAS ir RAMŪNĖ JONAITIENĖ

Karo nusikaltėlių jieškotojai
Įvairūs balsai, pasirodę amerikiečiu spaudoje

Ryšium su karo nusikaltė
lių pajieškomis JAV-se ameri
kiečių spaudoj vis dažniau 
pasirodo straipsniai ta tema. 
Jei anksčiau juose buvo smer
kiami nusikaltėliai, tai dabar 
kritiško žodžio susilaukia ir 
jų jieškotojai — OSI įstaiga.

Mcngele ir KGB
“The Washington Times” 

1985. II 21 išspausdino veda
mąjį straipsnį, kuriame rašo
ma apie reikalą ne tik Menge- 
lę surasti, bet ir KGB pasmerk
ti. Esą dabar OSI pasitenkina 
įprastine imigracijos proce
dūra, vedančia į įtariamų as
menų deportavimą R. Europos 
kraštuosna, kur nešališkas 
teismas yra negirdėtas daly
kas. Be to, pasak Amerikos 
baltiečių, OSI jieško kaltinin
kų, naudodamiesi KGB patar
navimais.

“Kodėl KGB staiga susido
mėjo nacių karo nusikaltė
liais?” — klausia laikraštis 
ir pateikia baltiečių nuomo
nę: “Amerikos baltiečiai, ku
rie pasidarė OSI galvosūkiu, 
mano, jog sovietai, didėjant 
nerimui Baltijos valstybėse, 
tuo būdu laimi propagandinė
je srityje, apšaukdami jas na
cių kolaborantėmis. Be to, iš
kėlimas 40 metų senumo žiau
rybių gali nukreipti dėmesį 
nuo nesiliaujančių sovietinių l 
žiaurybių. Taip pat karo nu
sikaltėlių klausimas didina 
plyšį tarp Amerikos žydų bend
ruomenės ir Amerikos baltie
čių, kurių antisovietinė lai
kysena yra tikrai stipri”.

Išvadoje minėtasis dienraš
tis pareiškia: “Jeigu teisingu-/ 
mo departamentas bendradar
biauja su Stalino palikuoniais, 
tai vykdo teisminę apgaulę”. '

Jauni baltiečiai
Tas pats dienraštis “The 

Washington Times” 1985. III. 8 
išspausdino ilgą reportažą 
“The Angry Young Balts” (jau
ni ir pikti baltiečiai). Iš nuo
traukos matyti, kad tiems bal- 
tiečiams atstovauja estė Mari- 
Ann Rikken, Ojars Kalninš ir 
Algis Šilas. Jie su dideliu pla
katu “Freedom for the Baltic 
States” dalyvavo demonstraci
joje drauge su ukrainiečių 
grupe prie JAV kongreso rū
mų, kur lankėsi sovietinės Uk
rainos kompartijos gen. sekre
torius Sčerbicky.

Reporterė Kathleen Tyman, 
trumpai pasiteiravusi apie 
ukrainiečius, plačiai domė
josi Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Minėti baltiečių atstovai 
jai papasakojo apie dabartinę 

būklę Baltijos kraštuose, vis
pusišką sovietinę priespaudą.

Estė, paklauski apie karo 
nusikaltėlių by;as, pareiškė, 
kad baltiečiai jc nis yra nepa
tenkinti, nes da įgeltu atveju 
panaudojama K -B medžiaga, 
kuri yra visai n< atikima, ne
silaikomu įprątJnio teismi
nio proceso. Bafliečiai bei R. 
Europos ateiviai įžiūri nacių 
karo nusikaltėliy jieškojime 
norą įvaryti kylį tarp minėtų 
europiečių ir žydų bendruo
menių Amerikoje, suplakti eu
ropiečius su naciais ir tuo bū
du sustabdyti antisovietinę 
jų veiklą.

Kojelio pareiškimas
Tame reportaže paminėtas 

ir Linas Kojelis, Baltųjų rūmų 
pareigūnas. Jis pareiškęs, kad 
baltiečiai remia karo nusikal
tėlių pajieškas, bet kritikuo
ja teisingumo nebuvimą Sov. 
Sąjungoje. Norint pakeisti da
bartinę procedūrą, esą reikė
tų atitinkamo įstatymo. Rasak
L. Kojelio, Amerikos baltie
čiai per mažai domisi politi
ka, laikosi izoliuotai. Jie to
je srityje esą atsilikę nuo ki
tų tautinių grupių. Pvz. Ameri
kos graikai, kurių skaičius 
maždaug toks pat kaip ir lietu
vių, praėjusiame kongrese 
(parlamente) turėjo du senato
rius ir tuziną atstovų rūmuo
se. Lietuviai neturėjo ir ne
turi nė vieno.

L. Kojelis taip pat pareiškė, 
kad Amerikos lietuviai savo 
kilmės kraštui Lietuvai geriau
siai gali pasitarnauti politi- 
ne veikla, kurioje negali reikš
tis Lietuvos lietuviai. Tai esą 
svarbiau nei lietuvių kalbos 
bei kultūros išlaikymas Ameri
koje. Ta užduotis priklausanti 
Lietuvos lietuviams.

Anužio pasisakymas
Karo nusikaltėlių pajieškų 

tema JAV-se pasisakė ir kiti 
laikraščiai. “Lansing State 
Journal” 1985. I. 23 išspaus
dino lietuvio Sauliaus Anužio 
pasisakymą, kuriame jis rašo 
apie JAV teisingumo departa
mento ir sovietų bendradar
biavimą, užkertantį kelią kal
tinamųjų gynėjams prieiti prie 
liudininkų ir dokumentų sovie
tų okupuotuose kraštuose. 
Esą OSI įstaiga laiko karo nu
sikaltėliais net tuos, kurie vo
kiečių okupacijos metais Lie
tuvoje buvo valdinėje tarnybo
je. Bet tai esanti klaidinga 
nuomonė, nes lietuviai okupa
cijos metais gynė tiktai savo 
krašto interesus ir silpnino 
okupacinės vokiečių valdžios 
pajėgumą.

Kiti pareiškimai
“The Register” 1985. II. 14 

išspausdino A. B. Mažeikos 
pasisakymą, pabrėžiantį so
vietinės sistemos įsiskverbi
mą į JAV teisminį procesą. 
OSI organizuojamos bylos, 
esą sovietų kurstomos JAV- 
se, o pačioje Sįov. Sąjungoje 
persekiojami žydai.

Tas pats laikraštis 1985. III. 3 
išspausdino ir J. Matulaičio 
pareiškimą, iškeliantį pana
šias mintis ir primenantį di
deles lėšų sumas, skiriamas 
OSI įstaigai tada, kai visiems 
rūpi valstybės biudžeto maži
nimas. Tai pripažinęs ir tei
sėjas Norman C. Roettinger: 
“Niekad .. . teismas nėra ma
tęs tokių vyriausybės išlai
dų ...”

“The Spotlight” 1985. I. 28 iš
spausdino plačią informaciją 
apie latvio Edgars Laipenieks 
bylą, kurią pastarasis laimė
jo ligšiolinėse instancijose. 
E. Laipenieks pareiškė tarna
vęs Latvijos policijoje, suėmęs 
keletą komunistų, juos tardęs, 
bet nieko nėra fiziškai palie
tęs. Suimtųjų tarpe esą buvo ir 
žydų ne dėlto, kad jie žydai, 
bet dėl to, kad jie buvo komu
nistai ir sovietų kolaboran
tai.

“Mūsų nesustabdys”
“The Journal News” (data iš

karpoje nenurodyta) išspaus
dino adv. E. Rosenbaumo kal
bą, pasakytą Pomona Jewish 
Center patalpose Rocklande 
(prie Niujorko). Šis teisinin
kas yra dirbęs OSI įstaigoje 
1980-1983 m. Savo kalboje nu
žudytų žydų palikuonims jis 
pareiškė, kad laikas dirba jų 
nenaudai: miršta ir kaltinin
kai, ir kaltinamieji, sunku su
rasti šalį, kuri priimtų depor
tuojamus karo nusikaltėlius. 
Didžiausią grėsmę OSI veiklai 
esą sudaro baltiečių, lietuvių, 
ukrainiečių ir R. Europos atei
viai. Mat OSI parodė, kad žy
dus naikino ne vien vokiečiai. 
Laikraštis “Darbininkas” sar
kastiškai vertinęs filmą “Ho
locaust” ir rašęs, kad šis fil
mas turėtų prasidėti ne 1940 o 
1917 m., kai žydai vadovavo Ru
sijos revoliucijai. Be to, mi
nėtoji europiečių koalicija 
darbuojasi Baltuosiuose rū
muose Vašingtone, teisingumo 
departamente, saugumo tary
boje, kongrese. Ji išdalinusi 
kongreso nariams 650 egzem
pliorių knygos, kaltinančios 
OSI veiklą. Baigdamas kalbą, 
adv. E. Rosenbaumas pareiš
kė: “Tos grupės mūsų nesu
stabdys jokia kaina”. M. 

okupacija jau seniai yra pasi
baigusi. Karinių atstovybių 
nariai turi laisvo važinėjimo 
teises, išskyrus nedideles už
draustas sritis. Vakariečiai 
R. Vokietijoje seka ir fotogra
fuoja sovietų kariuomenės ju
dėjimą, ginklų tiekimą, sovie
tai panašiai elgiasi V. Vokie
tijoje, pagrindinį dėmesį skir
dami vokiečių, amerikiečių, 
britų bei kitų tautų kariams. 
Mjr. A. Nicholsonas, gerai mo
kantis rusų ir vokiečių kalbas, 
tik atliko savo darbą, kovo 24 
d. pro langą fotografuodamas 
sovietų ginklų sandėlį. Jį per
šovė sovietų sargybinis ir netgi 
neleido automobilį vairavu
siam seržantui J. Schatzui su
teikti pirmos pagalbos. Abu 
amerikiečiai buvo uniformuo
ti, atvažiavę specialiai paženk
lintu automobiliu. Daroma iš
vada, kad Maskva turbūt nori 
uždaryti karines atstovybes, 
nes iš laisvos žvalgybos dau
giau naudos turi vakariečiai. 
Lig šiol R. Vokietijoje žuvo tik 
vienas prancūzų puskarinin
kis, kurio automobilis susidū
rė su vokiečių kariuomenės 
sunkvežimiu. Prancūzai įta
ria, kad tas susidūrimas buvo 
specialiai suorganizuotas so
vietų.

Pritaria susitikimui
Naujasis kompartijos vadas

M. Gorbačiovas pritaria prez. 
R. Reagano pasiūlytam abiejų 
vadų susitikimui. Esą tuo klau
simu yra pradėtas susirašinė
jimas, tačiau nei data, nei vie
ta dar nenustatyta. M. Gorba
čiovas taipgi pranešė, kad iki 
lapkričio mėnesio sustabdo
mas trigalvių branduolinių 
sovietų “SS-20” raketų išdės
tymas R. Europoje. Atrodo, 
šiuo pareiškimu norima turė
ti įtakos deryboms Ženevoje, 
paveikti Atlanto Sąjungai pri
klausančias valstybes V. Euro
poje, kad jos atsisakytų “Per
shing 2” raketų ir skriejančių 
bombų. Iš tikrųjų šis M. Gor
bačiovo pažadas neturi dides
nės reikšmės, kai Europoje jau 
yra išdėstyta 414 “SS-20” ra
ketų, o JAV “Pershing 2” rake
tų ir skriejančių bombų pri
statymo planas tik pradeda
mas įgyvendinti. JAV atstovų 
rūmai ir senatas patenkino 
prez. R. Reagano prašymą pa
gaminti 21 didelę “MX” rake
tą. Pinigai tų raketų gamybai 
jau paskirti. Su “MX” raketo
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Kitataučių spaudoje

Apie Japonijos konsulą Kaune ir kitus įvykius 
Žmogaus teisių konferencijai artėjant 

Jau ruošiamasi, kad būtų išgirstas pavergtųjų balsas 
Rašto žmogus ir dosnus rėmėjas

Kun. dr. J. Prunskis, stambiomis sumomis parėmęs mūsų raštiją
Nežinomas Lietuvoje, garsus Lenkijoje 

“LKB kronika" apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį 
Žvilgsnis į kazimierinius metus 

Dr. J. Sungaila apie kazimierinių metų renginius 
Ne novelė, o romanas “Poland”

Amerikiečio autoriaus kūrinys, vertas plataus dėmesio 
Kaunas nugalėjo Maskvą 

Pranešimas apie “Žalgirio” laimėjimą krepšinio rungtynėse

mis prez. R. Reaganas tikisi su
silaukti Maskvos nuolaidų Že
nevos derybose. Jų rezultatai 
neskelbiami.

Nuvertė prezidentą
Sudano prez. J. Numeiris, 

valdžion atėjęs kariuomenės 
sukilimu 1969 m. gegužės 25 d., 
vėl buvo nuverstas kariuome
nės. Sukilimui šį kartą vado
vavo prieš tris savaites kraš
to apsaugos ministeriu ir šta
bo viršininku paskirtas gen. A. 
R. Suwar-al-Dahabas, pasinau
dodamas prasidėjusiomis de
monstracijomis ir riaušėmis. 
Gyventojų nusivylimą atnešė 
kieta J. Numeirio linija, eko
nominės krašto problemos. 
Dėl jų teko nuvertinti 48% vie
tinę valiutą, atšaukti valdžios 
paramą pagrindiniams gyveni
mo reikmenims. Duona pa
brango net 33%. Žinia apie val
džios pasikeitimą J. Numeirį 
pasiekė Kairo orauostyje, kai 
jis grįžo iš Vašingtono, iš prez. 
R. Reagano gavęs $67 milijo
nus paramos. J. Numeiris pa
laikė artimus ryšius su JAV 
ir Egiptu. Valdžios pasikei
timą tuojau patvirtino karin
goji Libija. Pietiniame Suda
ne vyko partizaninis karas, re
miamas Libijos ir komunisti
nio režimo Etiopijoje. Atrodo, 
didesnio politinio pasikeiti
mo nebus, nes gen. A. R. Suwar- 
al-Dahabas yra profesinis ka
rys, baigęs karo akademijas 
Jordanijoje ir Britanijoje, daž
nai lankęsis Egipte, pažįsta
mas aukštiesiems Egipto ka
rininkams. Ryšius su JAV už
tikrina gaunama ekonominė 
parama, nuolatinis kviečių 
įsivežimas.

Laimėjo rinkimus
1984 m. kovo mėnesį pilie

tinio karo nusiaubtame Salva
dore prezidentu buvo išrink
tas demokratijos siekiantis J.
N. Duartė, bet taikos ir refor
mų fronte jis nedaug tegalė
jo padaryti, kol parlamente 
atstovų daugumą turėjo dvi 
dešiniojo sparno konservato
rių partijos. Parlamento rin
kimuose praėjusią savaitę at
stovų daugumos netikėtai su
silaukė jo krikščionių demo
kratų partija. J. N. Duartė da
bar galės tęsti pradėtą žemės 
ūkio reformą, jos padalinimą 
žemdirbiams. Už krikščionis 
demokratus balsavo net 53,9% 
rinkėjų.
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AfA 
ANTANUI RINKŪNUI 

mirus,
giliai užjaučiame velionies žmoną JUZĘ, dukterį 

GIEDRĘ su šeima, brolį JONĄ ir kitus 
artimuosius-

D. ir R. Sonda V. ir E. Sonda

AfA 
ANTANUI RINKŪNUI

mirus, 
jo žmoną JUZĘ RINKŪNIENĘ ir dukrą GIEDRĘ
PAULIONIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučia -

Danguolė, Antanas Baziliauskai 
ir šeima

AfA 
LIUSEI GRIGALIŪNAITEI- 

LAZAUSKIENEI 
mirus Čikagoje,

jos seseriai TUSEI ZALESKIENEI bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą - 
T. D. Renkauskai L. Alekna

M. Račys

PADĖKA

A. a. IRENAI PAULIONYTEI- 
KLIORIKAITIENEI

mirus, visiems kurie pareiškė mums užuojautą mūsų 
liūdesio valandose raštu, žodžiu ar užprašytomis šv. 
Mišiomis, tariame nuoširdų ačiū.

Jonas Kliorikaitis su dukterims 
Vincas Paulionis su šeima

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už dalyvavimą 

laidotuvėse mano tėvo

a. a. TITO SAVICKO
bei palydėjimą į kapines.

Didžiausią padėką reiškiu klebonui kun. J. Staškui, 
kun. A. Tamošaičiui, SJ, atvykusiam iš Čikagos, p.p. Pali- 
šaičiams iš Montrealio, karsto nešėjams. Taip pat dėkoju už 
gėles ir šv. Mišias.

Ačiū už pusryčius: p.p. Juzumams, K. M. Janeliūnams; 
už pyragus: p. Daržinskienei, p. Pūkienei, p. Girdauskienei.

Teatlygina jums Dievas!
Su nuoširdžiu dėkingumu - nuliūdusi žmona Morta 

ir sūnus Vytas Savickai

Canabian ®lrt J-tlcinorialš Ltb.
.176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALS - 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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bombos Prahoje
Atrodė Gestapas įsitikino, 

kad kun. Petras yra tikrai pa
bėgęs iš Čekoslovakijos pro
tektorato, todėl ir į Jihlavą 
daugiau jo agentai nebesilan
kė. Be to, lūžtant visur fron
tui, Gestapo varžtai truputį 
atsileido, budrumas sumažėjo. 
Kolonistai vokiečiai buvo jau 
pakėlę sparnus grįžti į savo 
Reichų, nes čeky tauta aiškiai 
ėmė rodyti savo dantis, kiek
viena proga sabotuodama vo
kiečius. Daug kur dideli ūkiai, 
puošnūs namai ar gražios vi
los, atimtos iš čekų ar žydų ir 
padovanotos nusipelniusiems 
naciams, dabar ėmė tuštėti, 
likdamos be savininkų. Visi 
pajuto, kad karo dievaitis tuoj 
padės ginklų, ir taika įsivieš
pataus.

Ir kun. Petras, pajutęs apsil- 
pusį gestapinį slibinų, išlin
do iš savo urvo, kuriame buvo 
ištūnojęs net septynis mėne
sius ir slapčia, nepastebėtas 
priešų, atvažiavo traukiniu į 
Prahų pas mane pasiimti savo 
daiktų ir kartu paplanuoti to
limesnės gyvenimo eigos. Čia 
kun. Pr. Brazio jis jau nebe
rado, nes pastarasis prieš ke
turias savaites mano palydė
tas slaptai išvyko į Vokietijų, 
nes čia Gestapo agentai jo jau 
stropiai jieškojo. Matyt, ir jis 
buvo nemažiau “nusikaltęs”, 
kaip ir kun. Petras. Kun. Pra
nas iš Vokietijos tuoj išvyko į 
Romą ir kiek vėliau buvo įšven
tintas vyskupu.

Prahoje kun. Petras dienos 
metu nesirodydavo, kad nesu
tiktų nepageidaujamų “pažįs
tamų”.

Rodos, tai buvo 1945 m. ba
landžio 11 d. Tamsu. Purkšnoją 
gaivus pavasario lietus. Nuo 
Prahos senamiesčio stačių sto
gų bėga vanduo ir bumpteli 
ant grindinio. Miesto gatvėse 
girdisi mudviejų pakaustytų 
geležinukais batų poškėjimas.

Aš stabtelėjau. Kun. Petras 
klausia mane: “Ko sustojai, ar 
nori dar labiau išsimaudyti? 
Skubėkim, negaišk! Žinai, kad 
studentės Markevičiūtės anks
ti eina miegoti, ypač Aldutė, 
kurios plaučius džiova ėda. 
Pavėluosimi”

Mūsų tikslas buvo atsisvei
kinti, ir pranešti toms geroms 
lietuvaitėms, kad jau esame 
pakėlę sparnus palikti Čeko
slovakiją, nes dideliais šuo
liais raudonoji komunizmo 
banga slinko jos sienų link.

Štai, Karlova Most-Karlo 
tiltas. Debesys sklaidosi. 
Dingsta lietus. Dangaus pro
švaistėse mirksi žvaigždės. 
Ant tilto jau įžiūrimos šven
tųjų skulptūrų figūros. Ima 
staugti mirties klaikumu vi
sos “auksinio” miesto sirenos. 
Tiltas ilgas. Skubėjome suši
lę, nes reikėjo surasti slėptu
vę. Jau girdėti amerikiečių ar 
anglų bombonešių burzgimas. 
Aliarmas buvo per vėlai pa
skelbtas. Bombonešiai dan
gaus debesuotumo dėka nepa
stebėti prisiartino prie mies
to. Be to, čekai manė, kad jų 
miestų sąjungininkai nebom
barduos, juk čia ne Vokietija.

Pradeda poškėti priešlėktu
viniai pabūklai. Šviečiančios 
kulkos raižo dangų, o lėktu
vai maurodami slenka į Pra
hos centrą. Mums atrodė, kad 
jie jau ant mūsų galvų. Girdis 
visur garsūs, baisūs sprogimai 
ir tai nelabai tolimoje mūsų 
aplinkoje. Bumpsėjo, tarškėjo 
visas “auksinis” miestas. Vir
pėjo oras. Jau mudu laukėme 
nusileidžiant bombų ant mū
sų nugarų. Juk mes esame pa
vojingoje vietoje — ant tilto.

Po kiek laiko viskas nutilo. 
Pranyko maurojančių bombo
nešių garsai. Miestas švietė 
gaisrais. Didžiuliai dūmų ka
muoliai vertėsi tyliosios Mol
daves pakrantėmis. Tamsiame 
upės vandenyje atsimušė ne
toli degančių pastatų lieps
nos ir raudoni jos liežuviai 
raibuliavo vandenyje.

Kaukia pavojaus atšaukimo 
sirenos. Žmonės susijaudinę 
išsilieja į gatves. Į nelaimės 
ištiktas vietas skuba vokiečių 
ir čekų policijos gelbėjimo 
mašinos. Taip pat ugniagesių 
ir Raudonojo kryžiaus maši
nos, klaikiai rėkdamos, lekia 
į subombarduotas vietas.

Vėliau sužinom, kad per šį 
trumpą bombardavimą žuvo 
arti tūkstančio žmonių, su
daužyta daug viešų ir priva
čių pastatų, net šventovių.

Dangaus lempos
Kunigas Petras ir aš pasi

rinkome savo kelionei į Vaka
rų pasaulį 1945 m. balandžio 
13 d. Ilgiau laukti Čekoslova
kijoje nebebuvo jokios pras
mės. Kasdienis sirenų kauki
mas, nuolatinis miestų bom
bardavimas iš visų pusių, ar
tėjimas raudonosios komuniz
mo bangos mus skatino skubė
ti Pilzeno link, kur tikėjomės 
išvysti amerikiečius.

Kun. Petras ir aš, paėmę į 
globą Stasio Ažubalio žmoną 
Elzbietą ir tris jos vaikus, at
sidūrėme Prahos Hauptbahn- 
hof stotyje. Lygiai dvyliktą 
valandą nakties pajudėjo mū
sų traukinys. Truputį pavažia
vęs sustojo ir taip pusantros 
valandos teko išsėdėti vago
ne, nežinant kada vėl jis pa
judės. Civiliams keleiviams 
buvo mažai palikta vagonų, 
daugiausia buvo rezervuota 
kariuomenei. Pagaliau 1.30 v. 
nakties vėl važiavome. Trau
kinys judėjo iš lengvo, visai 
neskubėdamas, delsdamas, vis 
stovinėdamas, kad ir mažiau
sioje stotelėje.

Naktis buvo tamsi, mėnesio 
visai nesimatė, tik keletas 
žvaigždžių, išlindusių iš po 
debesų, mirksėjo.

Mūsų skyrius, kaip ir kiti, 
buvo kietai prikimštas kelei
vių, daugiausia čekų. Daugelis 
neturėjo vietos ir kojai pasta
tyti. Stasio Ažubalio vaikai 
Marytė ir Stasiukas saldžiai 
miegojo prisiglaudę prie savo 
motinos, bet jauniausioji Sta
sytė, gulėdama savo vežimė
lyje kažkodėl verkė.

Staiga mūsų visų veidai ta
po nušviesti rausvai gelsva 
šviesa. Nustebę baimingi žmo
nių veidai sužiuro pro trau
kinio langus, stebėdamiesi, 
kur dingo tamsios nakties juo
dumas. Šone mūsų traukinio, 
kaip “specialistai” kareiviai 
aiškino, kabojo maždaug už 
30 km erdvėje keturios grupės 
ir kiekvienoje grupėje po še
šis apskritus šviesius kamuo
lius. Daugelis iš važiavusių
jų pirmą kartą matė tokius 
“stebuklus”. Šviečiančios lem
pos, kabodąmos erdvėje, pa
mažu skleidėsi viena nuo ki
tos tolyn ir iš aukštybių la
bai, labai pamažu leidosi že
myn, puikiai apšviesdamos 
didžiulius žemės plotus. Mums 
atrodė, kad vienas toks švie
sulys kabojo tiesiog virš mūsų 
galvų ant traukinio, bet tik la
bai aukštai. Jo šviesa buvo to
kia stipri, kad galėjai lengvai 
skaityti laikraštį.

Mūsų traukinys sustojo, bet 
pataikė ant tilto per Berounka 
upę. Traukinį maskavo aukštai 
iškilę geležinio tilto krėglai. 
Žmonės nervinosi, kad tokioje 
pavojingoje vietoje sustabdė 
traukinį. Jie tiesiog traukinio 
vairuotojus koliojo. Tačiau 
traukinys čia neilgai stovėjo 
ir vėl pradėjo judėti. Pakabin
tos danguje šviesos nenyko. 
Traukinys, pavažiavęs keletą 
kilometrų, pasiekė kalnuotą 
vietovę ir viename miške su
stojo. Tai buvo tikrai ideali 
maskuojanti vieta, nors ir die
nos šviesoje, priešo akis sun
kiai mus pastebėtų. Dabar 
žmonių širdys, nors dar vis 
pagreitintai plakė, kad švie
sos nenyksta, bet balsuose jau
tėsi įtempimo atslūgimas.

Tolumoje girdėjosi lėktu
vų burzgimas ir sprogstančių 
bombų dundėjimas bei tratėji
mas priešlėktuvinių patrankų. 
Mūsų traukinio kryptis buvo 
Pilzeno link. Taigi artėjame 
prie vakariečių fronto.

Padangėje kabančios lem
pos pamažu leidosi žemyn ir 
ėmė slėptis už kalnų bei miš
kų. Tolumoje matėsi tik rau
donos atošvaistės. Pagaliau 
visai pranyko padangių švie
suliai ir vėl nakties juodu
mas apgobė žemę, o tamsa pa
slėpė keleivius, atitolino mir
tį, grąžino ramybę, ir širdyje 
kiekvienas keleivis džiūgavo. 
Nutilo ir lėktuvų burzgimas. 
Mūsų traukinys, nors ir iš leng
vo, bet vėl judėjo pirmyn.

Bekeliaudami su kun Petru, 
aptarėm reikalą kuo greičiau 

pasiekti Pilzeną ir iš ten pa
traukti kur nors į jo apylinkę, 
kokį nors kaimelį, nes aiškiai 
matėsi, kad vakariečių frontas 
tikrai priartėjo prie Čekoslo
vakijos sienų ir jau žengia jos 
laukais.

Mūsų traukinys dunda pir
myn. Išaušo rytas. Raudona 
saulė, išsimiegojusi per nak
tį, kilo dangumi. Kun. Petras, 
susispaudęs suolo kertėje, 
meldėsi, skaitydamas brevi
jorių.

Pasiekėme Rokycany mieste
lį, kuris yra 15 km nuo Pilze
no, 10 v.r. Čia traukiniui su
stojus, stoties gyventojai pa
sakojo, kad nakties metu ame
rikiečių ir anglų bombonešiai 
sunaikino Pilzeno miestą, į 
kurį mes keliaujame.

Puola traukinį
1945 m. balandžio 14 d. ry

tas. Ką tik mūsų traukiniui 
pavažiavus keletą kilometrų 
nuo Rokycany stoties, pasigir
do lėktuvų burzgimas ir tuoj 
po to daužomų traukinio va
gonų stiklų žvangėjimas bei 
žmonių riksmas. Traukinys 
sustojo. Žmonės šoko laukan. 
Durys užsikimšo, nes kiekvie
nas skubėjo gelbėti savo gy
vybę.

Kun. Petras, prasiskynęs 
kelią savo plačiais pečiais, 
nešinąs mažiausiąja Ažuba
lių Stasyte, vikriai išsprūdo 
iš traukinio ir kopė šlaitą, ap
augusį pernykšte sudžiūvusią 
ilga žole. Jam nelengvai sekėsi 
kopti, nes sausa žolė buvo sli
di. Ten pat ropojo masė įvai
raus amžiaus žmonių. Čia vaiz
das buvo panašus į skruzdžių 
sujudimą atvertus akmenį, po 
kuriuo buvo jų buveinė. Visi 
traukinio keleiviai ropojo ir 
bėgo į visas puses.

Netrukus ir man su p. Ažu- 
baliene ir jos vaikais Maryte 
ir Stasiuku pavyko išeiti iš 
traukinio ir nugalėti to kal- 
niūkščio sunkumus. Aš už ran
kutės tempiau 7 metelių Mary
tę, o p. Ažubalienė — savo 5 
metelių sūnelį Stasiuką Tik 
ką mums užkoptos ant kdlha- 
gūbrio, staiga žmonių masė 
sugulė kniūbščia ant purvi
nos žemės. Automatiškai ir 
mudu su Maryte prilipom prie 
smėlio gūbrelio. Lėktuvai ūžė 
virš mūsų galvų. Marytė, išsi
gandusi dėl tokių netikėtumų 
ir tokio visų žmonių sujudimo, 
gailias ašarėles liejo. Ir šiuo 
momentu 30 metrų atstume 
sprogo bomba. Į orą išlėkė že
mių ir bombos skeveldrų gaba
lai. Girdėjosi iš žmonių klyks
mas ir dejavimai.

Vėl žvangėjo daužomo trau
kinio langai ir daug kur spro
ginėjo granatos, iššautos iš 
lėktuvų patrankėlių. Sproginė
jimams aptilus, vėl bėgome su 
visa žmonių mase tolyn į ply
nus laukus. Nubėgę 400 metrų 
nuo traukinio, slėpėmės įdu- 
biose vietovėse. Visas šios apy
linkės laukas buvo nusėtas 
besislapstančiais traukinio 
keleiviais, o jų buvo apie pus
antro tūkstančio.

Dabar iš tolo buvo patogu 
stebėti, kaip trys lėktuvai, pa
sipuošę baltomis amerikiečių 
žvaigždėmis, apsukę ratą pa
dangėje, vėl smigo žemyn ir 
jau trečią kartą puolė mūsų 
vargšą traukinį. Nuo jų kul
kosvaidžių kulkų ir patrankė
lių granatų vėl žvangėjo dau
žomi traukinio langai, aplin
kui tiško aukštyn žemės grums
tai.

Į žmones, pasklidusius po 
atvirą lauką, šį kartą lėktu
vai nešaudė. Po keliasdešimt 
minučių, atlikę teroro veiks
mus ir žmonių širdyse sukėlę 
amerikiečiams neapykantą, 
lėktuvai dingo už horizonto. 
Žmonės vėl sulipo į traukinį. 
Šis traukinio užpuolimas gar
vežio nesugadino, tik trauki
nio vagonus apgadino, išdau
žė beveik visus langus. Per 
pirmą netikėto užpuolimo ban
gą vienas žmogus buvo užmuš
tas, gana daug sužeista.

(Bus daugiau)

Žymiajam lietuvių pedagogui, visuomenės veikėjui, 

spaudos darbuotojui, buvusiam “Tėviškės žiburių” 
redakcijos nariui redaktoriui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI
baigus žemiškąją kelionę, - reiškiame giliai nuoširdžią 
užuojautą ištvermingajai jo gyvenimo palydovei - 
žmonai JUZEI RINKŪNIENEI, dukrai GIEDREI 
PAULIONIENEI, žentui RIMUI bei jaunai jų šeimai, 
broliui JONUI RIMKŪNUI ir kitiem giminėm bei 
artimiesiem.

Velionies ryžtas ir ištvermė lietuviškajame kelyje 
telydi, teguodžia ir testiprina visus juo keliaujančius -

“Tėviškės žiburiai”

Kilniam Lietuvos veikėjui — 
visuomenininkui bei kultūrininkui

AfA 
ANTANUI RINKŪNUI 

mirus,
jo šeimai ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą - 

Kanados lietuvių 

fondo taryba

Mūsų gerbiamam pedagogui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI

mirus,

jo našlei JUZEI RINKŪNIENEI ir dukrai — Maironio 
mokyklos vedėjai GIEDREI PAULIONIENEI su 
šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Maironio mokykla

Buvusiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo 
ir valdybos nariui, Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkui ir lituanistinio švietimo 

bei visuomenės darbuotojui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI
mirus,

gilią užuojautą žmonai, dukrai, šeimai, giminėms 
bei artimiesiems reiškia ir kartu liūdi -

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba

Nelauktai mirus, 
pedagogui, autoriui, visuomenininkui, 

Anapilio sodybos korporacijos 
pirmininkui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI,
Anapilio moterų būrelis giliai liūdi ir reiškia 
užuojautą jo žmonai JUZEI, dukrai GIEDREI 
ir jos šeimai, broliui JONUI ir visiems 
giminaičiams.

Ilsėkis ramybėje savo pamėgtoje 
Anapilio sodyboje!

Anapilio moterų būrelis

kurmiu re
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★ Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442
^^^Crautuvd^atidaqtoo^iuo^^rallandosirytoik^^ral^fal

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Amerikos baltiečiai protesto demonstracijoje Vašingtone, kur lankėsi 
pirmasis sovietinės Ukrainos kompartijos sekretorius Vladimiras Ščer- 
bicky. Iš kairės: estė MARI-ANN RIKKEN, latvis OJARS KALNIŠ, lietuvis 
ALGIS ŠILAS Nuotr. Kevino T. Gilberto

Žmogaus teisių konferencijai artėjant

Kitataučių spaudoje
Apdovanotas buvęs Japonijos konsulas Kaune. Baltiečiai Afganistane

Dvisavaitinis Toronto len
kų laikraštis “Kurier” 1985 
m. vasario 7 d. laidoje rašo, 
kad “teisiųjų ženklu” Izrae
lis apdovanojo buvusį Japoni
jos konsulą Kaune Samapo 
Sugihara, 85 m. amžiaus. Tai 
vienintelis japonas iš 6000 
nežydų apdovanotas šiuo ženk
lu.

1940 m. sovietai, užėmę Lie
tuvą, įsakė visiems svetimų 
valstybių konsulatams užsida
ryti. Laukdamas instrukcijų iš 
Tokijo, Sugihara savo inicia
tyva išdavė žydams 3.000 tran
zito vizų į Curacao salą, kuri 
sutiko pabėgėlius priimti.

1939 m. rudenį į Vilnių, bėg
dami nuo sovietų ir vokiečių, 
atvyko per 11.000 Lenkijos žy
dų, kuriuos vietiniai žydai 
globojo. Kadangi 1940 m. Lie
tuvoje vokiečių okupacijos dar 
nebuvo, tai Sugihara gelbėjo 
pabėgėlius ne nuo nacių, bet 
nuo sovietų.

“Novoje Ruskoje Slovo” pra
nešė, kad iš Šveicarjos į Sov. 
Sąjungą grįžęs afganistanie
čių belaisvis V. Didenko buvo 
nubaustas už “tėvynės išdavi
mą” 10-čia metų kone, stovyk
los. Iš Anglijos grįžusio kito 
afganistaniečių belaisvio I. 
Rykovo irgi nėra “namie”. Jo 
pusbrolis š. m. sausio 20 d. iš
siuntė jam į Angliją laišką, 
prašydamas atsiųsti džinsus, 
nors jis jau tuo metu turėjo 
būti namie. O kur dingo Riman
tas Burba, kuris jau nuo 1984 
m. lapkričio mėn. turi būti 
Druskininkuose?

“Ruskaja Mysl” kovo 7 d. lai
doje įdėjo ilgą pasikalbėjimą 
su Raud. Armijos kareiviu es
tu, ilgai buvusiu Afganistane. 
Kadangi jis gyvena Estijoje, 
todėl faktai, kurie galėtų so

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, pavardė .......................   Tel............

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

vietams padėti atpažinti jo 
tapatybę buvo nutylėti. Pasak 
jo, Afganistane sovietų kariuo
menėje baltiečių yra nedaug. 
Per visą savo ten buvimo lai
ką jis sutiko tris lietuvius, 
vieną estą ir vieną latvį. Jis 
atsivežė iš Afganistano du atsi
šaukimus lietuvių kalba, ku
riuose raudonarmiečiai yra ra
ginami “pamiršti” ginklus to
kiose vietose, kur afganista
niečiai galėtų juos surasti, 
nešaudyti į partizanus ir ne
deginti derliaus.

Toje pačioje laidoje “Ruska
ja Mysl” įdėjo dviejų buvusių 
Gulago kalinių — moterų laiš
ką Černienkai. Šis laiškas bu
vo parašytas ryšium su sovie
tų labai propaguojama tarp
tautine moters diena — kovo 8. 
Tame laiške jos reikalauja 
paleisti šiuo metu Gulage ken
čiančias moteris disidentes, 
jų tarpe J. Bieliauskienę ir 
E. Arbutienę.

“Ruskaja Mysl” vasario 14 d. 
laidoje rašo, kad 1985 m. sau
sio 31 d. mirė žymus lenkų ra
šytojas, lietuviams palankus 
vilnietis J. Mackiewicz. Jis 
savo raštuose ragino sovietų 
pavergtas tautas nepasitikėti 
vakariečiais, jungtis bendrai 
kovai prieš okupantus. Pagal 
jį, sovietų piliečiai, kurie 
nesutinka su komunistine dik
tatūra, turėtų viešai savo pa
žiūras skelbti, nors už tai ir 
tektų atsidurti kalėjime. J.B.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

J. V. DANYS
Helsinkio aktas

Sovietų Sąjunga įdėjo daug 
pastangų, kad būtų pasirašy
tas Helsinkio aktas, kuriuo bū
tų pripažinta pokarinė teritori
nė ir politinė padėtis. Tą tiks
lą ji didžiąja dalimi pasiekė, 
ypač sumaniai pasinaudoda
ma “atoslūgio” (detente) šū
kiu, kuris reiškė politinės 
įtampos mažinimą. Europie
čiai tikėjosi naudos iš laisves
nės prekybos ir norėjo išveng
ti karo bet kuria kaina.

Bet vis dėlto jie nepasitikė
jo sovietais ir pareikalavo, 
kad JAV ir Kanada būtų pasi
rašiusiųjų tarpe, nors susita
rimas lietė tik Europos kraštus.

Vakariečiai sutiko pasira
šyti Helsinkio aktą tik kaip 
deklaraciją, bet ne kaip sutar
tį, kurią būtų galima interpre
tuoti kaip pokarinę taikos su
tartį, ir atitinkamai dokumen
to gale įrašė trumpą pareiški
mą, kad aktas negali būti re
gistruotas kaip sutartis. Dek
laracija teisiškai nė vieno ne
įpareigoja. Lieka tik morali
niai įsipareigojimai, kuriuos 
ne visi vienodai interpretuoja.

Peržiūros
Taip pat JAV ir Kanada pa

reikalavo, kad į deklaraciją 
būtų įrašytos ir žmogaus tei
sės. Tolimesnis nepasitikėji
mas sovietais buvo parodytas 
įrašant reikalavimą, kad lai
kas nuo laiko būtų šaukiamos 
peržiūros konferencijos, ku
riose būtų peržiūrima, kaip 
pasirašiusieji kraštai vykdo 
Helsinkio akto susitarimus.

Pirmoji peržiūros konferen
cija įvyko Belgrade 1977.X. 
—1978.III.9 ir tuoj pat paaiš
kėjo, kad Sovietų Sąjunga dau
gelio sutartų dalykų nevykdė. 
Baigiamasis dviejų puslapių 
dokumentas vienu sakiniu 
konstatavo, kad “Dėl eilės 
svarstytų klausimų susitarimo 
nebuvo pasiekta”. Sutarta ant
rą peržiūros konferenciją su
šaukti Madride 1980.XI.il.

Madrido konferencija vyko 
invazijos į Afganistaną ir Len
kijos darbininkų neramumų 
slopinimo šešėlyje. Abu įvy
kiai buvo aiškiai prieštarau
jantys Helsinkio akto dekla
racijos dvasiai.

Vakariečiai šioje konferen
cijoje buvo jau gana vienin
gi ir stipriai kėlė susitarimų 
laužymus. Konferencija, turė
jusi trukti tik 6 savaites truko 
beveik trejus metus, nuo 1980.- 
XI.12 iki 1983.IX.9. Nė viena 
šalis nenorėjo nutraukti kon
ferencijos, kad nebūtų viešo
sios opinijos apkaltinta neno
ru siekti taikos.

Nors esminiai posėdžiai bu
vo uždari, tačiau ir delegatai, 
ir spauda iškėlė daug sovie
tams nepalankių faktų dėl su
sitarimų nevykdymo ir paverg
tų tautų priespaudos. Bet nei 
Afganistano, nei Lenkijos rei
kalai išesmės nepagerėjo. JAV 
ir kiti kraštai aiškiai parodė, 
kad pvz. dėl Lenkijos jokių 
griežtų žygių, galinčių grėsti 
karu, nesiims. Nors laisvojo 
pasaulio opinija buvo prieš 
sovietinį bloką, bet sovietai 
sugebėjo pasiekti psichologi
nių laimėjimų. Tai plačiai or
ganizuota Vakarų kraštuose 
“taikos” ir “atominio ginkla
vimosi pasmerkimo ackija”, 
kurią sovietai sugebėjo išnau
doti savo naudai. Rado šali
ninkų ir įvairių konfesijų dva
siškių tarpe, nors sovietai nie
kad neslėpė, kad jų principai 
yra ateistiniai ir kad ateizmo 
įgyvendinimas yra vienas jų 
tikslų.

Antraeilės konferencijos
Madrido konferencija baig

ta žodingu, 26 puslapių, baigia
muoju dokumnentu, kuriame 
labai mažai esmės, mažai kon
krečių išvadų ir pasiūlymų.

Nauja buvo tai, kad prieš 
įvyksiant trečiajai peržiūros 
konferencijai Vienoje 1986.- 
XI.4 bus konferencijų specia
liais klausimais. Vakariečiai 
išreikalavo Kanados pasiūly
tą “Žmogaus teisių konferen
ciją” Otavoje 1985.V.7 ir Švei
carijos pasiūlytą “Žmonių san
tykių” konferenciją Berne 
1986.IV.15. Sovietai pareika
lavo konferencijos saugumo 
priemonių ir nusiginklavimo 
klausimais Stockholme 1984.- 
1.17.

Visos šios konferencijos tu
rėjo būti trumpos, po šešetą 
ar panašiai savaičių. Bet... 
Stockholmo konferencija po 
metų dar nėra baigta, ir jokių

pozityvių rezultatų negirdėti. 
Visada sovietai žmogaus tei
sių klausimus suriša su kari
niais klausimais. Atrodo, jei
gu negauna nuolaidų karinėje 
ar ekonominėje sirtyje, tai ne
daro nuolaidų žmogaus teisių 
srityje. Vakariečiai mano, kad 
žmogaus teisių klausimai ne
turi būti sąlygojami jokiais 
kitokiais reikalavimais, bet 
sovietų nuomonė kitokia.

Konferencija Otavoje
Ji oficialiai prasidės 1985. V.7 

ir truks 6 savaites. Oficialūs 
35 kraštų dalyviai jau iš anks
to tarsis Otavoje dvi savaites 
(1985.IV.23—V.6) dėl darbo
tvarkės sudarymo. Žinoma, pa
siruošimai vyksta jau keletas 
mėnesių. Kanados delegacijai 
vadovauti paskirtas ambasado
riaus titulu R. Harry Jay, turįs 
didelį patyrimą tarptautiniuo
se ir diplomatiniuose reika
luose.

Prieš Belgrado konferenci
ją Kanados parlamentarų gru
pė sudarė savanorišką grupę 
sekti Helsinkio akto vykdymui. 
Jos komisija turėjo viešus po
sėdžius, kuriuose organizaci
jos ir institucijos galėjo pa
teikti savo memorandumus, 
informaciją ir žodžiu komen
tuoti Helsinkio akto vykdymą 
ar nevykdymą. Surinkta me
džiaga buvo perduota oficia
liai Kanados delegacijai.

Prieš Madrido konferenci
ją 1980 m. buvo sudaryta ofi
ciali laikina parlamentinė 
pakomisė, kuri dirbo panašiai, 
kaip ir savanoriška grupė 
prieš Belgrado konferenciją, 
bet ji ne tik rinko medžiagą, 
bet ir pateikė išvadų santrau
ką bei komentarus parlamen
tui ir viską perdavė Kanados 
delegacijai.

Kanados Lietuvių Bendruo
menė dalyvavo abiejuose ap
klausinėjimuose ir pateikė 
informacinės medžiagos, me
morandumus ir liudininkus.

Tokie ryšiai su savo krašto 
parlamentarais ir su oficia
liais krašto delegacijos pata
rėjais yra labai svarbūs. Ofi
cialūs kalbėtojai yra valsty
bių delegacijų vadovai. Jie kal
ba, diskutuoja, pateikia klau
simus ir atsakinėja savo kraš
to valdžios nusirytuose poli
tikos rėmuose. Bet kuriam 
klausimą iškelti ir referuoti 
jiems reikia geros bei patiki
mos informacijos. Madrido 
konferencijoje JAV delega
tai keletą kartų iškėlė klausi
mus, liečiančius Lietuvą. Tam 
daugiausia padėjotai, kad JAV 
neoficialių (ne tarnautojų) pa
tarėjų tarpe buvo R. Česonis. 
Jis savo politine veikla suge
bėjo į juos patekti, o vėliau ir 
PLB ir KLB prisidėjo savo pa
rama informaciją telkiant.

Kanados delegacijos struk
tūra buvo skirtinga nuo JAV, 
bet jos neoficialių patarėjų- 
parlamentarų tarpe buvo ke
letas labai gerai susipažinu
sių su baltiečių reikalais. Tai 
senatoriai P. Yuzyk, S. Haidasz, 
parlamento nariai C. Caccia, F. 
King ir kiti. Kanados delega
cija, nors mažiau, bet irgi kė
lė baltiečius liečiančius klau
simus. Kanados vyriausybės 
rėmai nustatyti oficialiai de
legacijai buvo siauresni, kaip 
JAV delegacijai.

Kas daroma?
Jau daugiau kaip metai ei

lė parlamentarų ir organiza
cijų, ypač etninių, kreipėsi į 
Kanados vyriausybę, kad bū
tų sudaryta nuolatinė specia
li parlamentinė komisija sek
ti Helsinkio akto vykdymui. 
Aktyviai reiškėsi buvęs par
lamento narys J. Flis, kuris 
vadovavo nedidelei parlamen

Kanados delegacijos pirmininkas ambasadorius HARRY JAY (kairėje), 
dalyvausiantis žmogaus teisią konferencijoje, kuri prasidės Otavoje 
1985.V.7, kalbasi su prof. ROMU VAŠTOKU Baltiečių vakare Kanados 
parlamento rūmuose. Prie ją _ ponia H. Jay ir latvis dr. L. LUKSS - Kana
dos latvių federacijos vicepirmininkas Nuotr. L. Giriūno

tarų grupei. Bet buvusi vyriau
sybė, jos užsienių reikalų mi- 
nisteris, manė, kad per anksti 
tai daryti, o dabartinė vyriau
sybė dar nerado reikalo tokią 
parlamentinę grupę sudaryti.

Jau 1984 m. pabaigoje, priva
čiai teiraujantis užsienio rei
kalų ministerijoje ir pas kai 
kuriuos parlamentarus, paaiš
kėjo, kad Kanados delegacija 
šiai konferencijai priims in
formacinę medžiagą iš suinte
resuotų organizacijų, institu
cijų ir pan. Vėliau paskelbė, 
kad šauks posėdį su jų atsto
vais. Tai įvyko 1985.11.26. KLB 
visuomeninių reikalų komisi
jos atstovas Otavoje, tarpinin
kaujant senatoriaus P. Yuzyko 
įstaigai, pasiuntė eilę infor
macinių leidinių anglų irpran- 
cūzų kalba su trumpais leidi
nius apibūdinančiais lydraš
čiais. Kol kas pasiųsta: 1. “The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”, 
1982, 1981, 1979-80, 1977 metų 
knygos (išleista Lietuvių Bend
ruomenių). Šie leidiniai, iki 
1982 m. redaguoti dr. T. Remei- 
kio, vėliau G. Damušytės, K. 
Pugevičiaus ir M. Skabeikie- 
nės, yra profesionaliai, doku
mentuotai paruošti leidiniai 
ir labai tikami supažindinti 
kitus su padėtimi Lietuvoje. 
2. “The Chronicle of the Catho
lic Church in Lithuania”, Vol. 
1, (išleista Lietuvos Kronikos 
Sąjungos). 3.“Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania”, 
No. 63, 62, 61 ir 60 (išleista Li
thuanian Catholic Religious 
Aid, vadovaujant kun. K. Puge- 
vičiui). Šie leidiniai yra žmo
gaus teisių pažeidimo doku
mentacija religinėje, dažnai 
tautinėje ir kitose srityse. 4. 
“Religious Incident Statistics 
for Soviet Lithuanian Schools”, 
20 psi. atspaudas iš “Journal 
of Baltic Studies”, Vol. XV, No. 
1. Šią studiją parašė Kalifor
nijos universiteto (Irvine) pro
fesoriai David Kinsella ir Rein 
Taagepera. Ji buvo diskutuota 
AABS (Association for Ad
vancement of Baltic Studies) 
konferencijoje Montrealyje 
1984. VI.14-16. Akademinėje
studijoje nagrinėjami 408 at
vejai, aprašyti “Kronikos” lei
diniuose 1974-83 m. 47-se nu
meriuose. 5. “Catholiques de 
Lituanie”, 120 psl. Išspausdin
ta serijoje “Chretiens de l’Est”, 
1980, No. 27. Šis dokumentuo
tas veikalas su bibliografiniais 
nurodymais mums yra svarbus 
tuo, kad jį išleido tarptautinio 
pobūdžio organizacija “Aid to 
Church in Need”.

1985.III.13 atgaivinta sava
noriška parlamentarų grupė 
sekti Helsinkio akto vykdymą. 
Pirmininkais išrinkti senato
rius S. Haidasz ir parlamento 
narys Fred King (iš Vankuve
rio). Kiti grupės nariai yra 
sen. P. Yuzyk, parl. nariai — 
David Orlikow (iš Sudburio) ir 
C. Caccia (iš Toronto). Grupė 
numato susitikti su įvairio
mis organizacijomis ir išklau
syti jų pageidavimų.

Ypatingai svarbu, kad mes, 
Kanados lietuviai, gerai in
formuotume savo parlamenta
rus ir delegatus, nes nuo jų 
priklausys ar ir Lietuvės klau
simai bus iškelti. Žinoma, svar
bu, kad ir kituose kraštuose 
lietuviai kontaktuotų savo 
krašto delegatus ir prašytų kel
ti žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje.

V. ROCIŪNAS

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Jau daugiau kaip dešimtme
tis mūsų spaudoje laikas nuo 
laiko pasirodo trumpi praneši
mai apie kun. dr. J. Prunskio 
skiriamas pinigines dovanas 
žurnalistikai, mokslo darbams, 
religiniams veikalams, visuo
meninei veiklai, “Draugo” ro
manų premijoms, jaunimui, 
laikraščiams bei žurnalams. 
O 1984 m. ir 1985 metų pradžio
je jis sudarė dar tris specia
lius fondus skautams, ateiti
ninkams ir Pasaulio lietuvių 
katalikų bendrijai. Dar ne vis
kas. Artimiausiuose mecenato 
planuose yra numatyta suda
ryti du papildomus fondus, iš 
kurių palūkanų kasmet būtų 
išmokama $2000 premija už re
liginį veikalą ir $1000 stipen
dija jaunuoliui, siekiančiam 
kunigystės.

Jau iki šiol kun. dr. J. Pruns
kis išeivijos kultūrinei, reli
ginei bei visuomeninei gyvy
bei palaikyti ir jai stiprinti 
yra padovanojęs per $70,000. 
Įsteigus minėtus fondus ir pri
dėjus skiriamas premijas, 
bendra suma sieks $100,000.

Jis tuo būdu įsirikiuoja į 
didžiųjų lietuviškų darbų rė
mėjų grupę. Be Lietuvių fon
do, Kanados Lietuvių fondo, 
Tautos fondo ir kelių mažes
nių finansinių institucijų bei 
šimtų nuoširdžių aukotojų, 
mūsų išeivijos gyvybiniai ži
diniai vos rusentų. Gyvoji iš
eivija seka fondų ir savano
riškų geradarių jau per daug 
metų atiduodamas duokles. Su 
dėkingumu ji žvelgia į tuos, 
kurių altruistiniai ir tautiniai 
jausmai nėra užgožti taip rek
lamuojamos, populiarios ego
istinės filosofijos.

Mecenatas kun. dr. J. Pruns
kis per savo ilgą ir turiningą 
gyvenimą, be savo pavyzdingo 
dvasiškio pareigų, daugiausia 
laiko, energijos ir talento yra 
atidavęs lietuviškai raštijai. 
Jo 40 parašytų-suredaguotų 
leidinių, savaitraščio “Mūsų 
laikraštis” ir dienraščio “XX 
amžius”, “Draugo” ir “The Ma
rian” redagavimas, tūkstančiai 
straipsnių lietuvių ir ameri
kiečių periodikoje aiškiai liu
dija šio mūsų raštijos darbuo- 
tojo-žurnalisto ir mecenato 
darbų krūvį. Gavęs daktaro 
laipsnį JAV-se, gerai susipa
žino su gyvenamo krašto ap
raiškomis bei nuotaikomis, 
kun. Prunskis gan lengvai pa
siekia ir amerikiečių perio
diką, ten dažnai kelia Lietu
vos pavergimo ir jos laisvės 
klausimus.

Prieš beveik trejus metus 
atšventęs deimantinę amžiaus, 
50 metų kunigystės ir 50 metų 
žurnalistinio darbo sukaktis, 
mecenatas ir toliau tęsia sėk
mingą žurnalisto darbą. Lie
tuvių rašytojų draugija 1982 
m. jį pakėlė į savo garbės na
rius ne tik už jo raštus ir pub
licistiką, bet ir už finansinę 
paramą mokslininkams, rašy
tojams bei leidykloms.

Keturiasdešimties metų šia
me krašte intensyvus darbas, 
labai kuklus jo asmeninis gy
venimas, taupymas bei santau
pų investavimas įgalino šį raš
to žmogų tapti ir didžiu kul
tūros rėmėju. O jo ryžtą ateiti 
ne tik su žurnalisto-rašytojo 
plunksna, bet ir su materiali
ne parama išeivijai bei Lie
tuvai, geriausiai nusako jo pa
ties žodžiai: “Dabartinė oku
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Žymusis religinių ir kultūrinių darbą rėmėjas kun. dr. JUOZAS PRUNSKIS 
pasirašo savo redaguotą knygą “Lietuviai Sibire” Vladui Čyvui Klivlande 
surengtose knygos sutiktuvėse Nuotr. V. Bacevičiaus

Rašto žmogus ir dosnus rėmėjas
Kun. dr. Juozas Prunskis yra išdalinęs lietuviškajai veiklai bei 

kultūrai apie 100.000 dolerių
pacija yra sunkiausia mūsų 
tautos priespauda, kokią ji 
yra turėjusi istorijoje, o ir 
žmonija prigyveno laikotarpį, 
kada didžiausias pavojus 
krikščioniškai- civilizacijai 
bei tautų ir pasaulio laisvei. 
Todėl turime aukoti savo lai
ką, jėgas ir lėšas išsaugoti tai, 
kas mūsų tautai ir visai žmo
nijai brangiausia”.

Kad susidarytumėm pilnes
nį vaizdą, pažvelkime į kun. 
dr. J. Prunskio dovanų sąra
šą, kuris greitu laiku vėl bus 
papildytas.

Už žurnalistiką
Po $500 gavo prof. J. Brazaitis 

ir prof. J. Eretas; po $1000: VI. Bu
tėnas, Pr. Gaida, Br. Kviklys, kun. 
J. Vaišnys.

1978 m. premijas už rašinius 
apie Lietuvą kitataučių spaudoje 
gavo: prel. J. Mincevičius, V. Bra
žėnas ir Pr. Alšėnas — iš viso 
$1000. 1979 m. premijas už geriau
sias radijo programas gavo: V. 
Bakūnas, S. Daukienė ir P. Viš
činis — iš viso $1000. 1979 ir 1980 
m. premijos “Ateities” bendradar
biams — $2000. 1981 m. premijos 
daugiausia išplatinusiems lietu
viškų laikraščių Australijoje — 
$1000. 1981 m. premijos skautams 
už rašinius — $500. 1982 m. pre
mijas už straipsnius apie Lietu
vą kitataučių spaudoje gavo: prof. 
V. Vardys, G. Damušytė ir A. Ryan
— iš viso $1000. 1983 m. premijos 
daugiausia išplatinusiems laik
raščių P. Amerikoje — $1000. 1984 
m. vaikų skyriaus red. “Drauge” 
J. Plačui — $500. 1984 m. “Ateities” 
jaunimo premijoms — $1000. Iš 
viso žurnalistinėms premijoms 
išdalinta $14,000.

Už mokslo darbus
1973 m. kun. dr. P. Rabikauskui

— $1000, 1975 m. dr. J. Girniui — 
$1000, 1976 m. dr. J. Girniui — 
$1000, 1977 m. dr. V. Maciūnui — 
$1000, 1982-83 m. lituanistikos 
katedrai — $1000, 1983 m. istorikų 
draugijai — $1000, 1984 m. Ameri
kos lietuvių bibliotekos leidyk
lai — $600 (knygos apie Sibirą iš
leidimui). Iš viso — $6,600.

Už religinius veikalus
Po $1000 gavo dr. A. Maceina 

(1974 m.), kun. A. Grauslys (1975 
m.), dr. A. Maceina (1977 m.), Li
thuanian Library Press (1978 m.), 
kun. St. Yla (1979 m.), kun. prof. 
A. Rubšys (1980 ir 1984 m.); $2000 
kun. dr. Pr. Gaida (1983). Iš viso 
$9,000.

Už visuomeninę veiklą
Po $500 premijų duota: 1973 m. 

L. Šimučiui, 1974 m. A. Grinienei, 
1975 m. St. Kasparui, 1976 m. J. 
Matulioniui, 1977 m. K. Kleivai, 
1978 m. J. Padvolskiui, 1979 m. 
V. Laukaičiui, 1980 m. V. Tatarū- 
nui, 1981 m. kun. dr. Pr. Gaidai, 
1984 m. kun. K. Pugevičiui. Iš vi
so— $5,500.

Už “Draugo” romanus
Birutei Pūkelevičiūtei — $1000, 

Jonui Vizbarui — $1000. Iš viso — 
$2,000.

Jaunimui ir moksleiviams
1984 m. “Eglutei” — $500. 1985 m. 

“Eglutei” — $300,1984 m. skautams 
— $500 (už rašinius apie šv. Kazi
mierą), 1983 m. lituanistinių mo
kyklų mokinių konkursui (per 
ALTą) — $1000, 1984 ir 1985 m. — 
po $500. Iš viso — $3,300.

Fondai
Sudaryti fondai, iš kurių palū

kanų kasmet būtų lėšų konkur
sams: 1984 m. skautams — $5,000,
1984 m. ateitininkams — $10,000,
1985 m. Pasaulio lietuvių katali
kų bendrijai — $6,000. Iš viso 
$21,000.

Laikraščiai ir žurnalai
1985 m. po $1000 paskirta: “Į 

laisvę”, “Tėvynės sargui”, “Lie
tuvių dienoms”, “Darbininkui”,

(Nukelta į 9-tą psl.)
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© PAVERGTOJE TEVffiJE JA Valstybės

© LIETUVIAI PASAULYJE
LEIDYKLŲSUKAKTYS

Veiklos keturiasdešimtmetį 
paminėjo dvi 1945 m. įsteigtos 
leidyklos — “Vaga” ir “Šviesa”. 
Pastaroji pradžioje buvo žinoma 
kaip pedagoginės literatūros 
leidykla, “Šviesos” pavadinimą 
gavusi tik 1964 m. “Vaga" yra gro
žinės literatūros leidykla, ku
rios darbus atskleidė Respubli
kinėje bibliotekoje Vilniuje va
sario 21 d. atidaryta paroda. Tei
giama, kad per 40 metu “Vaga” 
išleido 11.400 pavadinimu kny
gų bendru 185 milijonų egzemp
liorių tiražu. Dabar kasmet pa
sirodo apie 300 leidinių. Paro
dos lankytojai susipažino su žy
miųjų Lietuvos rašytojų daugia
tomiais raštais, Sovietų Sąjun- 
gon įjungtų tautų prozos seri
ja “Žiburiai”, poezijos — “Žvaigž
dynas”, rusų kalba išeinančio
mis serijomis “Lietuvių proza” 
ir “Lietuvių poezija”. Parodo
je taipgi buvo išstatyti litera
tūros kritikos, menotyros tomai, 
knygos vaikams ir jaunimui, me
no albumai, muzikos kūriniai. 
Ruošiamasi leisti 120 tomų "Pa
saulinės literatūros biblioteką”. 
Leidyklos “Šviesa” keturiasde
šimtmetis paminėtas išplėsti
niame jos redakcijos ir meno ta
rybos posdėdyje Kaune. “Švie
sa” leidžia vadovėlius, pedago
gines knygas, pagalbinę moko
mąją literatūrą. Kasmet išlei
džiama apie 300 įvairių pavadi
nimų knygų bendru 7-8 milijonų 
egzempliorių tiražu. Dėl prade
damos mokyklų reformos dabar 
vėl teks peržiūrėti vadovėlių 
turinį, pertvarkyti turimus, pa
ruošti naujus. { šį darbą įsitrau
kė šimtai autorių, vertėjų, dai
lininkų, švietimo darbuotojų.

PRA LA IMĖJO GRENOBLY J E
Kauno “Žalgiris”, išsikovo

jęs aukso medalius ir čempio
no vardą aukščiausioje krepši
nio lygoje, susilaukė skaudaus 
pralaimėjimo kovo 19 d. Euro
pos šalių krepšinio taurių lai
mėtojų turnyre. Žalgiriečiams 
baigminėje kovoje Grenoblyje, 
Prancūzijoje, teko susitikti su 
pajėgia “Barcelonos FK” koman
da. Kauniečių gretose dėl susi- 
žeidimo negalėjo žaisti S. Jo
vaiša. Jį pakeitė A. Brazys. Ispa
nai atidžiai ir kietai dengė 
A. Sabonį. Pradžioje vyko apy
lygė kova, bet vėliau pirmauti 
pradėjo Barcelonos krepšinin
kai, pirmą kėlinį laimėję 51:35. 
Antrajame kėlinyje žalgiriečiai 
priartėjo prie savo varžovų 61:63, 
bet ir vėl nukrito iki 64:73. Rung
tynes 77:73 rezultatu laimėjo 
Ispanijos krepšininkai. Europos 
taurė teko Barcelona!. Naujie
siems Sovietų Sąjungos čempio
nams “Žalgirio” krepšininkams 
nepavyko šį sezoną pasiekti dar 
vienos aukštumos. Teisinamasi, 
kad Barcelonos komanda, la
biau užsigrūdinusi tarptauti
nėse varžybose, šį kartą žaidė 
geriau už žalgiriečius. Daugiau
sia taškų — net 36 šiose rungty
nėse iškovojo R. Kurtinaitis, 
neblogai su 14 taškų pasirodė 
ir A. Sabonis. Laimėtojų grupė
je geriausiai laikėsi Ispanijos 
krepšinio rinktinės nariai K. 
Sibilijas (29) ir Ch. San Epita- 
pijas(18).

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

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

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

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

GYVENA VAGONE
"Valstiečių laikraštis” kovo 

19 d. laidoje paskelbė savo ko
respondento Algirdo Bublausko 
pranešimą “Kambario nesura
do ...” Jame rašoma apie Nijo
lę Budrytę ir jos sugyventinį T. 
Navicką, kurie pernai rudenį iš 
Pavandenės sovchozo su dviem 
vaikais persikėlė į Varnius ir 
pradėjo dirbti Telšių autokelių 
linijos valdybos Varnių punkte. 
Redakcija cituoja N. Budrytės 
laišką: “Buvome susitarę, kad 
kambarį išnuomos vienas Var
nių gyventojas. Kai atvažiavo
me su baldais, jis pareiškė, kad 
kambario mums išnuomoti nebe
galįs. Nebežinojome, kur dė
tis. Prisiminėme, kad punkto 
teritorijoje stovi tuščias vago
nas. Paprašėme punkto viršinin
ką, kad leistų laikinai jame gy
venti, kol susirasime butą. Ta
čiau didelei šeimai kambario 
niekas nenorėjo išnuomoti, iki 
šiol gyvename vagone. Kai šil
čiau, pro jo stogą bėga vanduo, 
per šalčius net sienos apšerkšni
ja. Mano mažajam sūneliui tre
ji metai, bet jis dar nevaikšto 
— paraližuotas. Jam reikia ge
rų gyvenimo sąlygų. Dukra eina 
į mokyklą, jai ruošti pamokų nė
ra kur. Daug kur kreipiausi, bet 
niekas mums nepadeda, nieko 
mano ašaros nesugraudina ...” 
A. Bumblauskas pripažįsta, kad 
vagonėlyje vietos nėra daug, 
bet N. Budrytė kambario jieš- 
kojo tik pas keturis varniečius. 
Esą tai buvo daroma tik dėl akių, 
nes tikėjosi be eilės gauti ko
munalinį butą. Dėl to laiške ra
šė: “Mano vyras yra antros gru
pės invalidas, jis turi į butą pir
mumo teisę”. Autokelių liniji
nės valdybos viršininkas A. Dob- 
radziejus teisinosi, kad tokių 
kandidatų yra daugiau, o šiemet 
bus gauti tik keturi butai. N. 
Budrytei, priimamai į darbą, 
butas nebuvo pažadėtas. Esą 
reikės išdirbti trejus metus, ta
da bus galima žiūrėti. N. Bud
rytės sugyventinis T. Navickas, 
neturėdamas kitos išeities, da
bar nori statytis namą Varniuo
se. Šiai minčiai pritaria ir ke
tina padėti Telšių rajono ir Var
nių mieto vykdomųjų komitetų, 
autokelių valdybos vadovai. Kol 
tas namas bus pastatytas, atro
do, ir toliau teks gyventi vagone.

REKORDINIS SYKAS
Tauragno ežeras yra giliau

sias Lietuvoje. 1958 ir 1963 m. 
į jį buvo suleista sykiukų. Žve
jai dabar pagavo 4 kg 20 g svėru
si 76 cm ilgio syką. Iš žvynų nu
statyta, kad tas rekordinis sykas 
buvo 14 metų amžiaus. Jo pagavi
mas liudija, kad sykai prigijo ir 
veisiasi Tauragne. Sykų taipgi 
yra Platelių ir Vištyčio ežeruo
se, be Tauragno, juos bandyta 
veisti Dusios, Lūšių, Vievio, 
Bildžių, Giluičio, Žaliasių, kai 
kuriuose Trakų rajono ežeruose. 
Sykai dažniausiai užauga 35-50 
centrimetrų ilgio, 0,4-1,5 kilo
gramų svorio. Tauragniškis sy
kas yra retenybė, žuvivaisos 
specialistams į rankas pakliu
vęs pirmą kartą. Sykas — ver
tinga lašišinė žuvis. Sėkmingas 
sykų užveisimas Lietuvoje būtų 
didelis laimėjimas. V. Kst.

Aktyvūs Vasario 16 šventės dalyviai Kanados sostinėje Otavoje. Iš kaires: latvių atstovas A. SPRUDZS, KLB 
Otavos apylinkes pirm. adv. A. DANAITIS, ponia B. TURNER, parlamento narys B. TURNER, pasveikinęs susi
rinkusius savo, ministerio pirmininko B. MULRONIO ir daugiakultūrių reikalų min. J. MI RTOS vardu, R. 
DANAITYTĖ, dr. I. GRAŽYTĖ-MAZILIAUSKIENĖ. ukrainiečių atstovas G. MICHAELCHUK Ntr. J. V. Danio

Ottawa, Ontario
VASARIO 16 ŠVENTE. Tautinė 

Lietuvos vėliava buvo iškelta prie 
miesto rotušės. Tai išsirūpinta 
prieš keliokia metų, bet kasmet 
apylinkės valdyba kreipiasi į bur
mistro įstaigą, kad nebūtų pamirš
ta. Tai yra įvykę ir lietuviams, 
latviams, estams ir ukrainiečiams, 
nes būna miesto tarybos narių, 
kurie nerodo didelio palankumo 
tautoms, kurios yra nustojusios 
suverenumo.

Minėjimą 1985.11.16 LaSalle 
gimnazijoje pradėjo apylinkės 
valdybos pirm adv. Algis Danai- 
tis, kuris vėliau, po kun. dr. V. 
Skilandžiūno perskaitytos B. Braz
džionio “Tremtinių maldos” ir 
mergaičių dainos vieneto “Ramu
nėlių” ir sudainuotos partizanų 
dainos “Stoviu aš parimus”, pa
sakė trumpą įžanginę kalbą lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Parlamento narys Barry Tur
ner perdavė ministerio pirm. 
Brian Mulronio ir daugiakultū
rių reikalų ministerio Jack Mur- 
ta sveikinimus bei išreiškė ke
letą minčių sukakties minėjimo 
proga.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė 
iš Montrealio skaitė paskaitą, 
kurioje įdomiai analizavo trem
tinių kūrimąsi, pradinius sun
kumus, vėlesniuosius laimėji
mus ir sutinkamas tremties pro
blemas.

Atsidūrę sunkiose sąlygose, stei- 
gėm surogatinę valstybę-bend- 
ruomenę. Atsteigėm politines 
Lietuvos partijas, kurios vėliau 
turėjo gyventi atsiminimais, stei- 
gėm taip pat labai daug organiza
cijų; imitavome praeitį. Lietu
vos švietimo sistemą be pakeiti
mų perkėlėme į išeivijos sąlygas. 
Tai buvo klaida. Sukūrėme pliura
listinę visuomenę, (tai iš esmės 
nebūtų bloga), bet nesilaikėme 
tolerancijos principų. Nepripa- 
žinome, kad to paties tikslo ga
lima siekti įvairiais keliais. Trem
tiniais buvome, bet dabar jau esa
me emigrantai, šio krašto pilie
čiai. Reikia pripažinti ir laikytis 
dviejų pagrindinių principų: evo
liucijos ir tolerancijos. Deja, to 
mums trūko.

Kultūrinė-meninė programa bu
vo dviejų dalių. Lietuvos vaizdų 
skaidrių montažą palydėjo poe
zijos skaitymas. Kun. V. Skilan- 
džiūnas skaitė B. Brazdžionio 
"Pažiūrėkite" ir Algio Žilvičio 
“Tremtinio tėviškės psalmė”. Iš 
plokštelių buvo klausoma Laimo
no Noreikos deklamacijos “Bran
gioji Lietuva” (M. Davainio-Sil
vestravičiaus) ir “Lietuvninkais 
mes esame gimę” (J. Zauerveino- 
Girinio).

Lietuvos vaizdai buvo iš Algir
do Jurkaus rinkinio, papildyto 
L. Giriūno ir J. Augaičio skaid
rėmis. Šį įdomų ir gerai suplanuo
tą skaidrių-poezijos montažą su
darė J. Augaitis, K. B. Barisa ir 
Vida Balsevičiūtė. Gal būtų buvę 
įdomiau, jei vietoje dviejų eilė
raščių iš plokštelės būtų buvę 
skaitoma gyvu žodžiu. Kartu būtų 
buvę progos pasireikšti ir kitiems 
vietos "talentams”.

Otavos mergaičių dainos viene
tas “Ramunėlės" nuotaikingai ir 
sklandžiai padainavo keletą lie
tuvių kompzitorių dainų. Aštuo- 
nios mergaitės yra 14-20 m. am
žiaus. septynios iš jų gimė ir už
augo Otavoje ir jau kelinti metai 
gražiai reiškiasi. Vadovės yra Rū
ta Kličienė ir Loreta Lukšaitė. Per 
kelerius metus gerokai patobuli
no ir susidainavimą ir repertuarą 
ir yra koncertavusios įvairiuose 
Kanados miestuose. Kai kurios 
dainos buvo palydėtos fleitų mu
zika (Elaine Lachance ir Diane 
Belliveau).

Žodžiu sveikino Otavos ukrai
niečių pirm. G. Michaelchuk, estų

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas" (TV 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

pirm. Anne Shewchuk ir latvių 
vicepirm. A. Sprudzs. įdomi mi
nėjimo programa praėjo gražiai ir 
sklandžiai. Pranešėja buvo Rūta 
Danaitytė.

KANADOS LIETUVIU BEND
RUOMENĖS kultūrinei ir visuo
meninei veiklai suaukota $360. 
Aukojo: $100 — P. Regina; $50 — J. 
V. Danys; $30 —M. Ramūnienė; $25 
— R. Aulinskaitė; $20 — P. Jurgu
tis, A. Šidlauskaitė; $10 — J. Au
gaitis, S. Bilevičienė. B. Čepon- 
kus, A. Danaitis, A. Jurkus. K. Gu
džiūnas, V. Kongelis, G. Mitalas, 
A. Paškevičius, V. Radžius; $5 — 
V. Kudžmaitė, G. Procuta, R. Vil- 
bikaitis. J. V. Danys

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKES 

VALDYBA šaukia visų organiza
cijų pirmininkų arba jų atstovų 
metinį susirinkimą balandžio 19. 
penktadienį, 7 v.v.. Jaunimo cent
ro salėje. Visi prašomi dalyvauti.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA šiais metais yra nu
mačiusi šiuos renginius: balan
džio mėn. — visų Hamiltono lie
tuvių organizacių atstovų susirin
kimą, gegužės mėn. — Motinos die
nos minėjimą, birželio mėn. — si- 
birinių trėmimų minėjimą. Naujų
jų metų sutikimą.

Keletą metų N. metų sutikimai 
duodavo nuostolių,• todėl buvo 
jau norėta šių tradicinių sutiki
mų atsisakyti, bet pernai N. metų 
sutikime, įdėjus valdybai pastan
gų ir sumanumo, šis renginys-suti- 
kimas davė pelno, todėl ir 1985 me
tus palydėti ir 1986 metus sutikti 
bendrai visiems lietuviams valdy
ba planuoja rengti. P. E.

CHORAS “AIDAS" minės savo 
veiklos 15 metų sukaktį koncer
tu — šokiais birželio 8 d. Jaunimo 
centre. Šiam renginiui jis pasi
kvietė Klivlando jaunų vyrų dai
nos vienetą “Uždainuokim”, kuris 
kartu su “Aidu" atliks to vakaro 
programą. Be to, programoje yra 
numatyta bendra daina su viso
mis buvusiomis aidietėmis. Visos 
buvusios aidietės prašomos pra
nešti savo adresus, kad “Aidas" 
galėtų perduoti visas reikiamas 
informacijas sukaktuvinio kon
certo reikalu. Skambinkite R. Ci- 
parytei 389-5161, A. Pleinytei 549- 
5372 arba rašykite: "Aidas", 84 
Balsam Avė. S., Hamilton, Ont. 
L8M 3B3. “Aidas” laukia visų šia
me sukaktuviniame koncerte — šo
kiuose.

“AIDAS”, vad. muziko J. Govė- 
do, gegužės 4 d. autobusu vyks į 
Montrealio mergaičių choro "Pa
vasaris” metinį koncertą. Ten su 
Otavos “Ramunėlėmis” ir Mont
realio “Pavasariu" atliks koncer
to programą. Grįš gegužės 5 d. 
Kviečiamas vykti ypač jaunimas; 
su Otavos ir Montrealio jaunimu 
turės progos pabendrauti ir pra
leisti vakarą lietuviškoje nuo
taikoje. Norintieji vykti prašomi 
registruotis pas J. Pleinį tel. 549- 
5372. J. P.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAT U A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
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’/»%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.........................7%
term. Indėlius 1 m...........10’/»%
term, indėlius 3 m.............. 11%
reg. pensijų fondo.............97.%
90 dienų indėlius...............9’A%
(minimum $5.000)

P A DĖKA
Už suruoštas 35-rių metų mūsų 

vedybinio gyvenimo sukakties 
proga vaišes, už malonų prisimi
nimą ir dalyvavimą, už linkėji
mus ir dovanas, liekame visiems 
dėkingi.

Nuoširdi padėka Aldonai Nor
kienei ir Ramutei Pleinienei, ku
rių rūpesčiu ir darbu tos vaišės 
buvo suruoštos.

Nuoširdus ačiū vaikams — Ri
mui, Rūtai ir žentui Raimundui 
už rožes ir dovanas, E. K. Gudins- 
kams, A. V. Karauskams, A. J. 
Norkams, E. P. Cipariams už rožes 
ir gėles, kurios puošė mus ir mū
sų vaišių stalą. Dėkojame Hamil
tono Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. J. Liaubai už maldą, 
dovaną ir linkėjimus.

Ačiū visiems draugams, kurie 
savo dalyvavimu ir lėšomis prisi
dėjote prie tos mūsų šventės: A.
J. Adomaičiams, T. E. Apanavi- 
čiams, E. P Armonams, R. V. Bar
tininkams, E. V. Bilevičiams, M. 
Borusienei, O. A. Budininkams, A.
K. Bungardoms, E. P. Cipariams, 
P. J. Griniams, E. P. Gužams, D. 
A. Jankūnams, B. K. Kaminskams, 
A. V. Kėžinaičiams, J. Kėžinai- 
čiui, I. V. Liškauskams, V. P. Lu- 
košiams, O. G. Melninkams, A. J. 
Norkams. R. J. Piciniams, B. A. 
Šilgaliams, V. R. Tiriliams, D. P. 
Vaitiekūnams, V. Visockienei.

Dėkojame torontiečiams: B. A. 
Juozapavičiams, A. V. Karaus
kams, A. A. Laurinaičiams, J. Pau- 
likaičiui, M. J. Radzevičiams; ka- 
teriniečiams: K. J. Dervaičiams, 
O. J. Kavaliūnams, I. E. Dervai
čiams, Fonthill, L. J. Lukšoms 
(London, Ont.), E. Tribinavičienei 
(Stayner, Ont.).

Nuoširdus ačiū Aušrai Pleinytei 
už sveikinimus ir linkėjimus per 
radijo programą “Gintariniai 
aidai”.

Jūsų draugiškas mostas ir nuo
širdūs linkėjimai paliks ilgai mū
sų atmintyje. Nuoširdus ačiū vi
siems.

Jūsų — Marija ir Pranas Šiūliai

St. Catharines, Ont.
KADENCIJAI PASIBAIGUS iš

rinkta nauja ramovėnų Niagaros 
skyriaus valdyba: pirm. Jonas 
Skeivalas, sekr. Juozas Vyšniaus
kas, ižd. Kostas Jonušas.

RUOŠIAMASI TAUTYBIŲ FES
TIVALIUI, prasidedančiam gegu
žės 17 d. Atrodo, kad festivalyje 
dalyvausime ir mes, lietuviai, nes 
netikėtai gauta salė visai nemo
kamai. Be to, mūsų bendruomenė 
yra padidėjusi naujom veiklos pa
jėgom.

ŽINIOS PASITVIRTINA, kad 
1986 m. dabartinis daugiakultū- 
ris centras bus perkeltas j erd
vesnes patalpas pačiame miesto 
centre, tik keliolika žingsnių nuo 
katalikų katedros.

METINES REKOLEKCIJOS įvy
ko kovo 29. 30. 31 d.d. Tėvų pran
ciškonų vienuolyno patalpose. 
Joms vadovavo kun. Pijus Šarp- 
nickas, OFM Kor.

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

nimo sąjungos veikloje. Pernai 
surengė politinį seminarą Mel
burno visuomenei “Disidentinis 
judėjimas Lietuvoje ir Ukraino
je”. J. Mašanauskas rūpinasi 
Australijoje įvyksiančio VI lie
tuvių jaunimo kongreso ruoša — 
yra spaudos ir informacijos ko
miteto narys, Australijos lietu
vių jaunimo sąjungos leidžiamo 
laikraštėlio “Jaužinios” redakto
rius. Laikraštėlio pavadinimas 
keistokas, atrodo, juo nenori
ma pasakyti “Jau žinios”, bet 
"Jaunimo žinios”. Tokia san
trumpa atneša nereikalingą ne
aiškumą. J. Mašanauskas yra 
baigęs Monasho universitetą 
Melburne 1983 m., dirba žurna
listu Melburno dienraštyje “The 
Sun".

Britanija
Škotijos lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės šventę pami
nėjo vasario 17 d. Minėjimą su
rengė DBLS Škotijos skyriaus 
valdyba, vadovaujama pirm. J. 
Bliūdžiaus. Minėjimas pradė
tas Šv. Šeimos katalikų švento
vėje. kur Mišias laikė ir pamoks
lą sakė kun. J. Andriušis. Gie
dojo Šv. Cecilijos choras, va
dovaujamas P. Dzidoliko, proce
sijoje gražiai pasirodė lietuvių 
skautų draugovė. Oficialioji 
minėjimo dalis įvyko Lietuvių 
klubo patalpose. Apie Lietu
vos kančias sovietinėje okupa
cijoje, lageriuose kankinamus 
kunigus ir tikinčiuosius angliš
kai kalbėjo kun. J. Andriušis, 
nes daug minėjimo dalyvių bu
vo trečios kartos lietuviai. Sky
riaus pirm J. Bliūdžius prane
šė, kad šią vasarą Britanijoje 
bus susilaukta svečių iš Kana
dos — "Gintaro” vyrų choro, ku
ris dainuos Anglijos ir Škotijos 
lietuviams. Pranešimas nebuvo 
tikslus — Britanijon ruošiasi 
vykti Toronto vyrų choras 
"Aras”, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio. "Gintaro" vyrų cho
ro Kanadoje nėra. Vasario 16 
minėjimas užbaigtas Šv. Cecili
jos choro ir jaunimo pasirody
mu. Jaunimas, vadovaujamas K. 
Rugienienės, dainavo, deklama
vo, šoko tautinius šokius.

Vokietija
VLB tarybos narių suvažiavi

mas įvyko kovo 2 d. Hiutenfelde. 
Iš 15 narių dalyvavo 14. Buvo ap
tarti veiklos reikalai, patvir
tinta ligšiolinė valdyba: pirm. 
Juozas Sabas, vicepirm. Vincas 
Bartusevičius, sekr. Marija 
Dambriūnaitė-Šmitienė, ižd. Ar
minas Lipšys, narė jaunimo rei
kalams Živilė Grodbergienė. 
Pranešimus padarė — valdybos 
pirm. J. Sabas, ižd. A. Lipšys, 
kontrolės komisijos pirm. J. Vit
kus, garbės teismo pirm. J. Lu
košius, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius A. Šmitas bei kiti 
pareigūnai. Gimnazija šiais 
mokslo metais turi 80 mokslei
vių iš devynių valstybių. Moky
tojai pagaliau gauna tokias pat 
algas, kaip ir vokiečių gimna
zijose. Šį pavasarį bus pradė
tas statyti naujas bendrabutis 
ir apdegusios pilies atstatymo 
darbai. Ugnies padarytus nuo
stolius padengs drauda, o nu
matyti pakeitimai kainuos apie 
900.000 DM. Mat pilyje norima 
įrengti devynis nedidelius bu
tus, patalpą gimnazijos biblio
tekai, muzikos kambarius. Liku
sioji vieta bus skirta Lietuvių 
kultūros instituto lituanisti
nei bibliotekai, archyvui ir mu
ziejui, VLB valdybos raštinėms, 
svečių kambariams. Jaunimo są
jungos valdybą dabar sudaro: 
pirm. I. Bitautaitė, sekr. R. Gu- 
muliauskas, ižd. J. Frieteris. 
Šiemet norima paminėti sovieti- 
namos Lietuvos okupacijos 45 
metų sukaktį, o 1986 m. — Euro
pos lietuvių suvažiavimą, susie
tą su naujo gimnazijos bendra
bučio šventinimu ir pilies at
statymo užbaiga.

Austrija
Vasario 16 šiemet paminėjo 

ir Vienoje gyvenantis nedide
lis lietuvių būrelis. Minėjimas 
įvyko užsieniečių susitikimams 
skirtame pastate “Haus der Be- 
gegnung”, kurį tvarko jėzuitai. 
Mišias su tai dienai pritaikytu 
pamokslu atnašavo kun. J. Vaiš
vila, dalyviams giedant lietu
viškas giesmes. Po pamaldų pra
sidėjo kuklios suneštinės vaišės 
svečių kambaryje. Aktorė Graži
na Digrytė skaitė B. Brazdžio
nio eilėraščius. Austrijos lie
tuvių atstovė Irena Naudžiūtė- 
Joerg ir iš V. Vokietijos persi
kėlęs laikraščio “Ost-Nachrich- 
ten" red. Algis Klimaitis apgai
lestavo, kad visų Vienos lietu
vių negalima suburti į vieną 
bendruomenę. Jų yra daugiau 
kaip 20 šeimų, bet didžioji jų 
dalis — mišrios. Dauguma nepa
stoviai įsikūrusi. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Lomžos vysk. J. Paetzas lankėsi 
Čikagoje. Su juo susitiko kun. 
dr. J. Prunskis, norėjęs pasikal
bėti apie Suvalkų trikampio 
lietuvius. Vysk J. Paetzas, ke
liolika metų dirbęs Vatikane, 
vengia pokalbių su spaudos at
stovais. Kun. dr. J. Prunskiui bet
gi pareiškė, kad jis nori padėti 
lietuviams, nes jo pareiga yra 
rūpintis ir lietuvių sielovada. 
Esą reikia, kad lietuvius aptar
nautų lietuviai kunigai, pažįs
tantys tautines tradicijas. Vysk. 
J Paetzas dalyvavo sukaktuvinė
se šv. Kazimiero pamaldose, pa
sirūpino, kad kun. Ignas Dzer- 
meika būtų pakeltas į prelatus, 
jį paskyrė savo bazilikos kanau
ninku Jis taipgi džiaugėsi, kad 
lietuvių parapijai statoma nau
ja šventovė Vidugiryje, netoli 
Punsko Su kun dr. J. Prunskiu 
atsisveikino lietuviškai: "Gar
bė Jėzui Kristui!"

Lietuvos krikščionybės sukak
ties komitetas, vadovaujamas 
pirm. J. Kavaliūno, kovo 9d. sa
vo posėdį turėjo Čikagoje, Jau
nimo centre. Jame paaiškėjo, 
kad 1986 m bus laikomi pasiruo
šimo metais. Jau dabar yra 
įsteigta 18 būrelių įvairiose vie
tovėse. Jie talkins vysk. P. Balta
kiui minėjimo programų ruošo
je. Studijinio veikalo “Krikš
čionybe Lietuvoje" redaktoriu
mi yra pakviestas prof. dr. V 
Vardys Didesnė to veikalo lai
da bus lietuvių kalba, mažesnė 
— anglų Norima, kad Vatika
nas sukakties proga išleistų 
pašto ženklą. Šiuo reikalu bus 
paskelbtas konkursas, kurio 
premijoms numatyta $1.300. Pre
mijos bus paskelbtos, kai Vati
kano pašto ženklų tarnyba pri
ims kurį nors projektą Specia
lus sidabrinis sukakties meda
lis yra užsakytas pas dail. V. Ka
šubą. Jubiliejiniam sukakties 
ženklui sukurti taip pat bus pa
skelbtas konkursas. Premijoms 
numatyta $500

"Taupa” Klivlando mieste yra 
vienintelis kredito kooperaty
vas Ohio valstijoje, įsteigtas 
prieš 8 mėnesius Dievo Motinos 
parapijos patalpose, savo sky
rius turintis Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje ir adv. A. Širvaičio 
įstaigoje. Pirmas narių susirin
kimas buvo sušauktas vasario 10 
d. Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Pranešimus padarė val
dybos pirm. V. Staškus, sekr. G. 
Taoras ir ižd. V. Urbaitis. Taipgi 
buvo išklausyti kredito ir revi
zijos komisijų pranešimai. Pa
aiškėjo, kad “Taupa” jau turi 
171 narį, o indėliai yra pasiekę 
ketvirtį milijono dolerių. Ko
operatyvas jau turėjo $3,459 pa
jamų, paskoloms panaudojo 18% 
sutelkto kapitalo Šiuo metu pa
skolos duodamos tik automobi
liams pirkti ir namams remon
tuoti. Vėliau, kai indėliai pa
sieks vieną milijoną dolerių, 
paskolas bus galima gauti na
mams pirkti. “Taupa” tada ga
lės atlikti ir kitas bankines ope
racijas. Narių susirinkimas pa
tvirtino visas pateiktas apyskai
tas. Pirmojon valdybon išrinkti 
visi šio kooperatyvo pradinin
kai, tvarkę “Taupos" reikalus 
iki šio susirinkimo: dr. V. Mau
rutis, V. Staškus, B. Steponis, 
G. Taoras ir V. Urbaitis.

Argentina
ALOST taryba Buenos Aires 

mieste gavo pranešimą, kad P. 
Amerikoje 1985 m. pabaigoje 
lankysis Los Angeles mieste 
veikiantis jaunimo tautinių šo
kių ir dainų ansamblis “Spin
dulys", žadantis užsukti ir Ar
gentinon. Šiuo reikalu pradėtas 
susirašinėjimas. Kadangi tuo 
metu streikavo Argentinos pašti
ninkai, atsakymą teko išsiųsti 
Brazilijos paštu.

Šv. Kazimiero seselės, dirban
čios Kordoboje. Rosario ir Bue
nos Aires miestuose, sausio 30 
d. aptarė svarbius savo vicepro- 
vincijos reikalus. Šios vicepro- 
vincijos vyresniąja išrinkta s. 
J Dopkinaitė, jos padėjėja ir I 
patarėja — s. N. Varanauskaitė, 
II patarėja — s. J. Mociejūnaitė, 
sekretore — s. m. Bartetich, eko
nome — s. E. Risso.

Australija
Šiemetinė Australijos lietuvių 

fondo $500 premija paskirta mel- 
burniečiui Jonui Mašanauskui. 
jn. Premija buvo įvertinta jo lie
tuviškoji veikla. Ją J Mašanaus- 
kas pradėjo su skautais, vėliau 
dalyvavo jaunesniųjų ir vyres
niųjų tautinių šokių grupėse. 
Šiuo metu jis priklauso “Džiugo” 
tunto jūrų budžių draugovei, 
sporto klubui “Varpas” Melbur
ne, žiemos sporto klubui “Ne
ringa”. Jis taipgi aktyviai reiš
kiasi Australijos lietuvių jau



AfA 
ANTANUI RINKŪNUI,

Anapilio korporacijos valdybos pirmininkui, 
mirus,

jo žmonai, dukrai bei jos šeimai, broliui ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Anapilio korporacijos valdyba

Pedagogui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI
mirus,

žmoną, sesę GIEDRĘ PAULIONIENĘ, jos šeimą 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir maldoje 
prisimena -

Kanados rajono vadija, 
"Šatrijos”, “Rambyno” tuntai 
ir Toronto skautininkai-kės

Nežinomas Lietuvoje, garsus Lenkijoje
Lietuvis Mykolas Giedraitis — palaimintasis, nuo kurio mirties suėjo 500 metų. 

Apie jį rašo “LKB kronikos” 65 numeris
Paskutiniu metu Lietuvoje 

ypač sustiprėjo kova prieš ti
kinčiuosius. Valdžia pradėjo 
kovoti net su seneliais, inva
lidais ir ligoniais. KGB jieško 
senelio ligonio VLADO LAPIE- 
NIO, suėmė visišką ligonį kun. 
Joną Matulionį. Dar keisčiau — 
šventieji ir tie užsitraukė val
džios nemalonę.

Švenčiant šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejų, valdiški bedie
viai darė viską, kad tik suma
žintų jubiliejaus iškilmingu
mą. Propagandai buvo išleis
tas jubiliejinis medalis. Bet 
kas jį gavo? Net aktyvieji baž
nyčios lankytojai turėjo pasi
tenkinti tik jį pamatydami. 
Panašiai buvo ir su jubilieji
niu šv. Kazimiero “Katalikų 
kalendorėliu” bei “Katalikų 
kalendorių žinynu”. Visokio
mis priemonėmis ir progomis 
buvo pompastiškai skelbiama 
apie šiuos jubiliejinius lei
dinius, tik niekas neišdrįso 
pasakyti, kiek jų gavo tikin
tieji. Masės tikinčiųjų jų net 
nematė, o propagandai pasi
darbavo puikiai: Žiūrėkite, 
kokia religijos laisvė — val
džia katalikų kalendorių lei
džia!

1985 m. gegužės 4 d. sukanka 
500 metų nuo pal. MYKOLO 
GIEDRAIČIO mirties,, tačiau 
valdžia neleidžia minėti šio 
jubiliejaus. RRT įgaliotinis 
Petras Anilionis uždraudė 
“Katalikų kalendoriuje žiny
ne” įdėti net trumpą informa
ciją apie pal. M. Giedraitį, kad 
Bažnyčia nesugalvotų ruošti 
jubiliejų. Nežiūrint sunkių 
sąlygų, Lietuvos katalikai su 
pakilimu ruošiasi švęsti pal. 
M. Giedraičio 500 metų mirties 
jubiliejų.

Pateikiame savo tautiečio 
pal. M. Giedraičio biografiją, 
kurios RRT įgaliotinis P. Ani
lionis neleido įdėti į “Kata
likų kalendorių žinyną”.

Kunigaikštis į vienuolyną
Jauna krikščionybė Lietuvo

je greit pražydo šventumo vai
siais. Buvusių pagonių kuni
gaikščių vaikaičiai Kazimie
ras ir Mykolas nusipelnė al
torių garbę.

Garbingos Giedraičių gimi
nės atžala Mykolas gimė netoli 
Vilniaus, Giedraičiuose (pa
gal kitus šaltinius — Videniš
kiuose) 1425 m. Jis buvo silp
nos sveikatos ir dažnai būdavo 
vienas, dienas leisdavo droži
nėdamas medžio dirbinius. 
Jau būdamas jaunuolis, Myko
las, pajutęs pašaukimą dvasi
niam gyvenimui, kreipėsi į 
Bistryčios regulinių kanau
ninkų vienuolyną (40 km. į šiau
rės rytus nuo Vilniaus) ir bu
vo priimtas. Netrukus vienuo
lyno viršininkas nuvežė jį į 
Krokuvą, į Šv. Morkaus vienuo
lyną. Čia Mykolas atliko novi
ciatą ir padarė įžadus. Gilin
tis į dvasinį gyvenimą jam pa
dėjo nuodėmklausis Jonas.

Naujasis vienuolis apsigy
veno nedideliame kambarėly
je prie pat bažnyčios. Ilgai 
ir ištvermingai melsdavosi, 
griežtai laikėsi regulos ir at
likinėjo visas dvasines pra
tybas. Jo kambarėlyje buvo 
kuklūs baldai ir šiek tiek rei
kalingiausių daiktų. Valgyda
vo tik tiek, kiek būtina, laiky
davosi visų pasninkų. Nuo pat 
įstojimo į vienuolyną nevalgė 
mėsos.

Fizinis netobulumas išugdė 
polinkį vidiniam, intravertiš- 
kam gyvenimui, vienatvės pa
mėgimui. Turėdamas sunku
mų prisitaikyti prie kitų bro
lių, prie aplinkos, Mykolas 
mokėsi bendrauti ir tyliai nu
kęsti, ryžtingai siekė krikščio
niškojo tobulumo. Asketiškas 
vienuolyno gyvenimas sufor
mavo Mykolo charakterį ir gy
venimo būdą. Jo vienuolynas 
laikėsi griežtos regulos. Vie
nuoliai praktikavo marinimą
si, liturgines valandas kalbė
davo ne tik dieną, bet ir nak
tį. Griežtumą ir tikslų regulos 
vykdymą stiprino provinciolas 
Jonas Praniškis. Mykolui vidi
nio gyvenimo variklis buvo 
pamaldumas prieš kryžių, sto
vintį bažnyčios viduryje (da
bar jis perkeltas prie centri
nio altoriaus). Mąstydamas 
apie Nukryžiuotąjį, jis gilino 
savo meilę Dievui ir žmogui. 
Ištvermingas mąstymas atve
dė jį į kontempliacijos mal
dą, kuri buvo jam nepamirš
tamo džiaugsmo šaltinis. Sa
vo vidinio gyvenimo turtingu
mu Mykolas Giedraitis priartė
jo prie tos ribos, kurią buvo

atvykęs iš Lietuvos 
Jogailos universi-

plačiausiai išgar-

Ištvermingajam švietimo ramsčiui

AfA 
ANTANUI RINKŪNUI

mirus, jo žmoną JUZĘ, dukrą GIEDRĘ su šeima, brolį, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Kartu su jais, netekusiais brangaus žmogaus, 
dalinamės bendru skausmu -

Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla

Išvykus į Amžinąją šviesą

pedagogui
a.a. ANTANUI RINKŪNUI,

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai mokytojai 
JUOZEI, dukrai mokytojai GIEDREI PAULIONIE- 
NEI, jos šeimai ir giminėms -

Vanda ir Juozas Kralikauskai

AfA
ANTANUI RINKŪNUI

iškeliavus [amžinybę, 
žnipnai JUZEI, dukteriai GIEDRUTEI ir visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia -

B. Baranauskas

Didžiam lietuviui pedagogui

a.a. ANTANUI RINKŪNUI, 
baigus šios žemės kelionę,

jo žmonai JUZEI, dukrai GIEDREI PAULIONIENEI 
ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą -

Genovaitė ir Petras Breichmanai

AfA 
ANTANUI RINKŪNUI

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai JUZEI, 
dukrai GIEDREI su šeima ir visiems giminėms -

Stasys ir Herta Gailevičiai

Pedagogui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI
mirus,

jo žmoną JUZĘ, dukrą GIEDRĘ su šeima, brolį 
JONĄ, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Stasė ir Aloyzas Viskontai

Pedagogui

a. a. ANTANUI RINKŪNUI
mirus,

jo žmoną JUZĘ, dukrą GIEDRĘ bei jos šeimą, 
brolį JONĄ, visus gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Alius Viskontas, 
Atikokan, Ont.

pasiekę didieji vidurinių am
žių mistikai. Prieš mirtį pa
sisakė broliams, kad melsda
masis girdėjęs šiuos Kristaus 
žodžius: “Ištverk kantriai iki 
mirties ir gausi garbės vaini
ką”.

Istoriko liudijimas
Istoriko Alberto Kojalavi- 

čiaus ,raštuose randame Kro
kuvos akademijos aktų knygų 
įrašus. Iš jų paaiškėja, kad M. 
Giedraitis 1460 m. baigė šią 
akademiją. A. Kojalavičius 
cituoja: “Krokuvos bendrųjų 
studijų universitete laisvų
jų mokslų ir filosofijos baka
lauro laipsnis suteiktas My
kolui Giedraičiui, Lietuvos 
kunigaikščiui”. Pažymėtina, 
kad jis buvo pirmasis studen
tas XV a. 
mokytis į 
tetą.

Mykolas 
sino regulinių kanauninkų 
vienuoliją, nors netrūko kitų 
ten šventų vienuolių. “Bažny
tinė enciklopedija” jį vadina 
“brangiausiu tos vienuolijos 
perlu”. Dvasinį vienuolyno 
klimatą gaivino pamokslinin
kas pranciškonas Jonas Kapes- 
tranas (vėliau paskelbtas šven
tuoju). Pastarojo mintys pa
siekdavo jaunimo protus ir už
degdavo širdis. M. Giedraitis 
lankydavosi pas mokslu ir 
šventumu pasižymėjusius Kro
kuvos vyrus. Jo bičiuliai — Jo
nas Kantietis (šventasis), Izai- 
jas Boneris (palaimintasis), 
Simonas iš Lipnicos (palaimin
tasis), Stanislovas Kazimier- 
čikas (palaimintasis), Svento- 
slavas Tylusis.

Dvasiškai subtilios asmeny
bės ypatingu būdu jaučia šven
tų žmonių artumą. Mykolui to
kia asmenybė buvo kitas lietu
vis — Kazimieras Jogailaitis, 
su kuriuo susitikdavo. Maldin
gasis karalaitis šv. Kazimie
ras tuo metu jau buvo laiko
mas kilmingų jaunuolių vadu. 
Jis dažnai būdavo Krokuvoje 
ir savo išsilavinimu bei kilniu 
gyvenimu buvo žinomas sosti
nės vienuolynų intelektua
lams.

Karalaitis Kazimieras ir ku
nigaikštis M. Giedraitis — dvi 
asmenybės ant vidurinių ir 
senųjų amžių ribos. Abu jau
nystėje savo sielai stiprybės 
sėmėsi iš Lietuvos papročių. 
Jų intelektas subrendo Kroku
vos didmiesčio įtakoje, aiškio
je Vakarų kultūros įtakoje. 
Abu turėjo gerą mokslinį pa
sirengimą, kuris buvo priei
namas tiek vienuolyne, tiek 
Jogailos universitete, tiek ka
raliaus dvare. Abu praktikavo, 
pasninkus, gyveno skaistų, 
asketišką gyvenimą. Abu šie 
kilmingi lietuviai reprezenta
vo Lietuvą.

Kaip asmenybės jie turi ir 
ryškų skirtumą. Mykolas atsto
vauja viduramžiškajam vie
nuolinio šventumo tipui: mis
tinis gyvenimo būdas, gilini
masis į Dievo ir savo sielos 
paslaptis, nusišalinus nuo pa
saulio įvykių. Trejetu dešim
čių metų jaunesnis Kazimie
ras — karalaitis su humanita
riniu renesanso amžiaus iš
silavinimu. Jis — visoje Eu
ropoje žinomas sosto įpėdinis, 
dalyvauja valstybės valdyme ir 
jo rankose daugybės žmonių li
kimas. Šios dvi asketiškos as
menybės, viena kitą papildy- 
damos, .mūsų akims atkuria 
šventumo vaizdą.

Palaidotas Krokuvoje
M. Giedraitis mirė 1485 m. 

gegužės 4 d. ir buvo palaido
tas Krokuvoje, Šv. Morkaus 
bažnyčioje. Netrukus buvo pa
rašyta jo biografija, kuri ne
išliko. Antrą biografiją para
šė Krokuvos universiteto pro
fesorius Jonas Točiantietis 
1544 m. Nuo XVI a. vidurio My
kolas laikomas palaimintuoju. 
Ypač jo kultas sustiprėjo XVII 
a. pradžioje, kai Krokuvos vys
kupijai vadovavo lietuvis kar
dinolas Jurgis Radvila. Palai
mintojo palaikai 1624 m. buvo 
perkelti į sarkofagą šv. Mor
kaus bažnyčios didžiojo alto
riaus evangelijos pusėje. Virš 
sarkofago pakabintas palai
mintojo paveikslas, kurio apa
čioje nupiešti Mykolo bendra
amžiai, Krokuvos šventieji ir 
palaimintieji. Paveiksle taip 
pat pavaizduota 11 Mykolo už
tarimu įvykusių stebuklų. 
Apie patirtas malones ir ste
buklus liudija gausūs votai. 
Maldos į palaimintąjį su vysku
po aprobata buvo išleistos at
skiru leidiniu 1759 m.

Apie stebuklus detaliau ga
lima sužinoti iš XVII a. rašytų 
biografijų. Tai daugiausia ste
buklingi išgijimai—vaikų, mo
terų, vyrų bei to paties vienuo
lyno brolių. Stebuklų aprašy
mai liudija, kad maldininkai 
atvykdavo prie Mykolo karsto 
iš tolimų kraštų. Aprašomas 
pasveikimas keturių karių, 
sužeistų prie Maskvos 1614 m., 
atgaivinimas skenduolio, iš
buvusio tris dienas Dunojaus 
vandenyse prie Budapešto. To 
meto rašytiniai šaltiniai mums 
padeda įsitikinti, kaip plačiai 
buvo pasklidęs garsas apie 
M. Giedraitį ir koks stiprus 
buvo palaimintojo garbinimas. 
Šaltiniai byloja, kad Mykolas 
turėjęs vizijas, pasižymėjęs 
pranašavimo dovana, gydyda
vęs ligonius malda.

Garsėjo ir Lietuvoje
Lietuvoje palaimintojo gar

są skleidė du broliai — vaiva
da Martynas Giedraitis (prieš 
1621 m.) ir žemaičių vyskupas 
Merkelis Giedraitis (apie 1536- 
1609). Lietuviai 1907 m. Vati
kane buvo iškėlę klausimą, 
kad vyskupas Merkelis Gied
raitis ir tėvas Andrius Ruda
mina (jėzuitas, misijonierius 
Kinijoje) būtų paskelbti šven
taisiais. Giedraičiuose yra gi
męs ir vėlesnis žemaičių vysku
pas Juozapas Arnulfas Gied
raitis (1754-1838) — lietuviš
kojo žemaičių sąjūdžio daly
vis.

Vaivada Martynas Giedraitis 
pastatydino Videniškiuose 
bažnyčią ir “baltųjų augusti
nų” vienuolyną. Čia įrengė 
palaimintojo Mykolo koplyčią 
su jo paveikslu. Giedraičių 
miestelio bažnyčioje taip pat 
yra altorius su palaimintojo 
paveikslu. Jame pavaizduo
tas jaunuolis Mykolas, dar ne
įstojęs į vienuolyną. (Prieš 
keliolika metų altorius ir pa
veikslas restauruoti a.a. Zig
mo Komaro rūpesčiu). Vienuo
lio Mykolo paveikslu buvo pa
puošta ir Tverečiaus bažnyčia. 
Tverečiuje vienuolius, reguli- 
nius kanauninkus arba “bal
tuosius augustinus”, apgyven
dino 1662 m. Feliksas Pacas. 
Regulinių kanauninkų išpliti
mas mūsų krašte siejasi su pa
laimintojo Mykolo kultu. Jie 
vedė platų švietimo darbą Vil
niuje (Užupyje), Medininkuo
se, Smalvose, Kvetkuose, Su
vainiškyje, Salake, Jūžintuo
se, Kurkliuose, Panemunėje, 
Papilyje. Be to, Mikailiškėse, 
Marose, Mioruose BTSR ir ki
tur. Lenkijoje 6uvo penki vie
nuolynai — Krokuvoj, Bogori- 
joj, Pilicoj, Tengobože ir Li- 
manove.

Mūsų dienomis palaimintojo 
kultas gyvas, kaip ir ankstes
niais amžiais, Krokuvoje prie 
M. Giedraičio karsto; pamažu 
atgyja ir jo tėvynėje Lietuvo
je. Mykolo beatifikacijos byla 
iki šiol oficialiai nebaigta.

1984 m. gegužės 4 d. Kroku
voje įvyko simpoziumas lietu
vio vienuolio asmenybei ir jo 
epochai nagrinėti. Jį surengė 
liturgijos institutas prie Kro
kuvos teologijos fakulteto. 
Simpoziumo medžiaga šiuo 
metu ruošiama išleisti atskira 
monografija. Joje bus nagrinė
jamos šios temos: regulinių 
kanauninkų epocha, kultas, 
askezė, ikonografinė medžia
ga, Nukryžuotasis (XV a.), 
Giedraičių Madona (XV a.), 
votyviniai paveikslėliai, vaiz
duojantys Mykolo stebuklus.

Apie M. Giedraitį yra para
šyta apie 20 veikalų. Pats 
svarbiausias jų — tai kun. A.G. 
Dylio 1981 m. Krokuvoje ap
ginta daktarinė disertacija 
“Pal. M. Giedraitis, gyvenimas 
ir kultas”, 500 puslapių veika
las. Iš senųjų lietuvių autorių 
minėtina Visvainis Butkevi
čius ir jo knyga “Dieviškojo 
kryžiaus puošmena — Giedrai
čių rožė” (Krokuva, 1682). Iš 
knygos puslapių dvelkia mei
lė gimtajam kraštui, iškelia
mas palaimintojo sielos gro
žis. Autorius gėrisi, kad iš 
gėlėtų pievų ir miškų šalies 
į karalystės sostinę atvykęs, 
jaunuolis atsivežė aukštą kul
tūrą ir sielos giedrumą.

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.
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Kanados lietuvių fondo
tarybos sekretoriui
PETRUI JANUŠKAI reiškiame gilią užuojautą, 

mirus jo broliui
a. a. JUOZUI -

Kanados lietuvių 
fondo taryba

AfA 
JONUI STEIBLIUI 

mirus,
jo žmonai ELENAI, dukrai DALIAI, jos šeimai, giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime - S. A. Jankauskai ■

B. T. Stanuliai

AfA
šauliui KAZIMIERUI KVEDARUI

mirus,
jo žmoną sesę šaulę MARIJĄ, sūnus — dr. VAIDOTĄ 
ir VYTĄ bei jų šeimas, visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

DLK Algirdo šaulių kuopos 
valdyba Hamiltone

AfA 
KAZIMIERUI KVEDARUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną MARIJĄ, sūnus — dr. VAIDOTĄ ir VYTAUTĄ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu mel
džiamės -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo 
"Rambynas" nariai

AfA KAZIMIERUI KVEDARUI
mirus, jo žmonai MARIJAI, buvusiai lituanistinės mo
kyklos mokytojai, sūnums - VYTUI ir VAIDOTUI - 
buvusiems tėvų komiteto pirmininkams, marčioms ir 
vaikaičiams - RAMONAI, RAIMUNDUI, mūsų.moki
niams ARUI ir EGLEI, kitiems giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla

Delhi-Tillsonburg, Ont.
DAUGIAKULTŪRĖS ORGANI

ZACIJOS skyrius, įsteigtas prieš 
septynerius metus, sėkmingai vei
kia Delhi, Ont. mieste. Jam pri
klauso 22 bendruomenės įvairių 
tautybių. Organizacijos tikslas 
— kad kiekviena bendruomenė iš
laikytų savo tautiškumą, papro
čius, tautinį meną, pažintų kitas 
tautybes, jas gerbtų.

Kiekvienais metais kovo mėn. 
pradžioje rengiama Vienybės die
na. Šiais metais ji įvyko kovo 2 d., 
belgų salėje. Programoje — paro
da, meninė dalis ir vakarienė. Pa
rodoje dalyvavo 15 tautybių su sa
vo renginiais. Lietuvių stalas do
mino visus savo gausiais gintarų 
dirbiniais, audiniais, juostomis, 
margučiais ir medžio drožiniais. 
M. Stankaitienė iš Delhi, Ont., 
demonstravo juostų audimą, o tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
moterys atsakinėjo į lankytojų 
klausimus. Galima buvo pirkti ir 
lietuvių šeimininkių keptų pyra
gų, kuriais jos yra pagarsėjusios 
šioje apylinkėje.

Tuo pat laiku gretimoje salėje 
vyko meninė programa. Scenoje 
viena po kitos matėsi įvairių tau
tų tautinių šokių grupės, daininin
kai ir muzikantai. 7 v.v. įvyko va
karienė, gausi maisto patiekalais 
ir įvairių tautų šeimininkių kep
tais pyragais bei saldumynais.

Ši šventė turi didelį pasisekimą 
plačioje apylinkėje. Vien parodą 
aplankė 800 žmonių. Ją gražiai pa
minėjo apylinkės spauda aprašy
mais, nuotraukomis, kurių tarpe 
matėsi ir lietuvaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Ypa
tingai gražiai lietuvius aprašė 
“Simcoe Reformer” laikraštis, pa
minėdamas, kad Lietuva yra oku
puota rusų, bet gyva širdyse Ka
nados lietuvių, kurie didžiuojasi 
savo lietuviška kilme. Taip pat pa
minėjo jiems duotus paaiškinimus 
apie gintarą, tautinius drabužius 
ir apie lietuvius, gyvenančius šio
je apylinkėje.

Daugiakultūrėje organizacijoje 
šiuo metu lietuviams atstovauja 
Jonas Lukšys, kuris kelerius me
tus ėjo iždininko pareigas. Paro
dėlės ir kepinių ruošoje jam tal
kino KLKM dr-jos narės.

Kovo 25 d. Delhi lenkų salėje 
Daugiakultūrės org. valdyba su
ruošė vakarienę, į kurią pakvie
tė asmenis, dirbusius Vienybės 
dienoje. Čia visi turėjo progos ap
žiūrėti nuotraukų ir laikraščių 

iškarpų albumus, kurie liks šios 
apylinkės istorijoje. Išrinkta 6 
asmenų valdyba, vieneriem me
tam, kurioje Jonas Lukšys tapo re
vizijos nariu.

Šio vakaro paskaitininkas inž. 
H. Hassen, arabų kilmės, iš Onta
rio Londono kalbėjo apie šią or
ganizaciją ir jos paskirtį. Trum
pą pranešimą padarė šio skyriaus 
įsteigėjas dr. V. Pandy, vengras. 
Maldą sukalbėjo kun. Paulius, ki
lęs iš Indijos, mėgstamas kuni
gas šioje apylinkėje. Šioje vaka
rienėje dalyvavo 8 apylinkės lie
tuviai. B. V.

Juno Beach, Florida
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOMS 

kovo 22-24 d.d. vadovavo kun. V. 
Pikturna, talkinamas svečio ku
nigo. Vėliau jis vadovavo lietu
vių rekolekcijoms Los Angeles. 
' BALFo GEGUŽINĖ rengiama 
balandžio 13 d. Singer Island prie 
“Colonnades Beach” viešbučio.

PENSININKŲ KLUBO susirin
kimas įvyko kovo 2 d. Pranešimą 
padarė Z. Strazdas apie JAV pre
zidento inauguracijos iškilmes, 
o p. Jocas parodė skaidres iš Lie
tuvos nepriklausomybės kovų. Bu
vo renkami parašai peticijai prieš 
OSI-KGB bendradarbiavimą jieš- 
kant nacių karo nusikaltėlių. L. Ž.

Miami, Florida
LIETUVIŲ KLUBO pirminin

kė Sofija Šeputienė, išbuvusi to
se pareigose ketverius metus, pa
sitraukė. Nauja pirmininke iš
rinkta Elena Pauliukonienė.

VASARIO 16 atšvęsta vasario 
10 d. Pamaldas Šv. Petro ir Pau
liaus šventovėje laikė kun. dr. V. 
Andriuška. Vargonavo muz. A. 
Šimkus, giedojo sol. R. Mastienė. 
Akademinė dalis įvyko salėje, va
dovaujant pirm. E. Pauliukonie- 
nei. Po kun. dr. V. Andriuškos in- 
vokacijos pagrindinę kalbą pasa
kė dr. K. Karvelis iš Detroito. E. 
Jankuvienė perskaitė atitinkamus 
Floridos gubernatoriaus ir Dade 
County burmistro raštus. Meninę 
dalį atliko sol. R. Mastienė iš Či
kagos, akompanuojama D. Liaug- 
minienės. Surinkta aukų: VLIKui 
— $2,100, ALTai $1,700, Bendruo
menei— $1,200.

SKAIDRES IŠ LIETUVOS Lie
tuvių klube kovo 3 d. rodė V. Šal- 
čiūnas, palydint atitinkamai muzi
kai. Tai gamtos vaizdai, pavadin
ti “Po tėviškės dangumi”. L. Ž.



Žvilgsnis į kazimierinius metus
Jų religinis, tautinis ir kūrybinis įnašas

F
metu sukaktį. NuotraukojeLietuvių tautinio meno Čiurlionio ansamblis Klivlande atšventė savo veiklos 45-rių . .

— moterų choras ir kanklių orkestras, diriguojami dabartinio vadovo RYTO BABICKO, atlieka meninę sven es 
programų 1985 metų kovo 10 dieną Nuotr. V. Bacevičiaus

Vanago
Žiedas nusisuka nuo saulės. 

Žūsta. Geltoni lapeliai susi
riečia kaip numirėlio pirštai. 
Tai tragedija. Tragedija — nu
sisukimas nuo to, kas gyvybę 
teikia ir kas yra pati Gyvybė.

Aš čia nieko daugiau nema
tau, tik keturias lygias ir bal
tas sienas. Žinau, kad tos sie
nos mane kankina, ir jų tuš
tuma sunkiasi į kraują, o akys 
trokšta regėjimo. Akys bijo 
tuštumos, širdis virsta akme
niu, nes keturios sienos tyli 
ir dieną-naktį žiūri į mane, 
spaudžia ir saugo. Širdis nori 
jausmų atgarsio. Keturios sie
nos tyli. Mūrininkai jas pasta
tė be meilės. Jie tik dienos už
darbiu džiaugėsi. Kur yra tas 
marmurinis angelas, pakabin
tas mano tėviškės šventovėje? 
Ir dabar dar girdžiu jo žodžius, 
nes jis turėjo širdį. Meistrai, 
jį dirbdami, mylėjo. Ar ir Tu 
panašiai jauti?

Laiškas baigtas. Į voką ir į 
paštą! Gal nuo to bus kiek leng
viau. Bet ar ilgam? Keturių 
nuogų sienų paštu nepasiųsi. 
Nuo jų nepabėgsi. Turi jieško- 
ti naujų draugų, nes anie visi 
buvo tik žmonės. Kur pasukti? 
Prieš darant sprendimą, verta 
dar kartą labai atidžiai pavar
tyti savo gyvenimo knygą . ..

Pirmoji dalis —jaunystė
— Tu patylėk. Nieko man ne

sakyk ... Girdi, kaip už tave 
kalba šito berželio saldus pum
puras. Įsiklausyk, ką šnibžda 
tau šitas papuvęs rąstas, ant 
kurio dabar mudu sėdime. O 
geltonas saulėlydis sminga šir
din — ir tavo, ir mano. Žmo
gaus žodžiai grubūs — jie su
plėšys pavasario meilės jaus
mą. Užtat tyloje pažiūrėk, kaip 
šilti šešėliai uždengia baltą
sias plukes... Kiek nedaug 
žmogui reikia ...

Antroji dalis — pokylis
Visi neša dovanas ir svei

kina. Po kristaliniu sietynu 
išnyra lengvas kaip pūkas kai
rias. Aš lipu aukštyn, ant savo 
auksinių rankų mane neša Lai
mė. Svečiai ploja, stebisi, pa
vydą pridengę santūria šypse
na ...

— Esi mūsų tarpe!... — pa
siveja žodžiai, — pasižiūrėk, 
drauguži, žemyn, viskas tavo, 

“LITAS” DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
F>X\DLJ FII^IS, PAMARIAIS JOJA...

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

MAPCO ISLAND FLOPIDOJE
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 rudens 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.

iškamša
niekas dabar nebebus tau per 
brangu ...

Svaigstu šampano kamščių 
šaudyme, subestų akių žvilgs
niuose ir rytdienos vizijose. 
Diplomas — kiek nedaug žmo
gui reikia ...

Trečioji dalis — milijonas
Kas galėjo tikėti, kad tai bus 

laimingas numeris? Kas galė
jo? .. . Bet po pakartotinio 
skaitmenų sudėliojimo . . . Ak, 
tiesa, aš milijonierius! Širdis 
daužėsi. Kas dabar bus? Ką da
ryti? Ar man to reikėjo? Taip, 
taip — pinigų visiems reikia. 
Su kuo pasitarti, kur investuo
ti? Vienas dalykas aiškus — da
bar viskas turi būti nauja, pra
bangu: namas, didelis sodas, 
teniso aikštės, baseinas, ke
lionės, draugai, pokyliai. Nu
pirkta neribota garbė. Veiksiu 
savo galva. Turtingiesiems pa
tarimų nereikia . ..

Plano išvargintas sėdžiu po 
pušim, valgau kepsnį be drus
kos. Kas beliko — tai tik sau
goti sveikatą .. .

Ketvirtoji dalis — Dievas
— Jei Tu geras, kodėl neleidi 

daryti tai, ką aš noriu? Vis pa
stoji kelią savo plačiu šešėliu. 
Kas tada liepė mamai apie Ta
ve tiek daug pasakoti? Kodėl ji 
taip kalė man į galvą Tavo var
dą? Negi ji, mane mylėdama, 
jau nuo pat kūdikystės statė 
man užtvaras, prie kurių vis tu
riu sustoti ir pagalvoti kas esu, 
kur einu? Pagaliau, ar Dievas 
nėra skirtas vargšams, ku
riems reikia ko nors tikėtis? 
Kas netiki, kad turtai prasklai- 
do šešėlius, sugriauna užtva
ras, ir žmogus gali pajusti tik
rovišką laimę, ne tą, apie ku
rią taip mėgsta šnekėti filoso
fai ... * * *

Po stiklais įrėmintos visų 
gyvenimo laikotarpių nuotrau
kos. Jose juda židinio lieps
nos. Žalios katino akys parduo
da savo draugystę už šiltą guo
lį ir pieno dubenėlį. Tos akys, 
spoksodamos į po stiklu paka
bintą diplomą, priekaištauja, 
kad nusipirkau prastą veidro
dį. Nenoriu tokios draugystės, 
kuri tik priima, bet nieko ne
duoda, pridengia pavasario 
meilę, įgytą garbę ir laimėtus 
turtus.

Č. SENKEVIČIUS

Baigiau tapyti paveikslą, 
sukūriau eilėraštį. Maniau, 
kad viską galiu, o liko plati 
tuštuma. Kasdien mane vis la
biau gąsdina tasai mano antri
ninkas, atsiradęs po to, kai 
jau nieko nebestigo. Jaučiau, 
kad tai kažkokia mano paties 
dalis, kuri vis lieka nepaten
kinta, kuri visai nesidomi ma
no laimėjimais. Visos savo ge
rovės pusę atiduočiau, kad tik 
galėčiau atsikratyti ta savo 
antrąja dalimi, kuri velkasi iš 
paskos, kaip koks alkanas šu
nytis ... Iš kur jis, kas jis?

Žalios katino akys klastin
gai persmeigia tikrovę. Tai 
negi už tai aš turiu mylėti tą 
prijaukintą kvailą gyvulėlį? . ..

* * *
Liūdną ir keistą keturių sie

nų istoriją išblaškė pavasa
rio vėjas. Garavo permirkusios 
pievos, kvepėjo spyglių ir žo
lės puvėsiai. Grįžtančių žąsų 
klyksmas aidėjo plačiame sau
lės danguje, ir vaikai, užvertę 
galvutes, nušvitusiom akytėm 
lydėjo paukščius ir baltus de
besėlius. Pradžiūvusiais take
liais vaikėsi zuikučiai. Žemės 
plutą suskaldęs, pasirodė pir
mas krokuso žiedelis.

Tą naktį kažkas pasibeldė į 
duris. Kai jas pravėriau, prieš 
mane stovėjo pasiuntinys su te
legrama ronkoje. Jam nuvažia
vus, skaičiau: “Sveikiname 
gimtadienio proga, o taip pat 
linkime Prisikėlimo džiaugs
mo, dėkodami už tokią didelę 
auką religinei šalpai. Dievas 
teatlygina. Jūsų kunigas Vik
toras M.”

Ranka nusviro: kas čia da
bar? Niekam nieko nesu auko
jęs ir nemanau to daryti. El
getaujančių per daug, o iš tik
rųjų elgetų nėra. Kas kada ma
ne sušelpė? Karti tiesa smel
kėsi galvon, ūžė ir svaigo. Ne
ramus ėmiau vaikščioti pir
myn, atgal. O tos žalios kati
no akys mane sekiojo ir juokė
si: štai tau, mano pone, ir ra
mybė dvylikos kambarių rū
muose. Staiga mane kažkas su
stabdė. Taip! Tikrai taip! Ei, 
tu mano geras katinėli, kaip 
aš tave myliu! Tavo žalios akys 
dvi! Dvi. Taip ir bus! Gi aš ir 
tas mano keistuolis brolelis

(Nukelta į 7-tą psl.)

DR. JUOZAS SUNGAILA

1984-ji metai buvo istoriniai 
ne tik lietuviškajai išeivijai, 
bet ir visai lietuvių tautai.

Lietuvių tautos dangiškojo 
globėjo šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakčiai paminėti 
1984-ji metai laisvojo pasau
lio lietuvių katalikų vyskupų 
buvo paskelbti šv. Kazimiero 
metais. Tai savo keliu padarė 
ir okupuotos Lietuvos vysku
pai. Tų metų eigoje mūsų lie
tuviškoje išeivijoje buvo iš
vystytas didelis ir ligi šiol ne
girdėtas dvasinis, tautinis ir 
kūrybinis sąjūdis. Visa tai 
buvo plačiai išgarsinta mūsų 
spaudoje. Čia pateiksiu tik 
bendrą vaizdą, primindamas 
vien pagrindinius renginius.

Šv. Kazimiero metų veiklos 
programai paruošti ir visiems 
renginiams koordinuoti lais
vojo pasaulio mastu PLK Bend
rijos centro valdybos inicia
tyva, bendradarbiaujant JAV 
lietuvių katalikų kunigų vie
nybei ir R. K. federacijos val
dybai, 1981 m. Filadelfijoje 
buvo sudarytas centrinis ko
mitetas: pirm. V. Volertas, vi- 
cepirm. dr. J. Sungaila, nariai 
— kun. prof. St. Yla, kun. K. 
Pugevičius, kun. V. Dabušis, 
V. Bireta, M. P. Skabeikiai. 
Vėliau, kun. Ylai mirus, į ko
mitetą buvo pakviestas Pau
lius Jurkus.

Vieną didžiausių šv. Kazi
miero metų renginių — Reli
ginį pasaulio lietuvių katali
kų kongresą suorganizuoti 
centrinis komitetas pavedė 
KLK centrui Toronte. Organi
zacinis kongreso komitetas 
buvo sudarytas 1982 m. pava
sarį, kuriam vadovauti pa
kviestas dr. J. Sungaila. Jo ak
tyviausi talkininkai — vice
pirmininkai buvo kun. dr. Pr. 
Gaida (akademinė programa ir 
informacija), kun. Aug. Sima
navičius (religinė programa) 
ir V. Bireta (lėšos). Didelį, su
dėtingą operos ir pokylio bi
lietų platinimo darbą pasigė
rėtinai atliko V. Taseckas, tal
kinamas Br. Genčiaus ir jo 
žmonos.

Iškilmės Romoje
Šv. Kaiimiero metai buvo 

iškilmingai pradėti Romoje. 
Iškilmių organizavimo darbą 
atliko specialus komitetas su
darytas iš prel. L. Tulabos, 
arkiv. P. Marcinkaus, prel. A. 
Bačkio, St. Lozoraičio, jn., 
ir kitų.

Kovo 3 d. Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II specialioje audien
cijoje priėmė apie 1000 lietu
vių ir pasveikino juos išsamio
mis kalbomis itališkai ir lie
tuviškai. Iš Klivlando atvykusi 
“Grandinėlė” atliko meninę 
programą. Šv. Tėvui buvo įteik
tos dovanos. Kovo 4 d. Šv. Tė
vas atnašavo pontifikalines 
Mišias, dalyvaujant daugeliui 
kardinolų bei vyskupų iš vi
sos Europos. Visos iškilmės 
buvo įrašytos į garsinę vaiz
dajuostę, kurią galima įsigyti 
už $100.' Iškilmės buvo rodo
mos italų televizijoje ir pla
čiai aprašytos italų spaudoje.

Kongresas
Sekantis didžiausias šv. Ka

zimiero metų renginys buvo 
Religinis pasaulio lietuvių 
kongresas Toronte rugsėjo 1 ir 
2 d.d. Kongreso programoje bu
vo keturios pagrindinės dalys: 
a. akademinė (kongreso atida
rymas, prof. kun. P. Rabikaus
ko ir dr. J. Girniaus paskaitos, 
jaunimo svarstybos ir jaunimo 
vakaronė); b. opera “Dux Mag
nus”; c. pamaldos Toronto ka
tedroje, dalyvaujant kard. G. 
E. Carteriui; d. kongreso už
darymas — pokylis “Royal 
York” viešbutyje. Kongreso iš
kilmės ir opera buvo įrašytos į 
garsines vaizdajuostes, kurios 
dabar yra padauginimo proce
se. Jas bus galima įsigyti už 
kuklią auką. Kongreso mani
festas išsiuntinėtas spaudai, 
vyskupams, įvairių kraštų vy
riausybėms. Jo tekstas išvers
tas į anglų ir vokiečių kalbas.

Iškilmės parapijose
Turbūt neliko nė vienos lie

tuviškos parapijos visame lais
vame pasaulyje, kurioje nebū
tų buvusi vienaip ar kitaip pa
minėta šv. Kazimiero sukaktis. 
Didesnėse kolonijose ir para
pijose, kaip Hartfordas, Niu
jorkas, Filadelfija, Čikaga, 
Bostonas, Londonas (Anglija), 
iškilmės vyko vietos katedro
se, dalyvaujant vietos kardi

nolams, vyskupams ir gausiai 
miniai tikinčiųjų. Iškilmės 
taip pat buvo aprašytos vie
tinėje spaudoje ir rodomos 
televizijoje.

Kūrybinis palikimas
Šalia suminėtų plačių iškil

mių paskirose vietovėse, Šv. 
Kazimiero metai paliko didelį 
kūrybinį įnašą į mūsų kultū
rinį lobį. Kūryba reiškėsi or
ganizuotu būdu, skatinama ir 
finansuojama komitetų ir pri
vačia iniciatyva.

Centrinio komiteto pastan
gomis buvo pasiekta daug. 1. 
Parūpintas specialus pašto 
ženklas, kurį išleido Vatika
nas arkiv. P. Marcinkaus rū
pesčiu pagal dail. R. Viesulo 
projektą. 2. Šv. Kazimiero me
dalis, pagamintas iš sidabro 
ir bronzos pagal skulpt. P. Vaš- 
kio projektą. 3. “Šv. Kazimie
ras” — 64 puslapių monografi
ja, parašyta prof. Simo Sužie
dėlio. Ji išleista italų ir vokie
čių kalbomis. Iliustracijos — 
dail. N. Palubinskienės. 4. 
“San Casimiro” — V. Dambra- 
vos paruoštas leidinys ispa
nų kalba, paskleistas P. Ame
rikos kraštuose. 5. “Saint Ca
simir” — P. Skabeikio knygelė 
anglų kalba. 6. “Sao Casimiro”
— kun. Pr. Gavėno knygelė por
tugalų k. 7. Šv. Kazimiero gies
mynas baigiamas spausdinti. 
Suredaguotas a.a. kun. L. Bud- 
recko. Surinktos lietuvių au
torių giesmės šv. Kazimiero 
tema. 8. “Šv. Kazimieras lie
tuvių dailėje” — paveikslų ir 
liaudies drožinių albumas, 
kurį pradėjo redaguoti a.a. 
kun. St. Yla, dabar baigia Pau
lius Jurkus. Knygą leidžia Tė
vai marijonai. 9. Šv. Kazimie
rą liečiančių kūrinių antolo
gija, redaguota A. Tyruolio.
10. Šv. Kazimiero monografija
— prof. kun. P. Rabikausko 
platus mokslinis darbas apie 
šv. Kazimierą, parašytas pa
gal naujausius istorinius duo
menis. Veikalą sutiko išleisti 
Tėvai pranciškonai kaip savo 
dovaną šv. Kazimiero metams.
11. “Jubiliejinių metų istori
ja” — dokumentinis leidinys, 
apimantis visus šv. Kazimiero 
metų religinius. Knyga ilius
truota fotografijomis. Ją su
redagavo Balys Raugas. 12. 
Kūrybinis konkursas jauni
mui. Premijoms $1000 paskyrė 
kun. dr. J. Prunskis. Konkur
są vykdė “Ateities” žurnalo 
redakcija. 13. Opera “Dux Mag
nus” — specialiai užsakyta ir 
finansuota RPLK kongreso 
rengėjų komiteto. Libreto au
torius — poetas Kazys Bradū- 
nas, muzika kompoz. Dariaus 
Lapinsko. Operos premjera 
buvo Toronte kongreso metu, 
rugsėjo 1 ir 2 d.d. Operos mu
zika moderni. Pastatyme bu
vo nemažai trūkumų, dėl dau
gelio nepalankių, nenumaty
tų aplinkybių. Dėl to dalis žiū
rovų nusivylė. Tačiau tai ne
sumažina operos meninės ver
tės. Laiko perspektyvoje, rei
kia tikėtis, ji bus tinkamai 
įvertinta ir liks reikšmingu 
įnašu į kuklų lietuvių muzi
kos kūrybos lobyną. Taip ma
nyti duoda pagrindo ir tas fak

KELIONĖ nr. 1

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.
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Nakvojant dviese kambaryje, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias 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 “FINNAIR” lėktuvais

Zf/NNH/R
Simple elegance... by Finnish design

tas, kad kompozitoriui Dariui 
Lapinskui Ilinojaus meno ta
ryba už “Dux Magnus” pasky
rė $2000 premiją. Operos ver
tintojais buvo žymūs JAV mu
zikai.

Privati iniciatyva
Šalia organizuotos bei ko

mitetų skatintos kūrybos, gana 
plačiai reiškėsi ir privati ini
ciatyva, įskaitant filatelistų 
leidinius — atvirukus, vokus, 
atitinkamus ženklus. Iš stam
besnių kūrinių ypač minėtini:
1. Jurgio Gliaudos romanas 
“Kovo ketvirtoji” (išleido “Dar
bininkas”, padedamas mecena
tų); b. Anatolijaus Kairio dra
minė poema “Šventasis prin
cas” (išleido autorius, pade
damas mecenatų).

Okupuotoje Lietuvoje
Iš Vakarus pasiekusių trum

pų informacijų matyti, kad ir 
pavergtoje tėvynėje vyko dva
sinis pakilimas ir įvairios iš
kilmės šv. Kazimiero garbei. 
Okupantas visomis priemonė
mis ir grasinimais stengėsi 
trukdyti bet kokį viešesnį pa
sireiškimą. Tai vis dėlto ne
atbaidė tikinčiųjų, ir Šv. Ka
zimiero metai paliko neišdil
domus pėdsakus ir buvo paska
tinimas ryžtui toliau kovoti 
už tikėjimą bei tautos likimą. 
Kokie pasireiškimai buvo kū
ryboje, mes neturime pakan
kamai žinių, tačiau neabejo
jame, kad ir priespaudoje mū
sų broliai bei sesės yra sukū
rę naujos poezijos, giesmių, 
maldų, beletristikos, kuri iš
ryškės tik ateityje.

Išvados
Suglausdami minėtus rengi

nius bei faktus, galime konsta
tuoti:

1. Šv. Kazimiero metų eigoje 
vyko didelis dvasinio, religi
nio ir tautinio atsinaujinimo 
sąjūdis. Šv. Kazimieras yra 
mums religijos, aukštos mora
lės ir tautinio rūpesčio sim
bolis, kuris negalėjo neturėti 
mums teigiamos įtakos. Tik už
kietėję savo dvasiniame ir re
liginiame sustingime, tautie
čiai galėjo likti nepaliesti to 
sąjūdžio.

2. Lietuvių tauta ir jos kan
čia niekad nebuvo taip plačiai 
išgarsinta visame pasaulyje, 
kaip šv. Kazimiero metais. 
Prie to be galo daug prisidė
jo Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, 
taip aktyviai, viešai ir nuošir
džiai dalyvaudamas Šv. Kazi
miero metų pradžios iškilmė
se. Visa tai nuskambėjo per vi
są pasaulį radijo ir televizi
jos bangomis. Kazimierinės iš
kilmės, vykusios laisvojo pa
saulio lietuvių parapijose ir 
didžiųjų miestų katedrose taip 
pat sulaukė nemažo dėmesio 
vietos spaudoje bei televizi
joje. Vietos kardinolų, vysku
pų bei kunigų pasakyti pa
mokslai įspaudė kenčiančios 
Lietuvos vardą į tikinčiųjų 
sąmonę. Pvz. kad ir mano pa
sikalbėjimas per CBC radiją 
kovo 11 d. nuskambėjo per vi
są Kanadą.

3. Jaunimas buvo įtrauktas 
į aktyvų dalyvavimą daugumo
je renginių. Klivlando “Gran

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

dinėlė” sulaukė daug dėmesio 
ir pasigėrėjimo ne tik Vatika
ne, bet ir Romos mieste. Jauni
mo svarstybos ir vakaronė kon
greso metu Toronte parodė, 
kad jaunoji karta moka ir gali 
ne tik šokti bei dainuoti, bet 
ir rimtai diskutuoti religinė
mis bei moralinėmis temomis. 
Jaunimo konkursas “Ateities” 
žurnale rodo jo kūrybinį po
lėkį. Ateitininkų ir skautų or
ganizacijose šv. Kazimiero me
tai buvo paminėti visa eile ren
ginių stovyklose bei sueigose. 
Neatsiliko ir mokyklos — jose 
taip pat netrūko renginių šv. 
Kazimiero tema.

4. Kūrybinis šv. Kazimiero 
metų palikimas yra didelis 
įnašas į kultūrinį mūsų lobį. 
Išeivijoje mes turime daug 
periodiškai besikartojančių, 
didelių ir plataus masto ren
ginių, k.a. tautinių šokių bei 
dainų šventės, PLB ir VLIKo 
seimai, suvažiavimai, Lietu
vių dienos, festivaliai ir t.t. 
Viso to, be abejonės, reikia 
mūsų tautinei gyvybei palai
kyti, tačiau su liūdesiu tenka 
konstatuoti, kad tie plataus 
masto renginiai dažnai nepa
lieka jokio kūrybinio įnašo. 
Šv. Kazimiero metai, sukėlę 
didelį dvasinį sąjūdį ir atsi
naujinimą, paliko reikšmingą 
įnašą į kūrybinį mūsų paliki
mą. Sukaktuviniai Šv. Kazimie
ro metai pasipuošė ne tuščio
mis kalbomis, bet kūrybiniais 
darbais.

Šv. Kazimiero metai parodė, 
kad lietuviškosios išeivijos 
religinė, tautinė ir kūrybinė 
sąmonė nėra atbukusi, kad 
mes nesame abejingi dide
liems religiniams, kultūri
niams, tautiniams ir kūrybi
niams užmojams, jeigu jie bū
na tinkamai pateikiami.

Lenkiu galvą Kanados, ypač 
Toronto, lietuviams, kurie sa
vo gausiu dalyvavimu ir finan
sine parama išnešė ant savo 
pečių vieną pačių didžiausių 
Šv. Kazimiero metų renginių 
— RPLK kongresą Toronte. Iš
skirtinė pagarba ir padėka 
tenka kun. dr. Pranui Gaidai, 
kuris ne tik suorganizavo aka
deminę kongreso programą, 
informaciją, visą kongreso ir 
operos reklamą, suredagavo 
leidinį, ir buvo dvasinis kon
greso variklis bei atrama. 
Kantriai išklausydamas visus 
nusiskundimus ir nepasiseki
mus, dažnai savo išmąstytais 
patarimais padėdavo išspręsti 
pačias painiausias problemas. 
Be jo paramos vargu ar aš bū
čiau galėjęs ištesėti kongre
so, ypač operos, organizavimo 
darbe.

Nė kiek nemažesnė pagarba 
ir padėka tenka Lietuvos kan
kinių parapijos Toronte kle
bonui kun. Jonui Staškevičiui 
ir Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Aug. Simanavičiui. 
Jų neproporcingai didelė fi
nansinė parama ir nuolatinė 
moralinė globa įgalino kon
greso pasisekimą.

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių Jie gaus nemokamai.



Dail. ROMAS VIESULAS, Temple universiteto profesorius JAV-se, pa
skirtas to universiteto skyriaus direktoriumi Romoje. Jis yra autorius šv. 
Kazimiero sukakties pašto ženklo ir daugelio kitų stambių darbų

Ne novelė, o romanas “Poland”
Jame nelabai palankiai vaizduojami lietuviai, bet ar verta reikalauti atitaisymu?

S v. Kazimiero pašto ženklas
Šv. Kazimiero 500 metų mir

ties sukakties komitetas 1983 
m. kreipėsi į Vatikaną, kad 
ta proga būtų išleistas šv. Ka
zimiero pašto ženklas. Vati
kanas tai idėjai pritarė ir pra
šė kuo greičiau pateikti pašto 
ženklo pavyzdį. Šv. Kazimie
ro sukakties centrinio komi
teto pirm. Vytautas Volertas 
paprašė dailininką Romą Vie
sulą paruošti ženklo projektą.

Pašto ženkle turėjo būti šv. 
Kazimieras ir dar šeši simbo
liniai elementai bei kiti įra
šai. Dailininkas ilgai tyrinė
jo to laiko paveikslus ir kara
lišką aprangą. Po dviejų mė
nesių šv. Kazimiero pašto ženk
lo projektas buvo paruoštas 
ir išsiųstas Vatikanui 1983 m. 
kovo 4 d.

Pašto ženklas vaizduoja šv. 
Kazimierą, kairėje rankoje 
laikantį kryžių ir leliją — tra
dicinius tikėjimo ir nekalty
bės simbolius. Dešine ranka 
jis prilaiko Trijų kryžių mi- 
niatūrinį paminklą. Pastara
sis buvo pastatytas ant aukš
tos kalvos, iš kurios matėsi 
visas Vilniaus miestas. 1950 m. 
sovietai — rusai jį susprogdi
no. Šv. Kazimieras vaizduoja
mas puikioje karalaičio ap
rangoje, bet po ja jis vilkėjo 
paprastą drabužį, tuo parody
damas savo nusižeminimą. 
Pašto ženklo fone yra karališ
koji Vilniaus pilis ir katedra, 
kur šv. Kazimieras buvo palai
dotas. Sovietai — rusai Vil
niaus katedrą uždarė ir paver
tė paveikslų galerija. Dėl to 
1953 m. šv. Kazimiero kūnas 
buvo perkeltas į Šv. Petro ir 
Povilo šventovę Antakalnyje.

Šv. Kazimiero pašto ženklas 
buvo sukurtas, naudojant at
skirus permatomus filmus, o 
tipografinis darbas buvo at
liktas atskirai. Spalvos paš
to ženklų 550 ir 1200 lyrų ver
tės buvo pažymėtos atskirai. 
Kiekvienai pašto ženklo ver
tei buvo numatyta panaudoti 
penkias spalvas. Spausdini
mui buvo panaudotos tik ke
turios spalvos kiekvienam paš
to ženklui. Kardinolų komisi
jai pašto ženklų projektas pa
tiko, ir pašto ženklai buvo iš
leisti 1984 m. vasario 28 d.

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 psi., $15.00, įskaitant pašto išlaidas.

Romas Viesulas gimė 1918. 
II. 11. Studijavo Vilniaus uni
versitete. 1944 m. pasitraukė 
Vokietijon. 1947-49 m. studija
vo grafiką Ecole des Arts et 
Metiers Freiburge. 1949-50 m. 
tęsė meno studijas Paryžiuje 
— Ecole des Beaux Arts. 1951 
m. atvyko į Čikagą.

1958 m. jis gavo Guggenhei- 
mo stipendiją studijuoti grafi
kos meną. 1960 m. gavo Tama
rindo stipendiją. Jis buvo pir
masis Amerikoje gavęs šią sti
pendiją. 1962 m. jam buvo pa
skirta Tiffany stipendija.

R. Viesulas nuo 1960 m. buvo 
Temple universiteto Tyler me
no mokyklqs Filadelfijoje in
struktorium, nuo 1961 m. do
centu ir grafikos skyriaus ve
dėju, 1965 m. — ekstraord. pro
fesorium. 1964 m. gavo antrą 
kartą Guggenheimo stipendi
ją ir išvyko į Europą.

Jis dalyvavo kolektyvinė
se arba individualinėse pa
rodose Prancūzijoje, Vokie
tijoje, Anglijoje, Jugoslavi
joje, Japonijoje, Portugalijo
je, Graikijoje, Kipre, Jungti
nėje Arabų Respublikoje, Mo- 
roke, Pakistane, Australijoje, 
Meksikoje, Kanadoje ir dauge
lyje JAV muziejų bei meno ga
lerijų.

Jo kūrinių yra įsigiję daug 
muziejų, iš kurių išskirtini 
yra šie: Paryžiuje, Ženevoje, 
Vilniuje, Niujorke, Vašingto
ne, Filadelfijoje, Los Ange
les, Cincinati, Klivlande, Bruk
line, Seattle, Portlande ir Fre- 
derikshavene. K.K.

Stipendija istorijos 
studentams

Prof. dr. Birutė Ciplijaus- 
kaitė savo motinos atminimui 
įsteigė stipendijų fondą. Sti
pendija yra kasmetinė — 1500 
dolerių, skiriama studentui ar 
studentei, ruošiančiam dokto
ratą iš Lietuvos istorijos. Su
interesuoti studentai prašomi 
kreiptis į Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos centro val
dybą, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italija.

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“TŽ” vasario 26 d. laidoje bu
vo išspausdintas straipsnis 
“amerikiečio novelė apie Lenki
ją”. Novelė? Lenkija? Kas gi do
mėsis mažos apimties kūrinė
liu ir dar apie Lenkiją? Skaity
dama toliau, supratau, kad kal
bama apie mano labai mėgstamo 
ir šiuo metu Amerikoje vieno iš 
didžiausių ir talentingiausių 
rašytojų — James A. Michene- 
rio romaną “Poland”. Angliškas 
žodis “novel” reiškia romaną, 
o novelė — short story”. “The 
American Heritage Dictionary” 
žodis “novel” yra nusakomas 
taip: “Didelės apimties fikty
vus prozinis pasakojimas, ku
rio vyksmas vystosi per veikėjų 
kalbą, veiksmus ir mintis”. Taip 
romano sąvoka yra aptariama ir 
lietuvių literatūros teorijoje.

Garsus rašytojas
Būdama grožinės literatūros 

mylėtoja, seku modernią litera
tūrą, ja domiuosi ir turiu nema
žą įvairiomis kalbomis knygų 
biblioteką savo namuose. Jų 
tarpe yra net septyni James A. 
Michenerio veikalai: “Ramiojo 
vandenyno pasakos” (Tales of 
South Pacific), populiariausias 
jo romanas “Havajai”, “Karava
nai” (arabų pasaulio atvaizda
vimas), “Sayonara” (japonų gy
venimas), “Šaltinis” (The Source 
— Šventosios Žemės istoriniai 
įvykiai) ir kiti.

James A. Michener savo roma
nams medžiagą renka iš tiesiogi
nių šaltinių. Rašydamas apie 
Havajus, ten ilgokai gyveno, pa
galiau pastoviai įsikūrė, juos 
pamilo ir buvo išrinktas Havajų 
senatoriumi, tai egzotiškai sa
lai gavus Amerikos valstijos 
statusą. Rašydamas savo 909 
puslapių “Šaltinį”, jis laikinai 
apsigyveno Izraelyje netoli le
gendinio Tell Makor, stebėjo 
archeologus, senovės žydų isto
rijos žinovus, tyrinėjo rastas 
iškasenas. Pagal jas jis parašė 
grandiozinį veikalą, savo fanta
zijoje atkurdamas Šventosios 
Žemės istoriją, pasinaudoda
mas grožinės literatūros kūrė
jui teikiama laisve interpretuoti 
tuos negyvus iškasenų objektus.

Tai ne istorija
Niekas net nebando tvirtin

ti, kad Micheneris, rašydamas 
įvairių tautų istorinėmis temo- 
mįs> kuria mokslinius veikalus, 
kuriems būtų statomi faktų rei
kalavimai. Jis tik savo kūrybi
niam talentui jieško medžia
gos istoriniuose šaltiniuose, 
juos panaudodamas kaip pagrin
dą savo nepažabojamai vaizduo
tei. Juo senesnė istorija, juo 
laisvesnis jaučiasi autorius.

Kaip ir mūsų Jurgis Gliaudą, 
paveiktas dienos aktualijų, ra
šė apie Simą Kudirką ar Šv. Ka
zimierą, taip ir James A. Miche
ner būna įkvėptas savo gyvena
mojo laikotarpio įvykių. Kai Ha
vajai kovojo už teisę įsijungti 
į JAV, Micheneris susidimėjo 
tais egzotiškais žmonėmis, jų 
kultūra, legendomis, papročiais 
ir parašė nuostabiai įdomu ro
maną, suliedindamas kiniečius, 
japonus, senosios Polinezijos 
gyventojus ir Bostono misijo- 
nierių šeimas į naują neva ha- 
vajiečių rasės visumą. Neteko 
girdėti, kad istorikai, antropo
logai ar archeologai būtų ban
dę taisyti jo romane siūlomas 
išvadas, bet plačioji skaityto
jų masė tuo romanu žavisi jau 
daugelį metų.

Lenkijai tapus pasaulinio dė
mesio centru, prasidėjus “Soli
darumo” sąjūdžiui ir popiežiu
mi išrinkus lenką, rašytojas ry
žosi kurti romaną apie Lenkiją. 
Medžiagą rinko vietoje, bend
raudamas su lenkų istorikais, 
lankydamas istorines vietas. Iš 
surinktų žinių ir įspūdžių pa
statė naujus savo vaizduotės 
rūmus.

Rašytojo šaltiniai
Bandykime įsigyventi į rašy

tojo pastangas rinkti medžiagą. 
Jis visų pirma kalbasi su eili
niais, paprastais žmonėmis. Isto
rinius dokumentus jam pateikia 
istorikai, patarimus duoda spe
cialistai ir žinovai, nebūdami 
objektyvūs, savo tautinio pasi
didžiavimo skatinami. Taigi ir 
lenkai apsidžiaugę, kad toks gar
sus rašytojas kuria romaną apie 
juos, negalėjo nepateikti savo
sios istorijos pačioje gražiau
sioje šviesoje.

Ar ne taip pasielgtume ir mes, 
jei Micheneris pasisiūlytų ra
šyti apie Lietuvą? Ir kaip mes 
kalbėtume apie lenkus? Nuo pat 
seniausių mūsų istorijos laikų, 
nežiūrint nelemtų Jogailos vedy
bų su Jadvyga, lenkai niekad 
nebuvo mūsų draugai. Net ir 
naujausios isjtorijos laikotar
pyje liks neužmirštamas Želi
govskio smurtas. Taip visada bu

vo. Dėl Vilniaus visada turėsi
me kovoti. Todėl aišku, kad len
kams nebuvo jokio intereso lie
tuvius iškelti ir juos parodyti 
tokius, kokiais mes patys save 
įsivaizduojame ar bent norėtu
me įsivaizduoti.

Pasakojimas apie Jogailos 
“apžiūrėjimą” “marmoro vonio
je” yra senas istorinis anekdo
tas, kurį man prieš daugelį me
tų Lietuvoje pasakojo mano mo
čiutė. Ir šv. Kazimiero lenkai 
mums nenori pripažinti.

Žalgirio kautynės nėra mums 
labai nepalankiai aprašytos, 
nes autorius aiškiai pripažįs
ta strateginius Vytauto sugebė
jimus ir mini, kad ateityje Vy
tautas bus pavadintas “didžiuo
ju tautos gelbėtoju”. Lenkai, 
pasistengė pavaizduoti lietu
vius kaip primityvius karius, 
ginkluotus buožėmis ir dalgiais. 
Skaitytojas, sekdamas mūšio 
eigos aprašymą, tokiam nelo
giškam atvaizdavimui negali 
teikti daug reikšmės, nes patys 
rezultatai parodo lietuvių ka
rių pajėgumą, kuris būtų neįma
nomas su tokiais primityviais 
ginklais, kaunantis su ano meto 
šarvuotais ordino riteriais.

Negaliu neprisipažinti, kad 
daugelyje vietų ir man būtų ma
lonesnis kiek gražesnis lietuvių 
aprašymas. Mes visi esame savo 
vardui teisėtai jautrūs, tačiau 
nepagalvojame apie eilinį sve
timtautį skaitytoją, kuriam to
kios smulkmenos nenustelbia 
paties veikalo įdomumo ir nepa
lieka ilgalaikių mokslinių iš
vadų. Lygiai kaip ir aš, skaity
dama “Havajus”, susidariau 
nuostabiai gražų visų tų tautų 
mišinio, kovos už būvį ir lais
vės troškimo bet kuria kaina 
įspūdį. Kai kurie charakteriai 
man imponavo savo ištverme, 
drąsa, pasiaukojimu, bet jų tau
tinis veidas visiškai nublanko 
mano vaizduotėje — liko tik 
bendras, egzotiškai-estetiškas 
vaizdas.

Lietuviai rašytojai
Antra vertus, pažvelkime, 

kaip lietuvius vaizduoja dabar
tiniai mūsų išeivijos rašytojai 
ir kokią medžiagą mes savo jau
nimui pateikiame literatūros 
vadovėliuose. Ten matome tik 
skurdžius, skriaudžiamus naš
laičius, žemdirbius su ūkio dar
bų aprašymais nuo gaidžio gie
dojimo iki žąsų gabenimo, nuo 
rugiapjūtės iki basomis kojo
mis ėjimo į atlaidus, nuo bridi- 
mo per purvą iki mėšlavežio. 
Savotiško atavizmo vedami, pa
miršome, kad Lietuvos nepri
klausomybę atstatė ir inteli
gentai, kai kurie užsieniuose 
baigę aukštuosius mokslus. Da
barties lietuvis literatūroje re
tai užtinkame menininką, gydy
toją, profesorių ar mokslinin
ką, nors jų turime prisiauginę 
apsčiai jau laisvojo pasaulio

Vanago iškamša
(Atkelta iš 6-to psl.) 

esame dvynukai. Sumaišė, kad 
juos kur! Džiaugsmingai nusi
kvatojau, katinas nušoko nuo 
palangės. Bet staiga vėl nulei
dau galvą. Iš kur tas mano bro
lelis turėtų pinigų? “Ačiū už 
didelę auką ...” Būtinai iš
siaiškinti!

Rytojaus dieną telegramą 
nunešiau savo broliui, kurį ra
dau netoli namų, stovintį ant 
upelio kranto ir žiūrintį į kun
kuliuojančią drumzlino van
dens srovę.

— Kiek pasiuntei, kad taip 
dėkoja? — paklausiau, kai jis 
permetė akimis raštelį. Jis 
šyptelėjo. Akys buvo ramios ir 
mielos. Truktelėjo pečiais.

— Viską, ką tu man iš to mi
lijono paskyrei, — ramiai at
sakė.

— Visą penkiasdešimt tūks
tančių!? — surikau. Dvi išsi
gandusios antys pakilo.

Slaptas ir pridengtas pyk
tis mane nupurtė. Kaip jis drį
so? Kvailys! Sumelę daviau, 
kad skolas apsimokėtų. O tas? 
Kad jį kur galai!

Jis nieko neatsakė. Tik akys 
švietė ta pačia vaikiška lieps
nele.

— Antanai, kodėl? !. — nebe
ištvėriau. Jis atmetė galvą ir 
kažką stebėjo. Paskui tarė:

— Žiūrėk, Algi, žiūrėk tik į 
tą aukštai pakilusį vanagą. Ar 
tu jį matai? Va, ten tiesiai virš 
tos eglės?

Nieko nemačiau ir nenorė
jau matyti. Buvo pikta ir norė
josi rėkti, barti, išlieti visą 
apmaudą. Ir jaučiau malonu
mą, kad galiu pykti. Tik tokiu 
būdu galėjo dabar būti atpirk
ta nežmoniškai užgauta ambi
cija. O brolis ramiai sau kal
bėjo toliau: 

kraštuose, o su 1949 metų išei
vijos banga esame atsigabenę 
didelę dalį šviesuomenės. Apie 
menininkus, rašytojus, inžinie
rius ar mokslininkus mes kalba
me tik per šermenis ir minėji
mus, o literatūroje grįžtame ten, 
kur patys nenorėtume būti.

Tad ko gi norėti iš amerikie
čio rašytojo, rašančio apie Len
kiją ir apie lietuvius gavusio 
informaciją iš nedraugiškų šal
tinių?

Klaidos literatūroje
Kaip ir visi kiti Michenerio 

romanai, “Poland” yra įdomi 
knyga. Ne tk mes patys, bet gal 
ir kiti istorijos žinovai ras ne
tikslumų, praleidimų ir klaidų. 
O kiek jų pridarė Šekspyras sa
vo dramose!!! Tačiau jo genijaus 
tai nemenkina ir jo literatūros 
palikimo negadina. Tie, kurie 
nori studijuoti Anglijos istori
ją, skaito istorijos raštus, bet 
ne grožinę literatūrą, kurios už
davinys nėra tiksliai informuoti, 
o tik sudominti, sužavėti ir su
teikti džiaugsmo kūrybinės dva
sios turtais.

Netikslus būtų skatinimas mū
sų aukštuosius mokslus baigu
siems intelektualams reaguoti 
į Michenerio romaną, reikalau
jant atitaisymų. Pagalvokime, 
koks būtų rezultatas? Ar Miche
nerio knyga būtų išimta iš kny
gų rinkos, perrašyta, ištaisyta 
pagal mūsų pageidavimus? Gal 
sukeltume tik juoką ir atkreip
tume dėmesį į tai, kas geriau 
būtų nutylėta. Yra būtina skir
ti dalykus, kurie reikalauja 
veiksmo ir reakcijos, kaip pvz. 
iškraipyti faktai istorijos vado
vėliuose, enciklopedijose, pla
čiosios spaudos straipsniuose.

Jei į romanus būtų reaguoja
ma kaip į istorinių faktų atvaiz
davimą, tai šmeižto bylų būtų 
daugybė. Jau vien romanai apie 
Napoleoną, tą romantišką, įdo
mią ir rašytojų taip mėgstamą 
asmenybę, jį vaizduoja kaip ne
rūpestingą Donžuaną, garbė
trošką, strateginį genijų, mag
netišką asmenybę... O kiek 
prirašyta apie Amerikos prezi
dentus ir jų žmonas (čia kalbu 
tik apie grožinės literatūros 
veikalus, paremtus biografi
niais duomenimis), menininkus, 
kompozitorius!!! Kas pernai ma
tė didelio pasisekimo filmą 
“Amadeus”, kuriame Mocartas 
vaizduojamas ne taip, kaip tra
dicija sako, turėtų kelti baisų 
triukšmą, ypač austrai ir jo šei
mos palikuonys...

Sutinku, kad romanas “Po
land” mums daug garbės nepa
darė, bet nemanau, jog reikia 
dėl to karščiuotis, kad netap
tume pajuokos objektu, kai mili
jonai skaitytojų išgrobsto jo kny
gas, jieškodami pabėgimo nuo 
gyvenimo pilkumos, bet nesigi
lindami į mokslines, istorines 
ar politines problemas.

— Medžiotojas nušaus tą 
paukštį, padarys gražią iškam
šą ir ją pasistatys svečių kam
baryje. Zinai, nenorėjau, kad 
tu ir toliau būtum toji vana
go iškamša ir užtat tavo vardu 
pasiunčiau gautuosius pini
gus... * * *

Rytmetį mane pažadino Pri
sikėlimo varpai. Keturios nuo
gos sienos jau nebebuvo nuo
gos. Jos nebebuvo nė sienos. 
Iš visų pusių kryžiavosi aki
nančios šviesos, mirguliavo 
mėlynos ir violetinės žvaigž
dutės. Varpo dūžis susprogdi
no erdvę, dulkėmis pabiro min
tys. Kas esu, koks esu, ką tu
riu pavirto vienu vieninteliu 
klausimu: AR ESU?

Kurį laiką aš dar buvau 
gyvas...

KOTRYNA GRIGAtTYTĖ

Prisikėlimas
Peržegnok šulinį pavasario 

krikštui.
Drungno vėjo paglostyta žemė 
jau atveria akis.
Tegu žalsva ugnim sušvinta 

sodai,
subanguoja žiemkenčiai, 
atgyja miško samana.
Be tiltų, be kelio ženklų, 
eina Prisikėlusis, 
laimindamas žemę.
Žydi žaizdos Jo delnuose 
be sopulio aido, 
be širdį veriančio troškulio, 
be Motinos prislopintos 

raudos.
Šviečia Jo pėdos amžinatve, 
dvelkia alyvų kvapu.
Skamba Jo žodžiai paukščių 

giedojimu
iškeltose į dangų šakose.
Alelija, Aleliuja!. . .
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<1KULTMEJE VEIKLOJE
Ilinojaus meno tarybos muzi

kinė šių metų $2.000 premija pa
skirta Dariui Lapinskui už jo šv. 
Kazimiero sukakčiai skirtą operą 
“Dux Magnus”. Premiją paskyrė 
vertintojų komisija, kurią suda
rė įvairiuose JAV muzikos cent
ruose gyvenantys kompozitoriai, 
susipažinę su operos “Dux Mag
nus” partitūra ir muzikiniu jos 
įrašu.

Eugenijaus Kriaučeliūno jau
nimo premija paskirta Linui Ko
jeliui už jo išskirtinį atstovavimą 
lietuvių ir Lietuvos reikalams. 
Sprendimą padarė kovo 11 d. Jau
nimo centre Čikagoje posėdžia
vusi vertintojų komisija, kuria 
sudarė: šeimos atstovė I. Kriau- 
čeliūnienė, kun. A. Saulaitis, SJ, 
PLB atstovė B. Jasaitienė, Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos at
stovė dr. D. Saliklytė ir JAV lie
tuvių jaunimo sąjungos atstovas 
V. Plioplys. Tūkstančio dolerių 
premija L. Kojeliui bus įteikta ba
landžio 13 d. Čikagoje, jaunimo 
centro kavinėje.

Lietuvių dailiojo meno institu
tas, įsteigtas JAV Lietuvių fondo 
Čikagoje, rūpinasi dailininkų P. 
Doinšaičio, M. Dobužinskio ir V. 
Petravičiaus įsigytų kūrinių pa
rodomis. Instituto pirm. dr. G. 
Baluko pranešimu, parodoms bai
giamas sudaryti reprezentacinis 
P. Domšaičio darbų rinkinys. 
Pirmoji paroda, rengiama JAV 
Lietuvių fondo, įvyks balandžio 
13-14 d.d. Klivlande, Dievo Mo
tinos parapijos salėje. P. Dom
šaičio kūrinių parodos taipgi nu
matomos Detroite ir kitose lie
tuvių kolonijose. Institutas jau 
užsiregistravo dalyvauti Čikagos 
“Expo” parodoje š. m. gegužės 8- 
13 d.d. Jai bus pateikti dailinin
kų P. Domšaičio, M. Dobužinskio 
ir V. Petravičiaus kūriniai.

Lietuvių tautodailės instituto 
Čikagos skyrius savo penkerių me
tų veiklos sukaktį paminėjo Jau
nimo centre, M. K. Čiurlionio ga
lerijoje, vasario 15 — kovo 3 d.d.” 
surengta tautodailės ir liaudies 
meno paroda. Ją atidarė M. K. 
Čiurlionio galerijos pirm. Vin
cas Lukas, įvadinį žodį tarė sky
riaus pirm. Aldona Veselkienė, 
su lietuvių liaudies kūryba supa
žindino dail. Petras Aleksa. Pa
rodai buvo sutelkta daug radinių, 
apimančių visas mūsų liaudies kū
rybos šakas. Manekenai buvo ap
vilkti visų Lietuvos sričių tauti
niais drabužiais. Gražiai išdėsty
ti buvo kaišyti kilimėliai, audi
niai ir juostos, raštuoti mezginiai, 
keramikos darbai, medžio droži
niai, gintaro dirbiniai, velykiniai 
margučiai, Kalėdų eglutės šiaudi
nukai, atkurtos liaudies meno 
skulptūros, kraitinė skrynia, liau
dies meno knygos, senoviniai audi
niai, Lietuvos apylinkių žemėla
piai. Rodiniai buvo gauti iš įvai
rių liaudies meno žinovų ir rinkė
jų. Atidaryme buvo rodoma dail. 
Antano Tamošaičio įkalbėta vaiz
dajuostė “Lietuvių liaudies me
nas”. Instituto mokinės demonst
ravo verpimą, audeklo ir juostų 
audimą. Paroda buvo atidara tris 
savaitgalius: vasario 15-17 d.d., 
vasario 22-24 d.d. ir kovo 1-3 d.d.

Vasario 16 progomis Niujorke 
būdavo rengiamos didelės dailės 
darbų parodos. Šiemet pasiten
kinta viena skulptoriaus Myko
lo Arvysto kūrinių paroda jo stu
dijoje Manhatane. Iniciatyvos 
šiai parodai surengti ėmėsi dan
tų gydytoja Gražina Baliūnaitė- 
Austin, turinti artimus ryšius su 
lietuvių Aušros Vartų parapija 
Manhatane. Mykolas Arvystas, 
gimęs Kaune, yra dantų gydyto
jas ir skulptorius, skulptūros stu
dijas baigęs Kolumbijos univer
sitete. Kadangi iš dailės sunku pra
gyventi, įsigijo praktiškesnę dan
tų gydytojo ir chirurgo specialy
bę. Jo skulptūrų paroda, trukusi 
tik tris valandas, buvo atidaryta 
vasario 16 d. Kartu paminėta ir 
Nepriklausomybės šventė. Lietu
vos kelią į nepriklausomybę bei 
jos dabartines kančias nušvietė 
angliškai kalbėjęs prof. dr. J. Stri
kas. Mat parodos atidaryme buvo 
ir nelietuvių arba silpnai kalban
čių lietuviškai. Įėjimo aukos po 
$20 buvo atiduotos kun. Vytauto 
Palubinsko vadovaujamai Aušros 
Vartų parapijai. Skulptorius My
kolas Arvystas, anksčiau turėjęs 
Gečiausko pavardę, dabar naudo
ja tik du turėtus vardus. Antra
sis vardas tapo jo pavarde. M. 
Arvystas skulptūras kala iš balto, 
rusvo ir juodo marmuro, kuris at
vežamas iš Italijos. Visos jo skulp
tūros yra žmogaus tema, tačiau 
žmogaus figūros ne visada būna 
pilnos — kartais joms trūksta gal
vų, kojų arba rankų. Techniškai 
jos gražiai atliktos, nušlifuotos, 
sveria porą tonų.

Lietuvos fotografijos meno 
draugijos iniciatyva Kaune įsteig
ta vaikų studija. Trejų metų lai
kotarpyje lankytojai susipažins 
su fotografijos istorija, teoriniais 
ir praktiniais pagrindais, išmoks 
savarankiškai daryti reportaži
nes, taikomąsias ir menines nuot
raukas. Vaikams taipgi bus dės
toma estetika, piešimas, meno is
torija. Pirmąją lankytojų grupę 
sudarė ir fotostudijos užsiėmimus 
lankyti pradėjo kelios dešimtys 
vyresniųjų klasių moksleivių.

Liaudies dainų vakaras vilnie
čiams buvo surengtas Lietuvos 
meno darbuotojų rūmuose. Dzū
kų, žemaičių, suvalkiečių darbo 
ir švenčių dainas atliko Eįįlė Buk- 
šaitytė, Daiva Čepaitytė-Zalėnie- 
nė ir Rūta Vildžiūnienė. Progra
mos komentatore buvo pakviesta 
tautosakininke Nijolė Laurinkie
nė. E. Bukšaitytė ir D. Čepaity- 
tė yra baigusios M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, R. Vildžiūnienė — 
Vilniaus konservatoriją. Dainas 
jos išmoko iš liaudies daininin
kių. E. Bukšaitytė vadovauja folk
loriniam ansambliui Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakulte
tuose, D. Čepaitytė yra įdainavusi 
solinę plokštelę.

Vilniaus operos bosas Leoni
das Muraška savo amžiaus šešias
dešimtmetį paminėjo Bartolo 
vaidmeniu G. Rossinio operos 
“Sevilijos kirpėjas” spektakly
je. Kartu su juo dainavo solistai 
— V. Kuprys, J. Čiurilaitė, J. Va- 
luckas, E. Vasilevskis, L. Saluč- 
kaitė, dirigavo A. Šulčys. L. Mu
raška yra gudas, dainavęs Gudijos 
dainų ir šokių liaudies ansamb
lyje, persikėlęs Vilniun ir čia 1950 
m. baigęs Kipro Petrausko daina
vimo klasę konservatorijoje. Sce
noje debiutavo Gremino vaidme
niu P. Čaikovskio operoje “Euge
nijus Oneginas”. Yra sukūręs 60 
įvairių vaidmenų, įjungtų į dau
giau kaip 1.500 spektaklių. 1956 
m. laimėjo laureato vardą pirma
jame sąjunginiame dainininkų 
konkurse Maskvoje. Didelį L. Mu- 
raškos kraitį sudaro koncertinis 
repertuaras.

Sonatų vakarų Vilniaus filhar
monijos salėje surengė smuiki
ninkas Eugenijus Paulauskas ir 
pianistė Mūza Rubackytė, pasirin
kę W. A. Mozarto, L. Beethove- 
no, C. Francko ir V. Barkausko 
sonatas smuikui ir fortepijonui. 
V. Barkausko sonata, nuskam
bėjusi pirmą kartą, buvo dedi
kuota abiem atlikėjam. Prof. E. 
Paulauskas yra plačiai žinomas 
koncertine savo veikla, sekan
čiais metais minėsiantis jos ketu
riasdešimtmetį. Jis taipgi yra įstei
gęs kvartetinės muzikos mokyklą 
Lietuvoje, išugdęs būrį smuikinin
kų ir kvartetistų. M. Rubackytė 
vis dažniau rengia solinius savo 
rečitalius, dalyvauja koncertuo
se su įvairiais orkestrais. E. Pau
lauskas ir M. Rubackytė surengė 
sėkmingą koncertų ciklą “Visos 
J. Brahmso sonatos smuikui ir 
fortepijonui”, o dabar duetinį sa
vo bendradarbiavimą tęsia kitų 
kompozitorių kūriniais.

Vilniaus universiteto lituanis
tikos centrą papuošė dail. Petro 
Repšio freskos, sienose įamžinu
sios liaudies pasakų, sakmių ir pa
davimų veikėjus, tautosakoje ap
dainuotas šventes ir darbus. Cent
ro priesalį užpildo rausvos figū
ros. Matai, kaip iš žiemos miego 
bunda gamta, kaip rugių pėdą ke
lia pjovėjo ir rišėjos rankos, o 
virš jų— mėlynas dangus, perskel
tas į keturias pasaulio šalis. Esą 
atgyja padavimas, kaip Aušrinė 
Mėnulį iš Saulės paviliojo, kaip 
dėl to subruzdo dievai. Tikslaus 
figūrų skaičiaus savo freskose 
dail. P. Repšys nežino, bet spė
ja, kad jų gali būti tūkstantis. 
Tautosakos motyvai jį viliojo dar 
studijų laikais, tačiau prieš de
šimtį metų, kai buvo pasiūlyta nu
tapyti freskas, ilgokai svyravo, 
abejojo, ar sugebės įgyvendinti 
tokį sumanymą. Freska yra kapri
zinga tapyba — vienas grunto 
sluoksnis, antras, o kai sudrėki
ni, vienu atodūsiu reikia nutapy
ti tris kvadratinius metrus sienos. 
Jei nespėsi, tinkas nudžius, vėl 
reikės jį nudažyti, viską pradėti 
iš naujo. Patarimų apie pasakų, 
padavimų, sakmių veikėjus dail. 
P. Repšys gaudavo iš tautosakos 
specialisto Norberto Vėliaus. 
Smėlį jis veždavosi iš Trakų ir 
Anykščių karjerų. Didžiausią 
problemą sudarė veikėjų apranga. 
Jos aprašymai tėra nuo XV šimt
mečio. Pagrindinį dėmesį teko 
skirti ne drabužiams, o judesio 
dinamikai. Taip dešimt darbo me
tų pralėkė akimirksniu, bet dabar 
iš freskų trykšta skaidri tautosa
kos versmė. V. Kst.
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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

= MOK A UŽ:
= 90 dienų termin. Indėlius....... 9 %
= 180-185 d. termin. ind.............. 91/j%
E term, indėlius 1 metų.............. 10 %
E term, indėlius 2 metų.............. 10 %
E term, indėlius 3 metų.............. 1O'/2%
E pensijų s-tą.............................. 10 %
E spec. taup. s-tą........................ 8 %
E taupomąją s-tą ........................ 7’/2%
E depozitų-čekių s-tą................. 6 %

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

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

Kanados įvykiai

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

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

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

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 V/est, Toronto, Ontorio MSX 1E7

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

Skambinkite Linai Kulia vienei arba Vidai Siaučiulienei

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
lio. Keleivių apsaugai buvo su
telkta ne tik Toronte esanti po
licija, bet ir atsivežta 1.000 
policininkų iš kaimyninių vie
tovių. Bombų pajieškoms buvo 
sutelkti specialiai paruošti 
šunys, užuodžiantys sprogme
nis. Tiek policijos torontie- 
čiai nematė nuo popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus II apsilankymo. 
Artėjant balandžio 1, pirma
dienio, rytui, trim valandom 
anksčiau buvo sustabdyti pože
miniai traukiniai, nuodugniai 
peržiūrėtos jų stotys ir lini
jos.

Pirmadienio rytų tūkstan
čiai policininkų buvo sutelk
ta TTC bendrovės susisiekimo 
linijose ir stotyse, laukė bom
bų specialistai, medicininė 
pagalba. Toronte gyvena apie 
15.000 armėnų, kurių vadai 
pasmerkė kai kurių savo tau
tiečių vykdomų terorizmą, pa
rūpino $25.000 premijų už tero
ristų suėmimą. Galimai kelei
vių panikai nuraminti į pože
minius TTC traukinius atėjo 
daug žymių asmenų, kurie sa
vo kelionėms turi automobi
lius su šoferiais. Ilgame jų są
raše minimi: metropolinio To
ronto policijos viršininkas J. 
Marks, Toronto arkivyskupas 
kardinolas E. Carteris, metro
polinio Toronto pirm. D. Flyn- 
nas, TTC bendrovės pirm. J. 
Porteris, požeminiu traukiniu 
važinėjęs net tris valandas, 
Ontario liberalų vadas D. Pe
tersonas. Kartu su jais važia
vo ir Toronto armėnų koloni
jos veikėjai. Žadėtosios bom
bos nesprogo, policija nesu
rado nė vienos. Iš pinigų, ku
rie buvo gauti už keleivių bi
lietėlius, nustatyta, kad kelei
vių skaičius TTC bendrovės su
sisiekimo priemonėmis suma
žėjo maždaug 300.000. Atrodo, 
tą dieną jie darban ir iš jo va
žiavo automobiliais, samdėsi 
taksius, jieškojo savas susi
siekimo priemones turinčių 
bendradarbių, draugų ir pa
žįstamų. Dabar policijos prie
žiūra yra sumažinta, bet grės
mė, jeigu ji buvo tikra, nepa
šalinta. Laiško autoriai tebė
ra nesusekti ir nesuimti. Ar
mėnų kerštas už 1915 m. taut- 
žudystę dabartiniams Turki
jos diplomatams nepateisina
mas. Per 70 metų kaltieji iš
mirė, baudžiama su tautžudys- 
te nieko bendro neturėjusi

turkų karta. Dar liūdniau, kai 
aukomis tampa kitų tautybių 
žmonės.

Ernstas Zundelis Toronte 
teismo buvo pripažintas kal
tu klaidingos informacijos 
skleidimu savo brošiūra “Ar 
šeši milijonai tikrai mirė?” 
Ji lietė viešai keliamą abejo
jimą nacių vykdytomis masi
nėmis žydų žudynėmis kon
centracijos stovyklose Trečia
jame Reiche. Teisėjas H. Locke 
E. Zundeliui paskyrė 15 mėne
sių kalėjimo ir bandomąjį tre
jų metų laikotarpį, draudžian
tį tokių minčių skleidimą. Lai
mėjimu džiaugiasi jam bylą iš
kėlusi Toronto žydų veikėja 
Sabina Citron. Kiti kanadie
čiai, net ir žydai, yra kitokios 
nuomonės. Esą teismas tapo 
savotišku propagandiniu E. 
Zundelio cirku, plačiai nu
skambėjusiu pasaulinėje spau
doje. Jis buvo teisiamas, o na
cių vykdytą žydų žudymą teis
mui turėjo įrodinėti liudinin
kais pakviesti žydai, buvusie
ji koncentracinių stovyklų ka
liniai, prisiminimuose skau
džiai pergyvenantys tas die
nas. Ar reikėjo tokių įrody
mų, kai visas pasaulis žino, 
kad masinės žydų žudynės yra 
įvykęs istorijos faktas?

Ši byla bus tęsiama toliau, 
nes E. Zundelio akvokatas D. 
Christie jau pradėjo apelia
ciją. Žadama eiti net iki aukš
čiausio Kanados teismo. Bylą 
pradėjusi Sabina Citron da
bar siekia E. Zundelio grąži
nimo Vokietijon. Tai patvir
tino imigracijos ministerė F. 
MacDonald. Reikalas sudėtin
gas, nes iš Kanados ištremia
mi tik kriminaliniai nusikal
tėliai. E. Zundelis krimina
linio nusikaltimo nėra pada
ręs, nors Kanadoje gyveno 27 
metus, čia turi žmoną, su ku
ria yra išsiskyręs, ir du vai
kus. Byla lietė neteisingos sa
vo nuomonės skleidimą. Jai bu
vo panaudotas seno krimina
linio įstatymo paragrafas, ne
tinkantis šioms dienoms, kai 
kalbos ir rašto laisvę užtikri
na Kanados 'konstitucija. Tei
sės specialistai pradeda šne
kėti apie to pasenusio paragra
fo panaikinimą. Esą visiems 
aišku, kad E. Zundeliui nega
lėjo būti taikomas krimina
linis kodeksas, kai jis nėra pa
daręs kriminalinio nusikal
timo.

Skautų veikla
• A.a. A. Rinkūnui iškeliavus 

į amžinybę, reiškiame gilią užuo
jautą ps. G. Paulionienei, sesėm 
skautėm Audrai, Linai ir šeimai.

• D. penktadienį “Šatrijos” 
tunto skautės budėjo adoracijo
je prie Kistaus karsto Prisikėli
mo šventovėje.

• Kaziuko mugės metu “Skau
tų aidui” paaukojo: $100 — Prisi
kėlimo par. bankelis; $20 — A. Ka- 
zilis, dr. S. A. Kazlauskas; $13 — 
D. Barzdžiūtė; $11 —A. Draugelis, 
V. Turūta; $10 — P. Jankauskas, O. 
Juodišienė, V. Petraitis, H. Ste- 
paitis, V. P. Skirgaila; $5 — p. Ba
ranauskas, A. Saplienė, O. Indre- 
lienė; $3 — E. M. Kazakevičiai, S. 
Kuzma, M. Vasiliauskienė, dr. R. 
Saplys, J. Dambara, V. Keturakis, 
G. Sendžikas, E. Lorenz, neįskai
toma pavardė; $2.50 — G. Valiū- 
nienė. Ačiū visiems. D. Barzdžiūtė

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9 % už 90 dienų term, indėl.
9'/j% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term. Indėlius
10 % už 2 m. term, indėlius
101/a% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9’/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą 
71/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

PARAMA
IM A:

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

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

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

rūpestis.

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: 
sąžiningos darbas, pigios kainos.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Zlllctjltp Simpson’s, 176 Yonge St., 
/JIIOIC1IC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)’

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K2M4 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 PETIT

Kaunas nugalėjo Maskvą
K. BARONAS

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

ŠALFASS žaidynėse Atvelykio 
savaitgalio metu Detroite daly
vaus 4 Vyčio komandos. Krepšiny- 
je varžysis 3 komandos — vyrų A, 
B, jaunių A, tinklinyje — vyrų tink
linio komanda. Vyrų A krepšinio 
komanda tikisi geros sėkmės. Ko
mandą sustiprino iš Bostono at
vykęs Jonas Karpis, kuris galvoja 
grįžti į Torontą. Krepšinio koman
dos su dideliu pasiryžimu ruošiasi 
šioms žaidynėms. Treniruotės 
vyksta kelis kartus savaitėje.

Krepšinio pirmenybėse vytiečiai 
pralaimėjo pirmas baigmines 
rungtynes pirmos vietos laimė
tojui 54-60. Laimėtoją nulems 
antrosios rungtynės, kurios įvyks 
artimiausiu laiku. Komandoje 
žaidė: Duliūnas 6, Simonaitis 12, 
Kneitas 13, Pollman 11, R. Karpis 
12, Stravinskas 2.

Andrius Klimas, iškilus Vyčio 
krepšininkas, sėkmingai reiškia
si ir kaip imtyninkų treneris. Jis 
treniruoja savo mokyklos imtynin- 
kus, kurie yra pasiekę gražių lai
mėjimų komandinėse ir indivi
dualinėse varžybose. Jo treniruoti 
imtyninkai gerai reiškiasi ir už 
mokyklos ribų. Kanados jaunių 
pirmenybėse jo mokinys yra lai
mėjęs pirmą vietą. Mokyklų var
žybose net 6 jo imtyninkai yra ta
pę meisteriais. Ontario imtynių 
sporto vadovybė siunčia pasižy
mėjusį trenerį į Švediją pasito
bulinti sporto psichologijoje. A. 
Klimas yra baigęs fizinį auklėji
mą ir mokytojauja New Toronto 
aukštesnėse mokyklose

Mūsų rėmėjui H. Steponaičiui 
nuoširdžiai dėkojame.

Linas Ažubalis, vienas geriau
sių Šv. Mykolo mokyklos krepši
ninkų, pakviestas į Toronto mies
to mokyklų rinktinę rungtynėms 
prieš priemiesčių geriausius. L. 
Ažubalio vadovaujama Šv. Mykolo 
mokyklos komanda laimėjo lygos 
pirmenybes ir kartu su J. Karpiu 
sudarys Vyčio komandos branduo
lį Detroito žaidynėse. A.S.

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. GARDENS 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.

Keistos yra Sov. Sąjungos vy
rų krepšinio pirmenybių taisyk
lės. Nors Kauno “Žalgiris” lygoje 
užėmė pirmą vietą, tačiau jam 
dar teko susitikti du kartus “su- 
perbaigmėje” su daugkartiniu 
Sov. Sąjungos meisteriu Maskvos 
CASK komanda.

Dramatiška pergalė
Pernai kauniečiai buvo prie 

pat meisterio slenksčio, deja, pra
laimėjo tai pačiai komandai (iš 
dalies kalti buvo rusai teisėjai, 
palaikę Maskvos komandą) ir už
ėmė antrą vietą.

Šiemet kauniečiai nuo pat pra
džios tvirtai ir ryžtingai pradė
jo siekti meisterio titulo — net 
tris kartus įveikė Maskvos kariš
kių klubą. Lietuviai ir buvo tos 
“superbaigmės” favoritai, laimė
ję pirmas rungtynes Maskvoje 
86:71 (51:36) ir tik po pratęsimo 
antras Kaune 77:75 (69:69, 34:38).

Pastarosios rungtynės buvo la
bai dramatiškos, nes, likus dau
giau kaip minutei iki papildomo 
laiko pabaigos, Maskva pirmavo 
75:74. Išbėgęs S. Jovaiša įmetė 
tris taškus, ir Kaunas pirmavo 
77:75. Manding, iki rungtynių pa
baigos buvo likusios 47 sek. ir 
CASK paskutiniose sekundėse tu
rėjo kamuolį, bet nespėjo įmesti.

Pergalė! Po 34 metų pertraukos 
(paskutinį kartą meisteriais lie
tuviai buvo 1951 m.) geriausios 
krepšinio komandos vardas vėl 
atkeliavo į gintarų kraštą, pra
tęsdamas gražią nepriklausomos 
Lietuvos krepšinio tradiciją.

Išeivijos lietuviai džiaugiasi 
Kauno laimėjimu, linkėdami jam 
ir 1985/86 m. gražių pergalių Lie
tuvos ir pasaulinėse krepšinio 
aikštėse, garsinant mūsų tėvynės 
vardą, nors ant marškinėlių įra
šytu lietuvišku Žalgirio vardu. 
Mat šiandieną lietuvių laimėji
mai eina į Kremliaus aruodą.

Tokiu pavyzdžiu neseniai buvo 
slidininkas Algimantas Šalna, 
tokiu pavyzdžiu gali būti ir Kau
no “Žalgiris”, žaidęs Grenoblyje 
Europos krepšinio taurės rung
tynes prieš FC Barcelonos penke
tuką.

Spaudos pranešimai
Vokiečių spauda (dar neskai

čiau angliškų ir šveicariškų spor
to laikraščių) trumpose žinutėse 
pranešė, kad Kaunas (taisyklin

gai įrašytas vardas!) USSR pra
laimėjo Schusterio FC Barcelo
nos krepšininkams 73:77. Kodėl 
Schusterio? Mat FC Barcelonos 
futbolo komandoje žaidžia vie
nas geriausią vokiečių žaidėjų 
Schusteris, stipriai susikirtęs 
su Vokietijos futbolo sąjunga ir 
jos treneriu, atsisakęs žaisti sa
vo tėvynės rinktinėje, nors pla
čiai kalbama, kad už jo pečių sto
vi žymiai vyresnė amžiumi žmona 
Gabi...

Vakarą pasaulio spaudos pė
domis eina ir Sov. Sąjungos krep
šinio treneris A. Gomelskiš, už
sienyje niekuomet neminintis so
vietinėje rinktinėje žaidžiančių 
mūsų krepšininkų tautybės (o jų 
yra net penki!), slepiantis geriau
sio Europos krepšininko A. Sa
bonio tautybę JAV-se (geriausiu 
krepšininku lietuvį išrinko Euro
pos sporto žurnalistai). Tik Mask
voje ir Kaune jis pareiškė spau
dos atstovams, kad šiandieną krep
šinio reikia mokytis iš “Žalgirio”, 
o ne iš CASK.

Europos futbolas
Dėl šaltos žiemos daug futbo

lo rungtynių buvo atidėta pava
sariui. Neminėsiu pirmenybių 
paskiruose kraštuose, sustosiu 
ties valstybių meisterių susiti
kimais, taurės nugalėtojų rung
tynėm bei UEFA varžybom. Čia 
verta suminėti vieną kurjozą — 
būtent Sov. Sąjungos meisterio 
iš Dniepropetrovsko susitikimą 
su Prancūzijos meisteriu iš Bor
deaux. Šios rungtynės turėjo bū
ti perkeltos į Krivoj Rogą, nes 
Dniepropetrovskas yra karinėje 
zonoje! Atvykę futbolininkai ir 
keli šimtai futbolo sirgalių — šni
pų gali fotografuoti nematomus 
raketų įrengimus, kareivines ir 
pan. Krivoj Roge sovietų meis
teris pralaimėjo ir iš tolimesnių 
rungtynių iškrito.

Jeigu sovietai bijo šnipų, Va
karuose reikia bijoti neklaužadų 
— chuliganų. Štai Europos taurės 
rungtynėse Romoje tarp vietos 
AS klubo iš Miuncheno “Bayern” 
prieita prie peilių tarp “germa
nų” ir “romėnų” žiūrovų.

Muštynės
Stebėdamas V. Vokietijos le

do ritulio pirmenybių baigmę 
netolimame Mannhefme vietos 
klubo su Rosenheimu, stebėjausi 
manheimiečių fanatiškumu — jie 
apmėtė ledo aikštę ne tik popie-

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

(nuolOv.r. iki 19.30)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

riais, bet ir alaus buteliais, pini
gais . . . Rungtynės ne tik dėl muš
tynių tarp žaidėjų, bet ir negalė
jimo aikštėje čiuožti teisėjų ke
letą kartų buvo nutrauktos. V. 
Vokietijos meisterio vardas nu
keliavo į Bavariją, laimėjus Ro- 
senheimui prieš Mannheimą iš 
eilės trejas rungtynes.

Dabar laukiame pirmenybių 
Čekoslovakijoje, nes Vokietijos 
televizija žada jas rytais ir vaka
rais perduoti į Vokietiją.

A. E. LePAGE

Tel.
Namų

1566 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

537-3431 
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.

v Savininkai: Tom Thompson Ir J. Tamošiūnas

AJ? GOMES
Real Estate A 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 įdedame 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, 
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect



Ruošiasi būsimiems renginiams
KLB Toronto apylinkės valdybos planai bei darbai

Š. m. spalio 11-13 d.d. Toron
te įvyks Kanados lietuvių die
nos, o š. m. birželio 11-29 d.d. 
tradicinė tautybių savaitė Ka
ravanas. Paruošiamieji darbai 
tenka apylinkės valdybai ir vi
siems apylinkės lietuviams.

Kovo 27 d. Lietuvių namuose 
posėdžiavo apylinkės valdy
ba, pirmininkaujant A. Vaičiū
nui, sekretoriaujant V. Kul- 
niui. Posėdyje buvo aptarti mi
nėtų renginių planai bei pa
ruošiamieji darbai. Iš pirm. A. 
Vaičiūno pranešimo bei susi
rašinėjimo su “Vilniaus” rūmų 
pensininkų klubo pirmininku 
paaiškėjo kai kurie nesusipra
timai ryšium su iškrausty- 
mu iš pensininkų namų vie
no sergančio tautiečio. Posė
dis pritarė dėtom pastangom. 
Perskaitytas J. Varanavičiaus 
laiškas, pareiškiantis savo pa
sitraukimą iš valdybos veik
los. Posėdis apgailestavo ver
tingo spaudos darbuotojo ne
tekimą ir nutarė dėti pastan
gas, kad jis grįžtų į eitas pa
reigas.

Platesnį pranešimą apie 
Karnavalo ruošą padarė jo va

dovas R. Budnikas. Šis rengi
nys reikalingas didelės talkos. 
Nariai pasiskirstė darbais.

Kanados lietuvių dienų ren
gimo reikalais pranešimus pa
darė numatytų komisijų vado
vai. V. Kulnys priminė, kad 
KLD leidinys jau ruošiamas, 
redakcinis kolektyvas puikiai 
darbuojasi. J. Norvaiša-Giri- 
nis, meninės-koncertinės da
lies tvarkytojas, priminė, kad 
iki šiol vis dar trūksta atsaky
mų iš numatytų kviesti kultū
rinių vienetų. Todėl balan
džio 3 d., 7.30 v., Lietuvių na
muose kviečiamas meninių 
vienetų vadovų pasitarimas. 
A. Vaičiūnas rūpinasi patal
pomis. Jis tikisi netrukus tu
rėti pilnas žinias ir pasirašy
tas sutartis. D. Garbaliauskie- 
nė apibūdino literatūros vaka
rui ruošti kultūrinių vienetų 
pasitarimų reikalingumą.

K. Raudys siūlė KLD leidiny
je įvesti ir anglų kalbos sek
ciją. Palikta tolimesniam apta
rimui. Numatyta dailininkų 
paroda. Jų ruošimui numato
mas komitetas.

L. Girinis

Jaunųjų talentų popietės dalyvės ir dalyviai Anapilio salėje. Sėkmingųjų koncertą surengė Anapilio fortepijono 
vajaus komitetas 1985 m. vasario 24 d. Dalyvavo per 20 talentų Nuotr. B. Tarvydo
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Metinis “Paramos” susirinkimas
Lietuvių kredito kooperatyvo 

“Parama” metinis susirinkimas 
įvyko Toronto Lietuvių namuose 
1985 m. kovo 24 d., dalyvaujant 
386 nariams.

Susirinkimą pradėjo ir jam 
pirmininkavo ilgametis “Para
mos” v-bos pirm. H. Stepaitis, 
pakvietęs tylos minute prisimin
ti ir pagerbti praėjusių metų 
laikotarpyje mirusius 45 na
rius. Pernykščio metinio s-mo 
protokolą perskaitė v-bos vice- 
pirm. V. Aušrotas.

Valdybos primininkas savo 
pranešime pažymėjo, kad pra
ėję veiklos metai “Paramai” bu
vę sėkmingi ir kad ji stovi ant 
tvirtų pamatų, tuo tarpu kai ku
rios kitos kredito unijos dar vis 
turinčios rūpesčių. Unijų centri
nė taip pat pradeda atsigauti. 
“Paramos” balansai praėjusiais 
metais peršoko 43 milijonus do
lerių, o narių skaičius paaugo 
ligi 5,310.

Ižd. D. Vaidila pranešė, kad 
praėjusių metų pelnas buvo 
$218,148, o finansiniai rezervai 
metų gale pasiekė netoli $1,200,- 
000. 1984..m- buvo padidintos 
metinės aukos įvairiom organi
zacijom paremti — nuo $300 ligi 
$400. Toronto Maironio mokyk
lai šiemet paskirta $2,600, o Va
sario 16 gimnazijai $1,500. Tos 
gimnazijos bendrabučio remon
tui paskirta $5,000. Iš metų pel
no paskirta per $23,000 organi
zacijų veiklai paremti (1983 m.
— $16,000).

Savo veiklos apyskaitą taip pat 
perskaitė kredito komisijos 
pirm. V. Petraitis. Per metus iš
duotos 487 paskolos $13,763,698 
(175 nekilnojamo turto paskolos
— $11,611,910).

Priežiūros komisijos vardu 
savo paskutinį pranešimą pada
rė Aug. Kuolas, kuris pareiškė, 
kad po 30 metų veiklos “Para
moje” išeinąs į atsargą; padė
kojo visiems už gražų bendra
darbiavimą ir palinkėjo toli
mesnės sėkmės. Jam visų vardu 
padėkojo valdybos pirm. H. Ste
paitis, susirinkusiems garsiai 
plojant.

Nesant diskusijų, buvo patvir
tintos apyskaitos, patvirtintas 
tas pats revizorius Wm. N. Boddy 
sekantiems metams.

Vienbalsiai priimtas įstatų 
pakeitimas, liečiąs paskolų dy
dį ir nario sąvoką.

Į valdybą, nesant daugiau 
kandidatų, aklamacijos būdu 
(be balsavimo) perrinkti kaden
cijas baigę du nariai — V. Auš
rotas ir dr. J. E. Birgiolas, o į 
kredito komisiją — V. Petraitis.

Rinkimus į priežiūros komite
tą laimėjo buvęs v-bos narys S. 
Masionis — 212 balsų (Skrebu- 
tėnas 142).

Susirinkimo metu buvo iškel
tas susirūpinimas blogu pašto 
patarnavimu ir siūlyta pasiųs
ti skundą pašto vadovybei. Su
sirinkimas užtruko 1,5 vai. V. A.

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).

W TORONTE
Vietoj užuojautos bei gėlių 

a.a. A. Rinkūno laidotuvėm V. 
Kulnys paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $10.

A.a. Elzbietos Jonūnienės 
atminimui, užjausdami brolį 
Juozą Pažemecką ir jo gimines 
Lietuvoje, Halina ir Vladas Gu- 
mauskai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A.a. Juozo Račio vienerių me
tų mirties sukakčiai paminėti 
duktė Regina Bendikienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$25.

A.a. Pranas Eidukaitis mi
rė balandžio 7 d., 10 v.r. Ilges
nį laiką velionis sirgo ir buvo 
gydomas Šv. Mykolo ligoninė
je. Pašarvotas Turnerio ir Por
terio laidotuvių namuose. Lai
dojamas lietuvių kapinėse ba
landžio 10 d. iš Lietuvos kan
kinių šventovės. Velionis buvo 
dosnus “TŽ” rėmėjas ir kiek
vienais metais skirdavo kokį 
nors savo drožybos darbą “TŽ” 
loterijai. Jo liūdi duktė p. Mi- 
čiūnienė ir kiti artimieji.

PADĖKA
Didžiausia mano padėka visoms 

ponioms ir panelėms, suruošu- 
sioms ir dalyvavusioms mano 
mergvakaryje. Dėkoju už taip gra
žias ir vertingas dovanas, kurios 
man Bus reikalingos naujame ma
no gyvenime. Ypatinga padėka ma
no krikšto mamai L. Pevcevičie- 
nei. Taip pat dėkoju G. Budrec- 
kienei, J. Končienei, A. Siminke- 
vičienei, Z. Urbonienei, S. Lem- 
bertienei, kurios įdėjo tiek daug 
darbo ir laiko į paruošimą tokio 
jaukaus pobūvio. Visiems nuošir
džiausiai dėkinga —

Judita Girčytė

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIO VILKO” žūklau

tųjų ir medžiotojų klubo valdy
ba balandžio 20 d., 210 Drinkwa
ter St., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje (lenkų) ruošia metinį pa
rengimą. Bus bendra vakarienė, 
1984 m. pasižymėjusiems žūklau- 
tojams ir medžiotojams žymenų 
(taurių) įteikimas. Meninę pro
gramą atliks lietuvaičių trijulė, 
vadovaujama M. Benotienės iš To
ronto. Pradžia — 6 v.v. Įėjimas: 
nariams-nario kortelė, svečiams 
— $6.00 asmeniui. Kviečiami visi 
klubo nariai, taip pat ir svečiai.

Valdyba

Regina, Saskatchewan
VIENINTELIO LIETUVIO KA

PAS. Atvykusį Kanadon dr. St. 
Stonkų patraukė Saskačevanas, 
svetinga provincija ateiviams 
gydytojams. Čia ateiviškas savo 
dienas pradėjo dr. Jonas Šemo- 
gas, dr. Juozas Sungaila, dr. Vla
das Šulma, dr. Jonas Uldukis. Pir
mieji du po kelerių metų prakti
kos, persikėlė į rytus, likusieji 
įsikūrė Saskačavane.

Beveik 30 metų velionis išgyve
no Esterhazy. Jau pats vardas ro
do vengrišką vietovės kilmę, o mu
zikos mėgėjams primena tų didi
kų globotą Franz Josef Haydnę. 
Praėjusio šimtmečio gale grafas 
Paul Esterhazy toje vietovėje 
įkurdino vengrų pionierių grupę. 
Iš to kilo ir vietovės vardas. Atei
viai ant kalnelio pastatė didelę 
akmeninę šventovę. Aplink ją yra 
klebonija, šventorius, kapinės. 
Vieta pavadinta Kaposvar, val
džios globojama kaip istorinė 
vieta. Mėgdamas istoriją ir gam
tą, velionis dr. St. Stonkus daž
nai ten lankėsi, ypač atvažiavus 
giminėms ar draugams. Nuo kalne
lio matyti visa apylinkė, vasarą, 
lyg jūra, banguojantys kviečiai.

Atėjus jo valandai, velionis bu
vo palydėtas didelės grupės žmo- 

meistriškai padarytas, su kun. nių į kapines plačiuose prerijų 
ci..i i laukuose amžinam poilsiui. Žemė

pridengė tą patį ilgesį tėvynės, 
kaip ir šalia gulinčiųjų. Taip Kapo
svar kapuose atsirado vienas 
vienintelis lietuviškas vardas — 
Daktaras Stasys Stonkus. Kr.

Edmonton, Alberta
TRIJŲ DIENŲ REKOLEKCIJAS 

Lietuvių namų koplyčioje kovo 
15-17 d.d vedė iš Otavos atvykęs 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Įspū- 
dingai-mistiškai atrodė ant pa
mokslų sakyklos pakabintas di
džiulis Rožinis. “Šis Rožinis yra 
brangiausia ir mieliausia man 
dovana, kurią iki šiol esu gavęs” 
— tarė rekolekcijų vedėjas. “Tai 
kalinių rankų darbas, jų dovana 
man, kai po 12-kos metų užbaigiau 
darbą kaip kalėjimų kapelionas 
Ontario provincijoje”. Rožinis,

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

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

. * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
■ * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
k duris, veidrodžius
F * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių,

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1 068

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Skilandžiūno nuotrauka ir mažu
te spyna bei raktu, simboliškai 
vaizduojąs kalėjimą, iš karto at
kreipė dalyvių dėmesį.

Visas rekolekcijų dienas turi
ninguose pamoksluose misijonie- 
rius išsamiai kalbėjo ir palietė 
ne vien tik religinius, bet taip pat 
ir tautinius-patriotinius jausmus. 
Ačiū Jums, Kunige, už atsilanky
mą ir dvasinį mūsų atgaivinimą 
bei sustiprinimą.

Po kovo 17-tos pamaldų bend
ros kavutės metu Lietuvių namų 
salėje svečias turėjo progos pa
sikalbėti bei daugiau susipažin
ti su Edmontono bei apylinkės 
tautiečiais.

Kun. dr. V. Skilandžiūną kovo 
13-20 d.d. globojo bei pavežiojo 
ilgamečiai mūsų kolonijos gyven
tojai dr. Juozas ir Bronė Pilipavi
čiai, gyvenantys St. Albert mies
te, prie Edmontono. Mielas sve
čias turėjo progos ir asmeniškai 
aplankyti kai kuriuos tautiečius 
jų namuose.

BALANDŽIO MĖNESĮ bus gau
ta iš provincinės valdžios tiksli 
data duotam “Casino” leidimui 
Lietuvių namų vardu. Ši data bus 
paskelbta spaudoje ir aplinkraš
čiuose. Apie gautą “Casino” lei
dimą bei jo tikslus buvo plačiau 
rašyta “TŽ” 10 nr. Edmontono ko
respondencijoje. Dobilas

$500: Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas; $.300: Pasaulio 
lietuvių katalikų kongreso komi
tetas; $222: Andrius Mačiulis; 
$100: KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyrius; $72: 
prel. J. A. Kučingis, J. Lukša; $60: 
Veronika Petruškevičienė; $57: 
P. Šalna; $34: P. Dovidaitis; $25: 
A. Obcarskis, A. Viskontas; $24: 
A. Steponavičienė; $20: Ona De- 
mentavičienė, Kazys Žara, A. Ku- 
sinskis; $17: H. Bernotas, Juozas 
Stempužis; $15: P. Skablauskas, 
Povilas Kirstukas; $12: Z. Riekus, 
Jonas Plečkaitis. Romas Zubric- 
kas.

$10: S. Nedas, T. Galinienė, K. 
Černauskas, Leonas Valiukas, 
Edvardas Bobinas, E. Undraitis, 
P. Bružas, Petras Jonikas.

$7: E. Punkris, K. Dulevičius, 
Jonas Romikaitis, S. Narmantas, 
Andrius Mironas, kun. A. Petrai
tis, Jadvyga Smulskienė, P. Gau- 
čys, Z. Martinaitis, Jonas Steib- 
lys, R. Strikas, Leonas Baltušis, 
Z. Čečkauskas, C. K. Jonys, M. Ja
nuška, V. Jakubaitis, V. Kupcike- 
vičius, J. Krištolaitis, Jonas Da- 
naitis.

$6: J. Bukšaitis, P. Kareckas, 
Bronys Raila, S. G. Noreika; $5: 
J. Kęsgailienė, Aleksas Liutkus, 
V. Juodis, Juozas Jurkus, Juozas 
Račius, Ignas Kriaučiūnas, Kazys 
Gimžauskas, E. S. Filek, V. D. Nor
vilas; $4: A. Kenstavičius; $3: L. 
Jankauskas, J. Miliušis.

$2: D. Augaitis, L. Balaišis, V. 
Akelaitis, Ignas Genys, A. Gražu
lis, VI. Juodis, S. Janušonis, A. 
Navickas, Kostas Pivoras, E. Lau
kys, K. Jasudavičius, Sofija Šim
kienė, Petras Palys, P. Šernas, A. 
Žinaitis, P. Abromaitis, J. Bendo- 
raitis, Stasys Druskis, J. Dočkus, 
A. Laucius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$100: Prel. Jonas Balkūnas; 

$80: Mrs. Tonia Gureckas; $50: 
Birutė Strazdienė, dr. M. Ramo
nienė, Povilas Bosas; $47: A. Ba- 
liukonis; $37: A. Urbonas, A. Va
lavičius, St. Barančiukas; $35: 
kun. Juozas Pragulbickas; $30: R. 
Dirvelis, kun. Antanas L. Rubšys.

$27: prel. J. Bertašius, P. Bigaus- 
kas, P. Krilavičius, Jonas A. Le- 
lis, B. Laučys, A. Urbonas, Pranas 
Seibutis, Robertas Tirilis, Vytau
tas Valskis, J. Matijošaitis, A. Ruk- 
šys, St. Žvirblys, Simas Augaitis, 
J. Janulaitis, D. Puzeris, Pranas 
Gudžinskas, V. Dauginis, St. Gir- 
čys; $26: M. Rybienė, Pranas Žu
lys, S. Mačiulaitienė.

$25: Aleksas Kuzmarkis, P. Kit-

ra, B. Kapeikas, J. Zakaras, Juo
zas Žemaitis, Stasė Yokubynie- 
nė, V. Bruzgis, kun. A. Babonas, 
B. Pakulis, Stasys Paškauskas, 
G. Repčienė, L. Raslavičius, M. 
Rudzinskaitė, S. Remeikaitė, J. 
Šmaižys, dr. R. Saplys, Vincas 
Šalčiūnas, V. fekaisgirys, dr. Adol
fas Šležas, B. Sriubiškis, A. Trum- 
pickienė, K. Tuba, Ona Vėlyvienė, 
O. Vilėniškis, A. Viskontas, Juo
zas Vizgirda, Mečys Zubrickas, 
Gaida Zarkienė, J. Mikonis, O. 
Kudukienė, M. Grincevičius, Vio
leta Chaves, E. Čuplinskas, R. 
Ayre, J. Baužys, T. E. Apanavičiai,
J. Bendoraitis, L. Baltrūnas, dr. 
S. Čepas, Bronius Jurgutis, V. Kar- 
nilavičius, Aleksas Kikilas, Algir
das Kurauskas, Jurgis Janušaitis, 
M. Januška, H. E. Kazlauskas, Ig
nas Kriaučiūnas, M. Petronis, Ra
sa Saulėnaitė, L. Vyšniauskas, S. 
Vaičekauskas, D. Goudie, Elena 
Dambriūnienė, A. Šmitas, Vladas 
Makuza, K. Malkevičius, S. Nagi- 
nionis, V. D. Norvilas, V. Lauri
naitis, S. G. Noreika, R. Mitalas, 
R. J. Geležiūnas, Jonas Gedvilą, 
Algis Grigas, Vytautas Augustina- 
vičius, A. Artičkonis, V. Mikalo
nis, L. Baumgard, dr. R. Barakaus- 
kas, Arno Heid, Pranas Dovidai
tis, J. Krištolaitis, Antanas Juod
valkis, Petras Judzentis, B. G. Kru- 
kis, A. Krausas, P. Jankauskas, 
prel. J. A. Kučingis, B. Kripkaus- 
kienė, Stasys Juozapavičius, J. 
Lukša, Jonas Romikaitis, Eric Pet
rus, Leonas Prialgauskas, Algis 
Pacevičius, A. Obcarskis, Alfonsas 
Pivoriūnas, V. Pulkauninkas, Kęs
tutis ir Rūta Poškai, F. Ramonas,
K. Pabedinskas, Rapolas Pališai- 
tis, V. Sakas, E. Stravinskas, Al
dona Zailskaitė, Pranas Gasparo- 
nis, R. Dementavičius, K. Černaus
kas, Juozas Rudaitis, B. Pakalniš
kis, Mrs. Ona Spidell, Vacys Ur
bonas, J. Vinslovas, Romas Vašto- 
kas, Antanas Vadeika, V. Vaičiū
nas, Jack Naras, I. Macerinskie- 
nė, Stasys Majauskas, Marija Mo- 
genis, Andrius Mačiulis, C. Zan
der, V. Vaitkus-Vaitkevičius, E. 
Daniliūnas, Vincas Mamaitis, Mrs. 
Dalia Scott-Gruodis, L. Matukas, 
J. Lazdauskas, A. Matulaitis, L. 
Monstvilas, J. L. Jaseliūnas.

Už penkerius metus po $30 rė
mėjo prenumeratą atsiuntė Povi
las Genčius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir au
ką. Taip pat dėkojame atsiunčian- 
tiems už loterijos bilietėlius di
desnes sumas.

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?

Juozos (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor
4 6 4 4- Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

^Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD”
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

5 ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

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.

1. Gegužės 16-24 $1481.25 Visos kainos - kana-
Gegužės 16-29 $1681.25 diškais doleriais. į šias

2. Birželio 20-29 $1712.25 kainas įskaityta: lėktu
Birželio 
Liepos

20-
3 $1912.25

vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į

3. Liepos 16-24 $1712.25 Kauną, mokesčiai ir
Liepos 16-29 $1912.25 drauda.

4. Rugpjūčio 21 -29 $1739.25 Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25 aš pats. Norintiems nu

Rugsėjo 4 - 19 $1912.25 pirksiu automobilius ar
6. Spalio 3-11 $1421.25 ba ir kitus reikmenis už

' BAC E N ASi

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Rašto žmogus ir...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

“Tėviškės žiburiams”, “Aidams” 
“Vyčiui”, “Draugo” žurnalisto 
premijai (dar neįteikta) ir “Ob
server”; po $500 — “Moteriai” ir 
“Šv. Pranciškaus varpeliui”. Iš 
viso $10,000.

Iš kun. dr. J. Prunskio fondo 
paskirstyta bendra suma: žurna
listikai ir radijui —$14,000, moks
lo darbams — $6,600, visuomeni
nei veiklai — $5,500, religiniams 
veikalams — $9,000, beletristi
kai — $2,000, jaunimui ir moks
leiviams — $3,300. Sudaryti fon
dai “Ateities”, skautų ir visuome
ninėms premijoms — $21,000. Ka
talikų laikraščj ' žurnalams 
— $10,000. Iš yfso $71,400.

Kun. dr. J. rūnskis yra pasi
ryžęs pasiųsti šiemet ir šiem lie
tuvių kat. laikraščiams paramą: 
“Šaltiniui” Anglijoj — $500, “Kri
vūlei” Vokietijoj — $250, “Tėviš
kės aidams” Australijoj — $500, 
“Laikui” Argentinoj — $500.

!52S"
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SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

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

'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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

te/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

D D i)

W. H. BOSLEY & CO. LTD. REALTOR (416)486-5777 445-9469

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

B.A. M.L.S. LL.B ’

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

DRESHER'“-A 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

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

“Tėviškės žiburių"
v-

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

ffl MONTREAL

Meninėje programoje girdėsime vyrų chorą 
“Arą” su naujai paruoštu repertuaru, solistų — 
Rimo Strimaičio ir Vacio Verikaičio duetus 
akompanuojant muz. J. Govėdui
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 
salėje
(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont.).

TO RO NT©"
Anapilio žinios

— Didžiosios savaitės pamal
dos, koncelebruojamos keturių 
kunigų, buvo gausiai lankomos, 
ypač Prisikėlimo apeigos Velykų 
rytą. Gražų įspūdį padarė para
pijos choras, pasipuošęs nauja 
liturgine apranga. Muzikine da
limi rūpinosi J. Govėdas, giedo
jo R. Paulionis, R. Strimaitis, S. 
Žiemelytė. Kristaus kapo papuo
šimu rūpinosi kat. moterų skyrius.

— Aukojo: religinei Lietuvos 
šalpai: $1,100 kat. moterų dr-jos 
skyrius ir socialinė par. sekcija 
(iš šalpos popietės pelno), $200 — 
kun. dr. J. Gutauskas; parapijai
— $200 A. Kanapka, $60 — T. Bart
kus.

— Kat. moterų skyrius telkia 
pagalbą Motinos Teresės labda
ros darbams Indijoje: atitinka
mus maisto gaminius, drabužius 
bei medžiagas ir lėšas persiun
timui.

— A. a. Pranas Eidukaitis laido
jamas balandžio 10 d.

— Mišios balandžio 14, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Anastazi
ją Ščepavičienę, 11 v.r. — už a.a. 
Alfonsą Dausą ir Viktorą Kaknevi
čių.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos Atvelykio dieną 

(bal. 14) ir bal. 21 — 9.45 v.r.
— Iškilmingos ekumeninės pa

maldos, prisimenant 1000 metų 
krikščionybės sukaktį Ukraino
je, bus laikomos balandžio 20 d., 
2.30 v.p.p., St. James anglikonų 
katedroje. Organizuoja Kanados 
komitetas. Lietuvių evangelikų 
taryba bus atstovaujama.

— Lietuvių evangelikų teologi- 
mio fondo valdybos posėdis — 
bal. 15 d., 4.30 v.p.p., G. Šerno įstai
goje, 85 East Mall, kambarys 111. 
Tel. 259-6323.

— Parapijos tarybos posėdis — 
bal. 17 d., 7.30 v.v., parapijos sa
lėje.

Lietuvių namų žinios
— LN socialinių reikalų srityje 

sutiko dirbti Rimas Juodis ir Vi
da Turūtaitė. Norintieji su jais 
pasitarti darbo valandomis skam
binkite A. Vaičiūnui tel. 532-3311, 
vakarais ir savaitgaliais — V. Kul- 
niui tel. 769-1266.

— Aplankyti ligoniai: O. Dobai- 
tienė, J. Simon, J. Vaitkus. Lan
kė O. Gataveckienė, J. Dambaras, 
A. Bričkus.

KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus 
susirinkimas — balandžio 21, 
sekmadienį, po Sumos, Paro
dų salėje su dr. O. Gustainie
nės paskaita “Tikinčiųjų bend
ruomenė”. Kviečiame nares ir 
viešnias dalyvauti. Taip pat 
primename, kad mūsų sky
riaus rengiama madų paroda 
įvyks rugsėjo 22 d. Valdyba

Jauniesiems spaudos bend
radarbiams, laimėjusiems 
Daužvardžio fondo premijas, 
“Tėviškės žiburių” baliuje 
Atvelykio šeštadienį bus įteik
tos dovanos — po knygą “Žur
nalistika”, kurias atsiuntė Lie
tuvių žurnalistų sąjungos cent
ro valdyba iš Čikagos. Jas 
gaus: Darius Čuplinskas, Rū
ta Girdauskaitė, Jūratė Bire- 
taitė, Marytė Balaišytė, Indrė 
Čuplinskaitė, Mirga Šaltmirai- 
tė.

SVEIKINAME mūsų narius
— Vaidotą Vaičiūną, Paulių 
Vytą, Rūtą Valaitienę, Ireną 
Čerškienę ir Andrių Čerškų, 
išleidusius plokštelę “Du gai
deliai”. Tikimės, kad šis dai
nų ir žaidimų rinkinys padės 
jauniausiai mūsų kartai pa
milti lietuvišką dainą. Tegul 
visi vaikai ir jų tėvai įsigyja 
ir džiaugiasi šia plokštele.

“Volungės” choras

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykose per Mišias giedo

jo parapijos choras ir dalis "Vo
lungės” choro. D. savaitės budė
jime (dieną ir naktį) dalyvavo or
ganizacijos ir pavieniai asmenys. 
Altorius papuošė V. Siminkevičie- 
nė.

— Ruošiasi tuoktis: Jonas Va
lančius su Melanie Miesemer; 
Daiva Gaputytė su Allan Hakala.

— Pakrikštyti: Juozapas-And- 
rius, Edvardo ir Vilijos Punkrių 
sūnus; Jesse-Matthew-Gustav, 
Birutės (Plučaitės) ir Peter 
Guhl sūnus.

— Balandžio 8 d. palaidoti: a.a. 
Povilas Grigaravičius, 61 m., ir 
Elzbieta Joniūnienė, 89 m.

— Kun. dr. F. Jucevičius, šioje 
parapijoje dirbęs pusantrų metų, 
Montrealio arkivyskupo pakvies
tas, sutiko ten vienoje parapijoje 
eiti klebono pareigas.

— Parapijos susirinkime išrink
ti į tarybą: L. Baziliauskas, V. Bi- 
reta, D. Didžbalienė, J. Genys, 
jn., M. Kušlikienė, V. Marcinke
vičius, V. Melnykas, A. Nausėdas, 
J. Poškus, 1. Poškutė, St. Praka- 
pas, D. Puterienė, Al. Simanavi
čius, V. Siminkevičienė, V. Skrins- 
kas, O. Skukauskienė.

— Mišios vaikams ir jų tėve
liams, kurias organizuoja par. 
tarybos jaunų šeimų sekcija, bus 
balandžio 14, sekmadienį, 10.15 
v.r., Parodų salėje.

— Mišios balandžio 14, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Balį Ra
dzevičių, 9.30 v.r. — už a.a. Regi
ną Hillenbrand ir Šmigelskių šei
mos mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Petrą Kirstuką ir Joną Vėtą, 11.30 
v.r. — už parapiją, 7 v.v. — už a.a. 
Joną ir Nataliją Baltakius.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
baliuje balandžio 13 d. bus di
džioji loterija, kuriai gauti 
šie laimikiai: $500 — “TŽ” lei
dėjų; paveikslai dailininkų — 
Pr. Baltuonio, P. Bigausko, 
Z. Dobilo, D. Lukavičiūtės, R. 
Paulionio, A. Tamošaičio, A. 
Tamošaitienės, T. Valiaus, R. 
Žiūraitienės, H. Žmuidzinie- 
nės; keramikos darbai — V. 
Balsienės, S. Pacevičienės; 
skulptūra — J. Dagio; medžio 
drožybos kūriniai — K. Abro
maičio, A. Katelienės, B. Mi
sevičiaus; kilimas — “Mohawk 
Furniture”; lietuviškos lėlės
— D. Staškevičienės, A. Vaito- 
nienės; rankdarbis (pagalvė
lis) — G. Baltaduonienės; jū
ros kriauklių vaza — Z. Rickie- 
nės; televizorius (juoda-balta 
12 in.) — “V. Dauginis Insu
rance”; staldengtė — G. Valiū- 
nienės; kelionė dviem iš To
ronto į Otavą — “All Seasons 
Travel” (V. Bačėno); gintaras
— A. Bliūdžiaus; megzta lova
tiesė — E. Jankutės; leidinys 
“Lithuanian National Cos
tume” — Lietuvių tautodailės 
instituto; foto aparatas — kun. 
L Mikalausko, OFM; leidinys 
“Lithuanian Easter Eggs” — 
Lietuvių tautodailės institu
to; plokštelės — solistų A. Gri
go ir D. Stankaitytės.

Šioje loterijoje dalyvaus 
visi, kurie bus įsigiję bilietė
lius, nors baliuje ir nebus. Ma
žojoje loterijoje dalyvaus tik
tai tie, kurie bus baliuje ir tu
rės įėjimo bilietus. Mažosios 
loterijos laimikiai bus pa
skelbti vėliau.

Reiškiame nuoširdžią padė
ką visiems, dovanojusiems 
laimikius “TŽ” loterijai.

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.

metinį pavasario

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

1985 metų balandžio 27, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje — sol. Linda Marcinkutė, akompanuoja muz. Graham Grant, 
visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės. Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais 
ir silpnais gėrimais, turtinga loterija bei kitos staigmenos. Šokiams gros “TZYGANl”. 

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vit- 
kūnienė 621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių namuose popietės metu. Kaina - $15 suaugusiems, 
$10 studentams.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Solisto VACIO VERIKAIČIO
60 metų sukaktuvinis

balandžio 28, sekmadienį 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje
PROGRAMOJE: solistai - L. Marcinkutė, 
A. Pakalniškytė, J. Sriubiškienė, A. Si
manavičius, R. Strimaitis, S. Žiemelytė; 
muzikai — St. Gailevičius, D. Deksnytė, 
D. Viskontienė, J. Govėdas, P. Vytas;

Visus kviečia dalyvauti —

chorai— vyrų choras "Aras”, Hamiltono 
Aušros Vartų choras, Toronto “Volungė" 
ir Prisikėlimo parapijos choras.
Po koncerto — kavutė ir pyragai.
Įėjimas — $5.00

Prisikėlimo parapijos choras

Maloniai kviečiame atsilankyti [
pirmą kartą Toronte rengiamą
dviejų vyrų
chorų

m.
gegužės 5, 

sekmadienį, 4 v.p.p.,
Anapilio salėje, Mississaugoje

Programoje: vokiečių vyrų choras “Harmonija” 
vadovaujamas G. Zaduban, ir vyrų choras “Aras", 

vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Akompaniatorius muz. Jonas Govėdas 
Įėjimas — 6.00 dol.
“Aro” valdybaPelnas skiriamas koncertinei “Aro” išvykai Anglijon.

□CE

PARDUODU NAUJĄ EILUTĘ 
(konstiumą). 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.

PARDUODU baldus, alumines ko
pėčias, įvairius įrankius, oblius, 
grąžtus, kirvius ir daug kitų reik
menų, malkomis kūrenamas kros
nis, lentas remontui. Viskas geros 
kokybės už prieinamą kainą. Skam
binti Juozui rytais arba vakarais 
tel. 535-9361 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.

HIGH PARK - tributis (Legal Trip
lex) 14 kambarių, su įvažiavimu, 
arti požeminio. Prašo $129,000.
Etobicoke - trijų miegamųjų viena
aukštis, privatus įvažiavimas, arti 
Cloverdale Mall, arti viešo susisie
kimo. Prašo $115,000.

Bloor West Village - 4-rių miega
mųjų, dviejų aukštų namas, užbaig
tas poilsio kambarys, įvažiavimas, 
dvigubas garažas, 5 namų apyvokos 
reikmenys. Prašo $144,000.
Teirautis: ANTANAS GENYS, tel. 
231-2839, Frank Barauskas Ltd. 
Realtor

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. Baliflnas.

DĖMESIO, Toronto ir apylinkių 
tautiečiai! Jei turite kilimus savo 
kambariuose ir norite juos turėti 
švarius, kreipkitės į “All Season’s 
Carpet Cleaning”. Susitarus, atva
žiuoja į Jūsų namus, sąžiningai iš
valo Jūsų kilimus, sofas, minkštas 
kėdes su “steam cleaning" maši
nom už prieinamą kainą. Informa
cijų teirautis pas Juozą Baliūną 
tel. 532-3410 Toronte.

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.

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.

Skautai ir skautės kovo 31 d. AV 
parapijos salėje suruošė Kaziu
ko mugę. 10 v.r. visi skautai ir skau
tės dalyvavo pamaldose, kurias 
laikė kun. J. Aranauskas, vargo
navo muz. A. Stankevičius. Po pa
maldų salėje įvyko iškilminga su
eiga, kurioje dalyvavo ir LS se
serijos vyr. skautininke S. Ged
gaudienė iš Klivlando. Po įvai
rių skautiškų įsakymų bei pasi
keitimų dovanėlėmis su vyr. skau
tininke, pastaroji tarė trumpą 
šiltą žodelį skautams. Po to dide
lis susirinkusių būrys pradėjo 
bandyti savo laimę įvairiose lo
terijose, kiti pirko skautiškus 
rankdarbius arba ėjo valgyti ska
nių pietų. Mugė buvo turtinga. Ti
kėtina, kad rengėjai, įdėję daug 
darbo, pasipildė savo iždą.

Sol. Gina Čapkauskienė įsijungė 
į G. Puccini “La Boheme” operos 
kolektyvą ir atliks Mussetos vaid
menį. Šios operos premijera buvo 
balandžio 4 d. ir bus statoma aš- 
tuonias savaites ketvirtadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais. 
Dėl kitų įsipareigojimų sol. Gina 
šeštadieniais nedainuos. Adre
sas: La Bergerie, 120, Chemin de 
St.-Jean, La Prairie, Que. Vietas 
rezervuoti iš anksto tel. 659-7648. 
Kaina — $7.50.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus valdyba naujai persi
tvarkė: pirm. D. Staškevičienė, 
vicepirm. M. Vaupšienė, sekr. B. 
Rupšienė, ižd. E. Kerbelienė ir 
narė A. Morkūnienė.

“Rūtos” klube balandžio 24 d., 
1 v.p.p., kalbės Irena Lukoševi
čienė apie socialinę pagalbą vy
resnio amžiaus žmonėms.

Mergaičių “Pavasario” choras, 
vadovaujamas muz. M. Roch, rim
tai ruošiasi savo penkmečio minė
jimui, kuris įvyks gegužės 4 d., 7.30 
v.v., AV parapijos salėje. Progra
moje dalyvaus ir sol. Gina Čap
kauskienė, ir Hamiltono “Aidas”, 
ir Otavos “Ramunėlės”. Po kon
certo bus vaišės ir šokiai.

A. a. Anelė Nomeikienė-Žinai- 
tytė (Nellie Nomeika), 73 m. am
žiaus, mirė kovo 25 d. Iš šv. Kazi
miero šventovės palaidota kovo 29 
d. Liūdi dvi seserys ir brolis su 
šeimomis.

A. a. Marija Tranelienė, 89 m. 
amžiaus, po trumpos ligos mirė 
kovo 26 d. Palaidota kovo 30 d. Šv. 
Jono kapinėse, Mississauga, Ont. 
Liūdi trys dukros ir sūnus su šei
momis bei kiti ^-timieji.

A. a. Marija Grybienė, 85 m. am
žiaus, mirė kovo 29 d. Palaidota 
iš AV šventovės balandžio 1 d. 
Liūdi artimieji.

Dr. P. Lukoševičius buvo išvy
kęs į a.a. A. Rinkūno laidotuves 
Toronte. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ver
bų sekmadienio Mišios prasidėjo 
palmių šventinimu ir procesija. 
Mišias atnašavo klebonas, pa
mokslą pasakė kun. Izidorius Sa- 
duskas, pradėdamas rekolekci
jas. Pamoksle jis priminė Len
kijos tikinčiuosius, kurie, būda
mi sunkiose sąlygose, sekmadie
niais uoliai dalyvauja Mišiose, 
nors šentovė būna už 5-6 km, ne
kūrenta. Čia, turtingame krašte, 
nepalikime Kristaus tik švento
vėje užrakinto, sakydami nėra 
laiko, ypač rekolekcijom — kal
bėjo kun. Izidorius. Rinkliava 
buvo skirta tikinčiajai Lietuvai. 
Mišios baigtos giesme “Garbė 
Aukščiausiam”. — Vysk. J. E. Balta
kis aplankys mūsų parapiją gegu
žės 3, — šeštadienį; 3 v.p.p. bus iš
kilmingos Mišios su vyskupo pa
mokslu. Svetainėje — vakarienė, 
dalyvaujant vyskupui. Bilietai 
gaunami iš anksto. — Gegužės 14 
d. po Mišių — Šv. Onos dr-jos pie
tūs, loterija. — Tris savaites Flo
ridoje praleidę grįžo — Martynas, 
Albina Kringeliai, Juozas, Lena 
Asipavičiai, p. Celtorienė. Sk.

Laikraštis “Echos-Vedettes” 
1985. III. 10-16 išspausdino infor
maciją, iliustruotą dviem nuo
traukom, kuriose matyti sol. Gi
na Čapkauskienė-Capkas su ki
tais solistais, pradėjusiais dai
nuoti restorane “Pavilion Si
chuan”. Esą “Place des Arts” teat
ras pasidarė neprieinamas ope
ros solistams, tad jiems tenka jieš- 
koti kitų būdų savo menui skleisti. 
Minėtame restorane duodamas ki- 
nietiškas maistas. Solistai dai
nuoja valgantiems klientams jų 
pageidaujamus kūrinius. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

■i MONTREALIO LIETUVIŲ 
n KREDITO UNIJA

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

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

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

30-119d................8.75% Paskolos
Trumpalaikius indėlius 1 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 %

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, LEDU IR SALDAI
NIU 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 Sand well 
Drive, Oakville, Ont. L6L 4P3.

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.

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.


