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Ties Lietuvos vartais
Jau penktas dešimtmetis Lietuva yra uždaryta so

vietiniame kalėjime. Dabartinė jo spauda, kuri pasiekia 
laisvąjį pasaulį, nuolat rašo apie negirdėtą ir nematytą 
pažangą, nuotraukos rodo laimingus ten gyvenančių žmo
nių veidus, atvykę sovietiniai agentai kalba apie sotų 
gyvenimą, tikybinių bendruomenių atstovai iš maksvi- 
nės imperijos skelbia religijos laisvę. Toks dirbtinis 
būgnijimas vyksta jau nuo komunistinės revoliucijos 
Rusijoje. Jeigu ten jau taip gerai būtų, ar bereikėtų to
kios dirbtinės propagandos po tiek daugelio metų? Pvz. 
Vakarams nėra jokio reikalo organizuoti propagandą bei 
įtikinėti pasaulį apie esamą laisvę. Jei tokia laisvė yra 
Sov. Sąjungoje, kam dar reikalinga milijonus rublių kai
nuojanti propaganda? Šis faktas rodo, kad Lietuva ir kiti 
R. Europos kraštai tebėra kalėjime. Ir jokia propaganda, 
net ir pati stipriausia bei sumaniausia, negali paversti 
kalėjimo laisvės šalimi. Nuolatinis kalbėjimas apie lai
mingą sovietinį žmogų yra tapęs pasityčiojimu. Juk ar 
gali kalinys jaustis laimingu, nors ir tūkstančius kartų 
girdėdamas tą patį laimės žodį? Niekados! Be to, Lie
tuvą kalėjime mato gausūs lankytojai, turį drąsos į viską 
žiūrėti savomis akimis. Jie liudija pasauliui slogią da
barties būklę.

IŠEIVIJA, matydama savo tėvynę Lietuvą sovietinia
me kalėjime, negali nurimti. Neturėdama fizinės jė
gos, ji negali sugriauti sovietinio kalėjimo sienų, ta
čiau ji turi pakankamai jėgų belstis į galingųjų duris ir 

priminti, kad tautų laisvėjimo laikais visa eilė tautų te
bėra sovietiniame kalėjime. Tam ji panaudoja visas ga
limas progas, kad Lietuvos klausimas nuolat būtų gyvas 
pasaulinėje viešumoje. Ji beldžiasi į Jungtinių Tautų 
delegacijų duris, dalyvauja per savo atstovus įvairiose 
tarptautinėse konferencijose, lanko atsakingus pareigū
nus, informuoja pasaulinę spaudą, rengia demonstraci
jas ir t.t. Kai Kanados sostinėn susirinko Helsinkio akto 
peržiūros ekspertai, mūsų išeivijos atstovai drauge su es
tais ir latviais surengė demonstraciją, suorganizavo paro
dą, kurioje atsispindėjo sovietiniai žmogaus teisių pa
žeidimai, įteikė atitinkamus memorandumus Uaiy vaujan- 
čiom delegacijom. Visa tai vyksta toli nuo Lietuvos, ta
čiau jos kalėjimo viršininkai tai mato ir girdi. Šią vasa
rą išeivijos pastangos bus telkiamos Skandinavijoje — 
Dahijoje, Suomijoje ir Švedijoje, t.y. ties Lietuvos var
tais į laisvąjį pasaulį. Iki šiol panašūs žygiai buvo ren
giami daugiausia Šiaurės Amerikoje. Šiais metais, kai 
Lietuvos pavergėjai mini savo “pergalės” sukaktį dainų 
švente ir kitais renginiais, išeivija rengia pasibeldimą 
į pasaulio sąžinę ties Lietuvos vartais.

MINIMASIS renginys pavadintas Taikos ir laisvės 
ryžto žygiu. Jis apima politinę ir kultūrinę sritį. 
Jame dalyvaus ir vyresnioji karta, ir jaunimas. 
Kopenhagoje, Danijos sostinėje, rengiamas tarptautinis 

teismas, kuriame bus pateikti kaltinimai Sov. Sąjungai, 
neteisėtai okupavusiai bei karine jėga prisijungusiai 
Baltijos valstybes ir pažeidusiai žmogaus teises tuose 
kraštuose. Bus iškviesti kompetentingi liudininkai ir 
priimta dokumentinė medžiaga. Dar neskelbiamos būsi
mų teisėjų pavardės, tačiau galima spėti, kad bus pa
kviesti tarptautinėje plotmėje žinomi asmenys, kuriais 
domisi pasaulinė spauda. Baltiečių jaunimas, daugiau
sia latvių iniciatyva, suplanavo žygį į Helsinkį ir Stock- 
holmą, kur vyks įvairūs kultūriniai renginiai, įskaitant 
ir ekskursinę kelionę laivu po Baltijos jūrą. Visa tai su
daro platų užmojį, skirtą proveržiui į pasaulinę viešu
mą tada, kai sovietiniai pavergėjai triumfuoja savo tau
tų kalėjime. Baltijos kraštų sostinėse pavergėjai skelbs 
sovietinę “laisvę”, o Skandinavijos sostinėse kalbės iš
eivija apie sovietinį tautų kalėjimą. Tikimasi, kad pasta
rosios žodis, tartas ties okupuotų Baltijos kraštų vartais, 
pasieks ne tik Skandinaviją, ne tik Vakarų pasaulį, bet 
ir pačią Sov. Sąjungą. Prie to užmojo prisidės gausi bal
tiečių išeivija, ypač Švedijoje. Telydi juos gera sėkmė!

Pasaulio įvykiai
VALSTYBĖS SEKR. G. SHULTZAS TURĖJO PASITARIMUS SU 
Egipto prez. H. Mubaraku, Jordanijos karalium Huseinu ir Izrae
lio premjeru Š. Peresu. Siekiama pradėti derybas dėl Izraelio 
okupuotos vakarinės Jordano upės pakrantės. Jordanas savo 
delegacijon nori įjungti tris palestiniečių atstovus, bet Izraelis 
nesutinka, kad jie būtų PLO organizacijos nariai, kol ji oficialiai 
nėra pripažinusi Izraelio valstybės. J. Arafatas yra pasiruošęs 
tokiam pripažinimui, jeigu būtų suteikta laisvo apsisprendimo 
teisė vakarinėje Jordano pakrantėje gyvenantiems palestinie
čiams. Šios kliūtys tebėra neišspręstos. Birželio 1 d. yra numa
tytas galutinis Izraelio kariuomenės pasitraukimas iš Libano. 
Libane prie Izraelio sienos įrengiama 5-12 mylių pločio saugu

KANADOS ĮVYKIAI

Kaltintojai ir kaltinamieji
Spaudoje vis dar netrūksta 

pranešimų apie II D. karo nu
sikaltėlių jieškančią komisiją, 
kurios vadovu buvo paskirtas 
Kvebeko aukščiausio teismo 
teisėjas Jules Deschenes. Sa
vo oficialų pranešimą ir re
komendacijas jis turi paruoš
ti iki š. m. gruodžio 31 d. Kal
tintojų grupėje pirmu smuiku 
groja Los Angeles mieste įsteig
to S. Wisenthalio centro atsto
vas Kanadoje S. Littmanas. Jis 
daro spaudimą komisijai spar
tinti nusikaltėlių pajieškas, 
nes tie nusikaltėliai sensta ir 
gali numirti. Esą reikia ne
delsiant pradėti teismus Kana
doje arba juos grąžinti į tuos 
kraštus, kur buvo atlikti nusi
kaltimai. Pasak S. Littmano, 
Kanadon pokario metais atvy
ko apie 3.000 karo nusikaltė
lių, kurių pora tūkstančių tu
rėtų būti dar gyvi. Kanados 
ukrainiečių komiteto advoka
tas J. Gregorovičius teisingai 

pastebėjo, kad teismų negali
ma pradėti, kol yra tik nepa
grįsti kaltinimai. Esą S. Littma- 
nui atrodo, kad kiekvienas 
žmogus nacių okupuotoje šaly
je yra jų koloborantas, jeigu 
išliko gyvas ir nekovojo prieš 
vokiečius.

Teisėjas J. Deschenes į komi
sijos posėdžius lig šiol įsilei
do tik Kanados žydų kongreso, 
jų “B’nai B’rith” organizacijos 
žmogaus teisių komiteto, uk
rainiečių I-sios divizijos ve
teranų draugijos atstovus, tu
rinčius liudininkų apklausinė
jimo teisę. Įsiskverbti bandė 
Kanados serbų ir kroatų atsto
vai. Serbai nori, kad būtų tei
siami juos ir žydus žudę kroa
tai, o pastarieji nori įrodyti, 
kad iš tikrųjų kroatai dalyvavo 
rezistencinėje veikloje prieš 
vokiečius. Jiems ir kitų tauty
bių atstovams bus leista įteik
ti savo pareiškimus komisijai

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvių grupė baltiečių demonstracijoje š. m. gegužės 8 d. Kanados sostinėje Otavoje, kur vyksta Helsinkio akto 
peržiūros konferencija. Baltiečiai protestavo prieš sovietilius žmogaus ir tautos teisių pažeidimus St. Dabkus

PRANEŠIMAS IŠ SUWILKU TRIKAMPIO

Lenkijos lietuvių rūpesčiai
Šeiny problemos išsprendimas tėra dalinis — ten reikia lietuvio kunigo

Suvalkų trikampio lietuviai 
yra dėkingi išeivijos tautie
čiams, padėjusiems laimėti 
lietuviškas pamaldas Seinų ba
zilikoje. Tai reikšmingas žings
nis šio krašto lietuvių gyveni
me, laimėtas po ilgų metų ko
vos. Už jį tenka dėkoti ir nau
jajam Lomžos vyskupui Paet- 
zui, kuris suprato lietuvių troš
kimus.

Kiek matyti iš laiškų ir kar
tais gaunamų išeivijos spau
dos iškarpų, lietuvių išeivija 
per daug optimistiškai žiūri į 
Seinų problemos išsprendimą. 
Taip, lietuviškos Mišios lei
džiamos kas sekmadienį, bet 
tik 2 v.p.p. Ūkininkams tai la
bai nepatogus laikas, o dau
guma parapijiečių yra ūkinin
kai. Lietuviškų Mišių laikyti 
atvažiuoja kaimyninės parapi
jos klebonas kun. J. Macek po 
pamaldų savoje Smalėnų para
pijoje. Jis yra lenkas, bet 
krikščioniškas — mokėdamas 
lietuvių kalbą, mielai patar
nauja ir lietuviams. Bet jis yra 
per daug užimtas — negali vi
sais atvejais patarnauti lietu
viams. Krikštų, jungtuvių, lai
dotuvių atvejais Seinuose sun
ku prisišaukti kunigą Maceką 
ir dėl to anos apeigos ir toliau 
atliekamos lenkų kalba.

Tai rodo, kad Seinuose būti
nai reikalingas lietuvis kuni
gas, pajėgiantis aptarnauti 
lietuviškąją parapijos dalį. 
Deja, tokio kunigo kol kas ne
matyti. Ir tai ne dėlto, kad Len
kijoje nebūtų lietuvių kunigų. 
Jų yra, bet vyskupai juos laiko 
lenkiškose parapijose, o len
kus kunigus siunčia į lietuviš
kąsias. Pvz. lietuviai kunigai 
— B. Kuculis, A. Rukšta, A. Jur
kevičius darbuojasi lenkiško
se parapijose. Iš jų tik kan. 
A. Jurkevičius aptarnauja ir 
Wroclavo bei apylinkių lietu
vius.

Seinuose yra steigiamas sa
leziečių centras. Buvo tikėta
si, kad jame apsigyvens ir sa
lezietis kun. Izidorius Sadaus
kas, bet jis kažkodėl išvyko 
Kanadon, kur, mūsų žiniomis, 
lietuvių kunigų netrūksta. Sei
nuose jis būtų labai reikalin
gas — galėtų aptarnauti ir lie

tuvius, ir lenkus, nes gerai mo
ka abi kalbas.

Nesant Seinuose pastovaus 
lietuvio kunigo, nukenčia ti
kybiniai jų reikalai: nėra lie
tuviškos katechizacijos nei pa
ruošimo kitiem sakramentam. 
Net jungtuvės ir laidotuvės 
atliekamos lenkų kalba. Tuo 
būdu vyksta ir toliau lietuvių 
lenkinimas, ypač priaugančios 
kartos. Jei ten klebonu būtų 
lietuvis kunigas, tikriausiai 
sugebėtų aptarnauti abi tau
tybes — lietuvius ir lenkus, 
respektuodamas abiejų teises. 
Dabartinis klebonas Rogovs- 
kis yra pasižymėjęs lenkišku 
nacionalizmu ir lietuviams 
jokio palankumo nerodo. Miš
rioje parapijoje reikia tole
rantiško klebono.

Lenkijoje šiuo metu ruošia
mi pasauliečiai tikybos dės
tymui, ypač ten, kur trūksta 
kunigų. Mokyklose tikybos dės
tymas draudžiamas, bet lei
džiamas už jos ribų — parapi
jų arba kitose patalpose. Pvz. 
Punsko lietuvių gimnazijoje 
tikyba negali būti dėstoma. 
Tuo turi pasirūpinti vietos 
klebonas. Lietuviai pasaulie
čiai galėtų ateiti į pagalbą šio
je srityje, bet dar nėra paruoš
tų asmenų. Trys Suvalkų tri
kampio lietuvės buvo padavu- 
sios prašymą į-paruošiamuo
sius kursus, bet nebuvo pri
imtos lenkų vadovų.

Šventovė Vidugiriuose?
Vykstant lietuvių-lenkų ko

vai dėl pamaldų Seinuose, len
kų dvasiškija sugalvojo naują 
planą, kuris turėtų nejučiomis 
atitraukti lietuvius nuo Seinų 
bazilikos ir susilpninti Puns
ko parapijos lietuviškumą. Pa
gal tą planą, turi būti pasta
tyta nauja šventovė Vidugi
riuose, 10 km. nuo Seinų ir 14 
km. nuo Punsko.

Tai velionies vyskupo Sasi- 
novskio planas. 1968 m. jis lan
kėsi tose apylinkėse ir patyrė, 
kad juo suinteresuotas Kras- 
navo kaimas, esąs ant ribos 
tarp Punsko ir Seinų. O tame 
kaime yra apgyvendinti buvę 
Lietuvos lenkai peoviakai 
(P0W), kadaise rengę sukili

mą Kaune Lietuvos valdžiai 
nuversti. Vyskupas, atsižvelg
damas į geografinę padėtį, 
vis dėlto nesutiko su Krasna- 
vo pasiūlymu ir pasisakė už 
Vidugirius. Lietuviai šiam 
planui priešinosi, reikalau
dami visų pirma leisti lietu
viškas pamaldas Seinų bazili
koje.

Mirus vyskupui Sasinovskiui 
ir atvykus naujajam vyskupui 
Paetzui, padėtis pasikeitė, 
nes pastarasis leido lietuviš
kas pamaldas Seinų baziliko
je. Matyt, skatinamas bei in
formuojamas nacionalistiškai 
nusiteikusios dvasiškijos, nau
jasis vyskupas pradėjo judinti 
senąjį Vidugirių planą. Lie
tuviai, prisimindami nemalo
nią praeitį, ir dabar abejin
gai žiūri į tą sumanymą. Tiesa, 
yra ir šalininkų naujojo pro
jekto, tačiau kita dalis tebėra 
jam aiškiai priešinga. Ji tebe
mano, kad naujoji šventovė ir 
klebonija Vidugiriuose bus 
naujas lenkinimo centras. Jin 
bus atsiųstas lenkas kunigas, 
kuris, kaip ir kiti, rūpinsis 
vietinių žmonių lenkinimu. 
Gauti lietuvį kunigą nėra vil
ties. Jeigu ligi šiol lietuvių 
parapijas aptarnauja lenkai, 
tai kaip galima tikėtis lietu
vio kunigo Vidugiriuose! Staty
ti šventovę savo lėšomis tam, 
kad ji tarnautų lenkinimui, 
reiškia kenkti sau.

Yra ir kitaip galvojančių lie
tuvių. Jų nuomone, reikėtų vi
sų pirma tinkamai sutvarkyti 
lietuvių aptarnavimą bei kate- 
chizaciją Seinų parapijoje, 
antra, išgauti tvirtą vyskupi
jos pažadą, kad naujoje Vidu
girių parapijoje bus lietuvis 
kunigas klebonas ir aptarnaus 
lietuvius jų kalba, kitaip sa
kant, bus tikra prasme lietu
viška parapija. Tai turėtų būti 
garantuota oficialiu vyskupi
jos raštu. Jeigu tai bus tik iš 
kitur atvykstančių kunigų ap
tarnaujama šventovė, vargu ar 
apsimoka ją statyti, nes vis 
tiek žmonėms reikės kreiptis 
kitur.

Minėtasis planas yra paves
tas vykdyti Punsko parapijos 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

mo zona, kurią kontroliuos 
Izraelio apginkluota krikščio
nių milicija. Nuogąstaujama, 
kad tūkstantį vyrų turinti mi
licija neįstengs sulaikyti dėl 
ilgos okupacijos įtūžusių ma
hometonų šiitų. Gali vėl pra
sidėti Izraelio kaimų apšau
dymai pasienyje. Izraelį vis 
dar smaugia nepažabota inflia
cija, pernai pasiekusi 445%. 
Premjero Š. Pereso vadovau
jama koalicinė tautinės vie
nybės vyriausybė, įvedusi at
lyginimų ir kainų kontrolę, 
šiemet infliaciją sumažino iki 
310%. Dabar jis vėl nori, kad 
parlamentas leistų pajamų 
mokesčio padidinimą ir val
džios išlaidų sumažinimą bili
jonu dolerių. Priešingu atveju 
Š. Peresas grasina atsistatydi
nimu. Tada vėl reikėtų parla
mento rinkimų. Darbo federa
cijos rinkimai liudija Š. Pere
so darbiečių sustiprėjimą. Už 
darbiečių kandidatus balsavo 
66,7% rinkėjų,už vicepremjero 
J. Šamiro Likudo bloko-21,4%.
Popiežiaus gimtadienis
Jonas-Paulius II 65 metų am

žiaus sulaukė Belgijoje, kur 
jis buvo sutiktas šilčiau, negu 
liberalių reformų reikalaujan
čioje Olandijoje ir Liuksem
burge. Apsilankęs I D. karo ka
rių kapinėse, jis pasmerkė 
ginklavimosi varžybas, skati
no siekti taikos, bet taipgi pa
brėžė, kad žmonija turi teisę 
gintis nuo agresorių. Belgijos 
vyskupams Jonas-Paulius II 
prasitarė, kad II-ji Vatikano 
santaryba, norėjusi sumoder
ninti Katalikų Bendriją, kar
tais atnešė kai kurių nesuta
rimų katalikų eilėse. Bend
rija betgi turi laikytis pagrin
dinių savo dogmų, kurios ne
gali būti keičiamos. Gimtadie
nio proga Jonui-Pauliui II Me- 
cheleno arkivyskupijoje buvo 
iškeptas didelis tortas su Šv. 
Petro bazilikos imitacija Vati
kane.

Kova su girtavimu
Sovietų Sąjunga paskelbė 

kovą epidemines proporcijas 
pasiekusiam alkoholizmui. Se
kančiais metais bus sumažinta 
degtinės gamyba, sustabdyta al
koholio gamyba iš vaisių. Lig 
šiol jaunimas galėjo gerti nuo 
18 metų amžiaus, o dabar tu
rės laukti 21 metų. Padidina
mos bausmės už nelegalų sa- 
magono gaminimą, už gėrimą 
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(vykiai pagal lenkų rašytojo J. Mackiewicz atsiminimus
Dimitravo dvaras — dabar muziejus 

įspūdžiai turisto, apsilankiusio okupuotoje Lietuvoje
Mokykla, išleidusi 794 abiturientus 

Toronto Maironio mokykla, paminėjusi savo sukaktį
Toronto “Gintarui” 30 metų

Buvusio šokėjo atsiminimai apie pirmuosius žingsnius
Dailininkas Dobužinskis apie Čiurlionį 

Vertimas atsiminimų iš rusų kalbos apie mūsų tautietį 
Tvankstės pilyje 

Nauja knyga vaikams “Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys”

viešose vietose arba pasirody
mą jose girtame stovyje. Gir
tas automobilio vairuotojas, 
nutvertas pirmą kartą, susi
lauks apie 100 rublių baudos, 
neteks leidimo vairuoti iki 3 
metų. Alkoholikai bus gydomi 
specialiose darbovietėse. Ko
va su girtavimu jau seniau pa
skelbė valdžion atėjęs kompar
tijos vadas M. Gorbačiovas. Da
bar imamasi konkrečių prie
monių. Degtinės pardavimas 
betgi nebus apribotas, kainos 
nebus padidintos. Žadama 
įsteigti visą Sovietų Sąjungą 
apimančią blaivininkų draugi
ją. Statistikos duomenys liu
dija, kad dėl girtavimo daug 
darbininkų neateina į darbą. 
Alkoholis yra pagrindinė anks
tyvos mirties ir skyrybų prie
žastis. Dėl jo įvyksta 80% visų 
žiaurių nusikaltimų.

Smūgis komunistams
Italijos komunistų partija, 

didžiausia V. Europoje, susi
laukė skaudaus smūgio vieti
niuose rinkimuose. Jos vadas 
A. Natta tikėjosi, kad komu
nistai taps stipriausia parti
ja Italijoje, bet šįkart jie te
gavo 30,8% balsų. Už krikščio
nis demokratus balsavo 34,7%. 
Socialisto premjero B. Craxio 
koalicinę vyriausybę sudaro 
krikščionys demokratai, so
cialistai, respublikininkai, so
cialdemokratai ir liberalai. 
Vietiniuose rinkimuose jų kan
didatai surinko 57,5% balsų. 
Lig šiol komunistai valdė še
šis didžiuosius Italijos mies
tus. Dabar jų kontrolėje liko 
tik du — Bolonija ir Florenci
ja.

Pašalino partiečius
Lenkų kompartijos centro 

komitetas patvirtino dviejų 
aukštų partiečių kritimą. Iš 
politbiuro ir centro komiteto 
pasitraukė M. Milewskis, ku
riam teko prižiūrėti vidaus 
reikalų ministeriją, kai mili
cijos karininkai nužudė kun. 
J. Popieliušką. Tada tą prie
žiūrą iš M. Milewskio perėmė 
pats kompartijos vadas gen. W. 
Jaruzelskis. Atrodo, jo pasi
traukimas yra susietas su kun. 
J. Popieliuškos nužudymu. Ki
tas centro komiteto narys J. 
Zimnickis ne tik buvo atleis
tas iš komiteto, bet ir išmestas 
iš kompartijos dėl jos princi
pų pažeidimo.
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Okupuotoje Lietuvoje išleis

tas 1985 metų “Katalikų kalen- 
dorius-žinynas”. Leidinį paruo
šė kun. Jonas Mintaučkis, re
dagavo kun. Vaclovas Aliulis. 
Mintis homilijoms-pamokslams 
parašė kunigai — Vytautas Bri- 
lius, Zenonas Degutis, Adolfas 
Grušas, Virginijus Lenktaitis, 
Kazys Meilius. Kalendorius at
spausdintas su okupacinės val
džios leidimu. Apima 288 psl. 
Įdėtos liturginės žinios, instruk
cijos, statistinės žinios, kuni
gų bei šventovių sąrašai, miru
sių kunigų biografijos ir t.t.

Pagal okupuotoje Lietuvoje 
išleistą 1985 m. katalikų kalen
dorių, 1984 m. ten buvo 630 šven
tovių, kurių 146 (1983 m. — 139) 
neturėjo savų kunigų, 5 vysku
pai, 486 (492) klebonai bei ad
ministratoriai, 64 (66) vikarai, 
114 (116) altaristų, rezidentų, li
gonių, 16 (17) dirbančių kurijose 
ir seminarijoje. Iš viso kunigų — 
680 (1983 m. — 691). Kitose res
publikose 1984 m. dirbo 8 kuni
gai (1983 m. —9) iš Lietuvos.

Vladas Lapienis kovotojas už 
religijos ir žmogaus teises so
vietų okupuotoje Lietuvoje, š. 
m. kovo 29 d. Vilniuje vėl buvo 
nubaustas ketvertų metų lageriu 
ir dvejų metų tremtimi už rašy
mą savo pergyvenimų sovieti
niame lageryje. Jis pirmą kar
tą buvo nubaustas 1976 m. pen- 
kerių metų kalėjimu bei lage
riu už “LKB kronikos” platini
mą. V. Lapienis yra 79 m. am
žiaus, silpnos sveikatos. Yra 
parašęs 1984 m. keletą protes
tų prokurorui ir Saugumo virši
ninkui.

Trinitorių vienuolija, turin
ti savo vienuolyną JAV-se, prie 
Baltimorės, susidomėjo lietu
viais kaliniais Sovietijoje. Ši 
vienuolija buvo įsteigta XII š. 
vaduoti krikščionims belais
viams, patekusiems į arabų ran
kas. Vėliau ši vienuolija savo 
pajėgas nukreipė į misijas. Pas
taruoju metu ji pradėjo domė
tis persekiojamais krikščioni
mis Sovietijoje. Su vienuolijos 
vadovybe tuo reikalu tarėsi Re
liginės lietuvių šalpos įstaigos 
vedėjas kun. K. Pugevičius ir 
jo pavaduotoja M. Skabeikienė. 
Pastaroji kalbės apie Lietuvą 
trinitorių vienuolijų metu, š. m. 
birželio mėnesį.

“Los Angeles Times” 1985.IV - 
25 išspausdino išsamų reporta
žą apie Los Angeles mieste, Ka
lifornijoje, surengtas svarsty- 
bas bei apklausą apie kovą už 
religijos laisvę Sov. Sąjungo
je. Dalyvavo iš Sov. Sąjungos 
ištremtas 1980 m. fizikas Juri 
Yarim-Agaev, istorijos prof. 
Kent R. Hill, žydų organizaci
jos National Conference on So
viet Jewry vicepirm. E. Robin, 
G. Damušytė, rusų redaktorė O. 
Stacevich. Kalbėtojai lietė dau
giausia žydų persekiojimą Sov. 
Sąjungoje.

G. Damušytė apibūdino Lietu
vos tikinčiųjų diskriminaciją, 
iškeldama vėliausius persekio
jimo pavyzdžius iš “LKB kroni
kos”, kaip studento R. Žemai
čio nuteisimą už dalyvavimą re
liginėje procesijoje. Ilgiau su
stojo prie Lietuvos kunigų — A. 
Svarinsko, S. Tamkevičiaus ir 
J. K. Matulionio suėmimo bei 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rio kun. B. Laurinavičiaus nu
žudymo. Ji išdėstė, kaip sovie
tai, administraciniais būdais 
varžydami Kauno seminariją 
bei tikinčiųjų vadus, įskaitant 
tremtinį vyskupą J. Steponavi
čių, — trukdo religinį gyvenimą 
Lietuvoje. Pasak G. Damušytės, 
Lietuvoje rezistencija klesti, 
nors ir sunkiausiose sąlygose; 
Katalikų Bendrijos vaidmenį 
stiprina faktas, kad jos dvasi
nis autoritetas yra už Sovietų 
Sąjungos ribų — Vatikane; gyva 
pogrindžio spauda atkreipia 
Lietuvos gyventojų bei pasauli
nės visuomenės dėmesį į Lietu
vos gyvenimo tikrovę.

Po jos kalbos Los Angeles 
tarpreliginė koalicija, susida
ranti iš devynių miesto bei reli

ginių pareigūnų, pateikė klau
simus, jų tarpe vieną apie vie
nuolių likimą Lietuvoj. Damu
šytė aiškino, kad po karo sovie
tai uždarė visus vienuolynus bei 
vienuolijas, bet anot, pogrin
džio šaltinių, yra 2500 slaptų 
vienuolių.

Vatikano vienuolijų ir pasau
lietiškų įstaigų kongregacija 
nutarė į savo rankas paimti nau
josios basųjų karmelitų konsti
tucijos rašymą, nes karmelitų 
tarpe dėl šio reikalo kilo dide
li ginčai, vedą į vienuolijos ski
limą. Kongregacija pareiškė, 
jog rašysianti konstituciją, at
sižvelgdama į vienuolijos stei
gėjos šv. Teresės Avilietės in
tencijas bei dvasią, vienuolijos 
tradiciją ir II Vatikano santary- 
bos nutarimus.

Romuald Spasowski, 64 m. am
žiaus buvęs komunistinės Len
kijos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose ir 1981 m. pasitraukęs 
iš savo pareigų bei paprašęs 
JAV politinės globos, kai Lenki
joje buvo įvestas karo stovis 
šiomis dienomis buvo pakrikšty
tas. Jis pareiškė, kad dabar jau
čiąsis tikrai įsijungęs į lenkų 
tautos kovą už laisvę, nes dau
guma lenkų esą katalikai, ir jis 
dabar tapęs vienu iš jų. Buvu
sį diplomatą po ilgo pasiruoši
mo pakrikštijo Filadelfijos ar
kivyskupas kard. John Krol.

Vysk. Bonaventūra Kloppen- 
burg, OFM, žymus brazilas teo
logas ir tarptautinės Vatikano 
teologinės komisijos narys, sa
vo redaguojamame “Concilium” 
žurnale pasisakė prieš daugu
mos brazilų vyskupų siūlymą 
palikti ramybėje kun. Leonar
do Boff, OFM, išleistąją knygą 
“Bendrija: charizma ir valdžia”. 
Jis siūlo įsakyti, kad ta knyga 
būtų išimta iš apyvartos, nes 
esanti labai pavojinga teologi
nėje srityje nepasiruošusiems 
asmenims, parapijų darbuoto
jams bei klierikams. Jis pareiš
kė, kad kun. Boff turėtų pats iš 
apyvartos išimti ir eilę kitų sa
vo veikalų. Jo raštai esą pavo
jingi, nes paneigia pagrindines 
katalikų tiesas.

Olandijoje pravestas katalikų 
apklausinėjimas rodo ten labai 
suskilusią K. Bendriją. Pagal 
viešosios nuomonės tyrinėjimų 
bendrovės “Nipon-interview” 
duomenis, daugumas Olandijos 
katalikų nesutinka su K. Bend
rijos mokymu abortų, gimimų 
kontrolės, ištuokų ir būtino ce
libato kunigams klausimais. 60% 
apklausinėtų katalikų yra nepa
tenkinti naujų vyskupų Olandi
jai paskyrimais, nurodo, kad 
paskirtijei vyskupai esą perdaug 
konservatyvūs ir nesileidžia į 
diskusijas su pasauliečiais. 57% 
pasisako už moterų šventinimą 
kunigėmis. Apklausinėjimų re
zultatai buvo paskelbti kovo mė
nesio pradžioje savaitiniame 
olandų žurnale “Elseviers”. Bu
vo apklausinėti 1,066 katalikai 
iš 5.5 milijonų Olandijoje gyve
nančių katalikų. Tame pačiame 
žurnale buvo išspausdintas ir 
pasikalbėjimas su Olandijos pri
mų arkiv. Adrianus J. Šimonis. 
Arkivyskupas kritikavo praves
tąjį apklausinėjimą kaip neat
stovaujantį katalikų nuomonei, 
nes apklausinėtųjų katalikų tar
pe buvo rasta, jog tiktai 23% re- 
guliarai lanko sekmadieniais 
pamaldas. 43% apklausinėtųjų 
pareiškė, kad popiežiaus numa
tytas apsilankymas Olandijoje 
gegužės mėnesį jiems neturįs 
jokios reikšmės, o 27% pareiš
kė tiesiog nenorį, kad popie
žius apsilankytų. Iš kitos pusės, 
24% pasisakė laukią popiežiaus 
apsilankymo, o 3% — labai prita
rtą jo lankymuisi Olandijoje. 
24% pasisakė, kad popiežiaus 
apsilankymas Olandijoje su
stiprins katalikų tikėjimą ir 
juos tvirčiau sujungs. Iš apklau
sinėjimo atsakų nuošimčių aiš
kiai matyti, kad prieš popiežių 
ir tikėjimo praktiką pasisakė 
tik tie, kurie savo tikėjimo yra 
atsisakę. Kun. J. Stš.

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

jieškant kelių i laisvę
PETRAS VILUTIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tolimesnė kelionė
Kunigas Petras ir aš, maty

dami, kad raudonosios hordos 
stovi užėmusios pusę Europos, 
ryžomės keliauti dar toliau į 
Vakarų pasaulį. Wiurzburgas 
ir buvo mudviejų paskutinis 
bendro kelio galas. Nors ir 
norėjome tęsti gyvenimo ke
lią kartu viena kryptimi, ta
čiau likimas mus pastatė į 
kryžkelę.

Kunigas Petras susipažino 
su vienu Liuksemburgo kari
ninku, kuris jų valdžios buvo 
atsiųstas į Wiurzburgo lagerį 
išgabenti savo tautiečius į tė
vynę. Tas karininkas kunigą 
Petrą Ažubalį leido, nors ir 
nelegaliai, kartu su liuksem
burgiečiais “imigruoti” į jų 
kraštą.

Norėjau ir aš ten pakliūti, 
bet nebūdamas dvasiškiu, tu
rėjau eiti oficialiu keliu per 
konsulatus. Aš prisiplakiau 
prie išvykstančio prancūzų 
ešalono, pateikdamas trauki
nio vadovui Lietuvos atstovy
bės adresą su pareiškimu, kad 
aš Paryžiuje 1939 m. gyvenau. 
Tuo patikėjo, ir aš buvau lai
komas tremtiniu iš Prancūzi
jos.

Kunigui Petrui kelionė į 
Liuksemburgą pavyko gerai. 
Liuksemburgo dvasinė katali
kų vadovybė, kaip nukentėju- 
sį nuo nacių dvasiškį, mielai 
priėmė ir apgyvendino Mon- 
doro kurorto seselių elzbie- 
tiečių vienuolyne. Taip jis čia 
1945 m. birželio mėnesį buvo 
aprūpintas butu bei maistu, 
mokėsi prancūzu ir anglų kal
bų.

Liuksemburge
Kun. Petras, pagyvenęs Liuk

semburge apie tris mėnesius, 
nerimo ir man laišką po laiško 
rašė į Paryžių, pildydamas sa
vo pareiškimą, atsisveikinant 
Wiurzburge: “Tikiuosi, kad 
mūsų draugystė, užmegzta 
bandymo ir vargo valandose, 
neišblės, kaip ryto rūkas, bet 
priešingai — sužibės ateityje 
saulės spindulių blizgėjime”.

Kunigas Petras, prieš dary
damas svarbesnį sprendimą, 
visada parašydavo apie savo 
projektą laiške man. Taip da
bar mūsų draugystė buvo pa
laikoma laiškais. Iš jo laiškų 
matyti, kaip jis sielojasi, rū
pinasi savo giminaičių likimu.

Štai viename laiške 1945. 
VIII jis rašė: “Vienam kur nors 
sėdėti pas seseles Mondorfe 
yra dar labai menkas dalykas, 
bet sielotis dėl kitų ir jiems 
padėti, jei pačiam ir blogiau 
eitųsi, tai vis dėlto išeis pliu
sas bendroje sąskaitoje”.

Paskutinis jo projektas bu
vo visus savo šeimos narius su- 
jieškoti ir sugabenti į Liuk
semburgą. Motina gyveno Če
koslovakijoje Jihlavoje, bro
lis Jonas kažkur prie Hanove
rio, brolis Stasys, buvęs ka
rys, nežinia kur, o jo žmona 
su trim mažais vaikais — 
Wiurzburgo lageryje.

Pagaliau kun. Petras gavo 
pranešimą iš Čekoslovakijos, 
kad jo brolis Stasys, buvęs 
karys, ten atsirado. Ši žinia 
paskatino kun. Petrą vykti da
bar jau į komunistinę Čeko
slovakiją, gelbėti likusių ten 
savo giminaičių. Jis man rašė: 
“Tai būtų per daug nekrikš
čioniška ir tiesiog akiplėšiš
ka juos apleisti ir ramiai čia 
sėdėti. Vyksiu jų jieškoti ir 
suvesti į krūvą. Gal ir apie se
serį Miliutę, ištremtą į Sovie
tų Sąjungą, ką nors iš komu
nistų sužinosiu. Žinoma, visa 
tai yra rytojaus fantazija. Bet 
argi mūsų nūdienis gyvenimas 
juo labiau nėra panašus į fan
taziją — be tėvų ir tėvynės, 
kaip amžini žydai, blaškomi 
svetimtaučių jūroje? Šypso
mės, kai nors vienas, kad ir 
mažytis, laimingesnis saulės 
spindulėlis mus aplanko.”

Vėl Čekoslovakijoje
Kun. Petras mėgo kariškius 

ir su jais visada rasdavo bend
rą kalbą. Jis susidraugavo su 
dviem čekų karininkais, kurie 
čia buvo jau naujosios komu
nistų valdžios atstovai ir ruo
šėsi tarnybiniais reikalais 
vykti automobiliu į savo tėvy
nę.

Tas “mažytis laimingesnis 
saulės spindulėlis” šį kartą 

kun. Petrą tikrai aplankė, ir 
jis kartu su tais dviem čekų 
karininkais iškeliavo į Čeko
slovakiją 1945 m. rugsėjo 18 d. 
Laimingai pasiekė Jihlavą IX. 
25. Čia pas seseles vienuoles 
rado ne tik sveiką savo moti
ną, bet ir vyresnį savo brolį 
Stasį, buvusį vokiečių kariuo
menės karį. Mat lūžtant fron
tui, Stasys atsipalaidavo nuo 
vokiškojo kariuomenės dali
nio, pakeitė karišką uniformą 
civiline, sviedė visus doku
mentus į griovį ir pėsčias at
keliavo į Čekoslovakiją pas sa
vo motiną. Jis čia gavo darbo 
pas vieną čekų ūkininką.

Stasys, mokėdamas rusų kal
bą, neva kaip persekiotas vo
kiečių, turėjo daug simpatijų 
pas čekų raudoniukus ir buvo 
laikomas nusipelniusiu “revo
liucijai”. Todėl čekų įstaigos 
pasiūlė jam net ūkį Sudetų 
krašte.

Kun. Petras iš buvusios vo
kiečių viešpatavimo metu ku
nigų internavimo vietovės 
Zasmuky gavo pažymėjimą iš 
“Narodni Vibor”, kad jis ten 
buvo internuotas ir iš nacių 
nagų gudriai pabėgo. Tas jam 
irgi priskaityta prie nuopel
nų. Todėl čekų komunistinė 
valdžia suteikė jam miesto 
piliečio teises, o kiek vėliau 
— ir visos respublikos. “Na
rodni Vibor” įstaiga davė jam 
privilegiją apsirūpinti reik
menimis naujam gyvenimui.

Pasikeitusios nuotaikos
Kun. Petras čia būdamas 

iki 1946. II. 17 gerai susipaži
no su pakitėjusiu Čekoslovaki
jos gyvenimu, patekusiu į ko
munistines roles. Diena iš die
nos gyventojų būklė blogėjo. 
Čekai prarado laisves visose 
srityse ir turėjo šokti kaip 
Maskva diktavo, ne tik politi
nėje, bet ir ekonominėje, kul
tūrinėje, socialinėje bei vi
suomeninėje srityje. Žodžiu, 
komunizmas t^.po visų sričių 
dievaitis.

Kiek čekai rusų karštai lau
kė, taip dabar, jiems čia atvy
kus, jų be galo nekentė, ypač 
dėl kareivių nuolatinių plėši
kavimų, laikrodžių atėminėji- 
mo, moterų prievartavimo.

Prieš karo pabaigą, dar vo
kiečiams čia viešpataujant, 
vienuolė sesuo Miriam ir kitos 
Jihlavos vienuolės, kaip ir visi 
čekai, teisiog dievino rusus 
kaip labai gerus žmones ir lau
kė jų, tų išsvajotų raudonųjų 
“išvaduotojų”, laikydami juos 
labai kultūringais žmonėmis.

Štai atėjo tie “išvaduotojai” 
ir į Jihlavą. Žinoma, jie neap
lenkė ir vienuolyno. Juk reikė
jo “išvaduoti” ir seseles iš se
nų “prietarų”, todėl pasikėsi
no į seselių rūtų vainikėlius. 
Seselių prašymai ir gąsdini
mai amžinybėje baisia mirtimi 
buvo silpnas ginklas ir grei
čiau galėjo tokią pamokslinin
kę pačią tuojau pasiųsti į tą 
amžinybę.

Taigi ne tik dvasiškių, bet ir 
visų čekų nuomonė apie “kul
tūringųjų” raudonųjų “išva
duotojų” gerumą visiškai pasi
keitė.

Atgal į Liuksemburgą
Kun. Petras, būdamas Če

koslovakijoje šiek tiek “privi
legijuotas”, kaip nukentėjęs 
nuo vokiečių nacių, suorgani
zavo visą grupę lietuvių: Valę 
ir Aldoną Markevičiūtės, kun. 
J. Aranauską, savo brolį Stasį, 
savo motiną ir vieną ukrainie
tį. Visi patraukė į Vokietiją, 
Wiurzburgą, kurio tarptauti
niame lageryje buvo E. Ažu- 
balienė su trimis savo vaikais. 
Dabar jau ši Ažubalių šeimos 
dalis buvo sujungta, ir visi iš
keliavo į Liuksemburgą, kur 
kun. Petras turėjo daug rū
pesčio įkurdinti brolį Stasį 
gipso kasyklose, o motiną vie
nuolyne. Netrukus kun. Petras 
buvo paskirtas kapelionu į 
Schengen seserų elzbietiečių 
vienuolyną. Jis, čia eidamas 
kapeliono pareigas, nepamir
šo ir lietuviškų reikalų — su
organizavo Liuksemburge gy
venančių lietuvių bendruome
nę. Išrūpino iš Amerikos BAL- 
Fo pašalpas, išrašė Bendruo
menei net 12 lietuviškų laik
raščių. Jis ir pats daug rašė 
straipsnių į “Draugą”, “Ameri
ką”, “Darbininką”. Taip pat jis 
dar atsikvietė keletą lietuvių 

iš Vokietijos ir čia surado 
darbo.

Kun. Petras dar kartą išvyko 
į Vokietiją jieškoti savo bro
lio Jono. Jis aplankė keletą lie
tuvių stovyklų — lagerių ste
bėdamas ten jų gyvenimą. Savo 
brolį surado ir grįžo kartu su 
juo į Liuksemburgą.

Į Kanadą
Dabar atrodė, kad kun. Pet

ras turėjo būti patenkintas ir 
ramus, turėdamas tvirtą kape
liono poziciją Schengene ir, 
svarbiausia, jų visa šeima bu
vo išgelbėta, sujungta. Taigi 
jo uždavinys atliktas. Dabar 
tik tenka laukti dienos, kada 
laisvės rytas Lietuvai išauš ir 
galės pajudėti į Tėvynę.

Kun. Petras sekė spaudą, 
svarstė politines žinias, klau
sėsi politinių radijo komen
tarų, kalbėjo su Liuksemburgo 
dvasiškiais, politikais ir pri
ėjo išvadą, kurią ir man į Pa
ryžių paporino: “Viena yra 
man tikra, jei ši Europos pa
dėtis ilgėliau tęstųsi, kuo aš 
mažai abejoju, kad taip bus, — 
tai mūsų padėtis čia Europoje 
būtų panaši į žuvies kai tven
kinio vanduo baigia išsekti. 
Vadinasi, ir kelio į laisvą 
Lietuvą netenka tikėtis, ver
ta pajudėti toliau ir kurtis 
pastoviau su ilgesniais grįži
mo į savo kraštą terminais”.

Didžiausias lietuvių susigru- 
pavimas buvo Amerikoje ir Ka
nadoje. Todėl kun. Petras pra
dėjo susirašinėjimą su užjūriu.

Aš, besilankydamas 1946 m. 
Belgijoje, gavau iš vienos lie
tuvių šeimos, gyvenančios 
Briuselyje, Kanados liet, ka
talikių moterų organizacijos 
adresą. Jos pirmininke tuo 
metu buvo ponia Užemeckie- 
nė.

Grįždamas į Paryžių, užsu
kau pas kun. Petrą į Schenge- 
ną. Jis čia buvo gražiai įsitai
sęs seselių vienuolyne, kur 
kapelionavo, koplytėlėje lai
kė Mišias ir sakė pamokslus. 
Tačiau čia jis nerimo — nėra 
lietuviškos parapijos, kur jis 
galėtų savo tautiečių dvasi
nius ir tautinius dirvonus pu
renti.

Atsimenu, tą vakarą links
mai mudu šnekučiavomės, ap
tardami ateities planus. Aš 
kun. Petrui juokaudamas pa
sakiau: “Štai Kanados lietu
vių katalikių moterų draugi
jos adresas; jei jau taip nori 
išganyti lietuviškas dūšias 
bei jas atitolinti nuo praga
ro nasrų, tai gali pabandyti 
per moterį. Žinai gi moterys 
valdo pasaulį, jos galingos, 
visur prieina. Pabandyk!”

Po kiek laiko kun. Petras 
man rašė: “Žinai, kur tada ad
resą atvežei iš Briuselio tų 
kanadiečių moterų — Užemec- 
kienės ir Jokūbynienės, pa
naudojau ir labai apsimokė
jo. Ta ponia Užemeckienė, pa
sirodo, yra puiki moteris. Ji 
visa padarė, ką galėjo, ir štai 
man gavo sutikimą iš Toronto 
kardinolo J. C. McGuigan įva
žiavimui į Kanadą. Mat, aš per 
tą ponią buvau pasiuntęs pran
cūzų kalba laišką, išdėstyda
mas trumpai Lietuvos vargus 
ir žiaurią rusų okupacinę prie
spaudą. Pasirodo, kardinolas 
sutiko mane iškviesti ir, kas 
dar geriau, atiduoti man To
ronto mieste esančią lietuvių 
parapiją. Puikus dalykas — ta
da žmogus žinai kur važiuoji.”

Tuo metu lietuvių parapijo
je nebuvo lietuvio kunigo. Šios 
parapijos klebonas buvo airis, 
kuris nemokėjo lietuvių kal
bos. Kun. Petras išvystė gyvą 
susirašinėjimą su Kanados lie
tuviais ir su kardinolu, kuris 
jam atsiuntė afidavitą, ir jo 
kelionė į Kanadą dabar buvo 
garantuota. (Pabaiga)

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

AfA 
generolas STASYS RAŠTIKIS 

1896 - 1985
Lietuvos respublikos vyras: nepriklausomybės kovų 
savanoris, kariuomenės vadas, krašto apsaugos 
ministeris. Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi, 

netekusi iškilaus valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia gilią užuo
jautą velionies žmonai poniai ELENAI-MAR1JAI 
RAŠTIKIENEI, giminėms ir artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

AfA 
TEOFILEI KAUŠIENEI

mirus,
jos seserį KASTULĘ KAŽEMĖKAITĘ, VL. ir A. 
KAZLAUSKUS, jų sūnų ir dukras su šeimom bei 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Br. ir M. Rickevičiai

AfA 
neužmirštamam mokslo draugui 

JUOZUI SAKALUI 
ir jo žmonai JADVYGAI 

staigiai negrįžtamai iškeliavus,
brolį PRANĄ, jo šeimą ir artimuosius giliai užjaučiu -

A. ŽulysSt. Petersburg, Florida

AfA 
ALBINUI SLIVINSKUI

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrai MARYTEI 
VAITKEVIČIENEI su šeima, sūnums - ALBINUI, JONUI 
su šeimomis ir kitiems giminėms bei artimiesiems -

P. J. Žaliauskai
A. V. Žaliauskai

V. O. Skukauskai
A. R. Grigoniai

PADĖKA
'3'1 <♦

Mūsų mylimam sūnui ir broliui 

a.a. KĘSTUČIUI-ANTANUI LESČIUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

reiškiame gilią padėką: klebonui kun. Juvenaliui Liaubai už 
maldas laidotuvių namuose ir šventovėje, kun.
kapinėse, solistui V. Verikaičiui už giedojimą 
vargonavimą.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams,
draugams, kurie dalyvavo maldose ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą.

Taip pat ačiū visiems už šv. Mišias, gėles, aukas “Tėviškės 
žiburiams”, Kanados lietuvių fondui, užuojautas, o visoms 
ponioms — už pyragus.

Tėvai Jonas ir Aleksandra Lesčiai 
ir sesuo Vita

J. Staškui — 
šventovėje ir

giminėms ir

Canatiian &rt fHcmorials Ttb
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

rnituredžtė.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvė^itiidarytosuiu^SFvalando^ryt^ilkiM^vaL^'akari^^į :



Lietuvių skyriaus parodoje, kuri buvo surengta Otavos “Chateau Laurier” 
viešbutyje. Jo artumoje vyksta Helsinkio akto peržiūros konferencijos 
posėdžiai. Iš kairės: inž. J. V. DANYS, KLB visuomeninių reikalų komi
sijos pirm. adv. J. KURAITĖ-LASIENĖ, Lietuvių informacijos centro 
atstovė iš Niujorko G. DAMUŠYTĖ, “Amerikos balso" korespondentas 
iš Vašingtono Nuotr. St. Dabkaus

Kai Vilniun Įžengė raudonarmiečiai
Lenku rašytojas J. Mackiewicz savo knygoje “Pasiduok dešinėn”

Už Lietuvą kovojęs ir kentėjęs
Generolui Stasiui Raštikiui iškeliavus amžinybėn

1920 m. liepos 12 d. Sovietų 
Sąjunga pasirašė sutartį su 
Lietuva, pripažindama jai Vil
nių, Gardiną, Lydą ir kitas vie
toves. Sutarties pasirašymo 
metu Sov. Sąjunga kariavo 
prieš Lenkiją, ir lietuviai tu
rėjo duoti sovietams tranzito 
teisę per savo kraštą.

Sovietai pripažino Lietuvai 
tas žemes, kurių jie neturėjo 
— ten dar šeimininkavo len
kai. Vilnių nuo Raud. armi
jos turėjo ginti gen. Aleksan
der Boruszczak, kuriam Pil
sudskis buvo įsakęs miestą 
ginti, tačiau jeigu nebūtų ga
lima to padaryti, perleisti jį 
Lietuvai. Generolas nepadarė 
nei vieno, nei kito. Kai į Vil
nių dabartine G. Gajaus gatve 
liepos 14 d. jau buvo įjojusi 
Raud. armijos gen. Gajaus- 
Chano vadovaujama kavaleri
ja, lenkai, bėgdami iš mies
to, perleido jį Lietuvai, t.y. 
davė tai, ko jau neturėjo.

Sovietai, laikydamiesi lie
pos 12 d. sutarties, liepos 15 
d. įsileido į miestą nedidelius 
Lietuvos kariuomenės dali
nius, kurių žinioje buvo paš
tas ir miesto komendatūra. 
Miesto komendantu buvo pa
skirtas kpt. Vladas Kurkaus- 
kas, kurio titulas buvo dau
giau simbolinis, nes miestą 
valdė sovietai.

Rugsėjo pradžioje atrodė, 
kad gen. Tuchačevskio armi
ja užims Varšuvą ir į ją trium- 
fališkai atvyks sovietinės Len
kijos vyriausybė, kuri Balsto
gėje nekantriai to momento 
laukė. Manydamas, kad Var
šuva yra jau jo rankose, Le
ninas ėmė ruošti panašų liki
mą ir Lietuvai. Apie tai lenkų 
rašytojas J. Mackiewicz savo 
knygoje “Pasiduok dešinėn” 
(Lewa volna) rašo:

“Pasibaigus Petrapilyje II 
Kominterno kongresui, į Vil
nių atvyko trys jo delegatai, 
kurių tarpe buvo ir Amerikos 
atstovas. Visi trys buvo netur
tingų šeimų žydai, kilę iš buv. 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos teritorijos. Visi trys tu
rėjo sakyti rugsėjo 10 d. pra
kalbas dideliame mitinge, ku
ris pagal planą turėjo tapti 
‘spontaniška demonstracija 
prieš baltosios Lietuvos krau
gerius’. Atrodė, kad be abe
jonės baltoji Lenkija bus su
žlugdyta, todėl Leninas įsakė 
ruoštis baltajai Lietuvai lik
viduoti. O tokiu pirmuoju 
žingsniu, kaip paprastai, tu
rėjo būti gyventojų valios pa
reiškimas.

Demonstracija žygiavo Šv. 
Jurgio gatve į Lukiškių aikš
tę. Ėjo 300 raudonarmiečių 
ir dviejų tūkstančių žmonių 
minia. Buvo nešami plakatai 
lietuvių, lenkų ir žydų kalbo
mis, kuriuos prieš dvi dienas 
paruošė politinio auklėjimo 
skyrius, įrašydami nuvalkiotus 
šūkius. Ant gatvės kampo laip
telių, kurie vedė į anksčiau 
ten buvusią vaistinę, stovėjo 
ir demonstraciją stebėjo: Jo
nas Vintautas, Valentinas Vol- 
sofas-Valisovas ir Gielbachas 
iš specialaus skyriaus. Jie 
demonstracijoje nedalyvavo, 
nes ji buvo neoficiali, spon
taniška.

— Ar matai tą pirmoje eilėje 
su juoda skrybėle? — tarė Va
lentinas Vintautui. —Tą žemo 
ūgio su minkšta skrybėle pla
čiais kraštais?

— Kas jis?
— Tai Amerikos atstovas. 

Juokinga. Mačiau jį vakar. Sto
vėjau su vienu žydu, kai jis 
ėjo pro šalį, o šis net išsižio

jo iš nustebimo: “Tai juk Mau- 
ša iš Trakų, apie kurį jo tėvas 
kalbėjo, kad iš jo nieko gero 
neišaugs”.

— Ir kas iš to? — sausai įsi
terpė Gielbachas.

— Tėvas apsiriko, išaugo 
kažkas gero, — pastebėjo Vin
tautas.

— Nieko gero! aštriai atkirto 
Volsofas Gielbachui.

— Kartoju juokingą pastabą 
politiškai nesubrendusio pi
liečio, — Volsofas nebebijojo 
Gielbacho, kai sužinojo, kad 
jam nepavyko gauti Čekos vir
šininko vietos Vilniuje. Į šią 
vietą turi atvykti Romanas 
Pillar, kurį rėmė pats Dzier- 
žinskis.

— Žvilgtelkit į tuos, — atkrei
pė dėmesį Gielbachas į būrį 
lietuvių kareivių, kurie sku
biai traukėsi į šoninę gatve
lę. — “Sąjungininkai” po šimts 
velnių. Dreba, kai priartėjome 
prie Varšuvos.

— Truputį pavėluotas drebė
jimas, — mielai sutiko Volso
fas, nes norėjo sušvelninti ašt
raus ankstyvesnio tono įspūdį.

— Eikime į aikštę, — pasiū
lė Vintautas.

Mitingas vyko pagal planą. 
Kalbėtojai koliojo buržuazi
nę Lietuvą ir jos vadus, kurie 
visi buvo kraugeriai ir darbo 
žmonių išnaudotojai. Proleta
riato ir visų gyventojų vardu 
reikalavo tą valdžią nuversti 
ir įvesti bolševikinio stiliaus 
laisvę. Ta prasme dar prieš 
mitingą, naktį, Volsofas pa
rašė korespondenciją:

“Šimtatūkstantinės Vilniaus 
dirbančiųjų ir gyventojų ma
sės spontaniškoje ir gaivališ
koje manifestacijoje išreiškė 
gilų solidarumą su tarptauti
niu proletariato sąjūdžiu ir 
iš širdies plaukiančią viltį, 
kad pergalinga pasaulinė re
voliucija pasieks ir jų gimtą
jį kraštą ... Kalbėtojams plo
jo nesuskaičiuojamos minios, 
smerkė priešrevoliucines ten
dencijas valdančios Kauno kli
kos, reikalaudami įvesti vals- 
tiečių-darbininkų ir kareivių 
tarybas, kurios pirmą kartą 
istorijoje leis nevaržomai iš
reikšti liaudžiai savo valią, 
ir 1.1., ir 1.1.”

— Darai logišką klaidą — pa
stebėjo Vintautas, permesda- 
mas akimis mašinraščio kopi
ją. — Vienoje vietoje rašai: 
“šimtatūkstantinės”, o kitoje 
“nesuskaičiuojamos minios”. 
Jeigu anksčiau suskaičiavai, 
tai negali rašyti, kad jos ne
buvo suskaičiuotos.

— Klaida yra tiktai tada klai
da, kai kas nors turi teisę dėl 
jos viešai priekaištauti. Kol 
tokios teisės nėra, tai nėra 
nei klaidos. — Jis savo kores
pondencijos teksto nepakeitė 
ir jį taip pat pasiuntė vietinei 
spaudai."

Bolševikai ties Varšuva pra
laimėjo. Atkirstas nuo pagrin
dinių Tuchačevskio jėgų Ga- 
jaus-Chano trečias kavaleri
jos korpusas per Rytprūsius 
ir Lietuvą (pagal liepos 12 d. 
sutartį) pasitraukė į Sov. Są
jungą. Raudonoji armija pa
mažu traukėsi ir iš Vilniaus. 
Kad tą traukimąsi pagreitintų, 
Lietuviai leisdavo raudonar
miečiams laisvai išvykti iš Vil
niaus, bet naujų dalinių į mies
tą neįsileisdavo. Rugpjūčio 27 
d. Vilnius buvo pilnoje lietu
vių kontrolėje. Patrankų šū
viams saliutuojant, Gedimino 
pilies bokšte buvo antrą kar
tą miesto istorijoje iškelta 
lietuviška trispalvė, kuri, de
ja, neilgai ten plevėsavo. J.B.

J. VAIČELIŪNAS

1985 m. gegužės 3 d. Los An
geles ligoninėje, Kaliforni
joje, mirė vienas iškiliausių 
Lietuvos generolų ir buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas gene
rolas Stasys Raštikis, eidamas 
89-sius amžiaus metus. Nors 
mirtis senatvėje yra normalus 
reiškinys, bet gen. St. Rašti
kio mirtis lietuvių tautai yra 
ypatinga. Jis buvo populiariau
sias Lietuvos generolas, daug 
davęs Lietuvos kariuomenės 
pertvarkymui.

Į seminariją
Gen. St. Raštikis į Lietuvos 

kariuomenės vado pareigas 
atėjo ne kokiais nors pataika
vimais, bet savo gabumais, 
darbštumu, pareigingumu bei 
moksliniu pasiruošimu. Nors 
buvo vargingo lietuvio sūnus, 
bet iškilo aukštai.

Jis pirmąjį karininko laips
nį gavo dar Rusijos kariuome
nėje I D. karo metu. Prasidė
jus Rusijoje revoliucijai, jis 
grįžo į Lietuvą ir įstojo į Kau
no kunigų seminariją — norėjo 
tapti kunigu. Bet tuo metu Lie
tuva jau kovojo dėl savo ne
priklausomybės. Nors St. Raš
tikis tuo metu buvo klierikas, 
kurių nelietė mobilizacija, 
bet jis buvo mobilizuotas, nes 
buvo karininkas. Tuo metu ir 
daugiau klierikų pasitraukė iš 
seminarijos ir stojo į Lietu
vos kariuomenę. St. Raštikiui 
buvo pripažintos savanorio 
teisės, nes jis buvo atbėgęs 
iš bolševikų okupuotos Lietu
vos dalies. Kauno kunigų semi
narijos inspektorius kan. K. 
Paltarokas jam taip pat pata
rė stoti į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę, nes jau turi 
karinį pasiruošimą, o į kunigų 
seminariją galės sugrįžti bet 
kada.

Lietuvos kariuomenėje
Kovose su bolševikais Itn. 

St. Raštikis buvo sužeistas ir 
pateko į nelaisvę, kur teko 
apie porą metų kentėti badą, 
fizines ir dvasines kančias, 
nes bolševikinė santvarka bu
vo labai žiauri, kaip ir dabar.

1921 m. Itn. St. Raštikis grį
žo iš bolševikų nelaisvės ir 
netrukus buvo perkeltas į ka
riuomenės štabo II-jį skyrių 
(žvalgybos), kur buvo lenkų 
kariuomenės sekcijos vedėju. 
Čia, po 1926 m. Lietuvos kariuo
menės padaryto perversmo, 
buvo paskirtas to skyriaus vir
šininku, perkeltas iš kuopos 
vado į pulko vado etatą.

Tarnaudamas kariuomenės 
štabe, jis per porą metų baigė 
likusias 4 gimnazijos klases, 
išlaikė baigiamuosius egzami
nus penketukais ir gavo bran
dos atestatą. Tas atestatas bu
vo privačios mokyklos — Dr. 
Tumėno brandos kursų, todėl 
1925 m. eksternu išlaikė vals
tybinės gimnazijos kurso eg
zaminus ir gavo valstybinės 
gimnazijos brandos atestatą. 
Vėliau studijavo Lietuvos uni
versitete, medicinos fakulte
te, veterinarijos skyriuje. Uni
versitetą baigė 1929 m. ir pla
navo mokslą gilinti Vienos uni
versitete bei siekti daktaro 
laipsnio, bet reikalai susiklos
tė kitaip.

Kaip gabų, darbštų ir parei
gingą karininką tuometinis 
Lietuvos kariuomenės štabo 
viršininkas gen. P. Kubiliū
nas pasiuntė tada majorą St. 
Raštikį į Vokietijos karo aka
demiją, kuri veikė neoficia
liai, bet buvo laikoma geriau
sia karo akademija Europoje, 
o gal ir pasaulyje.

Baigęs tą akademiją, gen. 
št. mjr. St. Raštikis ėjo 5 pėsti-

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

ninku pulko vado padėjėjo ir 
vėliau pulko vado pareigas, 
neskaitant lektoriavimo Aukš
tuosiuose karininkų kursuose 
ir karo mokykloje.

Kariuomenės vadas
1934 m. jis buvo paskirtas 

IlI-sios divizijos štabo virši
ninku, bet tas pareigas ėjo 
trumpai. 1934 m. birželio 7 d. 
Kaune įvyko karinis sukilimas. 
Įvyko pasikeitimų ir kariuome
nės štabe. Tada gen. št. pik. 
Itn. St. Raštikis buvo perkel
tas į kariuomenės štabą ir ne
trukus paskirtas to štabo virši
ninku. Grąžinus kariuomenės 
vado etatą, jis 1935 m. buvo 
paskirtas Lietuvos kariuome
nės vadu. Čia jis ir pasižymė
jo savo darbais, pertvarky
mais: kariuomenės sumoderni- 
nimu, sudrausminimu, išdės
tymu, moralės pakėlimu. Jis 
pakeitė pasenusius dalių va
dus jaunesniais, baigusiais 
aukštuosius karinius mokslus. 
Tas pakeitimas buvo neleng
vas, nes jis priklausė ne tik 
nuo jo.

Gen. St. Raštikis, kaip Lietu
vos kariuomenės vadas, buvo 
labai populiarus ne tik tarp 
karių, bet ir civilių. Štai vie
nas pavyzdys. Kai 1940 m. so
vietai okupavo Baltijos kraš
tus, kai Lietuvos kariuomenės 
vadu buvo gen. V. Vitkauskas, 
tą rudenį keli lietuviai, jauni 
karininkai, Vilniuje kalbėjosi 
apie esamą padėtį. Vienas jų 
tarė: “Reikia tik generolo St. 
Raštikio parašo ant įsakymo, 
ir tie driskiai neš kulnus iš 
Lietuvos”. Panašiai ir įvyko 
1941 m. birželio 22-25 d.d.

Gen. St. Raštikis į aukštas 
pareigas nesiveržė — buvo į 
jas kviečiamas bei skiriamas. 
VI. Mirono vyriausybėje jis 
ėjo krašto apsaugos ministe- 
rio pareigas. Buvo pakviestas 
ministeriu pirmininku, bet tų 
pareigų negalėjo eiti, nes su 
jo kandidatūra nesutiko Mask
va, kuri jau diktavo Lietuvai.

Už Lietuvos ribų
Jau sovietams okupavus Lie

Latvaitė su plakatu rankoje dalyvavo baltiečių demonstracijoje prieš so
vietinius žmogaus ir tautos teisių pažeidimus Baltijos kraštuose. Demonst
racija įvyko š. m. gegužės 8 d. Otavoje, kur vyksta Helsinkio akto peržiūros 
konferencija Nuotr. St. Dabkaus

Tarptautiniai 
jaunimo metai

Kur

Kada 
Kaina 

1985 
Stovykla 

Neringoje
lietuviškai kalbantiems

jaunuoliams
(nuo 17 metų ir studijuojantiems)

134C, R.F.D. 4, West Brattleboro, VT 05301, USA
(tel. 802-254-9819) 

Birželio 16-29
$80.00 JAV savaitei

Programa Krikščioniškumas, lietuviškumas, charakterio ugdymas. 
Pirmoje 1984 m. stovykloje per dvi savaites dainavom, pa
skaitų klausėm, diskutavom, iškylavom, tautodailės mokė
mės, vaizdajuostes projektavom ir filmavom, vaidinimus ren
gėm, sportavom, Vatikano radijui juostelių įkalbėjom, skaitėm 
lietuvių klasikų literatūrą, draugavom, valgėm ir miegojom!

Kreiptis smulkesnių informacijų
Neringa, ICC-RT 21, Putnam, CT 06260, USA

tuvą, gen. St. Raštikis pasitrau
kė į Vokietiją. Gaila, kad jis 
to nepadarė prieš Lietuvos 
okupaciją. Jo šeima būtų išven
gusi bolševikinio teroro. Leng
va kalbėti apie praeitį, bet sun
ku numatyti ateitį. Prasidėjus 
vokiečių-sovietų karui, jis grį
žo į Lietuvą ir buvo Lietuvos 
laikinosios vyriausybės krašto 
apsaugos ministeriu. Kai tą vy
riausybę vokiečiai panaikino, 
pakvietė būti pirmuoju tarėju. 
Bet jis nuo bet kokių tarėjo pa
reigų atsisakė ir dirbo karo 
muziejuje. Kai sovietai su sa
vo ordomis vėl veržėsi j Lietu
vą, gen. St. Raštikis su žmona 
pasitraukė į Vokietiją. Čia taip 
pat daug dirbo, rašydamas, 
skaitydamas paskaitas ir pan.

Atvykęs į Ameriką, gen. St. 
Raštikis dirbo fabrike, VLIKe, 
Sirakūsų universitete. Ilges
nį laiką dirbo Amerikos ka
riuomenės kalbų mokykloje. 
Be to, jis buvo spaudos žmo
gus. Rašė daug straipsnių, 
ypač karinėmis temomis. Iš- 
leisdino keletą darbų atski
romis knygomis. Didžiausias 
jo spaudos darbas Amerikoje 
— 4 tomai atsiminimų, kurie 
yra vertingi istoriniu atžvil
giu. Jis tuos tomus parašė be 
jokių anksčiau turėtų užrašų, 
konspektų. Rašyti mėgo. Jis 
sakė, kad rašymas jam ne dar
bas, o pramoga.

Velionis St. Raštikis apdo
vanotas Lietuvos ir kitų vals
tybių ordinais, kurių svarbiau
sias — Vyčio kryžiaus ordinas 
su kardais. Tai karinis ordi
nas, duodamas už pasižymėji
mus kautynėse.

Gili užuojauta velionies naš
lei Elenai-Marijai Raštikie
nei, kuri dabar liko vieniša, 
nes prie savęs neturi nei arti
miausių savo šeimos narių — 
dukrelių. Tai bolševikinio 
žiaurumo pavyzdys, kai per
sekiojami ir nekalti vaikai, 
atskiriant juos nuo tėvų.

Velionis gen. St. Raštikis 
lietuvių tautai išliks šviesi 
asmenybė iš Lietuvos laisvės 
metų ir po to, kai jis jau gyve
no už pavergtos Lietuvos ribų.
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A-a. generolas STASYS RAŠTIKIS, buvęs nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės vadas, įniręs Los Angeles mieste, JAV-se, š.m. gegužės 3 d.

Lenkijos lietuvių rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kunigams — klebonui kun. I. 
Dzermeikai ir jo vikarui. Kun. 
I. Dzermeika gražiai darbuo
jasi Punske, bet turi vykdyti 
vyskupo įsakymą. Pasak jo, pla
nas bus vykdomas su išeivijos 
ar be jos pagalbos. Jau yra ži
noma, kad išeivijos pagalbos 
tikimasi. Mus pasiekė žinia, 
kad yra kreiptasi pagalbos į 
lietuvių labdaros organizaci
ją Amerikoje — BALFą. Su pa
galba minėtam projektui ne
reikėtų skubėti. Kol dalykas 
neaiškus, reikia pirmiausia 
išsiaiškinti. Jį turėtų pastu
dijuoti lietuvių katalikų išei
vijos vyskupas ir atitinkamos 
organizacijos bei dvasiškija.

Kitos vietovės
Iš viso tikybiniai lietuvių, 

gyvenančių Lenkijoje, reika
lai tebėra problematiški. Nėra 
vienos centrinės rankos, tvar
kančios lietuvių sielovadą. At
rodo, kad tie dalykai niekam 
nerūpi. Visur matyti ta pati 
tendencija — lenkinti lietu
vius kiek galint greičiau ir to
leruoti juos ten, kur parodo 
sąmoningą pasipriešinimą. 
Kad lietuviai išliktų krikščio
nys, atrodo, niekam iš aukštų
jų pareigūnų nerūpi. Pvz. 
Gdanske yra nemaža grupė lie
tuvių, bet jie neturi nei lietu
viškų pamaldų, nei lietuviškai 
mokančio kunigo. Varšuvoje 
taip pat yra lietuvių grupė. 
Jai laikomos pamaldos lenkų 
kalba, lietuviai gali tik pagie
doti savo kalba. Sakoma, kad 
nėra lietuviškai mokančio ku
nigo. Tokių vietovių yra ir dau
giau.

Tose vietovėse, kur lietuviai 
patys ima rūpintis tikybiniais 
savo reikalais, komunistinės 
valdžios pareigūnai ir jiems 
pritariantieji lietuvius vadi
na šovinistais-nacionalistais, 
o lenkų dvasiškiai laiko juos 
komunistais, drumsčiančiais 
esamą tvarką.

Kelionė į Šv. Žemę ir Europą
3 savaitės - $2,995.00. 1985 m. rugpjūčio 3-24

Viena, Miunchenas, Oberammergau, Garmišas, Insbrukas, Vene
cija, Florencija, Roma, Amanas, Jeruzalė, Nazaretas ir Galilėja, 
Haifa ir Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Betanija, 
Jerichas, Mirties jūra, Jordano upė.

TOURS
1985

Įspūdingiausia gyvenimo kelionė - Tol. Rytai 
2 savaitės — $2,895.00. 1985 m. spalio 5-19

Tokijo. Singapūras, Hong Kongas, Honolulu

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

Smulkesnių informacijų teirautis:
Rev. Father J. Cullen, C.S.B., c/o St. Michael's College School, 
1515 Bathurst St., Toronto, Ont. M5P 3H4. Tel. (416) 653-3180 

a ba GIDEON TRAVEL AGENCY 
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5

Tel. (416) 923-7337

Vilniaus arkivyskupija
Vilniaus arkivyskupijos 

klausimas taip pat tebėra ne
išspręstas. Pagal tebegalio- 
jantį Vatikano — Lenkijos kon
kordatą, Vilniaus arkivyskupi
ja priklauso bažnytinei Lenki
jos provincijai. Dabartiniu 
metu Vilnius neturi nė vieno 
vyskupo (vysk. J. Steponavi
čius — apašt. administrato
rius yra sovietinės valdžios 
ištremtas), o Lenkijos valdo
moje Vilniaus arkivyskupijos 
dalyje yra net du vyskupai, 
gyvenantys Balstogėje. Ten 
yra kunigų seminarija, kurio
je ruošiami klierikai lenkiš
kajai sielovadai. Lietuvių kal
ba dėstoma tiems, kurie pa
reiškia norą jos mokytis, bet 
tokių atsiranda labai mažai.

Vilniuje turėtų gyventi lie
tuvis vyskupas ir tvarkyti ar
kivyskupijos reikalus. Tada 
galbūt jis galėtų tartis su Len
kijos hierarchija dėl lietuvių 
sielovados Lenkijos teritori
joje. Vilniaus arkivyskupijos 
lietuviškoji dalis turėtų būti 
atskirta nuo Lenkijos ir pri
jungta prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos.

Į tikybinius Lenkijos lietu
vių reikalus turi šiek tiek įta
kos lietuviai dvasiškiai Romo
je. Deja, kai kurie jų nesiorien- 
tuoja painiuose Lenkijos lietu
vių reikaluose, pataikauja len
kų hierarchams, lenkinan
tiems lietuvius. Pvz. vieno to
kio dvasiškio laiškas bei pa
reiškimas lietuvių išeivijos 
spaudoje, peikiantis lietuvių 
pastangas gauti lietuviškas 
pamaldas Seinuose, buvo skai
tomas net iš sakyklų. Tai buvo 
parama lenkų hierarchams, 
smūgis lietuviams, kovojan
tiems už savo teises.

Šiuo pranešimu norime at
kreipti išeivijos ir lietuvių 
centrų dėmesį į Lenkijos lie
tuvių rūpesčius sielovados 
srityje, kurioje beveik netu
rime stiprių užtarėjų, bet daug 
priešų. N.N.

4
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® PAVERGTOJE TEHffiJE
JAUNIEJI SPEKULIANTAI

Apie jaunuosius spekuliantus 
Vilniaus turgavietėje “Komjau
nimo tiesos” 25 nr. vaizdžiai pra
šneko Vitas Lingys. Prie turga
vietės vartų ankstyvą rytą susi
renka dvi grupės žmonių. Vieni 
eilutėje prie būdelės nori įsi
gyti bilietus vietai ties preky
staliu. Tai legalūs prekiauto
jai, šnekantys apie savo turimas 
prekes. Kita grupė laikosi nuo
šaliai. Prekystalis jiems yra jų 
skvernas. Tokie apie savo pre
kes nekalba, tik būsimus klien
tus stvarsto už alkūnių, pasi
tenkina dviem žodžiais: “Gal 
reikia?” Jeigu iš karto galvos 
nesupurtai, atsiveria skvernas. 
Pasak V. Lingio, ir ko tik nepa
matysi po stebuklinguoju skver
nu: sportiniai bateliai, megzti
niai, džinsai, marškiniai, batai 
ir kailiniai, visokio plauko žvė
rių kepurės. Spekuliantai yra 
dviejų rūšių: viena — storas ir 
savimi patenkintas miesčionis, 
kita — gudri kaip lapė bobutė. 
Statybinių medžiagų pramonės 
ministerijos biuro suvirintojas 
Valentinas Kanapickas, milici
ninko klausinėjamas, teisinosi 
kepurės nepardavinėjęs, tik 
pats ją pirkęs, nes galvai šalta 
buvo. Paprašytas užsidėti ant 
galvos, sumišo — per maža. Kiek
vienam buvo aišku, kad tai mo
teriškas galvos apdangalas.

MILICIJOS KAMBARYJE
Visokių išsisukinėjimų V. Lin

giui teko išgirsti turgavietės 
milicijos kambaryje. Skaičia
vimo mašinų gamyklos vairuo
tojui Viktorui Buikai nauji kai
liniai pažastis veržė. Vienas ge
ras žmogus pats juos pasisiūlė 
nupirkti. Vilniaus karininkų 
namų siuvimo-kirpimo kursų 
meistrė Juzefą Gaidukevič irgi 
turėjo kaip tyčia nereikalingą 
usūrinio šuns kepurę. Milicinin
kam jau pažįstama vilnietė Tat
jana Sučko buvo sulaikyta su 
dviem porom marškinių ir dviem 
porom džinsų. Ant lietuviškų 
marškinių buvo prilipinta juos
telė “Safari”, ant džinsų — “Mon
tana”. Kazlų Rūdoje gyvenantis 
ir to miesto remonto mechani
nėje gamykloje suvirintojų dir
bantis Kęstutis Baltulis kelias 
dešimtis sportinių kepuraičių 
Vilniun atsivežė, neturėdamas 
leidimo nei joms gaminti, nei 
viešoje vietoje pardavinėti. Už 
kiekvieną norėjo gauti dešimt 
rublių. Gal tiek jos ir nebuvo 
vertos, bet turėjo viliojantį už
rašą - “Adidas”. Per keturias tur
gaus valandas iš spekuliantų bu
vo atimta tiek prekių, kad joms 
saugyklon nugabenti prireikė 
mašinos. Sulaikyta daugiau kaip 
20 spekuliantų. Kas antras jų 
— jaunas. Spekuliacijoje vis 
labiau ima įsitvirtinti jaunoji 
karta.

ATĖMĖ DEGTINĖ
Pakruojo rajono liaudies teis

mo pirm. Jonas Nekrašius “Vals
tiečių laikraščio” skaitytojus 
49 nr. supažindina su devynio
likmečiu Ričardu Gasperavičiu- 
mi. 1984 m. lapkričio 8 d. rytą 
jis nuėjo į Pakruojo miesto alu
dę “Puta”, su draugais išgėrė du 
bokalus alaus ir grįžo namo. Po 
pietų vėl išėjo miestan. Prie 
daržovių parduotuvės sutiko

pažįstamus T. Sutkų ir V. Sutke- 
vičių. R. Gasperavičiaus dėme
sį atkreipė iš gėrimų parduo
tuvės su krepšiu išėjęs vyriškis, 
dviračiu važiavęs link jų. R. 
Gasperavičius čiupo už dvira
čio vairo, paprašė cigarečių. 
Kol vyriškis jieškojo rūkalų, R. 
Gasperavičius ištraukė butelį 
degtinės iš krepšio ir nubėgo 
paupio link. Paskui jį atskubė
jo T. Sutkus ir V. Sutkevičius. 
Bendromis jėgmis jie ištuštino 
butelį ir išsiskirstė. Teisme R. 
Gasperavičius aiškinosi viską 
padaręs neapgalvotai, nes buvo 
išgėręs alaus. T. Sutkus ir V. 
Sutkevičius, pakviesti liudinin
kais, teisinosi, kad su teisiamuo
ju nesitarė, kad dėl vagystės kal
tas tėra R. Gasperavičius. Jis bu
vo nuteistas pagal nuopelnus. J. 
Nekrašius betgi stebisi, kad ne
pasmerkti liko abejingi liudinin
kai T. Sutkus ir V. Sutkevičius, 
kartu gėrę pavogtą degtinę.

LIGONINĖ VĖŽININKAMS
Pirmuosius ligonius priėmė 

Kauno onkoligijos dispanseris, 
pastatytas Panemunės šilo pa
kraštyje. Ligoninę vėžininkams 
suprojektavo Miestų statybos 
instituto Kauno skyriaus specia
listai, vadovaujami architek
tės Liudos Mažeikienės, pasta
tė “Kauno statybos” trestas. 
Statybai išleista apie 3 milijo
nus rublių. Ligoninė turi 300 
vietų, o prie jos veikia ir poli
klinika. Vyr. gydytojo Sauliaus 
Jurašiaus pranešimu, gauti mo
dernūs įrenginiai, pagaminti 
Sovietų Sąjungoje ir užsieny
je. Juos sumontuoti padėjo spe
cialistai iš Maskvos. Atskira
me radiologijos pastate veikia 
radioizotopinės diagnostikos la
boratorija, švitinimo kabinetai.

AUGINA ŽILVIČIUS
Noreikupiuose, Kapsuko (Ma

rijampolės) rajone, užvirė ne
įprasti pavasariniai darbai. Čia 
dviejų šimtų hektarų sklype yra 
“Dovanos” meno verslų ir su
venyrų susivienijimo žilvičių 
augykla, kurioje kasmet priski- 
nama 80 milijonų vytelių. Mat 
dabar ypač populiarūs pasida
rė pinti suvenyrai, namų apy
vokos reikmenys, vaikiški veži
mėliai, baldai. Jiems pagamin
ti reikia daug ir geros medžia
gos, kurią parūpina žilvičių au
gykla. Statomas vytelių apdir
bimo skyrius, jas tieksiantis 
Kauno meno gaminių įmonei. Iš 
jų kasmet bus susilaukta apie 
du milijonus įvairių pintinių 
gaminių. Žilvičių augyklą pa
dėjo įsteigti mokslininkų pa
tarimai, jų patirtis sukultūrin
tuose žilvičių atvašynuose ties 
Seredžiumi.

DIDŽIAUSI ŠILTNAMIAI
Prie Elektrėnų išaugs didžiau

si šiltnamiai Pabaltijy. Po stiklu 
atsidurs 48 hektarų plotas. Že
mės ūkio statybos institutas jau 
baigė ruošti projektinę doku
mentaciją. Šiltnamiuose užau
gintais pomidorais, agurkais, 
svogūnais bei kitomis daržovė
mis tikimasi aprūpinti ne tik 
Kauno ir Vilniaus, bet ir Aly
taus, Panevėžio bei kitų miestų 
gyventojus. Per metus ten bus 
išauginama 620 tonų salotų, 730 
tonų svogūnų, 6.000 tonų agurkų.

V. Kst.

15 
metų

CHORAS “AIDAS”
veiklos lu

SOKIUS
1985 m. birželio 8, 
šeštadienį, 7 v.v., 
Jaunimo centre, 
Hamiltone.

maloniai kviečia 
visus į savo e LIETUVIAI PASAULYJE

Programoje: Klivlando jaunų vyrų dainos vienetas
"UŽDAINUOKIM", "AIDAS" ir sol. V. VERIKAITIS 

Po koncerto — smagūs šokiai, baras, turtingas bufetas, loterija, 
laimės staliukai. Įėjimas — $5.00, studentams — $4.00.

"Aidas”laukia visų! Rengėjai

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS į LIETUVĄ
Išvyksta Grįžta

Gegužės 24
Birželio 24
Liepos 12 (nėra vietų)

Rugpjūčio 12
Rugsėjo 3
Spalio 4
Gruodžio 20

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

Hamilton, Ontario
MOTINOS DIENA paminėta 

gegužės 12, sekmadienį. Ją visada 
pas mus rengia apylinkės v-ba, 
pasikviesdama talkon Vysk. Valan
čiaus mokyklą. Paskaitininke buvo 
iš Toronto seselė Margarita 
Bareikaitė. Meninę programą at
liko lituanistinės mokyklos ir 
aukšt. lituanistinių kursų 
mokiniai. Jie padeklamavo 
mamytėms gražių eilėraščių, 
padainavo mokyt. S. Raudienės 
vedamas mokyklos chorelis. Be to, 
jaunieji parodė savo sugebėjimus 
su įvairiais muzikos instrumen
tais. { minėjimą atėjusiom 
motinoms mokinės prisegė kiek
vienai po raudoną gvazdiką.

AV PARAPIJOS TARYBOJE dr. 
V. Kvedaras sutiko būti jaunimo 
sekcijos vadovu. Jam talkins ir kiti 
į sekcijos veiklą pakviesti talkinin
kai.

ANTANAS BUGAILIŠKIS baigė 
Londono Western universitete is
torijos ir meno fakultetą ir gavo 
gimnazijos mokytojo teises. 
Vasarą jis dar nori aplankyti 
Europą ir susipažinti su jos meno 
turtais. Rudenį ruošiasi pradėti 
gimnazijos mokytojo darbą.

HAMILTONIEČIAIS TAPO iš 
Mississaugos čia persikėlę gyventi 
Pr. Jonikai. Pr. Jonikas neseniai 
mieste turėjo didelę automobilio 
nelaimę, kurioje buvo sunkiai 
sužeistas.

ILGAI IR SUNKIAI SIRGĘS, 
gegužės 10 d. McMaster univer
siteto ligoninėje mirė a.a. Juozas 
Vaičaitis. Nuliūdime paliko žmoną 
Mariją, seserį Eleną Povilaitienę, 
gyvenančią Čikagoje, sūnų Juozą 
su marčia ir dviem vaikaičiais, 
gyvenančiais Bramptone. Velionis 
Lietuvoje vertėsi sodininkyste. Ir 
čia dirbo savo profesijoj. Pas
kutiniais metais jau buvo tapęs 
pensininku. Kai rusai okupavo 
Lietuvą, repatriavo į Vokietiją, bet 
po karo tuoj prisijungė prie savo 
tautiečių. Jis yra prieš keletą metų 
čia mirusios mokytojos St. 
Slavinskienės brolis ir artimas 
mūsų poeto Pr. Vaičaičio 
giminaitis. K. M.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
katalikių moterų skyriaus naujai 
išrinktoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Zosė Rickienė, 
vicepirm. M. Vaitonienė, ižd. M. 
Kybartienė, sekr. G. Krištolaitie- 
nė, parengimų vadovės — p. Vitie- 
nė ir p. Venckevičienė, ligonių 
lankytoja p. Garkūnienė. Naujoji 
valdyba dėkoja praėjusiai valdy
bai, ypač jos pirmininkei E. Liau- 
kienei, kuri pažadėjo, reikalui 
esant, gelbėti naujai valdybai jos 
darbuose. Šį rudenį lapkričio 
9-10 d.d. mūsų parapijoj lankysis 
Hamiltono vyskupas. Katalikės 
moterys padės surengti tinkamą 
jo pagerbimą bei priėmimą.

Sekretorė
JAUNIMO CENTRO salėje nauji 

apvalūs stalai atsirado parapijie
čio V. Gelžinio darbštumo ir su
manumo dėka. Jis nemokamai pa
darė 24 apvalius stalus ir atnau
jino senuosius stalus. Parapijietis

HAMILTONO LEDO RITULIO 
KOMANDA laimėjo pirmą vietą 
sporto žaidynėse Detroite š. m. ba
landžio 12-13 d.d., nugalėjusi Bos
toną 3:0, Čikagą 5:1. Baigminėse 
rungtynėse Hamiltonas nugalėjo 
Čikagą 8:4. Antra vieta teko Či
kagai, kurios lietuvių komanda 
šiais metais yra sustiprėjusi. Žai
dynėse dalyvavo penkios koman
dos iš Hamiltono, Čikagos, Detroi
to, Toronto ir Bostono.

Jei yra Hamiltone bei jo apy
linkėse lietuvių, norinčių žaisti 
ledo ritulį (hockey), kviečiame 
įsirašyti į lietuvių ledo ritulio 
komandą. Kreiptis į Algį Choro- 
manskį tel. 632-2715. Šiai koman
dai reikia jaunų žaidėjų. A.C.

Delhi, Ontario
MOTINOS DIENA. KLK moterų 

dr-jos Delhi skyriaus valdyba su
rengė gražų Motinos dienos minė
jimą. Paskaitininke R. Jauneikai- 
tė-Stengel sugretino savo gyveni
mo pradžią Kanadoje (vietinių vai
kų pasityčiojimą iš jos akcento ir 
papročių) su įvairių tautybių pri
ėmimu, kuris dabar skatinamas 
Kanados valdžios. Pasak jos, mo
tinos yra skirtingos savo pažiū
romis į gyvenimą ne tik dėl sąly
gų skirtingumo, bet ir dėl jų pa
čių nustaytų vertybių eilės. Ji 
teigė, kad svarbiau skirti dau
giau laiko bendravimui su vai
kais, negu perdėtos švaros palai

kymui. Visi grožėjomės jos lie
tuvių kalba ir maloniu balsu.

Po paskaitos N. Beniotienės va
dovaujama trijulė (Zita ir Daina 
Gurklytės, Dana Pargauskaitė) pa
dainavo ilgą pynę dainų. Jos dai
navo be mikrofono, bet jos skam
bėjo kaip darnus choras mūsų sa
lėje, nepasižyminčioje gera akus
tika. Jų dainos keitėsi savo tema
tika, tempu ir turiniu, bet buvo 
visos gražios ir įdomios. Visų mer
gaičių giedojimas šventovėje, pri
tariant N. Beniotienei vargonais, 
skambėjo lyg būtų atliktas skam
baus choro.

Mergaičių vadovė yra baigusi 
konservatoriją Lietuvoje. Stebi
no ne tk savo išprusintu muzika
lumu, dainų išraiška, bet ir hu
moristiniu dainų pristatymu. D. 
Pargauskaitė akordeonu pagrojo 
sunkų ir ilgą Verdi veikalą. Tai 
mumyse sukėlė pasididžiavimą 
jauna lietuvaite, kuri savo darbš
tumu ir talentu tokią pažangą ga
lėjo padaryti. Klausytojai gėrė
josi gražiu koncertu.

Draugijos moterys patiekė ska
nius užkandžius, kuriais visi vai
šinosi. V. G.

PER ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JA surinkta aukų religinei šal
pai Lietuvoje ir pasiųsta centrui 
— kun. K. Pugevičiui $1365.

Aukojo po $100: kun. L. Kemė
šis, VI. ir M. Miceikos, Em. Vin- 
dašienė; $75: Z. P. Augaičiai; $50: 
M. B. Povilaičiai, V. P. Lapieniai,
D. O. Šiurnos, A. K. Ratavičiai, A. 
Klemkienė, G. A. Rugieniai, Pr. 
S. Pargauskai; $40: V. E. Galeckai, 
M. J. Stankaičiai, VI. E. Vinda- 
šiai, B. A. Stonkai, Br. O. Čeikos; 
$35: Br. E. Gudinskai; $25: A. Bud- 
reika; $20: J. D. Žiogai, A. Kairys, 
J. K. Jauneikos, VI. B. Vytai, V. 
Garnelienė, J. Jbcas, P. Trečiokie
nė, J. M. Rimkai, Alb. Augustina- 
vičius, J. Jurėnas; $10: A. A. Lape
nai, K. B. Lukošiai, Br. Rudokie
nė, J. B. Lukšai, P. Pekarskienė, 
S. A. Steigvilos, I. K. Lukošiai,
E. J. Vitai, A. Masiulis, A. Panko, 
A. Skodienė, F. Gurklys, V. A. Čiup- 
rinskai, St. Augustinavičius, S. 
R. Beržiniai, St. V. Jakubickai, 
E. Jakubilienė; $5: K. Simutie
nė, B. Cvirka.

Aukotojai suprato intencijos 
svarbą ir buvo dosnūs. Tik gaila, 
kad beveik pusė parapijiečių į są
rašą neįsirašė. Sąrašą sudarė P. 
Augaitis, rinkliavai talkino M. 
P. Povilaičiai. Kor.

Sault Ste. Marie, Ont.
VIETINIAME DIENRAŠTYJE 

“Sault Star” buvo paminėta Juozo 
Poderio, jn., pavardė kaip pasižy
mėjusio plaukiko. Jis yra “Aqua
tic” klubo narys ir dalyvavo plau
kimo varžybose Sudburyje. Ten 
laimėjo pirmą vietą, nuplaukęs 200 
metrų per 2 min. 20,84 sek. Tai ne 
pirmas jo laimėjimas — Poderių 
namuose stovi didelė spinta su 
daugybe žymenų. Juozas buvo pa
vyzdingu mokiniu šeštadieninėje 
lietuvių mokykloje.

JURGIS SKARDIS, jn., su savo 
žmona atostogauja Europoje. Per
nai aplankė Graikiją, o šiemet 
keliauja po Britaniją.

MOTINOS DIENOS minėjimo 
mūsų vis mažėjančio kolonijoje 
šiemet nebuvo. Koresp.

St. Catharines, Ont.
“FOLK ARTS COUNCIL” nuta

rimu šiais metais mūsų bendruo
menei tenka garbė ir atsakomybė 
suruošti tautybių festivalio pro
ga lietuvių “Open House” gegužės 
26, sekmadienį, nuo 12 v., “Multi
cultural Centre” salėje (185 Bun
ting Road). Bus lietuviški val
giai, gėrimai. Toronto “Atžaly
no” tautinių šokių pasirodymai 
prasidės tuoj po 12 v. ir su per
traukom tęsis iki 6 v.v. Nuo 6 v.v. 
prasidės bendri šokiai, grojant 
gerai šokių muzikai. “Folk Arts” 
vadovybė duoda nemokamą salę ir 
plačią reklamą. Tikimasi, kad da
lyvaus daug žmonių, ypač jauni
mo, nes visko centre bus “Miss St. 
Catharines Lithuanian Communi
ty” — Tane Zeliznak. Tanės mama 
— tikra lietuvė, uoli mūsų bend
ruomenės veikėja, o tėvas yra slo
vakų kilmės kanadietis - Thorold 
miesto tarybos narys. Tane bus 
vadovė 35 kitų tautybių atstovių. 
Ji didžiojo parado metu važiuos 
per miestą su Lietuvos vėliava, 
visur atstovaus lietuviams. Mes, 
Niagaros pusiasalio lietuviai, 
turime šiame svarbiame renginy
je dalyvauti visi iki vieno ir pa
sikviesti savo draugus iš Wellan- 
do, Port Colborno, Kanados ir 
Amerikos. Labai kviečiami taip 
pat Hamiltono ir Toronto lietu
viai paremti šią šventę savo da
lyvavimu. Įėjimas nieko nekai
nuos, o bufetai ims tik savikainą, 
nes viso reikalo tikslas — ne pel
nas, o lietuvių vardo iškėlimas.

Šventėje dalyvaus žymių kana
diečių politikų bei visuomeninin
kų, Pavergtų Tautų O-jos septy
nių tautybių atstovai. Dalyvauki
me ir mes visi! Apylinkės valdyba

Rochester, N.Y.
A.a. ANDRIAUS CIEMINIO at

minimui yra leidžiamas A. Lands
bergio dramos veikalas “Vaikai 
gintaro rūmuose”. Šios knygos su
tikimas ir Andriaus Cieminio mir
ties metinių paminėjimas Ročes- 
teryje rengiamas gegužės 25, šeš
tadienį. Mišios — 5.30 v.v. Šv. Jur
gio šventovėje, giedant LB chorui. 
Po to —• kultūrinė programa 6.30 
v.v. parapijos salėje. Visi yra 
kviečiami dalyvauti. D.

Pajieškojimai
Jieškomas Leonardas Padleckas, 

gimęs 1923 m., kilęs iš Panevėžio 
apylinkės. Jį patį arba žinančius 
apie jį prašome rašyti Petrui Jase
vičiui “T. žiburių” adresu.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .............. 5'h°/o nekiln. turto pask............10'/i%
santaupas......................  672% asmenines paskolas  1272%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas....................  6% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m...........  972% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............  10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............. 8% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius............ 872% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.
Reg. pensijų 1 m.............  972%

JA Valstybės
Eugenijaus Kriaučeliūno 1984 

m. jaunimo premija įteikta Bal
tųjų rūmų pareigūnui Linui Ko
jeliui balandžio 13 d. Čikagoje, 
Jaunimo centre. Vertintojų ko
misiją sudarė: PLB švietimo ir 
tautinio auklėjimo vicepirm. 
Birutė Jasaitienė, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos atstovė 
dr. Danutė Saliklytė, JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Vitas Plioplys, šeimai atstova
vę — kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, ir Irena Kriaučeliūnienė. 
Komisija $1.000 premiją vienbal
siai paskyrė L. Kojeliui už iš
skirtinį lietuvių ir Lietuvos rei
kalų atstovavimą 1984 m. savųjų 
ir kitataučių tarpe. Premiją jam 
įteikė Vida Kriaučeliūnaitė-Jo- 
nušienė. Savo padėkos žodyje L. 
Kojelis prisiminė vaikystės ir 
jaunystės dienas Los Angeles 
mieste, kur pagrindinį branduo
lį lietuvybei išlaikyti sudarė 
šeima. Lituanistinės mokyklos, 
organizacijos ir jaunimo sto
vyklos tik talkindavo šeimoms. 
Gautą $1.000 premiją L. Koje
lis padalino į dvi lygias dalis, 
jas paskirdamas ateitininkams 
ir Amerikos baltiečių laivės ly
gai. Esą jam premijos neleidžia 
priimti darbas Baltuosiuose rū
muose. Meninę programą atliko 
iš Klivlando atvykusi kanklinin
kė Mirga Bankaitytė.

Metinis ALTos Čikagos sky
riaus suvažiavimas įvyko Tau
tiniuose lietuvių namuose ba
landžio 27 d. Praėjusių metų 
veiklos pranešimą padarė pirm. 
E. Jasiūnas, pabrėždamas, kad 
ALTos centrui buvo perduota 
$11.000. Kasmet yra renkamas 
naujas skyriaus pirmininkas 
vienerių metų laikotarpiui. Šį 
kartą skyriaus pirmininke bu
vo išrinkta Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos atstovė M. 
Marcinkienė. Trumpai kalbėjo 
ALTos centro valdybos pirm. T. 
Blinstrubas. Suvažiavusieji pa
tvirtino rezoliuciją, kurioje pri
tariama prez. R. Reagano užsie
nio reikalų politikai, smerkia
mas OSI įstaigos bendradarbia
vimas su sovietų KGB saugumie
čiais, jieškant II D. karo nusi
kaltėlių.

JAV LB XI-sios tarybos rinki
mai — gegužės 18-19 d.d. dešim
tyje LB apygardų. Reikės išrink
ti 60 narių. Tarybon pilnateisiais 
nariais be rinkimų įeina tų apy
gardų pirmininkai. Anksčiau įei
davo ir krašto valdybos nariai, 
bet jiems šią teisę atėmė X-ji 
LB taryba. Naujoji LB taryba sa
vo pirmoje sesijoje turės išrink
ti krašto valdybos pirmininką, 
kuris vėliau pasirinks valdybos 
narius. Pilną JAV LB krašto val
dybos sudėtį taip pat turės pa
tvirtinti taryba.

Brazilija
Naujai išrinkta Brazilijos LB 

taryba savo posėdį turėjo balan
džio 2 d. Sao Paulo mieste, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pas
tarųjų dvejų metų veiklos ap
žvalgą padarė pasitraukiančios 
valdybos pirm. A. Petraitis. Svar
biausiu laimėjimu jis laiko lie
tuvių kalbos ir kultūros kurso 
įsteigimą popiežiškame Sao 
Paulo katalikų universitete. 
Tas kursas antruosius darbo 
metus pradėjo š. m. kovo 30 d. 
Buvo perskaitytas iš Los Ange
les gautas “Spindulio” vadovės 
O. Razutienės laiškas, siūlan
tis šio ansamblio apsilankymą 
Brazilijoje 1985 m. pabaigoje. 
Tarybos nariai pritarė atvyki
mui ir nutarė atsakyti teigia
mai. Antroje posėdžio dalyje 
buvo pasiskirstyta pareigomis. 
BLB tarybos prezidiumą suda
rė: pirm. J. Vaikšnoras, vice
pirm. H. Mošinskienė, sekr. A. 
Petraitis, valdybą — pirm. J. 
Tatarūnas, vicepirm. V. Bace
vičius, I sekr. kun. P. Gavėnas, 
SDB, II sekr. A. Rudys, ižd. E. 
Guzikauskas, revizijos komisiją 
— J. Tatarūnas, V. Banys ir H. 
Valavičius. Sudarytos dvi komi
sijos — švietimo ir spaudos. Pir- 
mojon įsijungė A. Petraitis ir H. 
Mošinskienė, antrojon — kun. P. 
Gavėnas, SDB, ir H. Valavičius.

Australija
Tasmanijoje veikianti baltie- 

čiy organizacija HELLP (Help 
the Estonian, Latvian and Li
thuanian Peoples) kreipėsi į 
Tasmanijos provincijos premje
rą R. Grayn, prašydama apsau
goti be testamentų mirusių bal
tiečių pomirtinį palikimą. Esą 
didžiąją palikimo dalį pasiglem
žia Sovietų Sąjunga, pati užsie
nin neišleidžiant! palikimų iš 
Baltijos šalių. Siūloma pakeis
ti įstatymą, kad iš Tasmanijos 
baltiečių palikimas neatitektų 
Sovietų Sąjungai.

Metinis ALB Melburno apy
linkės susirinkimas įvyko ba
landžio 14 d. Lietuvių namuose.

Išsamų veiklos pranešimą pa
darė pasitraukiančios valdybos 
pirm. dr. J. Kunca. Naujon val- 
dybon išrinkti: Algis Vaitiekū
nas, Danutė Baltutienė, Danutė 
Čižauskienė, Ričardas Šeme- 
tas ir Algis Žilinskas, kandida
tais liko — Zigmas Augaitis ir 
Leonas Padurskis.

Britanija
Lietuviai jau laukia vyrų choro 

"Aras” iš Toronto. Torontiečių 
koncertas Škotijos lietuviams 
įvyks liepos 27 d., Nottinghamo 
— liepos 28 d., Londono — rug
pjūčio 2 d. Priėmimas svečiams 
Londone, Lietuvių namuose, 
rengiamas rugpjūčio 1 d.

Jaunieji lietuviai, latviai ir 
estai, susirinkę kovo 22-24 d.d. 
Cathorp Manor vietovėje netoli 
Rugby, įsteigė Baltiečių sąjun
gą Britanijoje. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo apie 60 
baltiečių, daugiausia latvių, ku
rių daug gyvena šioje apylinkė
je. Lietuvių buvo mažiausiai. 
Sąjungos pirmininku išrinktas 
latvis Zigurds Kronbergs. Su
darytas ir bendras trijų tauty
bių komitetas, kuriame lietu
viams atstovaus Ingrida Petraus
kaitė ir Algis Kuliukas. Į revi
zijos komisiją buvo išrinktas 
Gerardas Jakimavičius.

Trys Baltiečių tarybos nariai, 
artėjant Helsinkio aktą pasi
rašiusių valstybių konferenci
jai Kanados sostinėje Otavoje, 
lankėsi Britanijos užsienio rei
kalų ministerijoje. Pirm. M. Ba- 
joriną, estę N. Morley-Fletcher, 
latvį G. Beržinį priėmė ryšių su 
Sovietų Sąjunga skyriaus vado
vas N. Broomfieldas ir Britani
jos atstovas tai konferencijai 
P. Hurras. Jiems įteikti doku
mentai, liudijantys Sovietų Są
jungos laužomas žmogaus teises 
okupuotose Baltijos šalyse. N. 
Broomfieldas neseniai lankėsi 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je. Baltiečių tarybos atstovams 
jis pažadėjo iškelti Baltijos kraš
tų reikalus konferencijoje, jei
gu tik bus proga. P. Hurras pri
minė, kad stebuklų negalima ti
kėtis, tačiau reikia kelti Balti
jos šalių klausimą, kad jo ne
užmirštų pasaulis. Kai juos bal
tiečių atstovai paprašė pa
klausti Sovietų Sąjungą, kodėl 
popiežiui Jonui-Pauliui II nebu
vo leista apsilankyti Lietuvoje, 
abu vienbalsiai atsakė, kad tai 
tikriausiai padarys Vatikano 
atstovas.

Belgija
Sesuo Marija-Augustina Dei- 

kaitė, benediktinė, mirė š. m. 
balandžio 16 d. Liuvene. Laido
tuvėse dalyvavo benediktinės 
iš penkių vienuolynų, trys lietu
viai, du broliai latviai — vienas 
dijakonas, kitas klierikas ir jų 
tėvai. Be to, dalyvavo daug žmo
nių iš apylinkės. Velionė gimė 
Kaune 1913 m., Belgijon atvyko 
1935 m. ir įstojo į vienuolyną 
Liuveno mieste. Vienuolės įža
dus buvo atlikusi prieš 47 me
tus. Likusios lietuvaitės bene
diktinės liūdi netekusios bend
ro gyvenimo draugės.

Sesuo Povilą Martinkutė, vie
nuolė asumpcionistė, mirė š. m. 
balandžio 4 d. Gimė 1904 m. Dar
bėnų vis., Kretingos aps. Belgi
jon atvyko 1934 m. ir įstojo į Ant- 
heit vienuolyną. Dirbo kasdieni
nius vienuolyno darbus, jung
dama juos su malda už Lietuvos 
laisvę.

Vokietija
Skautų veiklą Vasario 16 gim

nazijoje sustiprino į Frankfur
tą atsikėlusi Mickų šeima, sa
vo dukrą Nidą atsiuntusi gimna- 
zijon. “Aušros” tuntą dabar su
daro dvi draugovės: Gražinos, 
jungianti 24 skautes, Vytauto 
Didžiojo — 26 skautus. Tuntui 
vadovauja s. fil. Meilė Mickie
nė su sūnumi s.v. kandidatu Pau
liumi. Tuntas susilaukė bran
gios dovanos iš Toronto skaučių 
ir skautų — pagal vyr. sk. Danu
tės Batūrienės projektą paga
mintos gražios vėliavos. Iškil
mingas jos pašventinimas įvyko 
kovo 23 d. Krikšto tėvais buvo 
pakviesti — gimnazijos ūkio ve
dėja Eugenija Lucienė ir direk
torius Andrius Šmitas. E. Lucie
nė prie vėliavos pririšo tauti
nę juostą. Šventinimo apeigas at
liko “Aušros” tunto katalikų ir 
evangelikų dvasios vadovai — 
kun. J. Dėdinas ir kun. Fr. Skė
rys. Tuntininkė s. fil. M. Mickie
nė prie vėliavos prisegė šv. Ka
zimiero ženkliuką, atsiųstą bu
vusios skautininkės D. Eidukie- 
nės. Ev. kun. Fr. Skėrys perskai
tė savo specialiai sukurtą šven
tinimo maldą, o vėliavą pašven
tino kun. J. Dėdinas. Po tunto 
sueigos prasidėjo Kaziuko mu
gė. Visi buvo kviečiami vaišin
tis, išbandyti laimę loterijoje, 
susipažinti su skaučių ir skau
tų rankdarbiais bei Velykų mar
gučiais.



Žmogaus teisiu konferencijoje Los Angeles mieste, Kalifornijoje, kuria surengė Baltiečiu laisvės lyga. Iš deši
nės: GINTARAS GRUŠAS; latvis IMARS LEŠINSKIS, buvęs sovietinio suaugamo KGB pulkininkas ir iš tos tar
nybos pabėgęs; SERGIEJUS ZAMAŠČIKOVAS, buvęs Latvijos komjaunimo veikėjas, baigęs Šiaulių gimnazijų; 
konferencijos pirmininkas AGRIS PAVLOVSKIS Nuotr. D. Mažeikienės

Paminėjo ir lietuvius kalinius
Telefoninis pranešimas iš Otavos apie Helsinkio akto 

peržiūros konferenciją

Dimitravo dvaras - dabar muziejus
Jame įrengtoje prievartinių darbų stovykloje kalėjo daug žymių žmonių - komunistų ir kitokių

KAZYS MILERIS
Lietuvoje, važiuojant iš Kre

tingos į Darbėnus, beveik pu
siaukelėje, yra Dimitravo dva
ras. Ši graži vietovė anais lai
kais priklausė Palangos gra
fams Tiškevičiams. Mano gimi
mo metrikoje įrašyta — gimęs 
Dimitravo dvare. Nors ir gimęs 
dvare, bet dvarininku nesu bu
vęs. Mano tėvai ten daugelį 
metų buvo dvaro pienininkais, 
tad man teko ten toje dvaro 
aplinkoje augti ir praleisti 
savo vaikystės dienas. Ten aš 
žinojau visus pastatus, mano 
buvo ten išlaipioti visi parko 
medžiai, žinojau visus įdomes
nius akmenis, įmūrytus storo
se dvaro pastatų sienose.

Dimitravas buvo vienas iš tų 
Maironio dainose apdainuotų 
Lietuvos dvarų: “Kaip puikūs 
tavo dvarai, tėvyne, — balti iš 
sodų žalių sau kyšo”. Šiame 
dvare nebuvo paminta brangi 
tėvų kalba, nes jį valdė grafo 
Tiškevičiaus patikėtinis J. 
Vizbaras, lietuvis patriotas, 
vėliau ilgus metus buvęs Pa
langos miesto burmistru.

Balti ir gražūs buvo dviejų 
aukštų dvaro rūmai, apsupti 
kažkokių storaliemenių spyg
liuočių. Vienoje ir kitoje ke
lio pusėje buvo du medum kve
piantys ir nukalkintais vais
medžių stuobriais dvaro sodai. 
Didžiajame kaštono medyje 
kas vasarą kalendavo gandrai, 
apie dvarą bėgiojo margi, lie
žuvius iškišę skalikai. Kiek
vieną pavasarį nauju žvyru bū
davo išpilami visi keliai, ta
kai ir alėjos. Čia pakrūmėse 
kiekvieną pavasarį, anksčiau 
kaip kitur, pražydėdavo žibu
tės. Vasarą ant pravažiuojamo 
kelio nulinkdavo sužydėjusių 
alyvų ir jazminų šakos. Sek
madienių popietėm ant dvaro 
kryžkelės rinkdavosi iš apy
linkių vaikai pažaisti, o jau
nimas susitikti ir padainuoti. 
Tai buvo malonus ir jaukus gy
venti pasaulio kampelis. O 
gal tai dabar tik todėl taip 
gražiai rodosi, kad mes visi 
savo vaikystę tik gerai prisi
mename?

Priverčiamųjų darbų stovykla
Vieną pavasarį žmonės pra

dėjo kalbėti, kad Dimitravo 
dvaras esąs parduotas. Žinios 
pasitvirtino, kai čia suvažiavo 
višokie mūrininkai, kalviai ir 
pradėjo užmūryti pastatų lan
gus, įstatyti geležines grotas 
ir įrengti kazematus. Pradėjo 
apie dvaro rajoną kirsti sužy- 
dėjusius krūmus, kasti į žemę 
stulpus ir tiesti aukštą spyg
liuotų vielų tvorą. Buvo pasa
kyta, kad dvarą perėmė vidaus 
reikalų ministerija, ir čia da
bar bus įrengta priverčiamų
jų darbų stovykla. Prieš tokios 
stovyklos įsteigimą tada pasi
sakė daug žinomų visuomenės 
žmonių. Ypatingai tam prieši
nosi gen. VI. Nagevičius, aiš
kindamas, kad mūsų tik pustre
čio milijono gyventojų valsty
bei tokios stovyklos nereikia.

Į jau paruoštą stovyklą 1937 
m. vasarą atvyko vidaus polici
jos jaunų, žvalių vyrų eskadro
nas, o po to iš sostinės atvežė 
ir būrelį pirmųjų kalinių. Dau
guma jų buvo politiniai, žino
mi Kauno komunistai, kaip J. 
Pajaujis, A. Vilimas, R. Vo- 
lenskytė ir kt. Buvo čia atvež
ta ir administracinėm baus
mėm nubaustų labai gerų šalt
kalvių, medžio ir akmens ap
dirbimo specialistų iš Židikų, 
Salantų, Upynos. Vienu metu 
buvo ir taip, kad čia atvažiuo
davo žmonės iš kitur užsisakyti 
sau gerų baldų, akmeninių ant
kapių ir kitokių gaminių.

Komunistai stovykloje
Visa apylinkė tuo laiku bu

vo dar labai akmenuota, tad 
ir pagrindinis kalinių užsiė
mimas buvo akmenų skaldy
mas bei jų apdirbimas. Po 1939 
m. spalio 11 d. demonstracijų 
Kaune ir prie prezidentūros 
pasakytos kalbos į Dimitra
vą buvo atvežtas ir J. Palec
kis.

Per tą stovyklą yra perėję 
beveik visi sovietinės Lietu
vos komunistiniai šulai, kaip 
B. Baranauskas, I. Meskupas, 
V. Niunka, M. Šumauskas ir ki
ti. Mano tėvai tada gyveno ša
lia stovyklos nusipirktame 
ūkelyje. Mama penėjo savo 
paršiukus kalinių nesuvalgy
ta duona ir kitu atlikusiu 
maistu*

Atvažiuodamas į tėvų na
mus, turėjau pravažiuoti ir 
pro šią stovyklą. Teko matyti, 
kaip vakaro patikrinimui iš
rikiuoti kaliniai giedojo Tau
tos himną. Nelabai to giedoji
mo girdėjosi, nes tie paniurę 
veidai savo viduje tik keikė 
mūsų respubliką ir jos vadus.

Vieną kartą man tėvas pa
sakė, kad į stovyklą dabar esą 
atvežta labai didelių sostinės 
ponų. Ir vėl, pravažiuodamas 
tuo pačiu keliu, mačiau kaip 
stovyklos pati viršininkija ap
stojusi stebėjo iš miesto kak
laraiščiais pasipuošusius mal
kų skaldytojus.

Po 1940 m. birželio, komu
nistams perėmus Lietuvos 
valstybės vairą, stovykla buvo 
panaikinta. Žmonės čia dar il
gai ėjo pasižiūrėti ir pasigė
rėti buvusio kalinio, dabar 
sovietų • pastatyto valstybės 
prezidento J. Paleckio preci
ziškai sukrauto aukšto ir ap
valaus, lyg bičių avilio, mal
kų žago.

Vokiečiai stovykloje
Okupacinė vokiečių valdžia 

Lietuvoje 1941 m. Dimitravo 
priverčiamųjų darbų stovyklą 
vėl atidarė. Pradžioje į ją bu
vo atvaryti iš Skuodo žydai. 
Vėliau į ją privežė visokių bu
vusių komunistinės santvarkos 
simpatikų, kurių bylos dar te
bebuvo svarstomos. Vienu me
tu pilną stovyklą buvo prive
žę mūsų ūkininkų, kurie ne
buvo pajėgūs karinei valdžiai 
atiduoti jiems uždėtų pylia
vų. Buvo čia atvežta ir Reicho 
darbams sugaudytų jaunuolių. 
Pirmaisiais metais visa sto
vyklos administracija buvo 
lietuvių rankose, bet netru
kus stovyklos administraci
jos viršininkų vietas perėmė 
atvykę žalsvomis kariuomenės 
uniformomis vokiečiai. Jie 
stovyklą pavertė tikru Aušvi- 
cu. Jie čia šaudė ir tame pa
čiame rajone kasė į žemę ka
linius. Yra žinoma, kad jie 
nušovė ir keletą tų pačių lie
tuvių tarnautojų-prižiūrėtojų.

Stovykla su ten esančiais 
keliais vokiečiais pasidarė 
pabaisa ir visai tai apylinkei. 
Lyg Čingiskano palikuonys 
ant pabalnotų arklių jie jodi
nėjo po apylinkę ir išdarinė
jo, kas tik jiems atėjo į galvą. 
Gėrėjosi jie žiūrėdami, kaip 
jų vilkiniai šunys draskė už
pultą nekaltą žmogų. Vakare, 
suradę kur nors besilinksmi
nantį jaunimą, suguldydavo 
juos kniūbsčiom ant grindų 
ir savo kareiviškais batais ant 
jų pavaikščiodavo. Pripasako
jo žmonės visokiausio neapra
šomo jų išsigimimo.

Besitraukiantis vokiečių 
frontas pradėjo artėti ir prie 
Dimitravo. To fronto ir išsi
laisvinimo nebesulaukdami, 
1944 m. liepos 9 d. vakarą per 

patikrinimą kaliniai sukilo. 
Suėmė visus vokiečius virši
ninkus, suraišiojo ir, apsigink
lavę ten rastais ginklais, iš
sivaikščiojo į miškus. Tas su
kilimas buvo gerai organizuo
tas. Jam vadovavo politiniai 
kaliniai P. Bedarfas ir J. Vit
kus. Prie to sąmokslo buvo pri
sidėjusių ir lietuvių tarnau
tojų, ypač žinomas vyr. prižiū
rėtojas J. Tanckas. Visi troško 
kaip nors nusikratyti šitais 
vokiškais despotais.

Dabar — sovietinis muziejus
1974 m. buvusioje Dimitravo 

priverčiamųjų darbų stovyklo
je sovietinė valdžia įsteigė mu
ziejų, pagerbdama ten kalin
tus komunistus, nes beveik visi 
sovietinės Lietuvos didieji ten 
ilgiau ar trumpiau yra buvę. 
Ten dabar yra surašytos jų pa
minklinės lentos, įvairūs anų 
laikų stovyklos režimo rodi- 
niai, dokumentai ir nuotrau
kos. Pats Dimitravas dabar vi
siškai nebe tas. Dvaro rūmuo
se yra mokykla, o visų kitų pa
statų kažkodėl nugriauti sto
gai, riokso vien tik mūrų sie
nos.

Prieš keletą metų teko man 
ten pravažiuoti. Mačiau kaž
kokios mokyklos vaikus, išri
kiuotus eilutėje ir apžiūrinė
jančius muziejų. Vilniuje turė
jau laimės kino ekrane pama
tyti ir to muziejaus atidarymo 
iškilmes. Vietiniai pareigūnai 
ir suvažiavę Dimitravo kali
niai sakė jautrias kalbas ir 
vaikščiojo savo, kadaise kaip 
kalinių, vaikščiotais takais. 
Ten kalintas vienas žymiųjų 
Lietuvos komunistų M. Su- 
mauskas kino ekrane net pa
demonstravo ten savo pramok
to amato — su kūju vienu smū
giu perskėlė jam atneštą ne
mažą akmenį. Dabar, sako, tas 
muziejus esąs apleistas, nes 
jau išmirė tie didieji, kurių 
garbei šis muziejus buvo įreng
tas.

Pašto ženklo konkursas
Minint sukaktis Lietuvos 

krikšto, įvykusio 1251, 1387 ir 
1413 metais Mindaugo, Jogailos 
ir Vytauto dėka, skelbiamas 
pašto ženklo konkursas.

Šį sukaktuvinį pašto ženk
lą išleisti prašomas Vatika
nas. Konkurse dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai dailinin
kai. Projekto formatas turi bū
ti 20x30 cm arba 8.3x12.5 colio 
dydžio. Spalvų derinys palie
kamas menininko nuožiūrai. 
Pašto ženklo vertę uždės Vati
kanas.

Pašto ženklo projektui pa
ruošti skiriamos trys premi
jos: pirmoji $600.00, antroji 
$400.00 ir trečioji $300.00, iš 
viso $1.300.00. Premijos bus 
išmokamos tik Vatikanui pri
ėmus pašto ženklo projektą ir 
nutarus jį išleisti. Vertintojų 
komisijos sudėtis bus paskelb
ta vėliau.

Premijuoti projektai lieka 
konkursą skelbiančio Lietu
vos krikščionybės sukaktims 
minėti komiteto nuosavybe, o 
nepremijuotus autoriai galės 
atsiimti.

Pašto ženklo projektus, pasi
rašytus slapyvardžiu su tikra 
pavarde uždarame voke, siųsti 
ligi 1985 m. gruodžio 31 d. šiuo 
adresu: Lietuvos krikščiony
bės jubiliejų minėjimo komi
tetas, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA.

Norint gauti šiuo reikalu 
daugiau informacijų, kreiptis 
į minėto komiteto narį J. Ado
mėną šiuo adresu: 3329 W. 66th 
St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. (312) 737-3539.

J. V. DANYS
Žmogaus teisių peržiūros 

konferencijoje, kuri pavėluo
tai prasidėjo gegužės 8 d., te
bevyksta dalyvaujančių kraš
tų delegacijų pasisakymai. Iki 
šiol pasisakė 16-kos valstybių 
atstovai.

Konferencija yra uždara, 
spaudos atstovai neįleidžiami, 
tačiau delegacijų pareiškimų 
tekstai yra prieinami. Iš jų 
matyti, kad delegacijų pirmi
ninkai kalbėjo apie reikalin
gumą gerbti žmogaus teises 
ir minėjo faktus, rodančius, 
kad visoje eilėje valstybių ne
silaikoma Helsinkio akte įra
šytų įsipareigojimų. Minėtuo
se pareiškimuose nei valsty
bių, nei asmenų vardai bei pa
vardės neminimi.

JAV-bių delegacijos pirm. 
Richard Schifter kalbėjo gegu
žės 9 ir 10 d.d., neminėdamas 
vardų bei pavardžių, bet gegu
žės 15 d. gana griežto tono pa
reiškime jis išvardino nekal
tai nukentėjusių bei nuteistų 
Sov. Sąjungoje asmenų. Tarp jo 
suminėtų 26 asmenų buvo ir 
du lietuviai — Viktoras Petkus, 
Helsinkio grupės narys, ir Vla
das Lapienis, nubaustas už 
veiklą pogrindžio spaudoje.

Prie JAV delegacijos pirmi
ninko R. Schifterio pareiški
mo yra pridėtas sąrašas 160 
asmenų, nekaltai kalinamų 
Šov. Sąjungoje. Tame sąraše 
dar suminėti lietuviai — Hel
sinkio grupės narys kun. B. 
Laurinavičius, Vyt. Skuodis, 
Alg. Statkevičius, B. Gajaus
kas. Iš katalikų komiteto ti
kinčiųjų teisėms ginti įrašy
ti — kun. A. Svarinskas, kun. 
S. Tamkevičius. Taip pat pami
nėtas L. Dambrauskas, suim
tas už rašymą pogrindžio spau
doje.

Minėtame sąraše prie vardų 
bei pavardžių pažymėtas nusi
kaltimas ir bausmės laikas.

Lietuvių atstovai, nors ne
gali dalyvauti pačioje konfe
rencijoje, tačiau randa progų 
pasikalbėti su įvairių kraštų 
delegacijų nariais, informuo
ti juos apie žmogaus teisių pa
žeidimus sovietų okupuotoje 
Lietuvoje bei įteikti atitinka
mą informacinę medžiagą. Pvz. 

KLB visuomeninių reikalų komisijos narys inž. J. V. DANYS ir PLB valdybos vicepirmininkas prof. T. REMEIKIS 
Kanados sostinėje Otavoje, kur š. m. gegužės 8 d. buvo surengta baltiečiu demonstracija prieš sovietinius žmogaus 
ir tautos teisių pažeidimus. Šiuo metu Otavoje vyksta Helsinkio akto peržiūros konferencija Nuotr. St. Dabkaus

INTERNATIONAL
7 SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
KELIONĖ nr. 007 “OCTOBERFEST” rugsėjo 21 iki spalio 3 d.:
Liuksemburgas, Heidelbergas, Rotenburgas, Miunchenas, Inzellis, Fiusenas, Lucerna, Strasbourgas, 
Salzburgas, Insbruckas, Oberammergau. Priedai: laivu ekskursija Reino upe, Eagles Nest, Chiemsee; 
kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai (lunch) "Hofbraeuhaus” ir daug kitų priedų.

Pilna kaina iš Čikagos ................ $1,289.00
KELIONĖ nr. 2 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

KELIONĖ nr. 3 rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ................................... $1,669.00

KELIONĖ nr. 4 gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ................................... $1,467.00
Iš Montrealio ................................ $1,835.00 kanadiškais

Nakvojant dviese kambaryje, 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

® F/NNR/R
Simple elegance...by Finnish design

G. Damušytė turėjo progą pasi
kalbėti su pačiu JAV delega
cijos pirmininku R. Schifte- 
riu ir kitais.

Gegužės 10 d. JAV-bių amba
sada Otavoje surengė priėmi
mą, kuriame dalyvavo apie 60 
kviestinių asmenų: spaudos 
atstovai iš JAV, įvairių tau
tinių grupių atstovai (po vie
ną) ir kiti. Iš lietuvių dalyva
vo G. Damušytė. Ten ji kalbėjo 
ir su JAV delegacijos pirmi
ninku R. Schifteriu, jo asisten
tais, senatoriais ir kitais pa
reigūnais.

Gegužės 13 d. JAV delegaci
ja surengė spaudos konferen
ciją, kurioje dalyvavo gana 
daug spaudos atstovų. Iš lietu
vių dalyvavo J. V. Danys ir D. 
Skukauskaitė.

Eilėraštis iš Lietuvos

Užsieny gyvenančiai 
draugei
Rašai — gyvenate gerai.
Nors nepadėjo aitvarai, 
Ir mes taip pat sava ranka 
Pelnyt pripratę visa ką.
Vardan vaikystės mūs dienų 
Tu atsiuntei man dovanų — 
Ir susirūpinus mąstau, 
Ką dovanot galėčiau tau.
Juk čia yra taip daug daiktų.
Kuriuos turėt nočėtum tu - 
Taip! Mano turtai dideli. 
Net išsirinkti negali.

Pati geriausia dovana, 
Tai šilo juosta balzgana - 
Tai kelio vingis ties namais, 
Taip artimais, taip mylimais.

Kalnelis papuoštas žara, 
Ir eglė mėlyna skara.
Ir smėlio takas parugėj. 
Ramunės žiedas pradalgėj . . .

Prie tos didžiulės dovanos - 
Dar kapas motinos senos, 
Su aukštu, plonu berželiu. 
Ir eglių vainiku žaliu.
... Ir kilpą Nemuno sujuost, 
Ir rūtos šakele papuošt . . .
Aš nieko tau nesigailiu, - 
Deja . . . atsiųsti negaliu.
Sugrįšk! Ir viskas tavo bus - 
Gimtoji žemė ir dangus . . .
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Jaunosios spaudos bendradarbės “Tėviškės žiburių” spaudos vakare, kur 
joms buvo Įteiktos Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos dovanos 
— knyga “Žurnalistika". Kairėje — MIRGA ŠALTMIRAITĖ, dešinėje — 
INDRĖ ČUPLINSKAITĖ. Kitų keturių apdovanotų bendradarbių šioje 
nuotraukoje nematyti. Nuotr. St. Dabkaus

Mokykla, išleidusi 794 abiturientus
V. MATULAITIS

Paprastai gamtoje derlių ren
kame rudenį. Lietuviškojo der
liaus augimas yra žiemos metu. 
Pavasarį užbaigiami mokslo me
tai. Šiuos mokslo metus Toron
to Maironio mokykla baigė gegu
žės 11 d. Pažangūs mokiniai bu
vo perkelti į aukštesnes klases. 
Prieš tai sekmadienį buvo su
ruošta visų klasių mokinių dar
bų paroda Prisikėlimo ir Lietu
vos kankinių parapijų salėse. 
Paroda buvo įdomi, ir daug žmo
nių grožėjosi mokinių darbais.

■ Po paskutinės dienos mokyklo
je šeštadienį buvo suruoštas 
atsisveikinimo vakaras Lietu
vių namuose. Mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė atidarymo 
žodyje paminėjo, kad mokykla 
buvo įsteigta 1948 m. rugsėjo 
mėnesį, kurios pirmuoju vedė
ju buvo V. Matulaitis. Ji išvar
dino beveik visus buvusius ve
dėjus: J. Širką, J. Gustainį, J. 
Andrulį, V. Biretą. Buvo pamirš
ti: J. Jankaitis, J. Ratkevičius ir 
J. Gaižutis. Išvardinti buvusie
ji mokyklos vedėjai buvo pagerb
ti prisegamomis rožėmis ir do
vana — mokyklos leidiniu. Ve
dėja taip pat pastebėjo, kad šie 
metai buvo vadinami 35 metų su
kaktuviniais, nors praėjo jau 
37 ihetai.

Mokyt. S. Bubelienė, mokyt.

A. Baziliauskas ir vedėja G. Pau
lionienė įteikė mokslo baigimo 
pažymėjimus, mokyklos leidinį 
ir po rožę kiekvienam baigu
siam aukštesniuosius lituanis
tinius kursus bei dešimtąją kla
sę. Mokyt. S. Bubelienė, atsi
sveikindama abiturientus, pa
linkėjo ir paprašė: “Atiduoki
te savo jėgas šeimai, aplinkai, 
tautai. Kalbėkite už save ir už 
tuos, kurie kalbėti negali".

Mokytojams gražiai padėkojo 
Vida Dirmantaitė, buvusi X kla
sės auklėtinė, ir V. Čuplinskas 
aukštesniųjų kursų klasės var
du. Jis pabrėžė, kad lituanisti
nių kursų baigimas nėra pabai
ga lietuviško gyvenimo, o tik 
pradžia. Dešimtosios klasės 
auklėtiniai savo mokytojams — 
G. Paulionienei, S. Bubelienei 
ir A. Baziliauskui įteikė po ro
žę ir dovaną. Aukštesniųjų kur
sų abiturientai savo mokytojoms 
— G. Paulionienei ir I. Ehlers 
įteikė po puokštę gėlių ir do
vaną.

Geriausiai baigusiems aukš
tesniuosius kursus buvo įteik
tos premijos, kurias skiria Ka
nados lietuvių fondas per KLB 
švietimo komisiją: $100 I. Čup- 
linskaitei, $75 L. Daukšai ir $50 
R. Kalendrai. Be to, šiais metais 
visoms Kanados lituanistinėms 
mokykloms buvo paskelbtas kon
kursas “Šeimos istorija”. Moki-
niams, {vykdžiusiems nurodytas 
sąlygas, buvo įteiktos Kanados 
lietuvių fondo premijos. H. Ste- 
paitis tą premiją įteikė aukšt. 
kursų abiturientui Leonui 
Ehlers. Kitiems tos premijos bu
vo įteiktos klasėse. Šiame kon
kurse sėkmingai dalyvavo 86 
Maironio mokyklos mokiniai, 6 
kursantai. Atrodo, kad šiais me
tais X klasės ir aukštesniųjų 
kursų abiturientai buvo ypa
tingai aktyvūs ir tautiškai są
moningi.

Tėvų komiteto pirmininkė B. 
Batraks įteikė dovaną — dail. 
Dagio bareljefą bvusiam ilgą 
laiką tėvų komiteto pirm. D. Ka
rosui. Taip pat įteikė dovaną A. 
Rašymui, buvusiam lietuvių mo
kykloje septynerius metus moky
toju ir išsikėlusiam gyventi j 
Kalgarį. Mokyklos vedėją, moky
tojus ir abiturientus sveikino 
V. Bireta, KLB švietimo komi
sijos pirmininkas, KLB Toronto 
apylinkės valdybos vardu — A. 
Vaičiūnas, Toronto Lietuvių na
mų vardu — A. Jankaitienė. Tė
vų k-to pirm. B. Batraks padė
kojo vedėjai, mokytojams, moki
niams, tėvams ir visiems mokyk
los rėmėjams už pagalbą moky
klai.

Šiais metais X klasę baigė dvy
lika, o aukštesniuosius kursus 
(13 kl.) — devyni. Iš viso ši mo
kykla yra išleidusi 794 abiturien
tus. Šiais metais mokyklą (10 kl.) 
lankė 165 mokiniai, o aukšt. kur
sus —- 26. Iš šiais metais buvusių 
23 mokytojų 75% jau buvo baigę 
šią mokyklą ar aukštesniuosius 
kursus, įskaitant ir mokyklos 
vedėją, kuri pati tai paminėjo. 
Išleistas puošnus Toronto Mai
ronio mokyklos leidinys, kurio 
viršelį puošė dail. Snaigė Ši
leikienė.

Užbaigimo programoje aukšt. 
kursų abiturientai paskaitė 
vysk. A. Baranausko gyvenimo 
bei darbų eigą, o X klasės — 
“Anykščių šilelio” dalį. Kiek
vienas auklėtinis skaitė po tru
putį. Muz. D. Viskontienės gra
žiai pamokytas savanorių mer
gaičių chorelis padainavo porą 
dainų, akompanuojant D. Vis- 
kontienei ir Rasai Mickevičie
nei diriguojant.

Po programos visi abiturien
tai gautas rožes padovanojo sa
vo motinoms. Visus dalyvius pa
kvietė bendrai vakarienei, o 
kun. K. Kaknevičius sukalbėjo 
maldą.



6 psi. « Tėviškės žiburiai « 1985. V. 21 — Nr. 21 (1840)

Kaziuko mugėje Los Angeles mieste, lietuviu Šv. Kazimiero parapijos 
kieme, prel, PETRAS CELIEŠIUS ir kiti gausūs lankytojai, parėmę skautu 
pastangas Nuotr. A. Gustaičio

Lietuvai dirbantis svetimuose kraštuose
Kunigas Pranas Gavėnas ir jo darbai išeivijoje 45-rių metų perspektyvoje

Lėšos lituanistikos katedrai
PLB valdybos ir PLB fondo tarybos pareiškimas

MIELI PASAULIO 
LIETUVIAI,

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, vykdydama 
PLB seimo nutarimą, 1981 m. 
lapkričio 20 d. pasirašė sutar
tį su Ilinojaus universitetu 
Čikagoje steigti pirmąją nuo
latinę laisvajame pasaulyje 
lituanistikos katedrą (The En
dowed Chair of Lithuanian 
Studies) su 750,000 dolerių 
fondu, kurio palūkanos finan
suos jos darbą. Pagal sutar
tį, pats universitetas skyrė 
150,000 dolerių, o PLB paža
dėjo surinkti 600,000 dolerių 
iš pasaulio lietuvių per pen
kerius metus.

Iki šiol daugiau kaip 1200 
lietuvių iš pasaulio kraštų su
aukojo apie 300,000 dolerių ir 
JAV Lietuvių fondas pridėjo 
60,000 dolerių. Lituanistikos 
katedra pradėjo savo moksli
nį darbą 1984 m. rugsėjo mė
nesį su pirmuoju jos vedėju 
prof. dr. Bronium Vaškeliu ir 
pirmaisiais lituanistikos stu
dentais, siekiančiais magistro 
bei daktarato laipsnių.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Dabartiniai Toronto “Gintaro” ansamblio vadovai. Pirmoje eilėje iš kairės: G. Paulionienė, D. Nausėdienė, J. 
Karasiejus, R. Karasiejienė; antroje eilėje: Ž. Šilininkaitė, I. Lukoševičiūtė, R. Yčienė, A. Biretaitė, R. Rusina- 
vičienė. “Gintaro” eilėse šiuo metu yra apie 200 jaunimo Nuotr. O. Burzdžiaus

Kadangi pagal Lituanisti
kos katedros įsteigimo sutar
tį dar turime surinkti apie 
240,000 dolerių, PLB valdyba 
ir PLB fondo taryba sausio 
26-27 d.d. posėdžiuose nuta
rė 1985 metus skelbti lituanis
tikos katedros metais ir kviesti 
visą lietuvių išeiviją bei jos 
organizacijas prisidėti prie 
šio vajaus įgyvendinimo iki 
šių metų galo.

Kviečiame visus jungtis į li
tuanistikos katedros galuti
nio įgyvendinimo lėšų vajų. Vi
sos aukos JAV ir Kanadoje ga
li būti nurašomos nuo mokes
čių (IRS I.D. No. 36-3097269). 
JAV-se čekius ir testamenti
nius palikimus rašyti: Lithua
nian World Community Foun
dation vardu ir siųsti 5620 S. 
Claremont Avenue, Chicago, IL 
60636, USA; Kanadoje: Litua
nistikos katedros lėšoms telkti 
komitetas, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Dramos konkursas
Minint sukaktis Lietuvos 

krikšto, įvykusio 1251, 1387 ir 
1413 metais Mindaugo, Jogailos 
ir Vytauto dėka, skelbiamas 
dramos konkursas.

Pageidaujama, kad dramos 
struktūra laisvai pasirinktu 
būdu sietųsi su Lietuvos krikš
to tema. Rankraštis savo pusla
pių skaičiumi turi būti įpras
tinės dramos knygos apimties. 
Premijos dydis — $3,000.00. 
Vertintojų komisijai neradus 
pakankamai gero veikalo, pre
mija neskiriama. Vertintojų 
komisijos sudėtis bus paskelb
ta vėliau.

Rankraščius, pasirašytus sla
pyvardžiu su tikra pavarde už
darame voke, siųsti ligi 1986 m. 
gruodžio 31 d. šiuo adresu: Lie
tuvos krikščionybės jubiliejų 
minėjimo komitetas, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Ant puikiosios Šešupės kran
to, prie Suvalkų Kalvarijos, 
nežymiame Zapalimų kaime 
1918 m. spalio 11 d. Antano 
ir Kotrynos Gavėnų šeimoje 
sukrykštė paskutinysis ir aš
tuntasis iš tų namų vaikas, ku
ris tuoj buvo pakrikštytas Kal
varijos šventovėje Pranciš
kaus vardu.

Tada Lietuva tik kėlėsi sa
vo nepriklausomam gyvenimui 
iš praūžusių karo audrų. Šiai 
neturtingai, bet vaikais gau
siai šeimai nebuvo lengva vers
tis iš trijų margų žemės ūke
lio. Dviem vyresnėm dukrom 
ištekėjus (viena mirė dar ma
ža būdama), tėvai su penkiais 
vyresniais berniukais susigun
dė vykti pasaulin laimės jieš- 
koti — 1926 m. išvyko Brazili
jon. Ten jie atsidūrė kavos 
plantacijose, atokiai nuo ci
vilizuoto pasaulio. Ten nepri
tapę, po kiek laiko nuvyko į 
Sao Paulo miestą. Tuomet jau 
buvo prasidėjęs didelės pa
saulinės ekonominės krizės 
laikotarpis, ir visur stigo 
darbo, butų, duonos. Ypač mo
tina neįstengė prisitaikyti prie 
visur skirtingos svetimos ap
linkos. Po kiek laiko abu tė
vai su jauniausiu sūnumi Pra
nuku grįžo į gimtąją Suvalki
ją, o kiti keturi pasiliko tro
pinėje šalyje.

Dvasinio pašaukimo akina
mas, tačiau neturėdamas ga
limybės savoj tėvynėj išeiti 
tam tinkamų mokslų, Pranukas 
jieškojo galimybių kitur. Vie
ną vasarą jis sutiko salezie
čių patrijarchą kun. Antaną 
Skeltį. Su jo surinktais jaunuo
liais 1933 m. rudenį ir jis išvy
ko į saulėtąją Italiją. Ten pri
sijungė prie gana gausaus, jau 
ten esančio lietuvių jaunuolių 
būrelio šiaurės Italijoje, ne
toli Torino miesto, Perosa-Ar- 
gentina saleziečių įstaigoje. 
Ten pramoko itališkai ir toli
mesnes savo studijas tęsė kito
se saleziečių mokyklose.

Kilnaus pasišventimo idea
lais persiėmęs, Pranas prašėsi 
į tolimų šalių misijas. Tačiau 
saleziečių centro vadovybė bu
vo nusprendusi, jog lietuviai 
turi pasiruošti savajai misi
jai Lietuvoje.

Atlikęs naujokyną Villa La 
Moglie vietovėje, šalia Torino, 
ir 1935 m. tapęs saleziečiu, Pra
nas savo tolimesnius mokslus 
tęsė tuomet besikuriančiame 
saleziečių universitete Tori- 
ne. Ten jis baigė filosofijos- 
pedagogikos mokslus, speciali
zuodamasis eksperimentinėje 
psichologijoje. Baigęs teolo
gijos kursą licenciato laips
niu, 1949 m. liepos 3 d. buvo 
įšventintas kunigu ir pakvies
tas į kongregacijos centrą To- 
rine.

Jau studijų metu jis pasi
reiškė kaip geras plunksnos 
valdytojas. Dėl to jis buvo pa
kviestas tarptautinėje salezie
čių aukštojoje seminarijoje 
įsteigti daugiakalbį žurnaliu
ką “Unanimes”. Be to, centri
niame saleziečių misijų sky
riuje įsteigė saleziečių misi
jų agentūrą — AMS, kuri dar ir 
šiandien, perkelta į Romą bei 
žymiai padidėjusi, aptarnauja 
visus pasaulyje esančius sale
ziečių biuletenius 32 kalbom.

Siekdamas įgyti daugiau pa
tyrimo žurnalistikos srityje, 
Pranas dvejus metus lankė 
tarptautinį žurnalizmo, pro
pagandos ir publicistikos uni
versitetą “Pro Deo” Romoje, o 
1960 m. tarptautiniame žurna
listų suvažiavime Florencijoje 
tapo Europos žurnalistų bend
ruomenės nariu steigėju. 1963 
m. buvo įtrauktas į Tarptau
tinio istorinio instituto Don 
Bosco raštų žinovų skaičių.

1952 m. įsteigus lietuvių sa
leziečių gimnaziją Castelnuo- 
vo Don Bosco, visas savo jėgas 
jis nukreipė į lietuviškąją veik
lą. Ten jis ėjo mokytojo, dva
sios vado, “Saleziečių balso” 
redaktoriaus, jaunimo biblio
tekos steigėjo ir direktoriaus 
pareigas.

Nors mažas bei kuklus tas 
lietuviškasis Castelnuovo 
(Naujapilis), bet buvo tam tik
ras švyturys II D. karo audrų 
sukrėstoje Europoje. Iš įvai
rių pasaulio kraštų suvažia
vusiam lietuviškajam jauni
mui ten buvo mokykla, bendra
butis, spaustuvė. Ten buvo 
leidžiamas a.a. kun. J. Zeliaus- 
ko atnaujintas “Saleziečių 
balsas” ir per 17 metų tęsia
mas kun. Pr. Gavėno. Ten bu
vo leidžiami ir kiti lietuviš
kieji leidiniai savajai mokyk
lai ir platesnei visuomenei. 
Kun. Pr. Gavėnas parašė kele
tą knygų, ypač jaunimui. Tai 
“Jaunimo galiūno keliu”, “Mi
kas Magonė”, “Didysis reisas” 
ir kiti.

1969 m. lietuvių progimnazi
ja iš Castelnuovo trumpam lai
kui persikėlė į Romą, kur dau
guma lietuvių mokinių išsi
skirstė. Ten buvo įsteigtas lie
tuvių saleziečių centras šalia 
Romos, Frascati miestelyje.

Sao Paulo arkiv. kardinolas 
Agnielo Rossi primygtinai ska
tino lietuvius saleziečius at
vykti Brazilijon ir ten perimti 
Vila Zelina lietuvių parapiją. 
Ir pats tos parapijos klebonas 
prel. Pijus Ragažinskas pagei
davo. Po ilgiau užsitęsusių 
derybų 1971 m. pradžioje kun. 
Pr. Gavėnas su keliais kitais 
lietuviais kunigais saleziečiais 
atvyko Brazilijon ir ten akty
viai įsijungė į lietuvių sielo
vadinį bei visuomeninį gyveni
mą. To lietuvių saleziečių vie
neto direktoriumi ir vadovu 
buvo kun. Pranas Gavėnas. Jis 
įsteigė Brazilijos lietuvių ku
nigų skyrių, įsijungė į vietinį 
literatūros būrelį ir ėmėsi 
plunksnos garsinti Lietuvos 
kančias.

Iškilus tam tikriem nesusi
pratimam Vila Zelina parapi
jos srityje, lietuviai salezie
čiai, to paties kun. Pr. Gavė
no vadovaujami, persikėlė į as
meninę Šv. Kazimiero lietu
vių parapiją, kurią jiems per
leido lietuviai jėzuitai. Ten 
dabar lietuviai saleziečiai 
varo gilią religinę ir tautinę 
vagą. Kun. Pr. Gavėnui talkina 
kunigai saleziečiai — Petras 
Urbaitis ir Petras Rukšys. 
Prieš keletą metų iš ten išvy
ko kun. S. Šileika, kuris jau 
keletą metų klebonauja lietu
vių Šv. Kazimiero parapijoje 
— Kanados Montrealyje.

Kazimieriniais metais kun. 
Pr. Gavėnas įvairiais būdais 
rūpinosi garsinti minėto tau
tos globėjo ir Lietuvos vardą.
Jis parašė gan reikšmingą lei
dinį “San Casimiro”, kuris pa
plito po Braziliją ir Portuga
liją. Jam pavyko paskelbti ir 
plataus masto kazimierinį kon
kursą Brazilijos dailininkų 
tarpe. Tais pačiais metais ak
tyviai prisidėjo prie Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės 
pastangų įvesti lietuvių kal
bos bei kultūros kursą katali
kų universitete PUC.

Dabar svarbiausias jo užmo
jis — pastatyti Sao Paulo mies
te Šv. Kazimiero šventovę, ku
ri ne tik pasitarnautų tikinčių
jų sielovadai, bet ir skleistų 
Lietuvos šventojo vardą bei 
liktų reikšmingu krikščioniš
kosios Lietuvos paminklu ta
me didmiestyje.

Didelis kun. Pr. Gavėno įna
šas į Brazilijos lietuvių gyve
nimą yra leidimas savaitinio 
lietuviško laikraščio “Mūsų 
Lietuva” ir jam reikiamų spau
dos priemonių įgijimas. Tas 
lietuviškai spausdinamas bei 
platinamas žodis žymiai pri
sidės prie to krašto lietuvių 
blėstančios dvasios stiprini
mo. Nenuilstančiam veikėjui 
linkime dar ilgus metus pa
stoviai ištverti užsimotuose 
kilniuose tiksluose savosios 
tautos ir tėvynės labui. K.A.S.

I orontiškis “Gintaras" pirmajame savo koncerte 1956 metais. Iš dešinės: G. Kliukaitė, J. Karasiejus, R. Jurkšai- 
tytė, J. Rukšys, G. Norkutė, L. Kuolaitė, Ž. Nalivaikaitė, A. Kuolaitė, R. Merkelytė Nuotr. Dvilaičio

Toronto Gintarui ” 30 metų
Žvilgsnis į “Gintaro”grupę per veterano akinius

A. BAZILIAUSKAS

Ruošdamasis “Gintaro” gru
pės 30-ties metų sukakčiai, iš 
knygos lentynos išimu ir dar 
kartą perverčiu 25-mečio lei
dinį, norėdamas vėl prisiminti 
senus vardus, senus veidus. Ir 
pagalvoju: jeigu kas nors kada 
nors suvestų vienon vieton 
visus gintariečius — esamus ir 
buvusius, šokėjus, mokytojus, 
muzikantus, globėjus, rėmėjus 
(juk ir jie — gintariečiai!), tai 
jau labai didelio kambario 
tam reikėtų, o gal ir salės ne
mažos.

Vartydamas to leidinio pus
lapius, akivaizdžiai matai, 
kaip karta po kartos perima 
darbą ir kaip grupė seka gru
pę, lyg linksmos poros šokyje. 
Ir visos tos grupės — tai vis 
tas pats “Gintaras”, tas pats 
vienetas, dabar jau išaugęs į 
šaunų 30 metų jaunuolį. O vi
sų tų grupių senovėje, maž
daug 1956-1958 metais, ir mano 
grupė ar tiksliau grupė, ku
rioje mes, tuo metu net ne gin
tariečiai, šokom.

Taigi, veterano bilietas ki
šenėje ir tai turbūt duoda šio
kią tokią teisę pažvelgti į “Gin
tarą” ilguoju žvilgsniu.

Seniau ir dabar
Peržvelgiant “Gintaro” 30- 

ties metų kelią, pirmiausia 
akin krinta nepaprasta pažan
ga. Ir šokėjų skaičiuose, ir šo
kiuose, ir užmojuose. Jeigu 
kadaise, kai šokėjų grupę su
darė 16 šokėjų su pustuziniu 
atsarginių (daugiausia mergai
čių), dvejetui į repeticiją ne
atėjus, ją reikėdavo atšaukti, 
— tai šiuo metu šokėjus skai- 
čuojame šimtinėmis. Prieaug
lis tik ir laukia pereiti į vyres
niąją ar ir į vyriausiąją gru
pę. Kandidatų į grupes taip 
pat, atrodo, netrūksta. Reiš
kia — grupės dabartis stipri, 
ateitis užtikrinta dar eilei me
tų.

Ir pačiuose šokiuose, ir jų 
pasirinkime matomas didelis 
žingsnis į priekį. Anais, saky
čiau, mūsų laikais, šokių re
pertuaras buvo visai siauru
tis: dar iš Lietuvos — Vokie
tijos grupių mokytojų galvose 
atvežti Kalvelis, Kubilas, Jon
kelis, Kepurinė. Dabar gi — 
nauji pavadinimai, nauji šo
kiai, naujos melodijos ir aną 
senąjį Kalvelį gal tik mažųjų 
grupės tebekala. Tai labai ge
rai ir visai dėsninga: gyveni
mas eina į priekį, eina ir mū
sų šokiai. Taigi netūpčiojam 
vietoje, nevegetuojam ir ne- 
trūnijam, kaip kad retkarčiais 
apie mus parašo tenykštė oku
puotos Lietuvos spauda, o ei
nam į priekį kartu su gyveni
mu.

Išvykos ir televizija
Šių laikų grupių užsimoji

mai, jų drąsa ir platumas se
nesniam veteranui sukelia gal 
net šiokio tokio pavydo. Jeigu 
dabartinėm grupėm beveik 
nieko nereiškia apvažinėti 
Europą, Pietų Ameriką, net 
Australiją aplankyti, gastro
liuoti beveik visuose Š. Ame
rikos miestuose, — tai mūsų 
anuometinis gastrolių ratas 
buvo visai mažytis. Didžiau
sia mūsų išvyka — tai kelionė 
per naktį traukiniu į Čikagą, 
į I-ją tautinių šokių šventę 
1957 m. O šiaip — vis apie na
mučius. Tiesa, gastroliavome 

St. Catharines rengtose Ka
nados lietuvių dienose, buvo 
surengta baisiai nepavykusi 
kelionė į Forrest Mount, Ont. 
Toronte dalyvavom Bendruo
menės parengimuose, kartą su 
“Varpo” choru dalyvavom To
ronto universiteto Hart House 
scenoje. Kažkuria proga teko 
šokti universalinėje Eatono 
parduotuvėje tarp šaldytuvų 
ir baldų, Toronto kareivinių 
(Armoury) salėje. Tiesa, bene 
du kartu pasirodėm televizi
joj, “Country Hoe-down” pro
gramoj.

Apie tą pasirodymą televi
zijoje liko toks nei šioks nei 
toks prisiminimas. Važiuojant 
į repeticiją televizijos studi
joje, mūsų automobilis susidū
rė su kitu. Reiškia — avarija. 
Atvažiavo policininkai, surašė 
duomenis, išmatavo, kas jiems 
reikėjo, ėmė tikrinti dokumen
tus. Visa tai užima laiko, o 
mums — repeticija prieš akis! 
Mūsų šoferis Mikas aiškina po
licininkui, kad mes labai sku
bam ir kodėl taip skubam. Tas, 
paklausęs kokioj programoj 
dalyvausim ir išgirdęs, kad 
tai “Country Hoe-down”, tik 
ranka numojo — girdi, ir ge
rai, kad vėluojatės, vis tiek 
tos programos niekas nežiūri. 
Žiūri ar ne, bet mes toj progra
moj dalyvavom ir, matyt, kas 
nors ją vis tik matė, nes atsi
liepimai buvo visai neblogi.

Vardo parinkimas
Vieną kartą, pradėjus raus

tis atsiminimuose, prisimena 
ir dar viena diena — “Gintaro” 
vardo parinkimas. Šiuo metu 
“Gintaro” vardas žinomas la
bai plačiai ir linksniuojamas 
su užtarnauta pagarba. O jo 
vardo parinkimas vyko tokiose 
visai prozaiškose sąlygose. 
1957 m. Vasario 16 minėjimas 
Toronte vyko “Odeon” kino sa
lėje, College gatvėje, tarp 
Yonge gatvės ir “Maple Leaf’ 
stadijono. Kaip visuomet, da
lį programos atliko mūsų tau
tinių šokių grupė. Kažkuriam 
Kanados politikui scenoje dro
žiant kalbą, mes laukėm savo 
eilės užkulisyje, mažame, tvan
kiame ir gerokai prirūkytame 
kambarėlyje (tuo metu vyrams 
rūkyti buvo didelė mada). Sė
dėjom vieni ant kėdžių, kiti 
ant grindų, treti ant senų čiu
žinių. Greičiausiai dėl to, kad 
niekas neatsiminė atsivežti 
kortų (poilsio pertraukų metu 
vyrams kirsti 66 taip pat buvo 
mada), prasidėjo bendra kal
ba. Iškilo reikalas parinkti 
grupei vardą. Prieš akis — tą 
vasarą tautinių šokių šventė 
Čikagoje ir negi važiuosi į to
kią šventę bevardis ir atsisto
si greta visokių Grandinėlių, 
Lenciūgėlių ir kitų? Tai taip 
ant tų čiužinių sėdėdami ir 
išrinkom vardą. Vienas pasiū
lė vieną, kitas kitą vardą, tre
čias — Gintarą, kažkas pritarė 
(“Palauk, palauk, čia gal ir 
neblogai skamba . . .”). Na, ir 
išrinkom. Be balsavimų, be 
protokolų, o vis tik — tobulai. 
Vardas prigijo. Krikštynos vy
ko daug vėliau, bet tai tebuvo 
tik formalumas.

Bendra jungtis
Žiūrint į “Gintarą” iš tokios 

istorinės perspektyvos, aiškai 
matyti, kad visos tos buvusios 
ir esančios grupės per visus 
tuos 30 metų turi kažką bendro

— ne vien tik vardą, bet ir tai, 
kad jos per tuos metus rišo ir 
jungė jaunus žmones šokiui, 
dainai ir, turbūt svarbiausia,
— lietuviškam bendravimui. 
Bet kartu kiekviena tų grupių 
turi ir savo individualų po
žymį. Pavyzdžiui, 1971 m. gru
pė, bent mano atmintyje, vi
suomet bus keliautoja į Euro
pą. Kitos grupės turi savo dar
bo viršukalnes, savo atsimini
mus — festivalius Prancūzijo
je ir Anglijoje, kur kitų tau
tybių tarpe teko atstovauti 
Kanados etninėm grupėm ir 
garsinti Lietuvos vardą, tau
tinių šokių šventes, pasauli
nes parodas, gastroles vaka
ruose, pietuose ar kitur.

O kuo džiaugiamės mes — 
1956-jų grupė? Pirmiausia 
tuo, kad mes buvome pirmieji, 
pasivadinę “Gintaro” vardu, 
pirmieji pasipuošę gražiais 
vyrų tautiniais drabužiais, 
pirmieji ir vieninteliai, atsto
vavę Kanados lietuviams pir
mojoje Kanados ir JAV lietu
vių tautinių šokių šventėje 
Čikagoje. Tai jau nemažai.

Gintariečių šeimos
Tiesa, pradėjome ir dar vie

ną neblogą tradiciją, tebetę- 
siamą ir dabar: iš aštuonių 
šokančių porų, šeimas sukūrė 
keturios gintariečių poros 
(50%!). Pasitikrinus pas p. Ka
rasiejus, ilgamečius “Ginta
ro” vadovus, kurie veda ir to
kią statistiką, sužinota, kad 
šiuo metu jau turime 26 gin
tariečių poras, sukūrusias 
šeimas, kur abi pusės buvo 
šokusios “Gintare”. Matyt, ne
blogas jungėjas tas “Gintaras”, 
kad ir po dvidešimt kelerių 
metų tos pradinės keturios po
ros vis dar laimingi gyvena ir 
net ryšio su “Gintaru” nenu
traukia.

Šiuolaikinė veteranų grupė, 
dalyvavusi paskutinėse dvie
jose tautinių šokių šventėse 
ir dalyvausianti 30-mečio kon
certe Toronte, kaip tik ir yra 
didžia dalimi sudaryta iš anos 
1957 metų grupės.

Dabar, artėjant 30 metų 
šventei, susirinksim dar kar
tą į sales, dar kartą pasidžiaug- 
sim jaunatvišku šokiu, dar kar
tą prisiminsim kaip buvo ir pa
matysim kaip yra.

Gera priklausyt didelei šei
mai. Gera retkarčiais susirink
ti į tos šeimos šventę ir kartu 
atšvęsti. Pasižymėkime kalen
doriuose gegužės 25 dieną.

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).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Dailininkas Dobužinskis apie Čiurlionį
Dail. M. Dobužinskio knygos 

“Vospominanija” (Atsiminimai) 
gale yra keletas straipsnių, ku
rių vienas apie Čiurlionį buvo iš
spausdintas “Novoje Ruskoje Slo- 
vo” 1965. X. 10. Čia pateikiu jo ver
timą.

“Keistuolis” Petrapilyje
1908 m. rudenį prieš Čiurlio

nio atvykimą į Petrapilį gavau 
iš Vilniaus žinią, kad ten pasi
rodė dailininkas, vaizduojan
tis spalvomis muzikines temas. 
“Keistuolis”, “dekadentas” ir 
kiti panašūs epitetai, kuriuos 
išgirdau iš žmonių, mačiusių 
jo paveikslus ir diletantiškai 
sprendžiančių apie juos, pa
skatino mane dar daugiau susi
domėti šiuo neįprastu daili
ninku, kuris, be to, kaip išsi
aiškinau, buvo ir kompozito
rius.

Ypatingai mane sudomino 
tai, kad jis vaizdavo kažkokią 
fantastinę Lietuvą. Nors gyve
nau Petrapilyje, kiekvienais 
metais atvažiuodavau į Vilnių 
ir žinojau apie gimstantį lie
tuvių inteligentijos sąjūdį. 
Tačiau Lietuvos “veidas” liko 
man mįslingas, paslėptas tirš
tame rūke. Pasirodžius Čiur
lioniui, tikėjausi pamatyti kaž
kokią prošvaistę. Todėl, kai 
sužinojau iš Antano Žmuidzi
navičiaus laiško, kad Čiurlio
nis rengiasi atvykti į Petrapi
lį, aš ir kiti, kurie jau buvo 
girdėję apie šį nuostabų dai
lininką, nekantriai laukėm 
progos susipažinti su juo.

Žmuidzinavičius perspėjo 
mane, kad Čiurlionis ypatin
gai kuklus, nedrąsus žmogus. 
Ir tikrai, atvykęs į Petrapilį, 
jis nesiryžo užeiti nei pas ma
ne, nei pas K. Samovą ir kaž
kodėl pasiuntė savo brolį, dar 
baikštesnį negu jis pats. Vė
liau, kai Čiurlionis vis dėlto 
nutarė ateiti pas mane, gana 
greitai apsiprato ir pradėjo 
dažnai lankyti mūsų šeimą, 
taip kad galėjau su juo arčiau 
susipažinti.

Nuostabūs paveikslai
Gyveno Čiurlionis Vozne- 

senskio prospekte. Mažytį, 
siaurą ir tamsų kambarį išsi
nuomojo neturtingame bute, 
kur nuolat triukšmavo vaikai 
ir kvepėjo virtuvė. Čia pirmą 
kartą susipažinau su nuosta
bia jo fantazija. Čia ant popie
riaus, smeigtukais pritvirtin
to ant sienos, jis baigė tada 
poetinę “Jūros sonatą”.

Apie Čiurlionio paveikslus 
papasakojau savo draugams. 
Jie labai susidomėjo dailinin
ko kūryba, ir greitai A. Benoit, 
Somovas, Lanšere, Bakstas ir 
S. Makovskis (žurnalo “Apo- 
lon” redaktorius) atėjo pama
tyti, ką atvežė Čiurlionis. Pas
tarasis neatėjo į pasimatymą 
— jam buvo nejauku kalbėti 
apie savo paveikslus su tokiais 
žinomais dailininkais, tad su
sitarėm, kad paveikslus aš 
pats parodysiu. Makovskis tuo 
metu rengė didelę parodą. 
Čiurlionio paveikslai padarė 
mums visiems tokį didelį įspū
dį, kad tuojau buvo nutarta 
kviesti jį dalyvauti šioje pa
rodoje. Pirmiausia Čiurlio
nio darbai pritrenkė mus savo 
originalumu ir nepaprastumu. 
Jie nebuvo panašūs į jokius 
kitus paveikslus. Jo kūryba 
atrodė mums gili ir slėpinin
ga. Į galvą ateidavo palygini
mai (ir tai labai apytikriai) 
su Williamu Blake ir Redonu 
Odilonu — dailininkais, apie 

kuriuos Čiurlionis galėjo ži
noti. Bet ar jis žinojo juos ir 
ar jų įtaka jaučiama jo paveiks
luose, tai klausimas, kurį dar 
reikės išaiškinti.

Čiurlionio kūryba
Buvo aišku, kad Čiurlionio 

menas yra kupinas lietuvių 
liaudies motyvų. Bet fantazija, 
visa tai, kas slėpėsi už jo mu
zikinių “programų”, pajėgu
mas įžvelgti į erdvės begaly
bę, į amžių gelmes darė Čiur
lionį nepaprastai platų ir gi
lų, toli peržengusį siaurą tau
tinės kultūros ratą.

Čiurlionio kūryboje mus 
ypač džiugino retas nuoširdu
mas, tikra svajonė, gilus dva
sinis turinys. Jeigu kai kuriuo
se darbuose Čiurlionis nebuvo 
visiškas “meistras”, kai kada 
net bejėgis technikos klausi
mais, tai mūsų nuomone nebu
vo trūkumas. Priešingai, pas
telės ir temperos, atliktos 
lengva muziko ranka, kai kada 
nupieštos vaikiškai naiviai, 
be jokių “receptų”, ir manie
ringumo, o kai kada kilusios 
lyg savaime, savo grakštumu ir 
lengvumu, nuostabiomis spal
vų gamomis ir kompozicija 
atrodė mums kažkokios neži
nomos brangenybės.

Labai nedrąsus
Žinoma, mano draugai, pa

matę puikius Čiurlionio pa
veikslus, norėjo susipažinti 
su juo pačiu. Nors Čiurlionis 
vengė visuomenės, man pavy
ko prikalbėti jį nueiti pas Alek
sandrą Benoit (Benua). Pas jį 
tam tikromis dienomis, be ar
timų draugų, susirinkdavo ir 
pirmaujantieji Petrapilio dai
lininkai. Tokioje draugystėje, 
aišku, Čiurlionis nejaukiai 
jaustųsi, bet mielas šeiminin
kų nuoširdumas apsaugojo dai
lininką nuo įkyrių klausimų ir 
suteikė jam vietą ramiame 
kampe, leido Čiurlioniui ra
miai apžiūrėti daugybę gra
viūrų ir piešinių bei klausy
ti kai kada labai įdomių gin
čų. Vėliau Čiurlionis buvo ten 
vieną ar du kartus.

Kaip jau minėjau, jis būdavo 
labai dažnas svečias pas mus. 
Mūsų šeimoje, Čiurlionis ma
tyt, jautėsi gerai ir jaukiai, 
žaidė su vaikais, sodindavo 
juos ant kelių, džiaugėsi jų 
čiauškėjimu, o dukterį vadino 
angelėliu. Atsimenu, kaip su
sidomėjęs jis apžiūrinėdavo 
jų, iš tikrųjų, įdomius pieši
nius, kuriuos rūpestingai rin
kau. Kartu jis visą laiką kar
todavo savo mėgstamą žodį 
“nepaprasta”. Aplamai, atsi
menu jį nuolat ką nors apžiū
rint, skaitant. Turėjau didelę 
biblioteką ir daug graviūrų.

Apie savo darbus jis neno
riai kalbėjo ir labai nemėgo 
prašomas paaiškinti jų turi
nį. Jis pats kartą pasakojo, kad 
į klausimą kodėl “Karalių pa
sakos” piešinyje ant ąžuolo 
šakų nupiešti maži miestai, 
atsakė: “Todėl, kad taip no
rėjau”.

Kaip dabar matau jo veidą, 
nepaprastai mėlynas tragiš
kas akis su įtemptu žvilgsniu, 
susiraičiusius plaukus, ku
riuos jis nuolat taisė, nedide
lius retus ūsus, gerą, nedrą
sią šypseną. Sveikindamasis 
jis meiliai žiūrėjo į akis ir stip
riai paspausdavo ranką, šiek 
tiek nutraukdamas ją žemyn.

Prie rojalio
Jis dažnai kažką niūnuoda- 

vo. Atsimenu, kartą išeidamas 
pradėjo niūnuoti “Egmontą”. 
Pas mus viliojo jį ir tai, kad 
čia jis galėjo groti puikiu nau
ju “Bekkeriu”. Kai Čiurlionis 
galutinai apsiprato su mūsų 
aplinka, ištisas valandas pra
sėdėdavo prie rojalio, dažnai 
improvizuodavo, ateidavo 
skambinti net ir tada, kai mū
sų nebūdavo namie.

Jis daug skambindavo su 
mano žmona keturiomis ranko
mis, dažniausiai Beethoveno 
simfonijas (ypač 5-tą), “Egmon
tą” ir Čaikovskio 6-tą simfo
niją, kurią labai mėgo. Skam
bino jis mums ir savo simfoni
nę poemą “Jūrą”. Visada ste
bėjausi, kaip tylus, nedrąsus 
Čiurlionis prie rojalio tapda
vo visiškai kitokiu, skambin
davo nepaprasta jėga, kad net 
rojalis drebėjo.

Koncertai
Pas Benoit jis susipažino 

su “Šiuolaikinės muzikos va
karų” draugijos organizato
riais P. Nuveliu ir A. Nuroku, 
kuriems rodė savo muzikinius 
darbus. Draugijos koncertuose 
buvo atliekami geriausi šiuo
laikiniai rusų ir Vakarų kūri
niai. Ir čia Čiurlionis buvo 
džiaugsmingai sutinkamas. 
Viename šios draugijos kon
certe buvo atlikta jo simfoni
nė poema (neatsimenu “Miš
kas” ar “Jūra”), kurią virtuo
ziškai skambino pianistė Ploc- 
kaja-Jemcova. Buvau šiame 
koncerte ir mačiau Čiurlionį 
ramiai sėdintį tolimame kam
pe. Šis koncertas įvyko, rodos, 
1909 m. pavasarį.

Truputį prieš tai Čiurlionis 
buvo išvažiavęs į Lietuvą ir 
sugrįžo su jauna žmona, su ku
ria mes čia ir susipažinom. 
Jie įsikūrė Malaja Masterska- 
ja gatvėje, šviesiame bute, su 
dideliais langais, kur Čiurlio
nis sukūrė savo “Rexą”. Ypač 
pabrėžiu šį faktą, nes kai ku
rie dailininko kūrybos tyrinė
tojai mano, kad šis paveiks
las buvo nupieštas daug anks
čiau. Atsimenu šį paveikslą 
neužbaigtą ir turiu pasakyti, 
kad jis Benoit ir mano pata
rimu buvo atliktas drobėje. 
Tada mes visi labai patarėme 
Čiurlioniui išmėginti kitą tech
niką ir padaryti ja monumen
talų darbą. Galimas dalykas, 
kad “Rex” buvo pradžia nau
jo, neįvykdyto paveikslų ciklo.

Parodoje
1908-1909 m. atidaryta “Sa

lono” paroda, kurioje pirmą 
kartą išstatyti Čiurlionio pa
veikslai tapo jo triumfu. Ne
skaitant kai kurių išimčių, kri
tikai teisingai jį vertino. Be
noit parašė apie jį entuzias
tišką straipsnį.

Kiek atsimenu, Čiurlionis 
išvažiavo iš Petrapilio anks
tyvą pavasarį. Rudenį, kai jis 
grįžo, buvau ilgai užimtas 
Maskvoje, Meno teatre. Manęs 
nesant, jis vieną kitą kartą 
aplankė mūsų šeimą, o vėliau 
dingo. Žiemos pradžioje grį
žęs į Petrapilį, pradėjau ne
rimauti, kodėl jis nepasirodo 
pas mus ir nuvykau pas jį (tuo 
metu jis gyveno Izmailovskio 
prospekte). Radau jį absoliu
tų ligonį. Skubiai pranešiau 
jo žmonai Vilniuje ir jo drau
gui Č. Sasnauskui, kuris gyve
no Petrapilyje. Daugiau jo ne
mačiau — jį išvežė į Druski
ninkus, o vėliau — į Varšuvą.

Vertė Jurgis Strazdas

ANATOLIJUS KAIRYS

1984 m. JAV LB švietimo ta
ryba išleido Algirdo Gustaičio 
IV-tą dalį “Algio Trakio ir Tak
siuko Šleivio” nuotykių knygą 
“Tvankstės pilyje”, skirtą mū
sų patiems mažiesiems — nuo 
5 iki 9 metų. Pasaką gražiai 
iliustravo dailininkės Aldo
na Audronytė-Variakojienė ir 
Vilija Variakojytė. Knyga di
delio formato, švariai M. Mor
kūno atspausdinta, geras po
pierius. Tiražas ir kaina ne
pažymėti.

A. Gustaitis vaikų literatū
roje gerai žinomas. Tų pačių 
veikėjų, tik skirtingose situa
cijose, jis išleido “Kovą su gai
džiu”, “Užpuola bitės” ir “Žu
vininkai”. Naująja pasaka jis 
praturtina mažo berniuko Al
giuko ir jo šuniuko Taksiuko 
gyvenimą naujais nuotykiais 
Tvankstės pilyje, senaisiais 
laikais priklausiusioje prūsų 
gentims.

Turinys nesudėtingas ir 
lengvai suprantamas visokio 
amžiaus vaikams, net be tėvų 
ar mokytojų pagalbos. Veiks
mas vyksta vasarą. Algis Tra
kys ir Taksiukas Šleivys lei
džia laiką dideliame miške. 
Aplink juos skraido uodai, 
šokuoja paukščiai ir žvėrys, 
įvairiai reiškiasi miško gyvū
nija. Jie skina žemuoges, val
go, džiaugiasi gėlėmis ir miš
ko šlamėjimu. Staiga išgirsta 
dundesį, arklių prunkštimą, 
kapojamų šakelių kritimą . . . 
Labai išsigąsta. Tuoj pasiro
do nepažįstami ir baisūs žmo
nės su ilgais kardais. Saulė
je tviska jų šarvai. Atrodo žiau
rūs ir klastingi. Artinasi prie 
Algio ir jo šuniuko baisiai 
šaukdami. . .

Tai kryžiuočiai. Jie mūsų Al
gį su šuniuku suima ir atveda 
į Tvankstės pilį, kur jiems su
rengiamas teismas. Pilies tei
sėjas paskelbia, kad sugautieji 
yra kryžiuočių priešai ir įme
tami į rūsį be duonos ir van
dens, surakinti geležiniais 
pančiais. Apsiginti jie negali, 
nes Algiukas mažiukas, o šu
niuką Šleivį kryžiuočiai tie
siog laiko pele ir visi kvatoja
si. Tačiau mūsų drąsuoliai ne
pasiduoda ir nusprendžia gin
tis, nors ir mirti reikėtų, jie 
nori būti laisvi. Kryžiuočiai 
prieš Algį pastato šarvuotą ir 
smarkiai ginkluotą riterį-mil- 
žiną, o prieš šuniuką — nepa
prasto didumo šunį, kuriuos 
Trakys ir Šleivys įvairiom gud
rybėm nugali.

Pagaliau atsibunda. Saldžiai 
miegota, o nuotykis — sapnas 
tebuvo. Algis džiaugiasi, kad 
tik sapnas, ir vėl užmiega, nes 
dar gaidžiai negiedojo, keltis 
per anksti. Ir vėl sapnuoja ki
tą sapną, kuris yra pirmojo 
tąsa ir vyksta toje pačioje pi

lyje. Dabar jie čia atranda liūd
nai kankliuojantį žilagalvį 
kanklininką — krivį. Jis skam
bina nelaisvėje esantiems sa
vo broliams, idant juos išlais
vintų. Pagaliau visi ima dai
nuoti ir šokti, kartu su kriviu, 
ir taip išlaisvina pavergtuo
sius, kurie yra lietuviai.

Labai vykusios iliustracijos, 
kiekviename puslapyje juodo 
tušo brėžiniai šviesiai mėly
name fone, kurie įdomiai pagy
vina tekstą. Mintys dėstomos 
vaizdžiai, kalba paprasta, be 
įmantrumų ar jieškojimų. Dvi
dešimt aštuoni puslapiai pa
trauklių nuotykių, įspūdingo 
pasakojimo, gražios kalbos.

Mano gimtinė
Lyriškas žvilgsnis

Pratyšęs beržo šešėlis su
renka smilgas. Jos sustabdo 
kvepiančių laukų dvelkimą ir 
pasineria vakaro ramybėje. 
Aš netikiu, kad dar kur nors 
yra gražesnis slėnis už šitą, 
nes jame vaikščiojo mano moti
na. Kiekviena žemės pėda kal
ba apie gimtinės meilę, ir nie
kada nėra buvę švaresnio van
dens už Mažupės vandenį. Nie
kada ir niekur gluosniai taip 
gelsvai nesprogsta, kaip prie 
Mažupės vingio.

Kas po tiek metų, po viso nu
eito gyvenimo man dar atneša 
prisiminimą motinos pasako
jimų apie gimtinę — mano, jos 
pačios, mano senelės ir pro
senelės? Tie prisiminimai sru
vena su krauju, ir joks poetas 
negalėtų jų užrašyti, nes krau
jas niekada nevirsta rašalu. 
Kiekvienas praradimas — tai 
vis nauja banga, užliejanti šir
dį. Praradimas gimtinės, pra
radimas motinos, praradimas 
draugų . . . Apie jį kalba šalti 
akmenys ir iškalti vardai.

* * *
Tarsi slėpdamasis nuo paki

lusios saulės, per tą akmenį 
nurieda paskutinis rasos la
šelis. Negi tai aš — vienas ir 
paskutinis, kai visi kiti suski
lę į dvi dalis: po žemės žiedais 
ir visatos skliaute, kur susilie
ja laiko srovės ir teka išdžiū
vusios upės.

Negaliu būti ramus, kaip šis 
rytmetis. Negaliu būti vienas, 
kaip tas rasos lašelis. Jei esu 
amžinybės vaikas, kur gi tada 
mano gimtinė?

* * *
Po vakarinių pamaldų kažko

dėl vis dar nenorėjau išeiti 
iš šventovės. Tada mačiau, 
kaip atėjo maža balta mergy
tė ir padėjo gėlių prie Dangiš
kosios Motinos kojų. Padėjo, 
atsiklaupė ir meldėsi.

Aš jaučiau, kad tai buvo at
sakymas į mano klausimą . . .

Č. Senkevičius

U KULTIMĖJE VEIKLOJE
Lietuvių tautodailės institutas 

Bostone balandžio 14 d. surengė 
kultūrinę popietę. Apie lietuvių 
liaudies dainas kalbėjo Zita Kru- 
konienė ir Gitą Kupčinskienė, sa
vo pranešimą iliustruodamos Et
nografinio ansamblio atliekamo
mis dainomis ir įrašais. Buvo su
rengta margučių paroda, vaišės 
prie velykinio stalo.

Jolanda Vaičaitytė (Yolanda 
Vaičaitis), gyvenanti Prancūzijo
je, reiškiasi ne tik visuomeninėje 
bei kultūrinėje veikloje, bet ir 
mokslinėje. Ji dirba kaip psicho
logė psichoanalizės srityje ir yra 
parašiusi studiją prancūzų kalba 
apie lietuvių poetą Oskarą Mila
šių, rašiusį prancūziškai ir gyve
nusį Paryžiuje. Studija pavadinta 
“Essai de lecture psychaanalytique 
de l’oevre de O. V. de L. Milosz”. 
Ji išspausdinta “Publications Uni- 
versitaires Europeenes”, vol. 64. 
Leidėjo adresas: Editions Peter 
Lang S. A., 15 Jupitcrstrasse, CH- 
3015 Berne, Switzerland.

Raymond Filip, angliškai ra
šantis lietuvių kilmės poetas Mont- 
realyje, spausdina savo kūrinius 
įvairiuose leidiniuose. Antologi
joje “Canadian Poetry Now" yra 
šeši jo eilėraščiai. Vienas jų “Sif- 
tening to Heaven” parašytas lan
kantis okupuotoje Lietuvoje 1983 
m. Ši antologija išleista 1984 m. 
“House of Anansi Press Ltd.” To
ronte. R. Filip bendradarbiauja 
periodiniame leidinyje “Books in 
Canada”, turi savo skiltį žurnale 
“Poetry Canada Review”. Tas žur
nalas š. m. sausio-vasario nume
ryje išspausdino penkis jo eilė
raščius. Jo eilėraščių yra ir antolo
gijoje “The New Canadian Poets: 
1970-85”, išleistoje McClelland a. 
Stewart. R. Filips domisi Lietu
vos praeitimi ir savo kilmės šak
nimis — įsigijo ir skaito istorinį 
veikalą “Lithuanian 700 Years”. 
Laiške “Tėviškės žiburių” redak
cijai rašo: “Gaila, kad negaliu ra
šyti lietuviškai. Tai slėpininga kul
tūra. Aš myliu ją. Ji tebėra gyva 
manyje kanadiškomis apraiškomis”.

Dail. Rimgailės Jonynaitės- 
Zotovienės akvarelių parodos 
buvo surengtos Niujorke ir Fila
delfijoje. Paroda niujorkiečiams 
įvyko kovo 30-31 d.d. Brukline, 
mažojoj Kultūros židinio salėj. 
Ją ten surengė Niujorko vyr. skau
čių židinys “Vilija”. Apie daili
ninkę ir jos darbus kalbėjo v.s. 
Lilė Milukienė. Dailę R. Zotovie- 
nė yra studijavusi Čikagos meno 
institute bei keliose kitose insti
tucijose, studijas gilinusi pas sa
vo giminaitį dail. V. K. Jonyną. 
Susipažinusi su beveik visomis ta
pybos technikomis, pasirinko ak
varelę Čiurlionio galerija Čika
goje jos kūrinį “Gamtos pasalp- 
tys” 1984 m. įvertino metine pre
mija, kuri skiriama tik vienam 
tais metais pasižymėjusiam dai
lininkui. Niujorkiečiams skirto
je parodoje, kuri jiems buvo jau 
antroji, vyravo gėlės, gėlių puokš
tės, gamtovaizdžiai. Parodą Fila
delfijoje balandžio 27-28 d.d. su
rengė Lietuvių kultūros centras. 
Ją atidarė ir apie dail. R. Zoto- 
vienės kūrybą kalbėjo dail. prof. 
Romas Viesulas. Parodon per 
spaudą buvo kviečiami amerikie
čiai bei kitų tautybių atstovai.

Trijų Bernardo Brazdžionio 
poezijos popiečių susilaukė Flo
ridos lietuviai: kovo 23 d. — Day
tona Beach, kovo 27 d. — St. Pe- 
tersburge, kovo 31 d. — Juno 
Beach. Tose popietėse jis kalbė
jo apie savo kūrybą, skaitė savo 
eilėraščius, pabrėždamas, kad jam 
teko religinį motyvą sujungti su 
patriotizmu. St. Petersburge B. 
Brazdžionio eilėraščius aptarė 
literatūros kritikas Vladas Kul
bokas. Pagrindinė jo poezijos 
idėja — žmogus atėjo iš Dievo 
ir pas jjį grįžta savo gyvenimo va
kare. Žemė motina duoda daug 
kančių, o guodžia Dievas. Pasak 
V. Kulboko, kai kiti poetai dai
navo savo smulkius sielvartus, B. 
Brazdžionis didelę dalį poezijos 
skyrė Lietuvai, jos nelaimėms bei 
jos ilgesiui. Dėl to jis tapo tau
tos poetu, kurio nekenčia okupan
tai, bet kurį myli tauta. Nelaimių 
dienomis ji šaukiasi Baranausko, 
Maironio ir Brazdžionio. Pernai 
vienas menininkas iš Lietuvos pa
prašė parūpinti B. Brazdžionio 
poezijos. Deja, slaptai negalima 
buvo nuvežti visą jo kūrybą api
mančios “Poezijos pilnaties”, te
ko pasitenkinti mažesniu rinki
niu “Per pasaulį keliauja žmogus”. 
Poezijos popietę Juno Beach va
sarvietėje papildė sol. O. Blandy- 
tė-Jameikienė, atlikusi kelias B. 
Brazdžionio eilėraščiais sukur
tas dainas. Tarp jų buvo Stasio 
Gailevičiaus “Klajūnas” ir Konra
do Kavecko “Per pasaulį keliauja 
žmogus”.

Respublikinė jaunųjų fotogra
fų kūrybos paroda buvo sureng
ta Fotografijos meno draugijos 
salone Vilniuje. Su savo naujau
siomis nuotraukomis — kompozi
cijomis, portretais, peizažais da
lyvavo jaunieji fotografai iš Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Klaipėdos, Palangos ir Alytaus.

Rašytojas Anzelmas Matutis 
lankėsi Druskininkuose. Jo susi
tikimas su jaunaisiais skaitytojais 
įvyko Druskininkų vaikų bibliote
koje. Svečias skaitė naujus ir se
niau parašytus eilėraščius vaikams, 
improvizavo, atsakinėjo į klausi
mus. A. Matučio kūrinius skaitė 
ir aktorė I. Leonavičiūtė. Jo poe
zijos vakarai taigi buvo surengti 
vidurinėse šio miesto mokyklose.

Muzikinis Kauno teatras savo 
repertuarą papildė O. Felcmano 
muzikine komedija “Senieji na
mai”. Spektaklį paruošė rež. G. 
Žilys, baletmeisteris Č. Žebraus
kas, dirigentas A. Kievišas ir dail. 
G. Riškutė. Vaidmenis atliko so
listai — S. Rapalienė, M. Žiliony- 
tė, V. Blažys, S. Repcčkaitė, K. 
Mikalauskas, D. Rakauskienė, A. 
Kunčius, F. Viržonytė.

Lietuviškų romansų vakarą 
vilniečiams Lietuvos teatro drau
gijoje surengė Vilniaus filharmo
nijos sol. Danielius Sadauskas. 
Skambėjo A. Bražinsko, V. Lau- 
rušo ir V. Paltanavičiaus kūriniai, 
kuriems jie panaudojo E. Mieže
laičio, E. Matuzevičiaus ir J. Striel
kūno eilėraščius. Vakarą paįvai
rino tų poetų eilėraščius skaičiu
si aktorė D. Jakševičiūtė, žodį ta
ręs poetas E. Matuzevičius. Apie 
lietuviško romanso kelią kalbėjo 
muzikologė O. Narbutienė.

Suomių tautinį epą “Kalevala” 
iš runomis vadinamų liaudies dai
nų 1835 m. sudarė tautosakinin
kas E. Lionrotas. Antroji papil
dyta versija buvo išleista 1894 m. 
Visa “Kalevala” lietuvius pasie
kė 1922 m., iš suomių kalbos iš
versta poeto kun. A. Sabaliausko. 
Praėjus penkiasdešimtmečiui, su
silaukta dar vieno vertimo, kurį 
atliko poetas Justinas Marcinke
vičius. Šį pavasarį buvo iškilmin
gai minimos 150-tosios “Kaleva- 
los” metinės. Maskvoje, Kolonų 
salėje, įvykusiame sukaktuvinia
me vakare dalyvavo daug vietinių 
ir užsienio rašytojų, kultūros vei
kėjų. Kalbėtojų eilėse buvo ir 
“Kalevalos” vertėjas į lietuvių 
kalbą J. Marcinkevičius. “Kale
valos” sukakties komitetas Suo
mijoje už šio kūrinio vertimą ir 
jo garsinimą J. Marcinkevičių ap
dovanojo sukaktuviniu “Kaleva
los” sidabro medaliu.

Vilniaus statybininkų kultūros 
rūmuose jau beveik du dešimtme
čius veikia klasikinio šokio mer
ginų ir mergaičių grupė “Polėkis”, 
vadovaujama Elenos Juodišienės. 
Grupei teko koncertuoti ne tik 
Lietuvoje, bet ir Tbilisyje, Kije
ve, Minske. Neseniai vilniečiams 
surengtą koncertą grupė pradėjo 
tradiciniu “Polėkio” šokiu, ku
riam panaudota R. Schumanno 
muzika. Jauniausios grupės narės 
— 5-7 metų mergaitės atliko nuo
taikingą šokį “Skruzdėlytės ir žio
gas”. “Polėkio” grupė klasikinius 
šokius atlieka pagal M. K. Čiur
lionio, J. S. Bacho, F. Liszto, E. 
Griego, R. Schumanno bei kitų 
kompozitorių muziką. Daugelį šo
kių paruošė grupės vadovė E. Juo- 
dišienė. Repertuare betgi yra ir 
šokių kompozicijų, paruoštų J. 
Smorigino, N. Sekštelienės bei 
kitų choreografų. Koncerte vil
niečiams, be klasikinių šokių “Vie
natvė”, “Gera nuotaika”, buvo 
atliktos dvi dabartinės kompo
zicijos “Laumių vakaronė” ir “Ry
tiečių šokis”.

VIII-sis respublikinis saviveik
linių satyrinių ir humoristinių 
filmų festivalis balandžio 6-7 d.d. 
Panevėžyje susilaukė beveik 30 
vaidybinių ir pieštinių filmų. Sve
čių teisėmis festivalyje dalyvavo 
svečiai iš Estijos, Latvijos ir Len
kijos. Geriausiu buvo pripažintas 
V. Šeduikos filmas “Į gintarinę 
Baltiją”. Aktualiausio filmo pri
zą ir “Auksinį smeigtuką” laimė
jo Panevėžio “Spindulio” studi
jos nariai V. Kasevičius, R. Lips- 
kis ir E. Puronas už pieštinį filmą 
“Varna ir . . .” Kitą “Auksinį 
smeigtuką" gavo panevėžiečių 
studijos “Kontrastas” atstovas 
J. Lauraitis už geriausią grafinį 
sprendimą pieštiniame filme “Nu
linis variantas”. Geriausiu saty
riniu filmu pripažintas “5.31”, su
kurtas Panevėžio “Ekrano” studi
jos. Kitas ekraniečių kūrinys “Ne
gali būti” apdovanotas juokingiau- 
sio filmo prizu. Žiūrovų prizai 
įteikti kauniečiams A. Ulevičiui 
ir D. Sadauskui už filmus “Pet
ras gamina pusryčius”, “Petras 
eina į parduotuvę”. Svečių pro
gramoje išsiskyrė estų filmas “Vie
nas, du trys” ir latvių “Savaitga
lis”. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

MOKA UZ:
90 dienų termin. indėlius....... 8’/4%
180-185 d. termin. ind............. 8 '/2%
term, indėlius 1 metų............. 83/«%
term, indėlius 2 metų............. 9 %
term, indėlius 3 metų............. 91/2%
pensijų s-tą............................ 10 %
spec. taup. s-tą...................... 71/2%
taupomąją s-tą...................... 7 %
depozitų-čekių s-tą................ 6 % .

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  11'/2%
mortgičius nuo........101/2% - 1 13/a%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Toronto Maironio mokyklos 1974-75 m. laidos Xb skyriaus mokiniai ir mo
kytojai. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje: G. Žukauskaitė-O'Flanagan, V. 
Stulginskaitė, V. Janulaitytė, V. Jasinevičiūtė, R. Jankaitytė-Halina; 
antroje eilėje: S. t'nderytė, R. Kulnytė, D. Radžiūnaitė, S. Bubelienė, P. 
Stauskas; trečioje eilėje: E. Gataveckas, V. Bireta, J. Andrulis, R. Čepas, 
A. Vaitkutė-Dalindienė. Jie susitiko specialiame pobūvyje

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles 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 (KOMPIUTERĮ)

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

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

Skambinkite Linai Kulia vienei arba Vidai Šiaučiulienei

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

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

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

rūpestis.

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

DRA. LJDA. 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

ZlllCfotP Simpson’s, 176 Yonge St., 
zIIImICIIG 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. A Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
be oficialaus dalyvavimo jos 
veikloje. Žydų “B’nai B’rith” 
organizacijos advokatas D. Ma
tas, kuris taipgi yra ir jos žmo
gaus teisių komiteto pirminin
kas, reikalauja, kad karo nusi
kaltėliams jieškoti ir teisti 
būtų sudaryta speciali institu
cija, panaši į Amerikoje vei
kiančią OSI (Office of Special 
Investigation). Esą teisėjo J. 
Deschenes komisija neturi lai
ko apklausinėti tūkstančius ka
ro nusikaltimais kaltinamų as
menų.

Gynyba bylose pasižymėjęs 
advokatas Ed Greeenspanas 
pasiūlė Kanados žydams, išti
kusiems gyvais holokauste, ir 
jų vaikams atsisakyti karo nu
sikaltėlių teismų Kanadoje. 
Pasak jo, yra geresnė priemo
nė — išleisti specialia brošiū
ra surastų karo nusikaltėlių 
sąrašą su jų vardais, pavardė
mis, adresais, dabartiniu dar
bu. Tokiu būdu juos pasmerk
tų Kanados visuomenė ir lik
tų nepažeista tarptautinė tei
sė. Jeigu Kanada pradėtų teis
ti asmenis už nusikaltimus ki
tuose kraštuose, tokių bylų už
sienyje gali susilaukti ir kana
diečiai. Esą Japonija galėtų 
teisti tuos, kurie II D. karo me
tais Kanadoje gyvenančius ja
ponus uždarė stovyklose, kon
fiskavo jų turėtą turtą. Net ir 
žydų vadai nustebo susilaukę 
tokio nelogiško pasiūlymo iš 
žymaus advokato. Karo nusi
kaltėlių sąrašo sudarymas ir 
jo paskelbimas pažeidžia žmo
gaus teises, kol apkaltinto as
mens nusikaltimas nėra įrody
tas teisme. Į sąrašą patektų 
visiškai nekaltų asmenų, ku
rie tada teisman galėtų trauk
ti sąrašo paruošėjus bei lei
dėjus ir reikalauti daug dole
rių už garbės pažeidimą.

Karingasis S. Littmanas pa
darė nemalonų išsišokimą vie
šame teisėjo J. Deschenes ko
misijos posėdyje. Buvo sutar
ta, kad viešuose posėdžiuose 
nebus minimos karo nusikalti
mais įtariamų asmenų pavar
dės. Jis į nusikaltėlių gretas 
įrikiavo Ukrainai laisvės ir 
nepriklausomybės siekusį Ste
poną Banderą. Pasak jo, S. 
Bandera su vokiečių talka no
rėjo sudaryti ir diktatūriškai 
valdyti Ukrainos valstybę, ku
rioje nebūtų vietos žydams ir 
lenkams. Į šį išsišokimą tuo
jau reagavo Kanadoje gyve
nanti S. Banderos marti, norė
jusi dokumentais įrodyti, kad 
jos uošvis kirtosi su naciais, 
netgi kurį laiką buvo uždary
tas Sachsenhauseno koncent
racijos stovykloje. Auschwitze 
naciai nužudė du jo brolius — 
Oleską ir Vasylių, o jį patį 
Miunchene 1959 m. nužudė KGB 
agentas. Marikos Bandera turi
mą medžiagą ir jos atkirtį S. 
Littmanui komisija žada pri
imti vėlesniuose savo posė
džiuose.

Spaudoje daug buvo rašoma 
apie Kanados pilietį Juozą Ki- 
sielaitį, 64 metų amžiaus, per- 
sikėlusį 1963 m. į Shrewsbury, 
Mass. Jį kariniais nusikalti
mais apkaltino ir norėjo iš
tremti OSI institucija. Esą jis 
dalyvavo vokiečių vadovauta
me žydų žudyme prie Minsko, 
atsisakė būti liudininku Juo
zo Juodžio deportacijos ap
klausoje 1982 m., o dabar staiga 
grįžo Kanadon. Iš tų kaltini
mų ir paties J. Kisielaičio pa
reiškimų spaudai paaiškėjo, 
kad jis buvo įsijungęs į XII sa
visaugos batalioną, kurį kont
roliavo karo nusikaltėliu pri
pažintas mjr. F. Lechthaleris. 
J. Kisielaitis teigia, kad jis 
dar paaugliu būdamas išmoko 
siuvėjo amato, dirbo siuvėju 
pagalbiniame bataliono sky

riuje, jokiose žudynėse neda
lyvavo. Batalionui vadovavo 
lietuviai karininkai, ne vo
kietis mjr. F. Lechthaleris. 
Batalionas buvo įsteigtas ko
vai prieš sovietų parašiutinin
kus. Tad nenuostabu, kad OSI 
institucijai kaltinimus parū
pino sovietų KGB. J. Kisielai
tis sakosi Kanadon atvykęs 
kaip siuvėjas 1948 m. ir siuvė
ju nuvažiavęs į JAV 1963 m. Jo 
sesuo Ona Albright šeimos ūky
je Albertoje teigia, kad jos 
brolis iš viso negalėjo šaudy
ti, nes negali užmerkti vienos 
akies. Kurį laiką J. Kisielai
tis su žmona buvo apsistojęs 
pas seserį Albertoje, o dabar 
yra išvykęs. J. Kisielaičio grį
žimas Kanadon jau iškeltas tei
sėjo J. Deschenes komisijoje, 
vadovaujantis OSI institucijos 
mestais kaltinimais. Jo atvejis 
taip pat buvo paminėtas Kana
dos parlamente.

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.

Susitikimas po 
dešimties metų

Aušros Vaitkutės-Dalindie- 
nės namuose buvo susirinkę 
Toronto Maironio mokyklos 
1974-75 m. laidos Xb skyriaus 
mokiniai. Pasikvietė dalyvauti 
ir buvusius mokytojus. Ne visi 
mokiniai galėjo dalyvauti, nes 
kiti jau Toronte nebegyvena. 
Tai pirmas toks buvusių Mai
ronio mokyklos mokinių susiti
kimas. Buvo tikrai įdomi popie
tė. Buvę mokiniai, dabar yra 
jau subrendę žmonės, baigę 
mokslus, turį tarnybas, kiti jau 
vedę ir augina šeimas. Visi lie-
tuviškai su mokytojais ir tarp 
savęs dalijosi praeities įspū
džiais.

Jų ilgametė auklėtoja Stf. Bu
belienė atsinešė ir klasės laik
raštėlių. Buvo įdomu visiems iš
girsti, kaip tada rašė ir galvojo 
jos auklėtiniai. Jie taip pat do
mėjosi lietuvišku gyvenimu. Jų 
rūpesčiai, kaip ir visų — lietu
vybės išlaikymo problemos. Už
siminta ir mišrių šeimų klausi
mu. Kūrimas nelietuviškos šei
mos nėra idealus dalykas, tačiau 
kartais neišvengiamas. Nereikė
tų tokių šeimų nurašyti. Yra ge
rų pavyzdžių. Kartais tokių šei
mų vaikai gerai kalba lietuviš
kai, bet, svarbiausia, jaučiasi 
lietuviais. Labai padeda, kai 
mišrios šeimos draugauja su lie
tuviškom šeimom.

Buvo pasivaišinta ir prasmin
gai pasikalbėta. Reikia pagirti 
šios klasės iniciatyvą. Tai gal 
bus paskatinimas ir kitiem su
organizuoti tokius susitikimus.

D.

Skautų veikla
• Š. m. skautų-čių stovyklos 

vadovų posėdis įvyks birželio 3 d., 
7.30 v.v., skautų būkle Toronte.

• Skautiškos sutiktuvės ren
giamos Dainavoje gegužės 25-27 
d.d. Prašome visus skautus-tes, 
kas tik gali, jose dalyvauti.

• Ps. D. Barzdžiūtė, šio skyriaus 
korespondentė, išvyko į Europą 
atostogų ir grįš birželio 2 d. Ap
lankys Prancūziją, Ispaniją, Ita
liją ir Vokietiją.

• Vadovams-vėms: pasisten
kime kaip galint greičiau suregist
ruoti skautus-tes j šių metų stovyk
lą, nes nuo to priklausys stovyklos 
pasisekimas. S.

Ledo ritulio pirmenybės
1978 m. pasaulinėse ledo ritu

lio pirmenybėse Prahoje žiūrovų 
eilėse slapta buvo įtaisyti mikro
fonai, nes tuo būdu norėta pa
stebėti Čekoslovakijos-Sov. Sąjun
gos rungtynių metu “liaudies prie
šus”. Pasirodė, kad švilipmai kiek
vieno sovietinio puolimo metu 
buvo vienodi ir žiūrovų ir vyriau
sybės narių eilėse.

Tai buvo prieš 7-rius metus. 
Šiemet nebuvo jokių mikrofonų, 
tačiau švilpimai lydėjo kiekvie
ną Maskvos žaidėjų antpuolį, su
keliantys nervinį karą. Pastarą
jį sovietai pralaimėjo — rungty
nes laimėjo čekoslovakai pasek
me 2:1.

Ir kas tikėjosi iš kanadiečių to
kio gražaus laimėjimo? Jeigu Kle
vo lapo akcijos pirmenybių pra
džioje buvo labai žemos, tai po 
rungtynių prieš Sov. Sąjungą jos 
pasiekė aukščiausią viršūnę.

Esu tikras, kad Kanada matė 
baigminį susitikimą prieš Čekos
lovakiją, nes vokiečių televizi
jos komentatorius jau rungtynių 
pradžioje pažymėjo, kad baigmė 
perduodama į Torontą kaip ska
nus pusryčių priedas. Nežinau 
ar jis paliko skanėstu, nes šios 
pralaimėtos rungtynės buvo ver
tos mažiausiai lygiųjų. Vokiečių 
spauda po rungtynių kanadiečius 
kėlė į padanges, pažymėdama, kad 
žaidėjai, atvykę iš įvairių klubų, 
parodė gerą žaidimą pirmenybių 
pabaigoje.

Man atrodo, kad Kanada būtų 
įveikusi Čekoslovakiją, jei būtų 
dalyvavę žaidėjai iš Montrealio, 
Čikagos, Kvebeko. Deja, jie kovojo 
dėl “Stanley” taurės ir piniginių 
premijų.

O kaip sovietai? Ar paliks savo 
vietoje treneris Tichonovas (jis 
yra raudonosios armijos pulki
ninkas, tačiau nežinau, ar matė 
kareivines), ar jam teks užleisti 
vietą Rygos “Dinamo” treneriui. 
Tiesa, sekmadienio spauda (ge
gužės 5 d.) pranešė, kad žaidėjai 
vieningai pasisakė prieš Tichono- 
vą ir jis greičiausiai bus paša
lintas. Tačiau paskutinis žodis 
bus tartas Gramovo Maskvoje.

Pralaimėjimo kaltininkų reikia 
jieškoti taip pat žaidėjų tarpe. 
Po lengvai laimėtų rungtynių jie 
matė ant savo krūtinių aukso me
dalius. Deja laimė sukasi ratu ir 
baigmėje nusišypsojo Čekoslova
kijos bei Kanados ledo ritulinin
kams.

Dėl trečios vietos Sov. Sąjunga 
žaidė prieš JAV. “Milchgesicht” 
(pienburniai) kaip amerikiečius 
vadino vokiečių spauda, neatlai
kė pirmų trečdalių ir rungtynes 
pralaimėjo 10:3. Ne tik įvarčiais 
baigėsi rungtynės, bet ir sovie
tų provokacija, sukėlusi mušty-

nes. Jų metu žiūrovai ragino ame
rikiečius “bijte je” — muškite 
juos, tuo išliedami visos tautos 
kartėlį pavergėjui ir kartu paro
dydami priešiškumą sovietams. 
Tad nėra ko stebėtis, jeigu Vil
niuje ar Kaune švilpimais bei 
demonstracijom miesto gatvėse 
lietuviai palydi Maskvos arba 
Leningrado sportininkus. Juk če
koslovakai, būdami Sov. Sąjun
gos satelitai, turi žymiai daugiau 
laisvės už lietuvius. Čekoslova
kija yra atstovaujama visose tarp
tautinėse sporto organizacijose. 
Jai laimėjus rungtynes, grojamas 
Čekoslovakijos himnas, iškelia
ma nepriklausomybės laikų vėlia
va. Bet niekas nenori būti net ir 
sovietiniu satelitu, trokšdamas 
tikros laisvės. K. Baronas

Valiaus Vytis
Prieš maždaug 30 metu dail. 

Telesforas Valius buvo paprašy
tas nupiešti sporto klubui “Vytis” 
ženklelio projektą. Po kelių die
nų net šeši projektai buvo pateik
ti — pasirinkite! Pagal vieną tų 
projektų buvo pagaminta per 300 
ženklelių, kurių tarpe keliolika 
buvo auksiniai.

Štai ką rašo apie Valiaus vytį 
šiuo metu Australijoje gyvenan
tis grafikas Viktoras Simankevi- 
čius: “Simboliška tai, ar ne — esu 
įsitikinęs, kad velionis, neminint 
jo visos kūrybos, yra jau pasista
tęs lietuviuose — ir mūsų grafiko
je amžiną paminklą savo šedevru — 
stilizuotu vyčiu. Kol jis mumyse 
gyvuos, drauge su juo žengs ir Va
liaus prisiminimas “for many years 
to come”. Nesitikiu, kad mes, gra
fikai, pajėgsime Valiaus išgales 
patobulinti. Kiekvieną sykį, pri
reikus panaudoti vytį, aš mielai 
ir su pagarba ‘pasiskolinu’ jį iš 
Telesforo, nes nieko geresnio ne
randu, kuo galėčiau jį pakeisti". J. B.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ££ M d| AL
TORONTO LIETUVIŲ FASiA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------- ———

MOKA: s IMA:
8'/4% už 90 dienų term, indei. ” už asmenines
81/2% už 6 mėn. term, indėlius — paskolas nuo............111/z%
83A% už 1 m. term, indėlius = už nekilnojamo turto pa- 
„ , £ skolas (mortgages):
9 % uz 2 m. term, indėlius - su nekeičiamu nuošimčiu
9'/a% už 3 m. term, indėlius S 1 metų ......................103A%

10 % už pensijų planą 5 2 metų ................... 11’/«%
91/z% už namų planą S 3 metų  113/4%
71/z% už specialią taup. s-tą Z (fixed rate)
7 % už taupymo s-tas = su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) = 1, 2 ar 3 metų ........ 101/2%

Z (variable rate)

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nub 1951 metų

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

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas st, west
Islington, Ontario M9A 1B2 232-2322
res: 767-0999

RELINK 
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

HIGH-PARK - BLOOR, puikus 3 aukštų, 14 kambarių namas; 
privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Labai gražiai prižiūrėtas, 
$275,000.

ISLINGTON-DUNDAS — visas naujai atremontuotas namas, 
$179,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
ROMANAS “POLAND”

Š. m. “TŽ” 15 nr. A. Balašaitienė 
užsimojo kritikuoti “nežinomą 
autorių”, kuris “TŽ” 9 nr. rašy
damas apie jos (Balašaitienės) 
“... labai mėgstamo ir šiuo metu 
Amerikoje vieno iš didžiausių ir 
talentingiausių rašytojų James 
A. Michenerio romaną “Poland”, 
pavadinęs jį novele ... reikalau
damas atitaisymų ir t.t. — “Pagal
vokime, koks būtų rezultatas?” — 
nuogąstauja A. Balašaitienė.

Pirmiausia straipsnio autorius 
neturėjo jokio tikslo nei noro J. 
A. M. “Poland” nei literatūriškai 
vertinti, nei reikalauti kokių nors 
pataisymų. Vienintelis mano tiks
las buvo: atkreipti skaitytojų, 
ypač jaunosios kartos, dėmesį į 
veikale iškraipytus Lietuvos isto
rijos įvykius ir į knygos apdare 
pridėtą Rytų Europos žemėlapį, 
kuriuo lenkai savinas! Vilniaus 
krašto ir Rytprūsių žemes. Isto
rinė tiesa yra pastovi ir ji nega
li prieštarauti literatūrinei tie
sai, juo labiau, kad beletristika 
plačiau skaitoma, negu mokslinis 
veikalas. Tenka tik apgailėti, kad 
šiuo reikalu kai kuriems iš mūsų 
trūksta “izraelitiško patriotizmo". 
Žydai labai drąsiai reikalauja 
spaudoje atitaisyti visa tai, kas 
blogai ar neteisingai parašyta 
apie juos ar Izraelį. Mes, lietuviai, 
besižavėdami tuo, kas svetima, 
iškeliame kitų nuopelnus, o pro 
savo tautines nuoskaudas praei
name tik katės žingsniu.

Pagal A. Balašaitienės “teori
ją”, juo senesnė istorija, juo lais
vesnis jaučiasi autorius. Išeitų, 
jog turime sutikti, kad Jogaila 
buvo Gedimino sūnus, o vedęs len
kę Jadvygą sukūrė su ja garsią Ge- 
deminaičių dinastiją, nes taip ra
šo J. A. Michener, o jį pamėgdžio
ja kai kurie mūsų jaunieji. Ko gi 
rūpintis, juk tai buvo labai seniai!?

Rašytojas Michener, modernisto 
akimis interpretuodamas Rytų 
Europos 700 metų istorinius įvy
kius, stengėsi juos įsprausti į ro
mano rėmus, tačiau tokio ilgo su
kirpimo veikalas išėjo tiek ištęs

tas, kad jame nėra nei vientisinės 
fabulos, nei jungiančių centrinių 
charakterių, nei kylančios intri
gos, reikalingos romano žanrui. 
Liko tik lenkams palanki litera
tūrinė istorinių faktų mišrainė, 
kuri ir A. Balašaitienės nuomone 
“mums daug garbės nepadarė!” O 
apie negarbę ji nutyli. Todėl ne
siginčiju nei dėl veikalo literatū
rinio termino, palikdamas anglo
saksišką “novel” pavadinimą, 
juoba, kad “Poland” savo kompo
zicija toli gražu neprilygsta gar
siajam Margaret Mitchell roma
nui “Gone With The Wind”, pagal 
kurį padarytas istorinis filmas.

Jeigu A. Balašaitienei patin
ka J. A. Michenerio modernios li
teratūros kūriniai, tai jos skonio 
reikalas. Juk kai kurios moterys 
“įsimyli" vieną ar kitą žymesnį 
rašytoją , — net ir miegodamos po 
pagalve laiko vieną ar kitą jo kny
gą, kad saldžiau sapnuotų jose 
vaizduojamųjų herojų žygius .. .

Savo ilgame straipsnyje aptar
dama Michenerio romanus ir iš
skaičiuodama jo nuopelnus Šven
tosios žemės gyventojams, A. Ba
lašaitienė kaž kodėl pamiršo pa
minėti ir jo paskutinį “best selte
ry” “Space”, šiuo metu rodomą 
televizijoje. J. V. Sūduvas

DAUG ŽINIŲ
“TŽ” prenumeruoju todėl, kad 

juose randu labai daug žinių iš 
Lietuvos, gautų laiškais, apie te
nykščių žmonių nuotaikas. Įdomūs 
būna straipsniai iš kitataučių 
spaudos apie Lietuvą, jos žmones. 
Iš jų matyti, kaip kiti į mus žiūri.

Aldona Jankauskaitė,
Čikaga

PAŠTAS AMERIKOJE
Gerbiamieji, dar vis nusiskun

džiama “TŽ” gavimu Kanadoje. 
Jums gal įdomu sužinoti, kaip 
gauname “TŽ” Omahoje. Geriau 
nebegali būti. Jūs išsiunčiate 
antradieniais, o mes gauname 
penktadieniais. Tokiu greičiu 
keliauja tiktai pirmos klasės laiš
kai. Esame patenkinti. V. Šarka

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcijos velykins pobūvis, kuriame vaikai mokėsi marginti velykai
čius. Pobūvį surengė NIJOLĖ SIMONAVIČIENĖ (kairėje) Nuotr. R. Pranaičio

Vaikų šventė su naujoviška programa
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gerbiamąjį ALGIMANTĄ GAUNAT/į, 

mūsų klubo narį, baigusi teisių mokslų ir 
gavusį akvokato diplomų. Linkime jam 
geros sėkmės naujame darbe.

Toronto lietuvių šachmatų klubas

Vaikai ir vaikaičiai

S ve iki n ame
mielus savo tėvus -

STEFĄ ir ANTANĄ ČEPONIUS, 
sulaukusius keturiasdešimt metų vedybinio 
gyvenimo, linkėdami jiems sveikatos, palaimos 
ir ilgiausių metų —

Skanėstai ir sumuštiniai, (vairių rū
šių mėsa, sūriai, salotos, duona, 
bulkutės, kava, arbata, spurgos, 
pyragaičiai. Paruošiame baliams ir 

iškyloms užkandžius.

(vairių rūšių ledai - riešutiniai, 
tropiški, šokoladiniai ir kiti.

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Vaikams ir suaugusiems!

Dažnai pasigendama tinkamų 
renginių lietuvių vaikams. Trūks
ta gero lygio vaidinimėlių ar spe
cialiai jiems pritaikytų koncer
tų. Dar mažesnis pasirinkimas 
lietuvių kilmės vaikams, kuriems 
norima įdiegti lietuvių kalbą.

Tai jausdama, Toronto Prisikė
limo parapijos jaunų šeimų sek
cija, kartu su lietuvių vaikų dar
želiu, ėmėsi iniciatyvos suruoš
ti plataus masto renginį vaikams. 
Parinktas buvo Atvelykio sekma
dienis. 10.15 v.r. Parodų salėje 
(telpa 160 asmenų) buvo Mišios 
vaikams. Atnašavo kun. Augusti
nas Simanavičius. Mišių metu vai
kučiams buvo aiškinama, kas de
dasi ir pasakytas specialiai pri
taikytas pamokslėlis. Kiekvienas 
vaikutis per aukojimą nešė pa
vasarinio augalo stiebą ar gėlę bei 
Mišių dovanas. Komunijos metu, 
kartu su savimi, vedėsi vaikutį 
tėvai. Tėvams priėmus Komuniją, 
vaikutis gavo iš kunigo palaimi
nimą ant kaktytės. Įvairūs skai
tymai buvo pailiustruoti pieši
niais.

Mišias paruošė sekcijos valdy
bos narė Silvija Arias, o giesmes 
— D. Viskontienė šeštadieninė
je mokykloje, muzikos mokytoja 
Nijolė Beniotienė, su sesele Lo

reta — darželyje. Parodų salė bu
vo perpildyta.

Po Mišių vaikučiai ėjo margin
ti kiaušinių ritinėjimui. Margi
nimą suorganizavo ir tvarkė — Ni
jolė Simonavičienė, talkinama M. 
A. Kušlikienės. Ritinėjimą suor
ganizavo pagal amžiaus grupes ir 
pravedė Algis Simonavičius, talki
namas keturių tėvų, kurie ta pro
ga buvo aprengti kaip milžiniški 
“margučiai”.

Virtuvėje šeimininkės Valenci- 
ja ir jos duktė Helen Elliott ruo
šė vaikams karštų dešrelių pietus. 
Visi vaikai buvo pavalgydinti, ne
trūko maisto ir jų tėveliams. Di
džiojoje salėje vyko pyragų išpar
davimas, suorganizuotas Ilonos 
Smalenskienės ir Danos Pranai
tienės. Jo tikslas buvo — sutelk
ti lėšų naujos plokštelės “Du gai
deliai” išlaidoms padengti.

Pasibaigus margučių ritinėji
mui, 12.30 v.p.p. didižiojoje salė
je prasidėjo specialiai paruoštas 
vaikų koncertas. Pirmą kartą pub
lika pamatė gyvą naujos plokšte
lės “Du gaideliai” dainų ir jude
sių koncertą. Jį atliko plokštelės 
kūrėjai — Vaidotas Vaičiūnas, 
Irena ir Andrius Čerškai, Rūta 
Valaitienė, Paulins Vytas ir And
rius Vaičiūnas. Dauguma vaiku

Atvykite arba skambinkite telefonu 1-705-429-5240.
1379 Mosley St. (prie 32-os gatvės) Wasaga Beach, Ontario 

Vasaros metu atidaryta 7 v.r. -11 v.v. Savininkai L.R.S. Kaknevičiai

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

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

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068 Toronto atžalyniečiai smagaus šokio sūkuryje metinio koncerto metu

Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)
^^elefon^as^535^233^^na^ų^532^5893^!

CHOICE
“ALL 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 •

S ekskursijos
į VILNIŲ ir Į kitus Europos miestus

3. Liepos 11-24
4. Rugpjūčio 21 - 29
5. Rugsėjo 4-13

Rugsėjo 4-19
6. Spalio 3-11

$1912.25
$1739.25
$1612.25
$1912.25
$1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. Į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu
ar telefonu.

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

čių sėdėjo prie pat dainininkų 
priekyje ant žemės ir dainininkų 
buvo sumaniai įjungti į dainelių 
judesius bei šokius. Taigi, iš ša
lies žiūrint matėsi mažųjų gyvas 
įsijungimas į koncertą — kai ku
rie mažiausieji šoko net be susto
jimo. Daininkai ir muzikantai pui
kiai sugebėjo įtraukti mažuosius 
klausytojus. Tikrai girtina tokia 
jų iniciatyva paruošti specialiai 
vaikams pritaikytą plokštelę (sa
vo gyvumu sužavi ir suaugusius) 
bei vaikams koncertą. Jų darbas 
vertas paramos.

Pasibaigus koncertui, į salę at
vyko visų ilgai laukta Velykų se
nelė (p. Nakrošienė) su didele 
pintine velykinių dovanėlių. Sce
noje nerimavo gražiai išrikiuo
tas lietuvių vaikų darželis. Jų mo
kytojos Nijolės Beniotienės akor
deonu palydimi pasigirdo mažųjų 
balsai. Vaikai atliko ne tiktai dai
nelių, bet ir vaikų orkestrėlio bei 
šokių porogramą. Tėvai, kurie 
siunčia savuosius į vaikų darželį, 
su pasididžiavimu sekė savo 
“žvaigždę” scenoje.

Baigę programą darželio vaiku
čiai pirmieji gavo dovanėles iš

Aukojo “Tėviškės 
žiburiams”

§100: I. V. Dauginiai, dr. A. Ge
rutis; $85: A. Braškys; $75: KLB 
Windsoro apylinkės valdyba; $50: 
J. R. Žiūraičiai, A. A. Vaičiūnai, 
Snieguolė Underytė, F. Pawelko; 
$30: E. E. Fedaras, kun. A. Bunga; 
$25: Palm Beach lietuvių pensi
ninkų klubas; $24: A. Lapinskie
nė; $22: Emilija Jonušienė; $20: 
V. M. Tamulaičiai, Antanas Vir- 
kutis, Bronius Genčius, Juozas Ju
rėnas; $17: J. Tamošiūnas, F. Stir- 
bys, dr. Birutė Girnius; $15: A. Ba
joras; $14: Ona Ivaškienė; $10: 
Profesionalų ir verslininkų są
junga Toronte, K. Račiūnas, J. 
Mockaitis, A. Sekonis, Mrs. Olga 
Fice, Jonas Vizbaras, V. Jakovic- 
kas; $9: Stasys Beržinis; $7: J. Ži
lionis, VI. Vindašius, Ant. Taut
kus; $5: J. Užupis, Marija Pranske- 
vičius, A. Radzivanienė, B. Gylys, 
V. Zawadskiene, J. J. Grabys, J. 
Dunčia, L. Krajauskas; $4: Alf. 
Dilijonas; $3: A. Naruševičius, 
N. A. Slivinskas, A. Vanagas, V. 
Aukštinaitis; $2: Jonas Treška, 
L. Rumšas, J. Rugelis, V. Kuraitis, 
F. Jnušauskienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$100: O. Skrebūnienė; $50: Adol

fas Kuliešius; $47: K. Šapočkinas; 
$30: Ona Jankūnas, Mrs. A. Craig, 
Casimiro Savickas, Osvaldas Žad
vydas, Antanas Gaurys; $27: Mrs. 
Erna Schachow, Petras Martišius; 
$25: Jurgis Trečiokas, Arūnas 
Staškevičius, P. Serepinas, Vyt. 
Skaržinskas, Romas Šimkus, Vik
torija Vingelytė, J. Petkūnas, Vi
tas Narušis, Emilija Jonušienė, 
Alf. Kairys, Jonas Kasakaitis, Mrs. 
E. Guja, J. Valiulis, A. Trečiokas, 
Vincas Andrulionis, Al. Andrulio- 
nis, P. R. Kūrai, J. Kulbokas, A. 
Žiobakas, Mrs. A. Budzilas, Juozas 
Rimkus, V. Lapaitienė, Robertas 
Atkočaitis, J. Jasinskas, Juozas 
Juška, Jonas Dambaras, A. Naru
ševičius, Stasys Sinkevičius, An
tanas Samsonas, A. Radzivanienė, 
B. Gylys, Stasys Beržinis, J. Ad
ler, Linas Staškevičius, V. Pau- 
lionis, V. Jakovickas, P. Rušinskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Velykų senelės — sekcijos motinų 
iškeptus sausainius, šokoladus 
(dovanotus Neilsono b-vės), vely
kinę spalvavimo knygelę, kurią 
paruošė Silvija Arias. Tada į sce
ną atbėgo visi kiti vaikučiai ir 
tomis pačiomis dovanėlėmis buvo 
apdovanoti. Buvo išdalinta 120 
dovanėlių.

Pabaigoje įvyko loterija. Dr. R. 
ir E. Barakauskai padovanojo lė
lę “Kopūstgalvę” (cabbage patch), 
kuri sutelkė dar $100 plokšte

lei. Lėlę laimėjo Stefutė Pilypa- 
vičiūtė.

Velykinę atmosferą sudarė la
bai gražiai margučiais ir kiškiais 
išpuošta scena. Papuošimus pa
ruošė ir paaukojo Snaigė Šilei
kienė su talkinine O. Šileikaite.

Tai buvo labai plataus masto 
renginys, pareikalavęs daug dar
bo ir mažo skaičiaus darbinin
kų. Tačiau mažųjų klausytojų ir 
jų tėvų džiaugsmas buvo atpildas 
už įdėtą darbą. Gabija

iŠ* YPSENOS Parink0 Pr-Alš-
Bėgikė

Stadiono tribūnoje žmona 
padarė priekaištą savo vyrui;

— Ar ne per daug tu džiūgau
ji dėl tos bėgikės?!

— Brangioji, nepavyduliauk. 
Aš vis tiek jos nepavyčiau .. .

Laimė
— Tik po vestuvių žmogus su

žino, kas yra tikroji laimė, — 
sako žmona.

— Bet jau būna per vėlu ...
Nebe sužadėtinė

— Ar tu dar vis su Emilija 
esi susižiedavęs?

— Ne, jau nebesu.
— Tai gerai. Bet kaip tu iš

vengei sužieduotuvių?
— Aš ją vedžiau.

Čia nelaimėsi
— Vedybos — tai loterija.
— Nesąmonė!
— Loterijoj žmogus turi šan

sų laimėti. ..

Žmonos įsakymas
— Tėve, tu nesėdėk be darbo 

nuobodžiaudamas! Sūnus žiū
ri televiziją. Galėtum už jį iš
spręsti uždavinius.

Patarimas
Universalinėje parduotuvė

je vyriškis paklausė pardavė
ją:

— Kur galėčiau nupirkti do
vaną žmonai gimimo dienos 
proga?

— Ar seniai vedę?
— Dešimt metų.
— Tada prašome nulipti į pir

mą aukštą — ten yra nupigin
tų daiktų skyrius.

Teisme
Kaip tave sučiupo vagiant 

vištas?
— Tiesiog už sprando, pone 

teisėjau.
Atostogos

— Atvykau atostogų, kad už
mirščiau.

— Ką tokio norėjai užmiršti?
— Dabar jau neatsimenu.

Tarp draugių
— Tas vyriškis, su kuriuo 

vakar mane supažindinai, pa
kvietė pozuoti.

— Bet juk tu nesi modelis.
— Taip aš jam ir pasakiau, 

bet jis tvirtino, kad tai ne
svarbu, nes jis nėra dailinin
kas.

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 (41 6)231 -41 38
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

n d r q n r r insurance &LJ A JLorliLrt real estate brokers 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ Ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business"biuro

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Anapilio žinios
— Pavasarinis lietuvių kapinių 

lankymas — gegužės 26, sekma
dienį, 3 v.p.p. Pamokslą sakys kun. 
J. K. Butkus, OFM, iš St. Catha
rines, Ont. Po Mišių — šventina
mi naujieji paminklai. Specia
lus autobusas paims maldininkus 
iš Islingtono požeminio stoties 
2.30 v.p.p. ir atveš Anapilin; grįš 
— 6 v.v. Rytmetinėm pamaldom au
tobusas važiuos įprasta tvarka. 
Anapilio salėje visą dieną veiks 
valgykla.

— Katalikių moterų draugijos 
skyriaus rengta išvyka Montrea- 
lin įvyko gegužės 18-19 d.d. Daly
vavo 20 asmenų. Grupė aplankė Šv. 
Juozapo oratoriją, dalyvavo Mi
šiose už Lietuvą, apėjo Kryžiaus 
kelius. Sekmadienį dalyvavo lie
tuvių pamaldose AV šventovėje. 
Išvykoje dalyvavo ir kun. J. Staš- 
kus. Grupę Montrealyje globojo 
vietinis kat. moterų skyrius.

— Lietuvių Šv. Jono kapinių ko- 
misijon įeina: pirm. Pr. Linkevi
čius, vicepirm. kun. J. Staškus, 
sekr. L. Rudaitis, ižd. D. Keršie
nė, nariai — J. Dambaras, J. And
rulis, A. Aulinskas; administra
toriai — Pr. Ališauskas (tel. 273- 
3796) ir V. Ivanauskas.

— A. a. Teofilė Kaušienė, 73 m., 
palaidota gegužės 15 d.

— Aukojo parapijai: $300 — N. 
Strazdienė, $200 — J. M. Vaškevi- 
čiai; $50 — A. R. Simanavičiai, S. 
Girčienė; kapinėms: $200 — J. M. 
Vaškevičiai, K. Juzumas; Etiopi
joj badaujantiems: $100 — J. M. 
Vaškevičiai; liet, klierikų fondui 
Romoje: $50 — P. Mazaitis.

— Mišios geugžės 26, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Marijoną ir Jur
gį Skaržinskus, 11 v.r. — už a.a. 
Kostą Kalendrą ir Marijoną Gu
dienę.

A. a. Petronėlės Štrimienės 
atminimui vietoje gėlių Juo
zas ir Sofija Skučai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $15.

A. a. Juozas Žiurinskas, 76 
metų amžiaus, mirė gegužės 
17 d. Maskvoje, pakeliui į Lie
tuvą. Palaidotas Lietuvoje. Ge
dulinės Mišios buvo atlaikytos 
Toronto Prisikėlimo šventovė
je gegužės 20 d., 9 v.r.

Montrealio lietuvių kredi
to unija “Litas”, įvertindama 
“Tėviškės žiburių” paslaugas 
informacijos srityje, paaukojo 
$200.

Vykstantieji į Taikos ir lais
vės ryžto žygį, kuris rengiamas 
Skandinavijoje š. m. liepos 25- 
31 d.d., gali pasinaudoti eks
kursiniu lėktuvu, kurio kaina 
yra žymiai pigesnė (Torontas- 
Kopenhaga $719.00, plius mo
kesčiai). Kreiptis į “All Sea
sons Travel” (V. Bačėną) arba 
“P. Lawson Travel”, arba tel. 
977-5111.

“The Sunday Sun” dienraš
tis turi skyrių “Lifeline let
ters”, kuriame spausdina in
formacijas apie sovietinius 
kalinius, nubaustus už religi
nę, tautinę arba humanistinę 
veiklą, ir kviečia skaitytojus 
rašyti jiems paguodos laiškus, 
vengiant politinių ir panašių 
dalykų. Šio dienraščio 1985. V. 
12 laidoje paskelbti ir trijų 
lietuvių adresai: Liudas Dam
brauskas, 431200 Mordovskaja 
ASSR, Tengushevsky rajon, 
pos. Barashevo, uchr. ZhKh- 
385/3-5; Aldona Dambrauskie
nė, Donelaičio 1-1, 233000 Kau
nas, Lithuania; prof. Vytautas 
Skuodis, 431200 Mordovskaja 
ASSR, Tengushevsky rajon, 
pos. Barashevo, uchr. ZhKh 
385/3-5, USSR; Irena Skuodie
nė, Vandentiekio g. 44-4, Vil
nius, Lithuania. Patariama 
siųsti registruotus laiškus su 
kortele gavėjo parašui. Ant 
voko užrašyti šiuos žodžius 
prancūzų kalba: “A remettre 
en main propre” (įteikti gavė
jui į rankas).

Toronto miesto savivaldybė 
praneša, kad leidimai vienos 
ar dviejų šeimų namų priesta
tams bei pakeitimams Toronto 
mieste išduodami pirmadie
niais nuo 5 v.p.p. iki 8 v.v. 40 
Orchard View Blvd.; antradie
niais — 75 Elizabeth St., tre
čiadieniais — 1245 Dupont 
Ave. Prašant tokių leidimų, 
reikia atsinešti dvi kopijas 
atitinkamų architektūrinių 
planų. Jei tie planai reikalin
gi patvirtinimo kitų komitetų 
(pvz. Committee of Adjust
ment, Dept, of Public Works), 
prašymai leidimui gauti turi 
būti įteikti reguliariomis dar
bo valandomis (pirmadienis — 
penktadienis 8.30 v.r. — 4.30 
v.p.p.) 15-tame aukšte, East 
Tower, Toronto City Hali. Te
lefonas informacijai 947-7522.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos: sekma

dieniais — po 11.30 v.r. Mišių, šeš
tadieniais — 9 v.r., kitomis dieno
mis— 7 v.v.

— Ruošiasi tuoktis: Ramona Gu
davičiūtė su George Gulyas.

— Sutvirtinimo sakramentą teiks 
Prisikėlimo parapijoje birželio 2 
d. per 11.30 v. Mišias, vysk. Pau
lius Baltakis, OFM.

— Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikams Mišias gegužės 25, šešta
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo šven
tovėje. Dalyvaus ir jaunos šeimos, 
atvykusios iš Klivlando. Informuo
ja N. Simonavičienė 239-7226.

— Jau laikas registruotis į vasa
ros stovyklas Wasagoje. Registra
cijų blankai gaunami klebonijoje.

— Parapijai aukojo: A. N. Sli- 
vinskai ir V. M. Vaitkevičiai tėvo 
a.a. Albino Slivinsko atminimui 
$350, I. V. Biskiai $50, R. Jokūbai
tis $50; “Share Life" — J. Skrups- 
kas $50, J. Strazdas $50. Iš viso 
“Share Life” jau surinkta $3,077.50.

— Mišios gegužės 26, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Baltakių ir Va- 
dauskų šeimų mirusius, 9.30 v.r. — 
už a.a. Povilą Grigaravičių, 10.15 
v.r. — už Mišių novenai pavestas 
motinas, už a.a. Paulių Skučą ir 
šeimos mirusius, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už a.a. Anelę Jo- 
nuškienę.

“Gintaro” trisdešimtmečio 
koncerto programa prasidės 
gegužės 25 d., 6 v.v., punktua
liai. Salė bus atidaryta nuo 
5 v.p.p. Kokteiliai bus parda
vinėjami salę atidarius. Bilie
tus galima dar įsigyti pas p. 
Vingelienę tel. 233-8101 arba 
pas p.p. Karasiejus tel. 279- 
9079. Bilietai taip pat bus par
davinėjami ir prie įėjimo kon
certo salėn. Kaina — $10-$8. Su
kaktuvinis pokylis bus Lietu
vių namuose 9 v.v. Kaina — 
$5.00. Rengėjai laukia visų iš 
arti ir toli.

Apie “Gintaro” koncertą Met
ro Convention Centre išspaus
dino žinutę ir “The Toronto 
Star” 1985. V. 16. Joje nurodo
ma, kad sukaktuvinis koncer
tas bus gegužės 25 d., 6 v.v. Bi
lietai— $10 ir $8.

Lietuvių kapinių lankymas — 
gegužės 26, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Ta proga Anapilio moterų bū
relis rengia dail. R. Žiūraitie- 
nės paveikslų parodą Anapilio 
parodų salėje. Atidarymas — 
gegužės 25, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Sekmadienį paroda bus ati
daryta 10—17 v. Didžioje sa
lėje visą dieną veiks valgykla, 
tvarkoma kat. moterų dr-jos 
skyriaus. Taip pat sekmadienį 
visą dieną veiks knygynas.

Toronto Pūtvio šaulių kuo
pos nariai kapų lankymo die
ną — gegužės 26 prašomi susi
rinkti kapinėse 1.30 v.p.p., kur 
organizuotai bus lankomi mi
rusių šaulių kapai. Valdyba

Kun. Edmundo Putrimo pri
micijos įvyks š. m. birželio 16, 
sekmadienį, Anapilyje. Primi- 
cijanto atnašaujamos Mišios 
bus 4 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje, o po jų — didžiojo
je Anapilio salėje iškilmingos 
vaišės. Visi Toronto ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Pakvietimai į vaišes gau
nami sekmadieniais po pamal
dų Lietuvos kankinių parapi
jos salėje arba pas R. Celejews- 
ką (tel. 231-8832). Rengia Lie
tuvos kankinių parapijos ta
ryba.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas birželio 19, trečia
dienį, rengia vienos dienos iš
vyką į 1000 salų, Kingston, Ont. 
Kelionė puikiu autobusu ir lai
vu, maistas ir kt. kainuos tik 
$43 asmeniui. Gali dalyvauti ir 
ne pensininkai. Registruotis 
iki gegužės 31 d. pas: A. Laju- 
ką tel. 767-0038, J. Žėką tel. 
766-8647, S. Jokūbaitį tel. 537- 
2869, K. Daunį (Liet, namai) 
tel. 532-3311. Liepos 24 d. bus 
gegužinė High Parke.

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos valdyba Kanadoje pra
neša, kad tradicinis metinis 
vilniečių sąskrydis įvyks bir
želio 29, šeštadienį, 12 v., An
gelės ir Petro Česnulių sody
boje, 70 Main St., Paris, Ont., 
N3L 1E6, Canada. Registracija 
— nuo 12 v. Visi vilniečiai ir 
jų bičiuliai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Bus oficia
lioji dalis, paskaita, numatyta 
trumpa jaunimo programa. At
vykusieji bus pavaišinti prieš
piečiais, o po sąskrydžio pro
gramos — sudėtiniais pietu
mis. Jeigu bus palankus oras, 
sąskrydžio programa ir pietūs 
vyks sodelyje. Iki malonaus 
pasimatymo. Valdyba

Dailininkės REGINOS ŽIUJR/MTIEUNĖS,

gegužės 25-26 dienomis Anapilio parodų salėje. į
ATIDARYMAS - gegužės 25, šeštadieni, 4 valandą po pietų.
Gegužės 26, sekmadienį, paroda bus atidaryta nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. j
Parodą rengia ir visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio moterų būrelis |

Š. m. birželio 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose bus rodomas filmas

“LIETUVOS TRAGEDIJA”
filme rodoma Neringa, Nemunas, Kaunas, Vilnius, pamaldos Aušros Vartų koply
čioje, Lietuvos kariuomenė, valdžios atstovai, 1941 m. birželio mėnesio kankiniai. 
Kviečiame visus dalyvauti.

įėjimas — $4.00, studentams 
ir moksleiviams — $2.00.

A. a. Prano Eidukaičio atmi
nimui, užjausdami jo dukterį 
Danutę su šeima, Angelė ir Jo
nas Šulcai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Ontario specialybių minis
terija rūpinasi jaunimo įdar
binimu. Ji yra paskyrusi $73.7 
milijono jaunimo vasaros dar
bams. Numatoma, kad tuo pasi
naudos 70.000 jaunuolių. Vy
riausybės planu “Ontario 
Youth Employment Program” 
(OYEP) susidomėjo 10.000 
darbdavių, galinčių duoti dar
bo jaunimui. Vyriausybė tiki
si, kad iki vasaros galo tokių 
darbdavių atsiras apie 30.000, 
kurie parūpins darbų 53.000 
studentų. Kitas vyriausybės 
planas — “Student Venture Ca
pital Program” parūpina be- 
procentines paskolas iki $2000 
jaunuoliams, kurie pradeda 
kokį nors savarankišką vers
lą. Studentai tokią paskolą 
turi grąžinti iki 1985 m. spa
lio 1 d. Nestudentams jaunuo
liams tokios paskolos duoda
mos ištisiems metams. Blan
kai prašymams gaunami Royal 
Bank skyriuose ir kitose ins
titucijose arba skambinant te
lefonu 1-800-263-7777 (Ontario 
Youth Opportunities Infor
mation Hotline).

Anapilio knygyne
Gauta: Br. Aušroto SUNKIŲ 

SPRENDIMŲ METAI, $10.75; PAR
TIZANAI, III laida, $21.00; plokš
telė DU GAIDELIAI, $12.00; juos
telė DAINUOKIME, $10.00.

KAPINIŲ LANKYMO dieną — 
gegužės 26 knygynas veiks visą 
dieną. Jame galima gauti žvakių 
kapų puošimui.

JIEŠKAU BUTO iš dviejų ar vieno 
miegamojo su atskira prausykla. 
Skambinti tel. 762-0072 Toronte.

JIEŠKOME VASARNAMIO Wasa- 
gos-Springhurst apylinkėje. Nori
me nuomoti visai vasarai arba trum
pesniam laikotarpiui. Prašome 
skambinti vakarais tel. 536-8313 
Toronte.

JIEŠKAU KAMBARIO su virtuve 
be baldų Toronte, Roncesvalles 
arba High Park rajone. Skambinti 
tel. 535-9361.

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

Kviečiame visus atsilankyti j 

informacinį susirinkimą
apie: 1. “Office of Special Investigations” veiklą JAV-se 
IĮ Įj 2. Deschenes komisijos veiklą Kanadoje 
Į| |Į 3. Jų reikšmę Kanadoje gyvenantiems lietuviams 

1985 m. birželio 4, antradienį, 7.30 v.v.,
Toronto lietuvių namuose
Rengia - Kanados Lietuvių Bendruomenės 

visuomeninė komisija

Prie pat Toronto lietuvių namų, Alhambra g-vėje, skubiai 
parduodamas gražiai įrengtas 9 kambarių namas. 
Dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, pilnai įrengtas 
poilsio (recreation) kambarys. Naujas mūrinis dvigu
bas garažas. Nebrangus - geras pirkinys. Teirautis 
pas St. Jokūbaitį tel. 535-2331 arba 
namuose 537-2869.

KinGSUinv nniionni 
REAL ESTATE LTD • REALTOR

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.

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

PIANO PAMOKOS. Leokadija Pau- 
lauskaitė-Kanovičienė, M.D. buvusi 
Vilniaus konservatorijos dėstytoja. 
Tel. 225-8428 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS pagrin
diniam namo valymui Toronto šiau
rės rytų rajone. Atlyginimas - $8.00 
į valandą. Prašau skambinti vaka
rais ir savaitgaliais tel. 445-9598.

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

JONAS KRIPAS suplanuoja, pa
rūpina leidimus, įdeda langus lubo
se ar stoguose, stato namų priesta
tus, garažus, prie namo grįstas aikš
teles (patio) ir atlieka kitokius sta
tybos darbus. Skambinti tel. (416) 
537-8140 Toronte.

Rengia Lietuvių namų 
kultūrinė komisija

BE ŠEIMOS PROBLEMŲ ir švel
naus būdo moteris reikalinga die
nos metu prižiūrėti senyvą moterį, 
aptvarkyti nedidelį butą, pasiga
minti sau ir dviem senjoram mais
tą. Norinčiai yra kambarys gyventi. 
Tel. 763-6498 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.

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.

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.

Vysk. P. Baltakis pirmą kartą 
AV šventovėje laikė iškilmingas 
pamaldas ir suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą bei pirmąją Komuni
ją parapijos jauniesiems gegužės 
5 d. Vyskupas, lydimas jaunimo, 
priimančio tuos sakramentus, ku
nigų ir organizacijų atstovų, įžen
gė į šventovę, parapijos chorui 
giedant “Ecce sacerdos magnus”. 
Per Mišias KLK moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus, skautų bei 
skaučių, KLB Montrealio apylin
kės, Šv. Onos dr-jos ir LK Mindau
go šaulių kuopos atstovai atne
šė po dovanėlę. Vyskupui asista
vo kun. P. Daugintis, SJ, ir kun. 
Iz. Sadauskas, SDB. Giedojo para
pijos choras, diriguojamas muz. A. 
Stankevičiaus, vargonavo muz. M. 
Roch. Savo pamoksle vyskupas pa
ryškino pirmosios Komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento reikšmę.

Pirmąją Komuniją priėmė: To
mas Išganaitis, Melanie Lamothe 
ir Kristina Bulotaitė. Sutvirtini
mo sakramentas suteiktas Andriui 
Keršiui, Linai Celtoriūtei, Ro
mui Otto, Andriui Valkauskui, 
Raimundui Verbylai, Adrijai Mc- 
Vicar, Steponui Lukošiui ir Vili
jai Išganaitytei.

Po pamaldų įvyko vaišės parapi
jos salėje. Dėl vakarykščių pana
šių iškilmių Šv. Kazimiero para
pijoje bei “Pavasario” koncerto 
pietums susirinko tik pusė salės. 
Vyskupui su kunigais atėjus į sa
lę, AV parapijos k-to narys V. Pie- 
čaitis paprašė Ekscelenciją palai
minti valgius. Papietavus para
pijos k-to pirm. A. Jonelis svei
kino vyskupą visų parapijiečių 
vardu, pabrėždamas savo kilimą 
iš tos pačios Troškūnų parapijos, 
kaip ir vyskupas. Po to vyskupas 
padėkojo visiems už gražų pri
ėmimą bei vaišingumą ir papasa
kojo savo įspūdžius iš Australi
jos, kurioje ką tik lankėsi. Pabai
goje vyskupą dar sveikino LŠS 
Vilniaus rinktinės pirm. J. Šiau- 
čiulis ir AV choro pirm. D. Baltru- 
konis.

Mergaičių choro “Pavasaris” 
sukaktuvinis penkmečio koncer
tas įvyko AV salėje gegužės 4 d. 
Šią šventę ypač praturtino Ota
vos mergaičių dainos vienetas 
“Ramunėlės” ir Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”. Pavasa- 
rietėms atlydėjus vysk. P. Balta
kį į salę, D. Piečaitytė pasveiki
no svečius, ir chorai pradėjo kon
certą.

Pirmosios pasirodė “Ramunė
lės”, vad. R. Kličienės, akompa
nuojamos L. Lukšaitės. Po to dai
navo “Aidas”, vad. J. Govėdo. Po 
to pasirodė “Pavasaris”, vad. M. 
Roch. Visos grupės padainavo po 
keturias dainas.

Po pertraukos scenoje išvydo
me jungtinį visų trijų grupių cho
rą, pasipuošusį tautiniais drabu
žiais. D. Piečaitytė pasveikino 
garbės svečią vysk. P. Baltakį ir 
visų trijų chorų vardu įteikė do
vaną — rankų darbo lietuvišką 
stulą. Padėkos žodyje vyskupas 
pasidžiaugė, kad jaunimas dar vis 
veikia, suranda naujų vardų savo 
ansambliams, ir kvietė ruoštis į 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą Australijoje.

Toliau vakaro pranešėja trum

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

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

f IfflAM MONTREALIO LIETUVIŲ
■ ■1 Aw KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 į

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

1 metų ...................... 9.50%
Terminuotus indėlius: Nekilnojamo

1 metų ...................... 9.25% turto,
180-364 d................. 9 % asmenines ir
120-179 d................ 8.75% prekybines.
30-119 d................ 8.25% . Paskolos

Trumpalaikius indėlius mirties
už $20,000 ar daugiau atveju

Taupomosios sąskaitos: draudžiamos
specialios.................. 6.50% iki $10,000
su draudimu.............. 6.25%
kasdieninis % ........... 6 %

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

pai supažindino su “Pavasario” 
istorija. Chorelis gimė prieš pen
kerius metus J. Baltuonienės rū
pesčiu, vadovaujant seselei Te
resei. Pastarajai išvykus, su cho
ru dirbo muzikai M. Roch, A. Stan
kevičius, sol. G. Čapkauskienė. 
Choro krikšto tėvai yra G. Čap
kauskienė ir Z. Lapinas, sukūręs 
net ir choro himną. Šiuo metu “Pa
vasariui” vadovauja muz. M. Roch, 
administruoja J. Baltuonienė. 
Visų chorų vadovai buvo iškvies
ti į sceną. “Pavasario” seniūnė 
V. Lukoševičiūtė su M. Adamonyte 
moterims įteikė po puokštę gė
lių, o vyrams prisegė po gėlytę.

“Pavasarį” sveikino “Ramunė
lių” vardu R. Kličienė ir L. Luk
šaitė, “Aido” — J. Govėdas, Mont
realio jaunimo ansamblio “Ginta
ro” — S. Staškevičienė ir krikš
to tėvų vardu — Z. Lapinas. Tele
grama sveikino seselė Teresė ir 
KLB kultūros komisija.

Po sveikinimų prasidėjo antro
ji koncerto dalis. Girdėjome ke
turias dainas ir Sibiro giesmę 
su sol. G. Čapkauskiene. Diriga
vo muz. J. Govėdas, akompanavo 
muz. M. Roch. Publikos labai pra
šomos mergaitės dar padainavo 
“Pavasaris, pavasaris ...”

Visiems nuoširdžiai plojant, 
krikšto tėvai įvežė žėruojantį gim
tadienio pyragą ir paprašė visus 
svečius sugiedoti “Pavasariui” “Il
giausių metų”.

Skoningai papuošta salė buvo 
pilna svečių. Gražus jaunimas, 
puikus šaltų užkandžių stalas, 
tvarkingas maisto pasiėmimas su
darė džiugią šventišką nuotaiką.

B.S.
Dienraštis “La Presse” 1985. 

V. 17 išspausdino reportažą apie 
Montrealyje pradėtą nuotykinį 
filmą, kuriame pagrindinį vaid
menį atlieka Jean-Paul Belmon
do ir apie 50 kitų kanadiečių. 
Pastarųjų sąraše minima ir lie
tuvaitė Sofija Stanke. Filmo biu
džetas — 8 mil. dolerių. Didžią
ją dalį lėšų parūpins Prancūzi
ja. L.

Šv. Kazimiero par-je. — Motinos 
dieną Mišios buvo aukojamos už 
mirusias ir gyvas motinas. Solo 
giedojo sol. G. Čapkauskienė ir 
par. choras. Svetainėje Šv. Onos 
dr-jos pirmininkės E. Kurilienės 
ir jos narių buvo paruošti pietūs 
motinoms. — Lietuvoje mirė Albi
nas Žitkauskas, parapijiečio Juo
zo Žitkaus vyriausias brolis. — 
Gegužės 5 d. senelių namuose mi
rė Petronėlė Mekšras-Strimienė, 
85 m. amžiaus. Vienintelė duktė 
Kristina rūpinosi jos laidotuvė
mis. Daug žmonių dalyvavo šerme
nyse bei laidotuvėse. Vietoj gė
lių, dukros pageidavimu, aukos 
buvo nukreiptos Artričio fondui. 
Daug aukų gauta Mišioms už ve
lionę. Svetainėje buvo paruošti 
pietūs laidotuvių dalyviams. Nu
liūdę liko: Kristina, Leonas Ši- 
monėliai, jų sūnūs — Kenneth (Al
berta), Robertas (Ont.) su žmono
mis ir Erikas. Velionė atvyko į 
Kanadą prieš 57 metus. Aktyviai 
buvo įsijungusi į parapiją ir jos 
veiklą. — Vysk. Pauliui Baltakiui 
įteikta auka — rinkliava $800 iš
kilmingų pietų metu.

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


