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Raudonieji koncertai
Šių metų sausio mėnesį Kanadoje lankėsi Raudo

nosios armijos choras ir sovietiniai ledo ritulio žaidėjai. 
Pastarieji kanadiečiams yra jau senokai pažįstami kaip 
geri ledo ritulio žaidėjai, kurie ne kartą yra nugalėję 
Kanados rinktinę ir kitas pajėgias komandas. Naujas 
dalykas buvo sovietinės armijos choras. Tiesa, Kanado
je jis lankėsi prieš keliolika metų, bet jaunoji karta ne
beatsimena. Šiais metais jis koncertavo Kvebeke ir Onta
rio provincijoje. Jo koncertai Kvebeke praėjo ramiai, 
bent spaudoje nebuvo pastebėta didelių protestų ar prie
kaištų. Jų tikriausiai buvo ir tenai, bet gyventojų nepa
sitenkinimas nepasiekė viešumos. Kitaip dalykai klo
josi Toronte, kur raudonarmiečiai davė net tris koncer
tus per du vakarus. Parodė juos ir televizija. Visas mies
tas (daugiau kaip du milijonai gyventojų) matė scenoje 
uniformuotus sovietinės armijos karius. Dainos jų buvo 
gražios, bet karinė.uniforma sukėlė ant kojų tūkstančius 
demonstrantų, kilusių daugiausia iš Sovietų Sąjungos 
pavergtų kraštų. Jie demonstravo prie Massey Hall sa
lės, kur vyko raudonarmiečių koncertai. Savo plakatais 
jie reiškė pasipiktinimą atstovais kariuomenės, kuri kru
vina jėga pavergė daugelį kraštų.

MINĖTASIS pasipiktinimas buvo labai pagrįstas. 
Juk Raudonoji armija buvo ir tebėra brutali jė
ga, kuri okupavo Lietuvą, Latviją, Estiją, Afganis
taną, savo orbiton įtraukė Lenkiją ir beveik visą Vidu

rio bei Rytų Europą. Tiesa, dainavo scenose ne ginkluo
ti užkariautojai, o beginkliai dainininkai, bet jie buvo 
atstovai anos ginkluotos armijos, kurios uniformos yra 
nekaltų žmonių krauju aptaškytos. Karinė dainininkų 
uniforma ryškiausiai siejo juos su ginkluota bei grėsmin
ga armija. Didžiojoje spaudoje pasigirdo užuominos apie 
nacinės Vokietijos SS dalinius. Esą kaip atrodytų, jeigu 
scenoje pasirodytų ne raudonarmiečių, o esesininkų 
choras? Kokia būtų reakcija visuomenės, ypač tų sluoks
nių, kurie yra nukentėję nuo nacių? Be jokios abejonės, 
protestai būtų daug stipresni, demonstracijos daug di
desnės. Šis palyginimas įgalino kanadiečius suprasti sa
vijautą tų gyventojų sluoksnių, kurie yra npkeųtėję nuo 
Raudonosios armijos bei pergyvenę jos nešamas baisy
bes. Kaip SS daliniai, taip ir Raudonoji armija yra pa
likę žiaurius pėdsakus — ne tik fizinius, bet ir psicho
loginius, kurie kaip žaizdos glūdi žmonių sielose.

RAUDONIEJI koncertai Kanadoje buvo apgailėtina 
klaida, žalinga ir Sovietų Sąjungai, ir Kanadai. Ža- 
- linga sovietams ta prasme, kad pažadino tyliai ru
senančius protestus, atnaujino apgijusias žaizdas ir iš- 

vesdino į gatves tūkstančius demonstrantų su plaka
tais, nukreiptais prieš Sovietų Sąjungą. Be to, susi
laukė neigiamos reakcijos iš kai kurių didžiųjų laik
raščių. Žalingi buvo tie koncertai ir Kanadai, nes pasi
pylė protestai prieš dabartinę vyriausybę, kuri tuos kon
certus įgalino ir tam tikra prasme globojo. Kanados vy
riausybės nariai, kurie buvo žinomi kaip pavergtųjų tau
tų bičiuliai, savo prosovietiniais pareiškimais to pasi
tikėjimo neteko. Ir aplamai Mulronio vyriausybė, įsileis- 
dama raudonarmiečių koncertus, neteko pasitikėjimo žy
mioje visuomenės dalyje. Prie to prisideda ir vienaša
liškas Deschenes komisijos mandatas, liečiąs tiktai na
cių karo nusikaltėlius. Demokratiniuose rinkimuose to
kiai vyriausybei gali būti padarytas nemalonus sprendi
mas. Galimas dalykas, vyriausybė norėjo pasitarnauti 
taikai. Deja, pasitarnavo nesantarvei savame krašte. 
Raudonarmiečiai dainavo apie taiką, bet ar tai ne di
džiausias veidmainiškumas? Ar galima pasitikėti vilko 
daina apie taiką, prarijus visą eilę ėriukų?

Pasaulio įvykiai
PASAULIO DĖMESIN VĖL IŠKOPĖ JAV PREZ. R. REAGANAS, 
pripažindamas padarytą klaidą slaptu ginklų pardavimu Iranui, 
tapusiu nesėkmingu bandymu į juos iškeisti įkaitais pagrob
tus amerikiečius. Jis prisiėmė pilną atsakomybę už savo štabo 
pareigūnų veiksmus, jiems patikėtą per didelę laisvę, įsiparei
godamas suvaržymus ateityje. Prez. R. Reaganas betgi pakarto
jo ankstesnį savo pranešimą, kad jam nebuvo žinomas dalies už 
ginklus gautų pinigų atidavimas Nikaragvos partizanams. To
kiu atsakomybės prisiėmimu prez. R. Reaganas bandė atgauti 
anksčiau turėtą amerikiečių tautos pasitikėjimą, kad galėtų 
sėkmingai užbaigti likusius dvejus prezidentavimo metus. To
kiu kritišku momentu iš Maskvos netikėtai atėjo M. Gorbačiovo

KANADOS ĮVYKIAI

Valdančios partijos vargai
Kanadą valdanti konservato

rių partija, triuškinančia at
stovų dauguma laimėjusi par
lamento rinkimus 1984 m. ru
denį, dabar pasiekė kitą rekor
dą, tapdama nepopuliariausia 
partija, kurią remia tik 22% 
apsisprendusių kanadiečių. 
Taip žemai poluliarumo ska
lėje nebuvo nukritę net ir li
beralai P. E. Trudeau valdy
mo metais. 1976 m. liberalų 
populiarumas buvo sumažėjęs 
iki 29%, o 1983 m. pabaigoje 
priartėjęs prie 23%, bet vėl 
pradėjo kilti, kai P. E. Trudeau 
paskelbė pasitraukimą iš vado 
pareigų. Liberalus dabar re
mia 44% apsisprendusių kana
diečių, socialistus — 32%. Lig 
šiol valdanti partija niekada 
nebuvo atsidūrusi paskutinėje 
vietoje, kurioje dabar jau pa
stoviai laikosi konservatoriai. 
Vilties jiems teikia taip pat 
rekordinis neapsisprendusių 
kanadiečių skaičius, pakilęs 
iki 29%. Sprendimą jie turės 
padaryti sekančiuose parla
mento rinkimuose, iki kurių 
dar yra pora metų.

Kanados minsteriui pirm. 
B. Maironiui daug pakenkė 

susikompromitavusių ministe- 
rių pasitraukimai. Nuo kon
servatorių atėjimo valdžion 
1984 m. rudenį atsistatydino 
net septyni ministerial, kurių 
eilėse vyrauja paskubomis 
konservatorių susižvejoti kve- 
bekiečiai. Paskutinis pasitrau
kė portfelio neturėjęs valsty
bės ministeris Roche LaSalle, 
kai spaudoje pasklido prane
šimai, kad jam paremti pietus 
surengė verslininkai, kiekvie
nas sumokėdamas po $5.000. 
Kilo rimtas įtarimas, kad už 
tokią sumą tie verslininkai ti
kėjosi susilaukti atsilyginan
čios pagalbos iš ministerio. 
Jau anksčiau buvo išaiškinta, 
kad ministeris R. LaSalle sa
vo padėjėjais pasisamdė du 
su kriminaliniais nusikalti
mais susijusius asmenis. Mi- 
nisterių pasitraukimas ne vi
sada reiškia, kad jie yra kal
ti. Tačiau politikoje būna dar 
liūdniau, kai tokie ministe
rial savo nekaltumą bando ap
ginti specialiai sudarytoje ty
rimo komisijose. Į tokių eiles 
įsirikiavo atsistatydinęs pra
monės ministeris Sinclair Ste
vens, apkaltintas asmeninių

Kai Raudonosios armijos choras koncertavo Toronte, tūkstančiai gyventojų demonstravo prie Massey Hali salės. 
Plakatai išreiškė demonstrantų nuotaikas. Pirmasis plakatas: “Kaip drįstate dainuoti, kai mūsų tauta verkia? 
Kaip drįstate juoktis, kai mūsų tauta liūdi?” Antrasis plakatas: “Mes negalime girdėti dainų jūsų ginklų 
triukšme!” Apie koncertų neigiamai pasisakė ir dalis didžiosios spaudos Nuotr. St. Dabkaus

Plėšrus lokys - Sovietų Sąjunga drasko Baltijos valstybes ir Afganistaną. Šis plakatas buvo ryškiai matomas pro
testo demonstracijoje Toronte, kur koncertavo Raudonosios armijos choras. Kitame plakate matyti įrašas: “Rau
donarmiečiai - karo nusikaltėliai” Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Du komunistų dienraščiai apie Lietuvą
Italijos komunistų dienraštis gina religijos laisvę Lietuvoje

Pastaruoju metu Italijos 
komunistų partijos organas 
“L’Unita” paskelbė tris 
straipsnius apie tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje. Dienraščio 
korespondentas Alceste San
tini, kuris prieš pat 1986 m. 
Kalėdas lankėsi Vilniuje ir 
Kaune, Lietuvos katalikų pa
dėtį mėgino pavaizduoti visai 
taip, kaip jam pasakojo Reli
gijų reikalų tarybos įgalioti
nis Anilionis ir jo pavaduo
tojas Juozėnas. Dėl to straips
niuose pilna didelių klaidų 
ir nutylėjimų.

Pavyzdžiui, autorius tvir
tina, kad Vilniuje tikinčiųjų 
reikalam tarnaujančios net 
64-rios šventovės. Tuo tarpu 
visiem žinoma, kad Lietuvos 
sostinėje atvirų šventovių 
šiandien yra tiktai apie de
šimt. Net prieš karą čia jų 
buvo tiktai apie 40. Autorius 
visai nutyli, kad iš Vilniaus 
katalikų yra atimtos net pa
grindinės šventovės: katedra 
ir Šv. Kazimiero, kad Vilniaus 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius jau 26-ri metai yra iš
tremtas iš sostinės.

Pasipiktinęs faktų klasto- 

interesų susikirtumu su valdi
niais. Siekdamas išvengti to
kių interesų susikirtimo, savo 
kontroliuojamą finansinę “York 
Centre” bendrovę jis perdavė 
žmonos Noreen Stevens vado
vybei. Pastaroji 1985 m. gegu
žės 16 d. gavo $2,6 milijono 
paskolą iš finansininko A. 
Czapkos, turinčio artimus ry
šius su automobilių dalių ga
mykla “Magna International”, 
gavusią valdžios paramą per 
ministerį S. Stevensą.

(Nukelta į 8-tą psl.) 

jimu ir skandalingais nutylė
jimais, į Italijos komunistų 
partijos organo “L’Unita” 
straipsnį reagavo kitas Ita
lijoj komunistų dienraštis 
“Paese sera”. Vasario 23 d. 
laidoje nuolatinis “Paese 
sera” bendradarbis žurnalis
tas Giovanni Genari paskelbė 
straipsnį antrašte “Tikintieji 
Sovietų Sąjungoje vis dar yra 
atstumti”. Antireliginės ko
vos fronte nėra jokių paliau
bų, — rašo Genari. — Nors tiky
binių Bendrijų atstovai daly
vavo tarptautiniame Maskvos 
forume, bet atskiri tikintieji, 
kurie viešai išpažįsta savo ti
kėjimą, ir toliau lieka atstum
ti kaip nepilnaverčiai pilie
čiai. Aktyvūs tikintieji, vadi
nami ‘religiniais veikėjais’ ir 
toliau kenčia kalėjimuose bei 
koncentracijos stovykose. Jų 
veikla yra laikoma ‘antisovieti- 
ne’. Išlaisvinami kai kurie 
mokslininkai, rašytojai, inte
lektualai, bet dar negirdėti 
apie religijos atstovų išlais
vinimą. O tokių kalėjimuose ir 
griežto režimo lageriuose yra 
daugybė”, — pabrėžia Genari.

Lietuvoje mokyti vaikus re
ligijos yra nusikaltimas. Mo
kyklose visi mokytojai yra 
įpareigoti vaikam skiepyti 
ateizmą. “Pease sera” bendra
darbis primena, kad lietuvių 
tauta turi tūkstantmetę isto
riją, bet ji 1939 m. pagal Sta
lino ir Hitlerio' sandėrį buvo 
prievarta įjungta Sovietų Są
jungom Nors lietuvių tauta 
apie 80% yra katalikiška, — 
rašo Italijos komunistų dien
raštis, — bet šiandien ji netu
ri nei i katalikiškos spaudos, 
nei kitų komunikacijos prie
monių. •)

Daugiau kaip šimtas švento
vių buvo uždarytos. Tarp už
darytų šventovių yra Vilniaus 
katedra ir Lietuvos globėjo Šv. 
Kazimiero šventovė, kuri yra 
paversta ateizmo muziejumi. 
Vilniaus vyskupas Jul. Stepo
navičius jau 25-keri metai yra 
ištremtas. Kunigų skaičius 
prievarta mažinamas. Jau da
bar daugiau kaip 150 švento
vių Lietuvoje neturi savo ku
nigo. O galbūt tai dėl dvasinių 
pašaukimų krizės? — klausia 
Genari. Jokiu būdu ne! Juk rei
kia atsiminti, kad prieš karą 
Lietuvoje buvo keturios kuni
gų seminarijos, o šiandien yra 
tik viena kunigų seminarija 
Kaune, kurioje auklėtinių 
skaičius griežtai apribotas. 
Valdžia nusprendžia kam leis
ti ir kam neleisti įstoti se
minarijom 1940 m. — primena 
autorius, — Lietuvoje buvo 
37-ni vyrų ir 85 moterų vienuo
lynai. Sovietai juos visus pa
naikino. Buvo septynios katali
kiškos knygų leidyklos, šian
dien nėra nė vienos...

Gorbačiovas iki šiol nė kiek 
neapgailestavo religinėm 
bendruomenėm ir pavieniem 
tikintiesiem padarytų skriau
dų bei nuostolių — pažymi 
straipsnio autorius. Gorba
čiovas pakartotinai ragino 
sustiprinti antireliginę kovą. 
Oficialūs sovietų šaltiniai 
tvirtina, kad Brežnevo laikais 
nebuvo demokratijos, bet apie 
tikrą demokratiją negali bū
ti kalbos tol, kol nebus tau
tom užtikrinta pati elemen
tariausia sąžinės bei religi
jos laisvė — baigia straipsnį 
Genari. Religinės laisvės var
žymai yra tikra antidemokra- 
tija! Inf. « 

pasiūlymas pasirašyti sutar
tį, panaikinančią vidutinio 
nuotolio sovietų ir amerikie
čių raketas Europoje. Praktiš
kai tai reiškia atsisakymą tri
galvių Sovietų Sąjungos “SS- 
20” raketų, JAV “Pershing II” 
raketų ir skriejančių bombų. 
Abi pusės šių ginklų galėtų pa
silikti tik su šimtu branduo
linių užtaisų. Maskva tuos gink
lus turėtų atitraukti sibirinėn 
savo dalin, o Vašingtonas — 
Aliaskon. Anksčiau M. Gorba
čiovas reikalavo, kad net ir vi
dutinio nuotolio raketų panai
kinimas Europoje būtų susie
tas su JAV įsipareigojimu atsi
sakyti priešraketinių ginklų 
sistemos įvedimo erdvėse. To
kios nuolaidos tada negalėjo 
padaryti prez. R. Reaganas. 
Vidutinio nuotolio raketų pa
šalinimui iš Europos pritaria 
abi pusės. Atrodo, šiuo klau
simu bus pasirašyta sutartis, 
kurios reikia ir M. Gorbačio
vui, ir R. Reaganui populiaru
mui padidinti.

Žalingas teismas
Santykius tarp JAV ir Izrae

lio įtempė špionažu apkaltin
to J. Pollardo byla Vašingto
ne. Pastarasis, dirbdamas JAV 
karo laivyno žvalgybos centre, 
Izraeliui parūpindavo slap
tus dokumentus. Žydų kilmės 
amerikietį J. Pollardą špiona- 
žan įjungė ir jo veiksmus kont
roliavo Izraelio aviacijos pik. 
A. Sella. J. Pollardas teisino
si paslaptis Izraeliui išdavi- 
nėjęs iš meilės, bet už jas jis 
taipgi gavo nemažą sumą dole
rių. J. Pollardas buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos, o 
jam talkinusi žmona gavo pen
kerius metus kalėjimo. Teis
mas taipgi kaltu pripažino Iz
raelio aviacijos pik. A. Sellą, 
išvengusį atsakomybės Vašing
tone, nes su Izraeliu pasira
šyta sutartis nenumato špio
nažu apkaltintų asmenų išda
vimo. Prieš Ameriką nukreip
tas Izraelio špionažas suer
zino daugelį amerikiečių. JAV 
jau daug metų bilijonus dole
rių išleidžia karinei ir ekono
minei Izraelio paramai, abi 
šalys keičiasi žvalgybos duo
menimis. Tokiu atveju ameri
kiečio J. Pollardo įvėlimas 
Izraelio špionažan iš tiesų 
yra skandalingas, ypač kai jam 
atsilyginama iš JAV gautais 
doleriais. Liūdniausia, kad 
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Keturi jauni išeivijos poetai, įšėję į plačią viešumą

dabartiniai Izraelio vadai — 
premjeras J. Šamiras, užsie
nio reikalų ministeris Š. Pe- 
resas ir krašto apsaugos mi
nisteris J. Rabinas viešai tei
sinasi nieko apie tai nežinoję. 
Dar liūdniau, kad J. Pollardą 
špionažan įjungęs pik. A. Sel
la susilaukė paaukštinimo — 
buvo pakeltas į brigados ge
nerolus ir paskirtas Tel Nofo 
aviacijos bazės viršininku.

Skaudi nelaimė
Belgijos pakrantėse apsi

vertė ir nuskendo beveik 8.000 
tonų talpos keltuvinis laivas 
“Herald of Free Enterprise”, 
iš Zeebrugės uosto plaukęs Do- 
verin. Iš šalto vandens buvo 
ištraukti 408 keleiviai ir įgu
los nariai, žuvo 135. Laivas, ką 
tik išplaukęs iš Zeebrugės uos
to Belgijoje, apsivertė ant kai
riojo šono ir nuskendo per tris 
minutes. Spėjama, kad vanduo 
staiga įsiveržė į automobiliams 
skirtą pirmą ir antrą denį lai
vo apačioje. Dešinysis šonas 
liko vandens paviršiuje, bet 
jo negalėjo pasiekti staiga van
denyje atsidūrę kairiojo šono 
keleiviai. Didžiąją keleivių 
dalį sudarė namo iš V. Euro
pos grįžtantys britai.

Krizė Italijoje
Socialistas B. Craksis, tapęs 

45-tuoju pokariniu Italijos 
premjeru, valdžioje išsilaikė 
pusketvirtų metų, pasiekda
mas pokarinį rekordą. Tai bu
vo iš tikrųjų nelengvas laimė
jimas, nes koalicinėn vyriau- 
šybėn, be B. Craksio socialis
tų, įėjo krikščionių demokra
tų, respublikininkų, socialde
mokratų ir liberalų atstovai. 
Koaliciją po italams neįpras
tai ilgo laiko sugriovė prasi
dėję partijų nesutarimai. Ga
limas dalykas, dar šį pavasa
rį teks skelbti naujo parlamen
to rinkimus, nors iki normalių 
rinkimų buvo likę vieneri me
tai. Rinkimai vargu ar beiš- 
spręs politinę problemą: dėl 
partijų gausumo nė viena ne
gauna pakankamai atstovų su
daryti daugumos vyriausybei. 
Laimę koalicinėje vyriausybė
je vėl gali bandyti krikščionių 
demokratų užsienio reikalų 
ministeris G. Andreotti, po
karyje jau penkis kartus ėjęs 
premjero pareigas. B. Craksis 
Italijai grąžino ekonominį jos 
pastovumą.
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Vergo vaikas - vergvaldžio nuosavybė
Vaikai nėra tėvų nuosa vybė - skelbia “Tarybinis mokytojas ” okupuotoje 

Lietuvoje. Apie tai rašo “LKB kronika” 72 numeryje

Sovietinio kalinio atsiminimai

Dar ne per toli tie laikai, 
kai tauta buvo naikinama fiziš
kai. Dešimtys tūkstančių žmo
nių buvo grūdami į gyvulinius 
vagonus, vežami į tolimiausius 
Rusijos imperijos užkampius, 
badu ir šalčiu marinami Ka
zachstano stepėse, Sibiro tai
gose, Ledinuotojo vandenyno 
pakrantėse. Kiti buvo dusina
mi kalėjimuose, nesuskaito
muose Gulago lageriuose. Pa
galiau kiek mūsų tautiečių 
ilsisi nužudyti gimtojoje že
mėje ... Prisiminkime, kad 
ir tiesioginį žmonių šaudymą, 
ištisų kaimų sunaikinimą Ne
muno pakrantėse į šiaurę nuo 
Merkinės 1944 metų žiemą. 
Okupanto siautėjimas Lietu
voje labai panašus į vokie
čių užkariautojų elgesį nu
galėtoje Lenkijoje 1939-44 me
tais. Tik toks skirtumas, kad 
pastarųjų darbai keliami į 
dienos šviesą, smerkiami, o 
rusiškojo budelio nusikalti
mai stengiamasi tyliai nu- 
gramzdyti į užmarštį.

Bet baisiausia tai, kad tau
tos žudymas vykdomas ir to
liau, tik šį kartą jau kitomis 
priemonėmis, kitais būdais. 
Kėslai ir tikslai nepakeisti, 
pakeisti tik metodai. Tauta ir 
toliau žudoma. Šį kartą ne trė
mimais, bet moraliniu pūdy- 
jimu bei sąmonės žalojimu. At
nešta ir tautai brukama komu
nistinė “moralė” vis labiau 
skverbiasi į žmonių tarpusa
vio santykius. Vis daugiau ap
nuodija sąmonę nepasitikėji
mo, įtarumo, pataikavimo, 
parsidavėliškumo nuodais, vis 
labiau plinta moralinis supu
vimas, karjerizmas, korupcija. 
O kiek abejingumo žmogui, 
blogo savo pareigų atlikimo, 
kiek vagysčių, grobstymo, biu
rokratizmo; žmogus žmogui vis 
labiau tampa vilku.

Tai komunistinės moralės 
tikrovė, kurios nematyti ir 
nepripažinti gali tik visiškai 
akli fanatikai!

Tačiau to dar negana. Šian
dien užsimota prieš visą tau
tos ateitį. Iš jos norima atimti 
vaikai, ateinančioji karta. Tie, 
kurie liko nenužudyti negimę, , 
tie, kuriuos augina tėvai. Pa
sirodo, “Vaikai nėra tėvų nuo
savybė. Jie — busimieji socia
listinės visuomenės piliečiai”. 
(“Tarybinis mokytojas”, 1986 
m. rug. mėn. 20 d. Nr. 66, strp. 
“Dviveidiškumo pamokos”). 
Vadinasi, vaiką pagimdei, au
gini, juo rūpiniesi, bet daug 
teisių į jį neturi. Jis — socia
listinės visuomenės nuosavy
bė, jis “nacionalizuotas”, “su
visuomenintas”, konfiskuotas, 
nusavintas .. . Pagal komunis
tinę moralę, tai logiška.

Ne komunistai davė valstie
čiams žemę. Jie ją nuo amžių 
turėjo. Žemę komunistai tik 
atėmė. Ne komunistai statė ir 
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puošė bažnyčias — jie tik atėmė 
jas. Ne komunistai steigė Lie
tuvoje įvairias organizacijas, 
draugijas, leido laikraščius, 
knygas, žurnalus — jie tik vis
ką panaikino, uždraudė, at
ėmė. Kas dar lieka — atimti 
iš tėvų vaikus. Jie — socialis
tinės visuomenės nariai, jie — 
komunistinės valstybės nuo
savybė!

Taip, kaip senovėje, kaip 
vergovinės santvarkos laikais: 
vergo šeimos vaikas yra ne tė
vų, bet vergo savininko nuosa
vybė. Šiandien tarybinio pilie
čio šeimininkas yra valdžia, 
komunistų partija, tiksliau — 
jos valdančioji viršūnė. Tad 
ir tarybinio piliečio vaikai 
yra jų nuosavybė. Ir tėvai su 
savo vaikais turi elgtis taip, 
kaip šis savininkas nurodys. O 
nurodo jis taip: “Lietuvos TSR 
liaudies švietimo įstatyme tarp 
pagrindinių liaudies švietimo 
principų įrašytas mokymo pa
saulietiškumas be religijos 
įtakos: šiuo įstatymu tėvai ir 
juos atstovaujantys asmenys, 
be kita ko, įpareigojami auk
lėti vaikus aukštos komunisti
nės moralės dvasia”. “Mora
liai“ konfiskuojami nusavina
mi vaikai. Jie turi būti formuo
jami pagal šią “moralę”. Turi 
virsti jos išpažinėjais. Turi 
tapti jos skelbėjais, vykdyto
jais iri kovotojais. Tokiais jie 
privalo būti išauklėti nuo ma
žens. Tai panašu į turkų elgesį 
su pavergtų krikščioniškų tau
tų vaikais, kai juos atimdavo 
iš tėvų ir išaugindavo fanatiš
kais muzulmonais, skirtais ko
voti prieš savo tautiečius. Da
bar kažkas panašaus bandoma 
daryti su mūsų vaikais, su mū
sų tautos ateitimi su jaunąja 
karta.

Tad kur visos konstitucinės 
“garantijos”, visi plepalai apie 
sąžinės laisvę, kur visos žmo
gaus teisių deklaracijos, visi 
tarptautiniai susitarimai, ku
riuos taip iškilmingai pasira
šinėjo tarybiniai valdovai? Ir 
kaip suderinti: “šiuo įstatymu 
tėvai ir jiems atstovaujantys 
asmenys, be kita ko, įpareigo
jami auklėti vaikus aukštos ko
munistinės moralės dvasia” su, 
tame pačiame staipsnyje Mo
lėtų rajono Religinių kultų 
įstatymu laikymosi kontrolės 
komisijos prie Lietuvos LDT 
vykdomojo komiteto pirminin
kės D. GANČIERIENĖS žo
džiais: “Sutinkamai su TSRS 
konstitucijos garantuojama 
piliečių sąžinės laisve tik 
tėvai turi teisę patys namuo
se mokyti savo vaikus poterių, 
katekizmo, ruošti prie išpažin
ties ir pirmosios komunijos”? 
Kuriuo šio straipsnio teiginiu 
galima patikėti? Jie vienas ki
tam prieštarauja! Kažkokia 
klaiki nesąmonė ateistų vadi
nama “religine laisve”.

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vėl važiuojam
Įžūliai duryse sukasi nad- 

zirateliaus raktas. Pasirodo 
korpusinis su ilgu sąrašu. Pa
vardė, vardas, tėvo vardas, gi
mimo metai, straipsnis, termi
nas? . . . Pasiruošk su daiktais! 
Skubiai! Etapas! Kažin kur va
žiuojam . .. Viešpatie, palai
mink šią kelionę!

Ir vėl pedantiška krata. Grą
žina petnešas, diržus. Pavarę 
į kitą kamerą, išduoda kiek
vienam kaliniui po porą saujų 
labai sūrių kilkių, po porą ke
paliukų forminės duonos, 20 ar 
40 gr. cukraus ir liepia pasi
rašyti už šiuos produktus. Su
temus, lydimi ginkluotų karei
vių su vilkiniais šunimis, bu
vome nuvežti į geležinkelio 
stotį. Ten išlaipino iš “voro- 
nokų” ir suvarė vėl į grotuotą 
traukinį. Čia kaliniai buvo 
vežami ne tik iš Leningrado 
bei Kaliningrado srities, bet 
ir iš Novgorodo, Pskovo ir ki
tų vietovių. Kalinių buvo net 
keli vagonai.

Vėl naujos pažintys, vėl 
keiksmai, nešvankios kal
bos .. . Traukinys pajudėjo 
Jaroslavlio kryptimi.

Valgant sūrias kilkas labai 
norėjosi gerti. Kaliniai nuo
lat prašė konvojininkus van
dens, tačiau davė tik prieš ry
tą. Prieš auštant vagonus su 
kaliniais atkabino nuo trau
kinio ir šilumvežis šiuos va
gonus nuvarė į mišką. Miške 
kaliniai vagonuose išbuvo vi
są dieną ir tik sutemus vago
nus vėl prikabino prie trau
kinio.

Kaip keista, jog liaudies 
valdžia bijo savo liaudies .. . 
Savo piliečius, nusikaltusius 
“liaudžiai”, veža tik nakti
mis . . .

Mus vežė visą naktį.
Jaroslavlio kalėjime

Ankstų rytą mus išlaipino 
iš vagonų ir atvežė į didžiulį 
Jaroslavlio kalėjimą.

Čia teko susidurti ir kalbė
tis su įvairiausių Rusijos 
vietovių, daugelio nacijų kri
minaliniais kaliniais. Jie 
mane klausinėjo, už ką aš to
kiame amžiuje patekau į kalė
jimą. Jiems atsakiau, kad esu 
nubaustas pagal LTSR BK 68 
str. I d. (RSFR BK 70 str. anti
tarybinė agitacija ir propa
ganda) — esu politinis kalinys. 
Tada “butavkai” (kriminali
niai kaliniai) mane paklausė, 
kiek aš nužudęs partinių bei 
valstybinių darbuotojų? Jiems 
atsakiau, kad nesu nė piršto 
prie jų pridėjęs. Jie man at
kirto: “Tai už ką tavė areštavo, 
už ką nuteisė?” Jiems atsa
kiau, kad čekistai, darydami 
pas mane kratą, rado “LKB 
kroniką”. Šis leidinys gina 
tikinčiųjų teises. Be to, jie 
dar rado keletą knygelių bei 
brošiūrų, kurias vadina anti
tarybinėmis, nes jos parašy
tos be valdžios leidimo, be par
tijos sutikimo. O aš jas laikiau 
kaip informaciją, kurios vals
tybė visuomenei neteikia. Ta
da jie pasakė, kad aš esąs ne 
valstybinis, o popierinis nu
sikaltėlis . ..

Ne taiso, o gadina
Dauguma Jaroslavlio kalė

jime sutiktų kalinių jau buvo 
teisti po keletą kartų. Juos 
klausdavau: “Sakykite, jūs bu
vote po keletą ar keliolika me
tų vadinamose pataisų darbų 
kolonijose — ar jus tos kolo
nijos pataisė?” Nė vieno nera
dau, kuris būtų pasakęs, kad 
jį tos kolonijos būtų pataisiu
sios. Priešingai, visi paklaus
tieji tvirtino, kad tos vadina
mos pataisos darbų kolonijos 
juos dar labiau sugadino. Kai 
kurie iš jų net gyrėsi, kad jie 
konclageriuose (kolonijose) 
dar labiau pakėlė savo “kvali
fikacijos” lygį — vagys žadėjo, 
išėję į laisvę, dar kvalifikuo
čiau vogti, kad jų nepagautų; 
plėšikai žadėjo dar gudriau 
plėšikauti. O jau grobstymą iš 
valstybės aruodo ar kišenės 
jie net neskaito nusikaltimu 
ir t.t. Taigi tos kolonijos ne 
taiso žmones, bet dar labiau 
juos gadina. Tad ar ne tiksliau 
būtų jas vadinti priverčiamoje 
darbo kolonijomis, nes ten 
beveik visus šiek tiek darbin
gus žmones verčia dirbti. Arba 
reikėtų vadinti žmonių vargi 
nimo, kankinimo kolonijomis 
nes vargo ten tikrai daug pa 
tiriama.

Intelektualai
Teko ten sutikti ir intelek

tualų. Jie tarp savęs kalbėjo, 

kad skelbiama apie XX š. žmo
gaus didybę ir grožį, o tačiau 
matome fizinį ir moralinį žmo
gaus bejėgiškumą. Koks skau
dus paradoksas. Mačiau tą ta
rybinį, išdidų žmogų, uždary
tą kalėjime, o vėliau mačiau 
patalpintą už spygliuotų vie
lų prie priverčiamojo dar
bo... Kaip keista, kad tūks
tančių tūkstančiai žmonių ka
merose ir lagerių barakuose 
girdi dainuojant per garsia
kalbius: “Aš kitos tokios ša
lies nežinau, kur taip laisvai 
kvėpuotų žmogus”. Ar begali
ma labiau pasityčioti iš žmo
gaus? Daugumas iš esmės yra 
laisva, suvereni, nepalenkia
ma būtybė. Bet štai pikti žmo
nės, pažeisdami prigimtinę 
teisę, piktnaudžiaudami val
džia, tą suverenią būtybę — 
žmogų ima į savo rankas ir nau
doja kaip priemonę ar medžia
gą savo nuožiūra, net savo ne
doriems tikslams. Priešinda
masis tam, turi visą gyvenimą 
trankytis po kalėjimus, kator
gas, konclagerius, amžinai 
apstatytas sekliais, šnipais, 
vilkšuniais, sargybiniais, nuo
lat įkinkytas į vienokios ar 
kitokios baudžiavos nęišbren- 
damo ir nepakeliamo darbo 
jungą, negalėdamas nei ką no
ri veikti, nei kur nori gyventi, 
nei ką nori valgyti. (Beje, 
maistas Jaroslavlio kalėjime 
daug prastesnis, negu Vilniaus 
Saugumo kalėjime).

Vieną vakarą atėjo korpusi
nis su sąrašu. Pavardė,vardas, 
tėvo vardas? Gimimo metai? 
Straipsnis? Terminas? Sku
biai su daiktais! Etapas! Ir 
vėl kelionė nežinoma krypti
mi! Krata. Gaunu kepaliuką 
forminės duonos, kelias sūrias 
žuvis, truputį cukraus. Paly
dėti ginkluotų sargybinių ir 
vilkšunių, atsiradome prie 
“Stolypino” (grotuoto trauki
nio). Kalinių vagone buvo pri
varyta tiek daug, kad nebuvo 
nė kur atsisėsti. Teko stovėti 
kaip silkių statinėje! Trauki
nys važiavo Ivanovo kryptimi. 
O iš čia — Gorkio kryptimi. 
Traukinyje kiti kaliniai, nau
jos pažintys.

Gorkio kalėjime
Iš Gorkio geležinkelio .sto

ties mus keliais “vbronokais” 
nuvežė į labai didelį Gorkio 
kalėjimą. Čia, kruopščiai iš- 
kratę, paėmę daiktus į sandėlį, 
mus apgyvendino labai dide
lėje kameroje — su žmogžu
džiais, plėšikais, vagimis ir 
prievartautojais. Iš abiejų 
pusių metalinės dviejų aukštų 
lovos. Kai mane čia apgyven
dino, nebuvo nė vienos tuščios 
lovos. Šiame kalėjime visiems 
kaliniams davė patalynę nesi- 
aiškindami kaip kituose kalė
jimuose, kad tranzitu veža
miems kaliniams patalynė ne
priklauso. (Pskovo ir Jaroslav
lio kalėjimuose patalynės ne
davė). Maistas Gorkio kalėji
me buvo daug geresnis, negu 
Pskovo bei Jaroslavlio kalė
jimuose.

Kameroje kaliniai virdavo 
arbatą, vadinamą čefiru, todėl 
būdavo labai daug dūmų. Dū
mai labai aitrūs, nes arbatai 
virti kaip kurą naudojo laik
raščius, knygas arba drabu
žius . .. Oras slogus, dusinan
tis. Lovų galuose buvo pririšti 
kalinių duonmaišiai, kuriuose 
jie laikydavo duoną ir kitus 
būtiniausius reikmenis.

Prie kameros durų buvo uni
tazas. Jis buvo atviras. O nuo 
unitazo už penkių-šešių žings
nių stovėjo didelis stalas, 
ant kurio kaliniai valgydavo. 
Kadangi kameroje kalinių bu
vo labai daug, tai vieni kali
niai prie stalo valgydavo, o 
kiti tuo pat metu naudodavosi 
unitazu ... Kartais prie jo tek
davo net pastovėti eilutėje ... 
Galima įsivaizduoti, koks ka
meroje buvo oras!...

I Pirtį
“Pasiruoškite į pirtį!” — šau

kė nadziratelius. Visus kame
ros vyrus vedė ilgais korido
riais, laiptais aukštyn, žemyn. 
Priėjus pirties prieškambarį, 
kalinys-pirtininkas padavė ge
ležinius žiedus, ant kurių tu
rėjome sukabinti savo apati
nius drabužius ir atiduoti į 
vadinamą “prožarką” (karštą 
kamerą) išdeginimui, kad ne
būtų parazitų,

Drabužių kaitinimo (degi
nimo) paprotį T. Sąjungoje 
buvo įvedęs Leninas revoliu
cijos metais, kai visoje ša
lyje pradėjo siaust dėmėtoji 
šiltinė. Tada jis pasakė: “Arba 
utėlės nugalės komunizmą, ar

ba komunizmas — utėles”. Ši 
“geniali” jo mintis tebevyk
doma ir dabar kalėjimuose 
bei lageriuose ...

Taigi apatinius drabužius 
sudėjome ant geležinių žiedų 
ir atidavėm pirtininkui. Jis 
mums davė geležinį žetonėlį, 
kad drabužiai atiduoti į “pro
žarką”. Mazgotis po šaltu 
dušu mums leido gal 15-20 min. 
Nusiprausę išėjome per kitas 
duris ir stojome į eilę, kad 
gautume apatinius drabužius. 
Atnešė juos karštus, o geleži
niai žiedai buvo taip įkaitinti, 
kad negalėjome jų nė į rankas 
paimti. Mums grąžino nebe 
tuos baltinius, kuriuos pri
davėme. Didesnio ūgio kali
niai, gavę mažo ūgio kalinių 
baltinius, negalėjo jais apsi
vilkti ir turėjo eiti į kame
ras be baltinių.

Daugybė kalinių
Į politinius kalinius “buta- 

vikai” (kriminaliniai) žiūrėjo 
su pagarba. Jų atamanas (va
das) neleido manęs skriausti.

Kai pabuvojau etapiniuose 
traukiniuose, persiunčiamuo
se kalėjimuose, savo akimis 
pamačiau, kiek daug T. Sąjun
goje yra kalinių, o ypač krimi
nalinių! Sovietinėje spaudoje 
retai terašoma apie žmogžu
dystes, apiplėšimus, vagystes, 
išprievartavimus, tarsi jų bū
tų labai mažai. O dabar savo 
akimis pamačiau milžinišką 
kalinių armiją. Užtvindyti 
jais ištisi Rusijos plotai. 
Vien tik Gorkio kalėjime sa
kė esant per 10 tūkstančių. 
O juk tokių kalėjimų T. Są
jungoje yra daug!

Būdamas laisvėje, matyda
vau, kas yra skelbiama garbės 
lentose, parodų salėse, sta
tistikos biuleteniuose, kas 
rašoma spaudoje, rodoma te
levizijos bei kino ekranuose; 
girdėdavau kas kalbama per 
radiją. O dabar, būdamas už 
grotų, bendraudamas su kali
niais, išvydau kitą pasaulį, 
pamačiau tai, kas slepiasi už 
tų garbės lentų, parodų bei 
oficialiai skelbiamų statisti
kos duomenų, už blizgančių 
stendų, už masinės informaci
jos priemonėmis skelbiamos 
informacijos plačiajai visuo- 
menie, savo krašto liaudžiai.

Materialistinio amžiaus 
žmogų vargina ir žudo ne tiek 
turtas ar jo stoka, kiek rū
pestis juo. Tai materialisti
nio auklėjimo žymė, o taip pat 
ir bausmė. Dabartinis žmogus 
yra pažemintas visomis tomis 
materialinių vertybių kūrimo, 
gamybos pastangomis, kurios 
nustelbia ir išstumia visas ki
tas.

Aprūpinti rytdieną medžia
ginėmis vertybėmis tarnauja 
ir taupomosios kasos, paskolos 
lakštai, socialinis draudimas, 
privalomasis draudimas, drau
dimas nuo nelaimingų atsitiki
mų, draudimas nuo stichinių 
nelaimių, turto draudimas ir 
t.t., net visa valstybės san
tvarka tam tikslui tarnauja. 
Bet ar žmogus dabar saugesnis 
ir labiau aprūpintas? Anaip
tol. Tikėjimą ir pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda atmetus, atei
ties netikrumas dar labiau 
graužia žmogaus širdį. -

Egzistencijos centre turi 
stovėti ne daiktas, ne mate
rija, bet mūsų asmuo, mūsų 
siela. Kai egzistencijos centre 
žmogus pastatė turtą ar daik
tą, pats žmogus atsidūrė pa
kraštyje, pats pavirto daik
tu... Tai materialistinio 
žmogaus skaudus pralaimėji
mas ir pažeminimas. (B.d.)

AfA 
ANGELEI IR ALFONSUI 

ŠMIGELSKIAMS 
mirus,

jų dukrą LORETĄ, žentą PETRĄ ir vaikaites su vyrais 
nuoširdžiai užjaučiu -

A. Viskontas

AfA 
VILIUI ŽALKAUSKUl

JAV-se mirus, 
jo dukrą ADĄ MONSVILIENĘ ir jos vyrą nuošir
džiai užjaučiame -

M. V. Kriščiūnai
E. Ališauskienė

AfA 
advokatui ALGIUI PUTERIUI
taip anksti iškeliavus amžinybėn, 

netekimo skausmu dalinuosi su tėvais - ANELE ir 
JONU, broliu ROMU, žmona DONATA ir dukrytėmis -

Marija Ramūnienė,
Ottawa, Ont.

Mylimam Tėvui
AfA 

JUOZUI PUTRIMUI
mirus Lietuvoje,

jo dukrą MAGELIONĄ LAURINAVIČIENĘ, sūnų MIN
DAUGĄ PUTRIMĄ ir jų šeimas liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu su jais liūdime -

Alfonsas Marcis ir dukros 
Ričardas Dirvelis

Los Angeles “Spindulio” steigėjai ir 
ilgametei mokytojai bei vadovei

AfA 
ONAI RAZUTIENEI

netikėtai mirus,
• ; ,r,tnt .|ir»r.r| t:i~":■ o.i or tkhipiv irt

jOŠ'Vyfą/ dukrą DANGUOLĘ VARNIENĘ bei josi,:’! 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame. Reiškiame gilią'“"1 
užuojautą “Spindulio” nariams, netekusiems nuo
latinės globėjos, pašventusios visą savo gyvenimą 
lietuviškam žodžiui, dainai ir šokiui -
Hamilton, Ont. “G YVĄ TA RA S ”

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
AfA

ROMOS MIKALAUSKAITĖS- 
MATONIENĖS

1986 m. kovo 24 d. mirties šešėlis aptemdė mūsų 
namus ir širdis. Po sunkios ligos ir operacijų, mirtis išplėšė 
ją iš mūsų tarpo.

Roma gimė 1933 m. gegužės 3 d. Jurbarke. Pradžios 
mokyklą baigė Jurbarke. Vos pradėjus gimnaziją, frontui 
artėjant, su tėveliais pasitraukė į vakarus. Vokietijoje lankė 
gimnaziją ir atvykusi į Ameriką Worchester mieste ją baigė. 
Ilgus metus dirbdama banke, baigė buhalteriją bei sąskai
tybą.

1954 m. sukūrė šeimą su Romu Matoniu. Susilaukė duk
relės Nijolės ir sūnaus Ričardo. Motinai, broliui ir tetai per
sikėlus gyventi į Floridą, St. Petersburg Beach, palaikė 
glaudžius ryšius ir nuoširdžiai jais rūpinosi.

1987 m. kovo 29 d. St. Petersburge, Floridoj, Šv. Vardo 
šventovėje bus atnašaujamos Šv. Mišios už jos vėlę. Malo
niai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
Romą maldose.

Brangioji ilsėkis ramybėje, mes Tavęs niekad nepa
miršime.

Velionės liūdi: motina, vyras, dukra, sūnus, brolis ir 
teta.

Bronė Urbonienė

Canadian Slrt fHcmorials 3Ltb

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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.
fel.233-4486



“Laisvę Lietuvai” — reikalauja protesto demonstracijos dalyviai Toronte, kur koncertavo Raudonosios armijos 
choras. Kiti plakato įrašai: “Raudonieji fašistai nešdinkitės iš Lietuvos” Nuotr. St. Dabkaus

Priešabortinės demonstracijos Vašingtone
Jose dalyvavusio spaudos bendradarbio įspūdžiai

“Novosti” Kremliaus tarnyboje
Visi sovietų žurnalistai yra 
valdžios apmokami tarnauto
jai, — sakė jis, — o komunis
tų partija turi absoliučių in
formacijos šaltinių kontrolę 
— visą be išimties.

Įsteigta 1961 m., “Novosti” 
agentūra pasiskelbė esanti 
“neoficiali” sovietinė žinių 
agentūra, kai “Tass” esanti 
“oficiali” žinių tarnyba. “No
vosti” turi apie 7,000 tarnau
tojų, kurių dauguma dirba už
sienyje. “Tass” ir “Novosti” 
naudojamos rinkti informaci
jai špionažo tikslais ir vykdyti 
Kremliaus dezinformciją už
sienyje. Skaitytojai yra girdė
ję apie prezidento Reagano 
raštų falsifikavimą ir fabri- 
kavimą. Visa tai rodo, kaip toli 
eina sovietų įžūlumas, kurį 
Gorbačiovas dabar nori už
glostyti “glasnost” taktika.

Į Japoniją pabėgęs KGB ma
joras Stanislav Levčenko tvir
tina, kad pusė “Novosti” per
sonalo užsienyje dirba KGB 
(sovietų saugumui) ar GRU 
(sovietų kariniam špionažui). 
Man pačiam yra žinoma, kad 
net kultūros reikalams atsto
vauti skirti vadinamieji so
vietų diplomatai yra GRU na
riai. “Kai kurie jų, — tęsia 
Levčenko, — atvirai tarnauja 
sovietinei propagandai (tai 
yra suprantama), tačiau dau
gelis vykdo “tamsiąją propa
gandą”, skleisdami sovietų 
(subversyvines) idėjas ir įsi
filtruodami į masinės komu
nikacijos kanalus užsienyje”.

Štai pavyzdys, kaip “Novos
ti” tarnauja Kremliui. Nese
niai Japonijoje buvo išleis
ta knyga “Prezidento nusikal
timas”. “Novosti” agentų dėka 
knygą išgyrė prosovietiniai 
kritikai. Knyga, tariamai pa
rašyta japonų žurnalisto, gė
dingai įtikinėja, esą sovietų 
karo lėktuvų susprogdintasis 
Korėjos keleivinis lėktuvas, 
kuriame skrido 269 įvairių 
kraštų keleiviai, vykdęs JAV 
špionažo misiją. Knygos auto
rius — Akio Takahashi. Pra- 
vedus užsienio koresponden
tams tyrinėjimą, greitai pa
aiškėjo, kad Japonijoje tokio 
žurnalisto iš viso nesama. Spė
jama, kad tą knygą rašė KGB 
apmokamas Akio Yamada, pa
sirašęs slapyvardžiu. Gauta 
patikimų žinių, kad knygą re
dagavę KGB “operatyvai”.

Štai kitas klasiškas pavyz
dys, kaip “Novosti” žinių tarny
bos vardu vykdo subversyvines 
operacijas. 1983 m. iš Berno 
Šveicarijoje buvo išvytas “No
vosti” personalas dėl “įžūlaus 
kišimosi į Šveicarijos vidaus 
reikalus”. Šveicarų žvalgyba 
susekė, kad “Novosti”, veikusi 
Aleksėj Dumovo vadovybėje, 
buvo “tikras subversijos ir 
agitacijos centras, kurio prie
kin priedangai buvo išstumti 
keli šveicarų kolaborantai”. 
Durnovas buvo išvytas iš Švei
carijos drauge su KGB valdi
ninku Leonidu Ovčinikovu, 
dirbusiu sovietų misijoje (Že
nevoje) ir prižiūrėjusiu jo 
veiklą.

Šveicarijos vyriausybė ap
kaltino Dumovą šveicarų pilie
čių kurstymu neiti atlikti ka
rinės prievolės; organizavimu 
prieš Ameriką nukreiptų “tai
kos” manifestacijų Berne; tre
niravimu savo įstaigose para- 
militarinės jaunimo grupės

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Nebe pirmas Sovietų Sąjun
gos diktatorius pasirodo su 
naujais šūkiais. Jie esą turi 
reikšti pakeitimus totalistinė- 
je sistemoje, kuri iš viso pa
keitimą nepripažįsta.

Gorbačiovas pasirodė Vaka
rams ne tik su nauja eilute, 
aristokratiška šypsena, bet ir 
su šūkiu “glasnost”. Tas žodis 
reiškia atvirumą, o drauge 
prisipažinimą praeities klai
dų. Dabar rinkimai bus “demo- 
kratiškesni”, nes balsuotojai 
galės laisvai pasirinkti kan
didatą, suprantama, tiktai iš 
komunistą partijos sąrašo. 
Sacharovas perkeltas Maskvon 
— “tekalba jis atvirai mūsą 
akyse”! Dabar Gorbačiovas ro
do “glasnost” ir spaudos sri
tyje: nori būti atviras ir pri
einamas. Žodžiu, norima suda
ryti įspūdį, kad uždara sovie
tą visuomenė atsiveria pasau- 

i* liui,--hors SVhfibitfūšiais~1 jfi’1 
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trys buvę KGB generolai, ją 
tarpe dabartinis sovietų už
sienio reikalų min. Schevard- 
nadze. Kremliaus vartai ati
daromi užsienio spaudai. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad laisvo
jo pasaulio korespondentai 
gali važinėti po Afganistaną, 
Lietuvą ar Sibiro “gulagus”. 
Tuo tarpu vartai atkelti tik
tai į Kremlių.

Kiekvieną kartą, kai užsie
nio korespondentai renkasi 
spaudos konferencijai sovie
tų užsienio reikalų ministe
rijoje, mato kokia praraja 
skiria žinių telkimo ir perda
vimo darbą Sovietų Sąjungoje 
ir laisvajame pasaulyje. Da
bartinis ministerijos “spokes
man” Gennady Gerasimov yra 
žurnalistas — buvęs “Novosti” 
žinių agentūros vicedirekto
rius. Atrodo, lipdamas karje
ros laiptais, jis ligi šiol klaidų 
nepridarė. Būdamas “Novosti” 
korespondentu Niujorke, pra
moko anglų kalbos. Visa tai 
naujame paskyrime išeina į 
naudą: ir žurnalistas, ir ang
liškai mokantis.

“Novosti” save vadina “ne
priklausoma žinių tarnyba”, 
būdama Kremliaus įrankiu ži
nią manipuliacijai ir specia
liems uždaviniams atlikti. 
Daugeliui užjūrio korespon
dentų atrodo, kad Gerasimovo 
perkėlimas patvirtina visų jau 
priimtą nuomonę, kad “Novos
ti” ne tik skleidžia Kremliui 
tarnaujančias žinias, bet ir 
atlieka labai aktyvų vaidmenį 
Kremliaus špionažo tinkle. Tai 
legali priedanga agentams, 
o drauge ir “legalus kanalas” 
KGB klaidinimo vajui vesti.

Visa tai seniai išaiškinta. 
Nežiūrint to, “Novosti” ir to
liau stengiasi pabrėžti savo 
nepriklausomumą nuo val
džios. Anglijon pabėgęs vete
ranas sovietų žinių agentūros 
“Tass" korespondentas Uja 
Džirkvelov viešai pareiškė: 
“Visi sovietų koresponden
tai yra vienu ar kitu būdu KGB 
agentai”. O KGB neturi nieko 
bendro nei su atvirumu, nei su 
garbingumu. KGB ir atvirumas 
— tai dvi nesuderinamos prie
šingybės.

Džirkvelovas irgi prisipa
žino atlikęs “dvigubą darbą”, 
būdamas Kremliaus tarnyboje 
per 25 pastaruosius metus. 

vadų, kurie įsakyti surogani- 
zavo kruvinas manifestacijas; 
kurstymu triukšmingais pro
testais trukdyti šveicarų par
lamento darbą, kad darbo sesi
ja būtų nutraukta. Tai toks bu
vo pagrindinis “Novosti” užda
vinys Šveicarijoje.

Dumovo ir Ovčinikovo išviji
mas iš Šveicarijos buvo tiktai 
naujas epizodas iš visos eilės 
kitų, vykdomų kituose kraštuo
se. 1981 m. “Novosti” korespon
dentas spruko iš Ispanijos, 
sužinojęs, kad ispanų žvalgyba 
buvo susekusi tikrąją jo pa
skirtį: telkti Sovietų Sąjungai 
agentus Ispanijos kariuome
nėje. Jo veiklą iš Madrido 
kontroliavęs sovietų ambasa
dos sekretorius taip pat buvo 
išvytas iš krašto. k

1980 m. Naujosios Zelandi
jos vyriausybė davė “Novosti” 
korespondentui Oklande — 
Sergejui Ziminui 72 valandas 
išsinešdinti iš krašto. Prie
žastis — subversyvinė vėiklh. 
Dviem dienom praėjus, sovie
tų ambasadorius Vsevolod 
Sofinsky irgi buvo išprašytas 
iš Naujosios Zelandijos už pa
pirkimą sovietams palankia 
tapusios politinės partijos.

Kaip “atvirai” veikia sovie
tų žurnalistai, parodo dar vie
nas Džirkvelovo papasakotas 
pavyzdys. Kai 1975 m. Zambija 
atsisakė Džirkvelovą paskirti 
korespondentu, jis buvęs tuo
jau paskirtas Pasaulinės svei
katos organizacijos Ženevoje 
informacijos valdininku. Į jo 
tiesiogines pareigas įėjęs nuo
latinis sovietų misijos infor
mavimas apie slaptus tarptau
tinės organizacijos reikalus. ■

Kalbėdamas apie “glasnost” 
dabartinis Kremliaus “solis
tas” Gorbačiovas neturėtų už
miršti, kad laisvasis pasaulis 
jo žodžius priima tik ką su
trauktai atpasakotų faktų švie
soje.

Linkdlnas kartą vienam lan
kytojui Baltuosiuose rūmuose 
pasakė: “Teisybė, kad yra ga
lima apgauti visus žmones ku
rį laiką; galima kai kuriuos 
žmones apgauti visą laiką, bet 
negalima apgauti visų žmonių 
visam laikui”.

Kokia yra sovietų “glasnost” 
ir ko vertas Kremliaus viešai 
ir atvirai duotas garbės žo
dis, žinome nuo 1940 m. bir
želio penkioliktosios, kai so
vietų tankai sudrebino tris 
Baltijos valstybes. Toks buvo 
Kremliaus iškilmingai “vi
siems laikams” sudarytų tar
pusavio sutarčių likimas.

Reformos kompartijos vidu
je pasaulio nešildo ir ne
šaldo. Priespaudos jungą ne
šančios tautos laukia prie
spaudos pabaigos ir pradžios 
laisvo bei savarankiško gyve
nimo.

BRONIUS VAŠKAITIS

1973 m. sausio 22 d. aukščiau
siam JAV teismui legalizavus 
abortus, prasidėję negimusių 
įvairiose stadijose kūdikių 
masinės žudynės. Pagal statis
tinius duomenis, jų pastaruoju 
metu šiame krašte kiekvienais 
metais nužudoma apie 1,5 mili
jono. Vos tik šį gėdingą nuo
sprendį paskelbus, buvo aišku, 
kad labai nusikalstama huma
niškumui ir Dievo įsakymui 
nežudyti. Tuojau pradėjo for
muotis įvairios grupės, norin
čios šį absurdišką teismo 
sprendimą panaikinti ir išgel
bėti milijonų, dar šį pasaulį 
neišvydusių kūdikių gyvybes. 
Šių kilnių tikslų siekdami, 
kiekvienų nuosprendžio pa
skelbimo metinių proga žmo
nės iš visos Amerikos renkasi 
į sostinę Vašingtoną ir ryž
tingai reiškia protestą visiem, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du ir toliau priešinasi abortų 
suvaržymui.

1987 m. sausio 22 d. jau ke
turiolikti metai iš eilės prieš
abortinės organizacijos Va
šingtone vėl šaukė amerikie
čių tarpe plačiai žinomą 
“March for Life”, t. y. žygį 
gyvybių gelbėjimui. Masinių 
demonstracijų išvakarėse per 
televiziją ir radijo stotis 
pasigirdo balsai, kad rytinį 
Amerikos pakraštį nusiaubs 
šiais metais tame rajone di
džiausia sniego pūga, vieto
mis palikdama dviejų pėdų 
dangą. Besiruošiantiem vykti 
į demonstracijas, o ypač jų 
rengėjam, tai buvo nemaloni 
žinia. Bet ką gi darysi — 
“March for Life” atšaukti jau 
buvo permažai laiko. Viltasi, 
kad šiuokart oro pranešėjai 
gal suklys ir nebus blogai. 
Deja, kaip beveik visada, jie 
buvo teisūs.

Filadelfijoj sausio 22 d. ry
tas aušo pamažu, nes dangus 
buvo padengtas sunkiais snie
go debesim. Aštuntą valandą, 
vos autobusam išnirus iš mies
to, mus pasitiko pirmosios 
snaigės, kurios, laikui slen
kant, vis. tirštėjOj.ii.p.. važiavi
mas sunkėjo. Vietoj trijų, į Va
šingtoną važiavome keturias 
valandas.

Ellipse aikštėje, esančioje 
netoli Baltųjų rūmų, kur kas
met vyksta priešabortinės 
demonstracijos, kalbėtojų 
platforma jau buvo apsupta 
sniege paskendusios minios. 
Apsnigtos buvo kyšančios vė
liavos ir daugybė įvairaus dy
džio plakatai su juose sunkiai 
beišskaitomais priešaborti- 
niais šūkiais. Vieni garsiai 
kalbėjo Rožinį, kiti tyliai mel
dėsi, treti skandavo su abor
tais susijusius šūkius, o iš 
garsiakalbių sklido muzikos ir 
giesmių garsai, kuriuos grei
tai nusmelkė tirštas, šlapias 
sniegas.

Lygiai 12 v. Nellie Gray, de
monstracijų programos vado
vė, paprašė tylos ir pranešė, 
kad per garsiakalbį, sujungtą 
su Baltaisiais rūmais, netru
kus išgirsime prez. Ronaldo 
Reagano specialų pranešimą. 
Tuojau viskas nurimo, išsky
rus šėlstančią pūgą. Minia 
prezidento žodį sutiko entu
ziastingais plojimais. Padė
kojęs žmonos ir savo vardu už 
tą rytą jiems demonstracijų 
rengėjų įteiktas raudonas ro
žes, pasidžiaugė dideliu da
lyvių ryžtu, siekiant kilnaus 
tikslo. “Šiandieną jūs mums 
primenate, kad abortai nėra 
paprasta medicininė procedū
ra, o gyvybės atėmimas žmo
giškai būtybei. Jungtinėm 
jėgom mes panaikinsim aukš
čiausio teismo sprendimą ir 
šią tragediją”.

Dera pastebėti, kad Reaga- 
nas yra pirmasis Amerikos 
prezidentas, solidarizuojan

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

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).
Vasario 16 šventės dalyviai Klivlande klauso paskaitos V. Bacevičius

tis su abortų priešininkais. 
Jis jau treti metai iš eilės 
Ellipse aikštėje susirinku
siem taria paguodos žodį ir, 
atrodo, daro viską, kad būtų 
panaikintas gėdingas teismo 
nutarimas. Tuo tarpu didžio
sios komunikacijos priemonės 
(spauda, radijas, televizija) 
ir milžiniškom demonstraci
jom skiria labai mažai dėme
sio.

Nellei Gray abortus palygi
nus su JAV istorijoj tamsiom 
segregacijos ir vergijos dė
mėm, Jesse Helms (R-North 
Carolina) savo jausmingame 
žodyje priminė, kad abortai 
yra Amerikos holokaustas. Ki
ti kalbėtojai savo praneši
mus dėl blogo oro trumpino. 
Po 45 min. griežtų pasisaky
mų prieš abortus, buvo pra
nešta, kad žygiuosime prie 
aukščiausio teismo rūmų. Dėl 
gausaus sniego judėjimas gat
vėse jau buvo pakrikęs, ir 
mes gavome įsakymą klampoti 
Pensilvanijos alėjos šaligat
viais. Žiūrint į žemėlapį, at
rodė, kad tie rūmai nėra toli, 
bet mums juos pasiekti užtru
ko daugiau kaip dvi valandas. 
Ypatingai sunku buvo kopti į 
Capitol Hill, nes sniego dan
ga nuo daugelio kojų jau buvo 
virtusi buza, o, be to, pečius 
slėgė sudrėkę ir sniegu aplipę 
drabužiai.

Nepaisant pūgos daromų ne
malonumų, žygininkų nuotaika 
visą laiką buvo pakili. Viena 
bendrakeleivė, paklausta, ar 
jos nevargina tokios nepalan
kios oro sąlygos, ramiai atsa
kė, kad kūdikiai daug labiau 
kenčia nuo žudikų, negu mes 
nuo sniego. Kita pridūrė, esą 
negimę kūdikiai žudomi kiek
vieną dieną, nežiūrint koks 
yra oras. Mūsų pareiga, sakė 
ji, tas žudynes sustabdyti.

Prie aukščiausiojo teismo 
rūmų mus sutiko policininkai 
ir įsakė nesiartinti prie jų du
rų. Vis dėlto 23 demonstrantai 
peržengė nustatytą ribą ir, su
klaupę sniege, pradėjo mels
tis. Policija juos tuojau suėmė. 
Minia ilgai skandavo piktus, 
prieš aukščiausią teismą nu
kreiptus šūkius. Žydai savo 
plakate sakė, kad jie protes
tuoja prieš antrą holokaustą. 
Demonstracijos stuburkaulį 
sudaro katalikai.

Vėliau vieni klampojo prie 
paliktų autobusų, o kiti lan
kė savo valstijų senatorius, 
kongresmanus. Kai kuriem dė
kojo už paramą priešaborti- 
niuose reikaluose, o kitiem 
priminė jų nepageidaujamą 
palankumą abortus proteguo- 
jantiem. Šiuo metu 35 sena
toriai iš 100 yra aiškūs abor
tų smerkėjai, o kiti savo nuo
mones kaitalioja arba pasto
viai remia teismo nutarimą.

1986 m. demonstracijose da
lyvavo apie 37.000 įvairaus 
amžiaus žmonių. Šiemet daly
vių skaičius buvo žymiai ma
žesnis, bet didelę daugumą 
sudarė jauni žmonės. Į minios 
dydį, be abejonės, nemažos 
įtakos turi oras. Gal kai kam 
bus sunku patikėti, jog pernai 
sausio 22 d. Vašingtone tempe
ratūra siekė 70°F.

Priešabortinės akcijos vei
kėjai yra nuomonės, kad kūdi
kių žudymas tol nebus sustab
dytas, kol masės nebus įtikin
tos, jog tai yra didelis nusikal
timas. Šio tikslo siekiant, pa
naudojama spauda, šiek tiek 
televizija, radijo programos, 
demonstracijos prieš abortus 
darančias klinikas. Didžiau
sią žmonėm įspūdį daro prieš 
kelerius metus paruoštas fil
mas “The Silent Scream” (Ty
lus šauksmas), kuriame pasku
tinių techninių priemonių pa
galba yra parodoma baisi vie
no aborto procedūra. Nežiū
rint visko, priešabortinė ko
va dar bus ilga ir sunki.
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Dalis politinių studijų rengėjų bei programos dalyvių Los Angeles mieste. 
Iš kairės: Ingrida Bublienė, Juozas Kojelis, Angelė Nelsienė; stovi: Jonas 
Matulaitis, Algis Raulinaitis, Vytautas Vidugiris — programos koordina
torius, Gintė Damušytė, dr. Zigmas Brinkis Nuotr. A. Polikaičio

Politinės studijos Los Angeles mieste
Įdomius pareiškimus padarė neseniai iš Lietuvos pasitraukęs 

rašytojas Saulius-Tomas Kondrotas

J. KOJELIS

Dvi dienas, 1987 m. sausio 31 
ir vasario 1, Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
vyko XIX metinės politinės 
studijos, suorganizuotos JAV 
LB Vakarų apygardos, LJ s-gos 
L.A. skyriaus, LF bičiulių 
L.A. sambūrio valdybų ir Bal- 
tiečių laisvės lygos lietuvių 
sekcijos.

Studijų programoje buvo 
trys simpoziumai, trys paskai
tos, pamaldos už mirusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės kovo
tojus su specialiomis maldo
mis ir skaitymu iš “LKB kroni
kos”. Pamaldų metu jautrų ei
lėraštį skaitė poetas Bernar
das Brazdžionis, švenčiąs 80 
metų amžiaus sukaktį.

Didžioji studijų atrakcija 
buvo 1986 m. rugpjūčio mėne
sį iš Lietuvos pasitraukęs 33 
metų rašytojas Saulius-Tomas 
Kondrotas. Jis jau yra atvykęs 
į Ameriką ir apsigyvenęs Va
šingtone. .; - į

Rašytojas Kondrotas pada
rė pranešimą “Kodėl aš pasi
traukiau iš Lietuvos?” ir da
lyvavo kolektyviniame svarsty
me apie Gorbačiovo plačiai 
garsinamą “atvirumo” Sovietų 
Sąjungoje politiką, skelbia
mą “glasnost” vardu. Svarbiau
sia pasitraukimo priežastis 
buvusi dvasinė-literatūrinė: 
ten varžoma rašytojo laisvė 
reikštis kūrybiškai. “Lietuvo
je (ir aplamai Sovietų Sąjun
goje) kultūros, literatūros 
diskriminacija labai stipri. 
Ištisi literatūros žanrai ne
turi teisės egzistuoti: misti
nis romanas, gotikinis (arba 
siaubo) romanas, erotinis ro
manas, netgi paprasčiausias 
detektyvinis romanas”. Jautęs 
valdžios nepasitikėjimą jo li
teratūrine pozicija. O jis no
rįs “galvoti, kas patinka, jaus
ti, kas patinka, rašyti, kas 
patinka”. Iš kitų pasitrauki
mo priežasčių minėjo informa
cijos badą ir pačią atstumian
čią sistemą, kuri viską prižiū
ri, kontroliuoja, varžo ar lei
džia, pamoko, nurodo, įtaigoja. 
Pagaliau buvęs ir nuotykio 
jieškojimas.

Gorbačiovo “atvirumo” poli
tikos tikslus svarstė Gintė 
Damušytė iš Niujorko, rašyto
jas Saulius Kondrotas ir los- 
angelietis Juozas Kojelis. 
Kondrotas reiškė tokias min
tis.

Paleidžia kai kuriuos kali
nius, bet turi būti paleisti visi 
politiniai kaliniai, jų atsipra
šyta ir atlyginta už skriaudą. 
Žuvusiems kaliniams reikia 
pastatyti paminklą. Negali bū
ti uždraustų temų. Reikia 
leisti svarstyti religijos ir 
tautinius klausimus, kritikuo
ti sistemą, partijos veiklą ir 
patį Gorbačiovą. Tautoms rei
kia leisti laisvai rinktis savo 
egzistencijos formas. Kai Lie
tuvoje ir kitose respublikose 
bus pravestas plebiscitas dėl 
nepriklausomybės, tada bus 
galima sakyti, kad “glasnost” 
— atvirumas yra.

Atsakinėdamas į klausimus, 
Kondrotas pritarė važiavi
mams į Lietuvą, o dėl čia at
vykstančių turi abejonių. Jis 
mano, kad daugumas atvyks
tančių turį tam tikras užduo
tis. Leidimas užsienio lietu
vių knygų Lietuvoje turįs tiks
lą susilpninti išeivijos pasi
priešinimą.

Penki 17-24 m. jaunuoliai 
svarstė Jaunimo sąjungos ir 
ideologinių organizacijų san
tykiavimo klausimą, o Lietu
vių Bendruomenės darbuoto
jų kolektyvas perkratinėjo 
JAV LB XI tarybos antrosios 
sesijos nutarimus.

Ingrida Bublienė iš Klivlan- 
do, JAV LB kultūros komisijos 
pirmininkė, skaitė paskaitą 
“Kultūros ir politikos sąvei
ka išeivijoje”. Jos nuomone, 
politinės jėgos sukurti nega
lime, nes esame negausūs. Tu
rime reprezentuotis aukščiau
sios kokybės kultūra. Reikia 
išeiti iš parapijinio masto 
kutūrinio veikimo ir atsisaky
ti kaimo kultūros, kuri Ameri
kos visuomenei nėra patrauk
li. Mūsų kultūrininkai turėtų 
dalyvauti įtakingose ameri
kiečių organizacijose ir įsi
gyti draugų, kurie padėtų mū
sų menininkams plačiau atver
ti duris į gyvenamojo krašto 
visuomenę. Čiurlionio galeri
ją įregistruoti meno galerijų 
sąjungoje, geriausias mūsų 
kompozicijas pateikti žymie
siems pianistams ir dirigen
tams, vertingus veikalus leis
ti amerikiečių knygų leidyk
lose.

Gintė Damušytė iš Niujorko, 
kalbėjusi apie tai, kas lie
tuviškoje Veikloje daroma ir 
kas dar būtų galima daryti, 
reiškė kiek skirtingas mintis. 
Pasirinkusi tezę, jog “savo li
kimą turime dalytis su tauta”, 
ji įrodinėjo, kad ir mes pajė
giame, o geriau susiorganiza
vę dar daugiau pajėgtume pa
siekti viešąją opiniją. Teisin
ga ir paveikiai pateikiama in
formacija yra didelė jėga. In
formacija turi apimti ne tik 
Lietuvos laisvės bylą, bet taip 
pat kultūrinio bei visuome
ninio gyvenimo laimėjimus. 
Per išeiviją laisvąjį pasaulį 
turi pasiekti ir laisvas paverg
tos tautos žodis. Mums reikia 
planingo jaunosios kartos tau
tinio sąmoningumo ugdymo. 
Iki šiol ta sritis apleista, 
ir jaunimas neparuošiamas 
politinei akcijai. Investavę 
600,000 lietuviškų dolerių, 
įkūrėme lituanistikos kated
rą, bet sustojome prie litera
tūros ir kalbos. Vilniaus uni
versitete tos disciplinos turi 
daug daugiau galimybių, negu 
sovietų prievartaujama Lietu
vos istorija.

Lietuvių informacijos cent
ras Niujorke atlieka svarbių, 
konkrečių darbų, bet reikia 
stiprintis ir Vašingtone. To
dėl remtinas projektas ten 
įsteigti lietuvišką centrą su 
profesionaliai vedamu biuru 
Lietuvos ir lietuvių intere
sams ginti. Nebepasitenkinti 
savanoriais mėgėjais, bet 
samdyti profesionalus. “Tada 
mūsų politika nesiribos vien 
tik pasyviu pasaulio įvykių 
stebėjimu, bet stengsis įsi
jungti į aktyvų politinį pro
cesą”, paskaitą baigdama pa
reiškė Gintė Damušytė.

Vasario 1 d. posėdžių me
tu buvo pagerbtas jubiliatas 
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Iš Baltųjų rūmų gauti du 
sveikinimai — prezidento Ro
naldo Reagano ir krikštasū
nio Lino Kojelio. JAV Lietu
vių. Bendruomenės vardu pa
sveikino Ingrida Bublienė, o 
studijų organizatorių vardu — 
programos koordinatorius Vy
tautas Vidugiris.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
NUTILO ŠABANIAUSKAS

Vilniuje vasario 9 d. mirė gau
siomis šlagerių plokštelėmis 
pasižymėjęs lyrinis tenoras 
Antanas Sabaniauskas, gimęs 
Jurbarke 1903 m. gruodžio 20 
d. Velionis 1923-27 m. gyveno 
Italijoje, kur turėjo progą su
sipažinti su italų kalba ir ita
liško stiliaus dainavimu. Grįžęs 
Lietuvon, dainavo Kauno operos 
chore, sukūrė keletą mažesnių 
vaidmenų. Labiausiai betgi iš
garsėjo tuo laiku labai popu
liariomis šlagerių plokštelė
mis. Iš prigimties turėdamas 
gražų balsą, tapo populiariau
siu šlagerių dainininku nepri
klausomybės metais. A. Šaba- 
niausko įdainuotos plokštelės 
susilaukė papildomų laidų po
karinėje išeivijoje, gyvenusio
je 1944 m. paliktos Lietuvos pri
siminimais. Pokaryje A. Saba
niauskas dainavo Vilniaus ope
ros ir filharmonijos choruose, 
koncertavo su įvairiais pramo
giniais ansambliais.

MOTORIZUOTI PIRATAI
Taip pavadintą advokato Igno 

Meškausko pranešimą iš teismo 
salės paskelbė “Komjaunimo 
tiesa” sausio 7 d. laidoje. Jame 
pasakojama apie vidurnaktį pa
sibaigusį šokių vakarą Kėdai
nių rajone. Trys merginos vieš
keliu pėsčios grįžo namo. Jas 
bandė pasigauti iš sustojusio 
“Moskvičiaus" iššokę vyrukai. 
Dviem pavyko pabėgti, o trečią 
jie atsitempė automobilin. Še
ši jaunuoliai ją nusivežė prie 
Bakainių piliakalnio ir ten iš
niekino. Mergina tik po dviejų 
valandų buvo atvežta ir išmes
ta iš automobilio netoli namų. 
Nukentėjusi atpažino dalį šo
kiuose dalyvavusių vaikinų. 
Nusikaltėliai buvo surasti nau
jojoje Pelėdnagių gyvenvietė
je, Kėdainių rajone prie Nevė
žio krantų. Tada jų gelbėti šoko 
tėvai, nukentėjusiajai pradėję 
siūlyti "Žigulius”, “Volgą” — ko 
tik norėtų širdis, jeigu ji atsi
sakytų bylos už grupinį prievar
tavimą. Pasak advokato I. Meš
kausko, nukentėjusi mergina bu
vo eilinių kolchozo darbininkų 
dukra, o jos išniekintojai — “ge
rų šeimų” sūnūs, kurie staiga 
atsidūrė kaltinamųjų suole, ma
myčių aprengti madingais dra
bužiais. Išsisukti nepavyko. Nie
kas negalėjo patikėti, kad iš
niekintoji mergina savo noru vi
durnaktį su gauja vaikinų atvy
ko prie Bakainių piliakalnio. 
Teisiamieji prisipažino įvykdę 
žiaurų nusikaltimą, teisinda
miesi, kad jie buvo išgėrę. Jiems 
teks praleisti ilgus metus darbo 
stovyklose.

ŠLAPELIU KNYGYNAS
1986 m. sukako 80 metų Mari

jos Piaseckaitės - Šlapelienės 
(1880—1977) su vyru dr. Jurgiu 
Šlapeliu (1876—1941) Vilniuje 
įsteigtam knygynui, kuris ilgus 
metus buvo kultūriniu lietuvių 
centru. Sukakties proga duome
nų “Tiesos” vasario 4 d. laidoje 
pateikia žurnalistas Kazimieras 
Umbražiūnas. Panaikinus spau
dos draudimą, inž. Petras Vilei
šis gavo leidimą atidaryti pir
mąjį lietuvių knygyną Vilniuje. 
Tą “Vilniaus žinių” laikraščio 
knygyną tvarkė Marija Piasec- 
kaitė, talkinama Elenos Brazai- 
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tytės ir Antaninos Davidauskai- 
tės. Pradžia buvo sunki, nes trū
ko knygų. Knygynas turėjo tik 
Tilžėje spaudos draudimo me
tais išleistų knygelių. M. Pia- 
seckaitė pradėjo atsivežti knygų 
iš Petrapilio mokslų akademi
jos, užsisakyti iš leidėjo A. 01- 
ševskio Čikagoje. Kai 1905 m. pa
baigoje revoliucija pasiekė Vil
nių, M. Piaseckaitė-Šlapelienė 
su dr. J. Šlapeliu ir bendradar
be E. Brazaityte įsteigė naują 
knygyną dabartinėje Garelio 
gatvėje, buvusiame grafų Umias- 
tovskių name. Tad nuo 1906 m. 
vasario 6 d. Vilniuje jau veikė 
du lietuvių knygynai: “Vilniaus 
žinių” ir naujasis knygynas, ku
ris, pasitraukus E. Brazaitytei, 
tapo Šlapelių knygynu. I D. karo 
vokiečių okupacijos metais Šla
pelių knygynas buvo vienintelis 
visoje Lietuvoje, aprūpinęs Lie
tuvą ir lietuviškas mokyklas kny
gomis, vadovėliais ir net rašo
mąja medžiaga. Knygynas turėjo 
bibliotekėlę, iš kurios už nedi
delį mokestį buvo galima pasi
skolinti lietuviškų knygų. Šlape
lių knygynas išleido K. Donelai
čio “Raštus”, dr. J. Šlapelio "Ru
sišką lietuvių kalbos žodyną", 
“Kirčiuotą lenkišką lietuvių kal
bos žodyną”, keletą vadovėlių ir 
kalendorių. Vadovė M. Piasec
kaitė-Šlapelienė turėjo daug 
vargo lenkų okupacijos metais: 
neteko retesnių knygų, susilau
kė kratų ir kaltinamosios bylos 
1938 m., kuri buvo panaikinta, 
kai Lietuva priėmė Lenkijos ul
timatumą.

PRIVATŪS TAKSIAI
M. Gorbačiovo reformos į kai 

kurias viešojo gyvenimo sritis 
įsileido ir privačias paslaugas. 
Vilniuje “Autoserviso” taksistų 
eiles papildė 30 talkininkų su 
savais automobiliais, turinčiais 
reklaminius taksių ženklus. Jie 
priimti antraeilėm pareigom 
po savo tiesioginio darbo. Tris
dešimt vairuotojų buvo atrink
ta iš trijų šimtų vilniečių, pa
reiškusių norą papildomai pa
dirbėti po darbo valandų. “Au
toservisui” pagal pasirašytą 
sutartį jie kas mėnesį turės įmo
kėti po 40 rublių, iš keleivių pa
tys susirinkdami atlyginimą pa
gal nustatytą tarifą. Toks vai
ruotojas per mėnesį uždirbs 
apie šimtą rublių, neskaičiuo
jant automoilib amortizacijos iš
laidų, benzino kainos ir paties 
mokesčio “Autoservisui”. Jo di
rektorius Algimantas Ugians- 
kis spaudoje prisipažįsta, kad 
Vilniuje ir anksčiau buvo slap
ta uždarbiaujančių nelegalių 
taksistų, ne visada pasižymėju
sių sąžiningumu. Dabar juos iš
stums oficialiai įteisinti pri
vatūs taksiai, kurių vairuoto
jams statomi griežti reikalavi
mai. Jie negali būti jaunesni 
kaip 21 metų, privalo turėti ne 
mažesnę kaip penkerių ar trejų 
metų vairavimo patirtį be šiurkš
čių eismo taisyklių pažeidimų. 
J pagalbinius taksistus nepri
imami asmenys, kurie nors kar
tą buvo bausti už girtą vairavi
mą, greičio viršijimą. Pirmie
ji bandymai Vilniuje buvo sėk
mingi. Dabar po dešimtį priva
čių taksistų susilauks Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevė
žio gyventojai. v K<st

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė, dalyvavusi demonstracijoje Vienos mieste, kur vyksta Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencija. Ji reikalavo Lietuvai laisvės Nuotr. M. Balaišytės

A tsisveikinant su 
velioniu Šilinskiu

Giedraičio lietuvių rūkiau tojų ir 
medžiotojų klubo Hamiltone 

pranešimas nr. 18
Mirusio klubo nario Alfonso Ši- 

linskio laidotuvių proga 1987.11.21 
vietoj gėlių aukojo Giedraičio klu
bui: $60.00 E. Bartminas ir šeima, 
A. J. Trinkūnai ir jų krikšto sū
nus Tomas; $50.00 — E. T. Apanavi- 
čiai, P. D. Babinai, ponia M. Guja, 
R. Pupek, A. H. Šimkevičiai; $30.00
— P. A. Armonai; $25.00 — J. E. Ba
joraičiai, A. S. Matuliūnai; $20.00
— P. S. Kanopos, B. R. Pakalniš
kiai, P. Z. Sakalai; $10.00 — V. K. 
Gelžiniai ir J. M. Stankai. Iš viso
— $530.00. Ši suma įrašoma į miru
siojo asmeninį aukos papildą; tai 
sudaro $1530.00.

Velionis A. Šilinskis buvo ypa
tingai aktyvus ir dosnus ne tik mū
sų klubui, bet ir Hamiltono lie
tuvių bendruomenei. Jis priklauso 
prie tų pirmūnų, kurie sudarė fi
nansinį pagrindą, kad klubas ga
lėtų įsigyti žemės nuosavybę so- 
dybai-šaudyklai. Kadangi jis bu
vo ilgametis valdybos narys, rū
pinosi statyba pastato, ypač pas
kutiniojo mūrinio, kurin įdėjo sa
vo specialybės dalį. Jos negali
ma įvertinti pinigais. Klubas tik
rai neteko nuoširdaus ir veiklaus 
nario. Valdyba reiškia užuojautą 
jo giminėms ir artimiems drau
gams.

Prie reguliarių savo įnašų pri
sidėjo savo papildais: Vladas Ma- 
tukaitis — $37.40 iki $637.40 ir 
Juozas Bajoraitis — $200.00 iki 
$1044.43. Tokiu būdu iš viso 
iki 1987 m. vasario 25 d. gauta 
$30.443.85. Nuoširdi padėka vi
siems aukojusiems.

Patikslinimas. “TŽ” 8 nr. po tau
rėm apdovanotųjų nuotrauka tu
rėjo būti — R. Kontenis. Valdyba

A. a. ALFONSAS ŠILINSKIS, miręs 
1987 m. vasario 16 d. Ontario Ha
miltone

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS su

kakčiai paminėti vasario 18 d. 
sudarytas komitetas, kurin įėjo 
klebonas kun. Kęstutis Butkus, 
Stasys Janušonis, A. Šetikas, Pra
nas Meškauskas ir Virginija Že
maitienė. Komitetui pagal reika
lą talkins visų organizacijų at
stovai bei paskirai pakviesti as
menys. Wellandui ir PortColborne 
tautiečiams atstovaus Antanas Ži- 
naitis. Bus pakviesti - ir Buffalo 
Lietuvių klubo veikėjai.

Minėjimas įvyks gegužės 10, 
sekmadienį. Iškilmėje — pamal
dose dalyvaus vysk. Paulius Balta
kis. Pabaigoje įvyks žymių solistų 
koncertas, o po to bendros vaišės. 
Negausiems šio krašto lietuviams 
reikėtų iš anksto taip susiplanuo
ti vasaros atostogas, kad visi ga
lėtų dalyvauti šioje garbingoje 
mūsų tautos šventėje.

KELIONEI Į PARYŽIŲ, MUR
DĄ, ROMĄ ir kitur užsirašė ke
letas mūsų bendruomenės tau
tiečių. Kelionė prasidės birže
lio 16 ir truks dvi savaites.

VIENAM MENESIUI Meksikon 
išvyko Juozas Šarapnickas. Jis 
vienam Meksikos laikraščiui įtei
kė auką ir knygą apie genocidą, 
kad parašytų straipsnį apie Lie
tuvos padėtį sovietų okupacijoje.

SERGA Artūras Zosanas ir Juo
zas Girevičius. Pastarasis visad 
pasižymėjo dosnumu lietuviš

kiems reikalams. Linkima jiems 
greitai pasveikti.

GARSĖJA SPORTE lietuvis Ri
čardas (Rich) Lianga. Studijuo
damas Brock universitete, 1980 
m. gavo aukso medalį už disko 
metimą. Iki šiol yra surinkęs ne
mažiau kaip 50 įvairiausių pasi
žymėjimo ženklų įvairiose spor
to šakose. Jau penkti metai daly
vauja Brock universiteto krepši
nio komandos rinktinėje. Sausio 
mėnesį rungtynėse prieš Water
loo universitetą Ričardas įme
tė daugiausia krepšių. Rung
tynės buvo rodomos televizijoje.

Kor.
AUKOS TAUTOS FONDUI. Va

sario 16 proga aukojo $150: J. Ša
rapnickas; $100: A. Staugaitis; 
$60: J. Kalainis; $50: K. Jonušas, 
J. Dervaitis, P. Šukys, A. Gverz- 
dys, N.N.; $40: P. Dauginas, P. Meš
kauskas; $30: J. Žemaitis, A. Zub- 
rickas; $25: A. Šetikas, P. Polgri- 
mas, S. Janušonis, Z. Jakubonis, P. 
Gabrėnas; $20: A. Dauginas, E. 
Sakalauskas, S. Zubrickas, P. Bal
sas, A. Paulionis, J. Skeivelas, J. 
Ališauskas, J. Gudinskas, A. Indru- 
laitis, S. Šetkus, J. Dainora, S. Ul
binas, kun. K. Butkus; $10: Z. La- 
buckas, V. Satkus, J. Karaliūnas, J. 
Alonderis, P. Baronas, S. Gudaitis, 
I. Tauteras, J. Vyšniauskas, J. 
Stundžia, A. Kriščiūnienė, J. Paukš
tys; $5: Bogušis; $4: S. Slavickas; 
$50: LKVS “Ramovė”.

Nuoširdi padėka už aukas.
J. Dervaitis, 

TF įgaliotinis

St. Petersburg, Fla.
VAIDINTOJU TRUPĖ “Žibin 

kpį.'' kovąįlftd.^Lietuvių klubo sa
lėje suvaidins Romualdo Gied
raičio - Spalio 2-jų veiksmų ko
mediją “Batai". Veikalą režisuo
ja Algis Ulbinas, dekoracijos — 
dail. VI. Vaitiekūno. Vaidina: A. 
Čėsnaitė, B. Ginčauskas, J. Jurgė- 
laitė, A. Kusinkis, Ir. Kusinskie- 
nė, D. Mažeikienė, A. Ulbinas, 
St. Vaškys.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAU
GIJOS skyrius susiorganizavo 
1985 m. pavasarį. Gerokai išaugo 
ir jau šiuo metu turi per 100 na
rių. Skyriui vadovauja Monika 
Andrėjauskienė. Šios draugijos 
tikslas: artimo meilė ir pagalba 
nelaimės ištiktiesiems. Šioje apy
linkėje yra daug žmonių, reika
lingų pagalbos. Lietuvos dukterų 
sk. Lietuvių klubo salėje kovo 25 
d. ruošia koncertą ir gintarų pa
rodą. Parodą atidarys Dalila Mac- 
kialienė mažojoje klubo salėje 4

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštine ų

20 Hughson St. South, Suite 1003 Telefonas 
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (41 6) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T U A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
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. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 5%
santaupas.......................5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas....................... 5%
term, indėlius 1 m..........7.75%
term, indėlius 3 m..........8.75%
reg. pensijų fondo........ 6.75%
90 dienų indėlius.......... 6.75%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m...................8% 

v.p.p.; koncerto pradžia - 5 v.p.p. 
Koncertinę programos dalį atliks 
solistė Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, dabar gyventi Rockford, 
IL. St. Petersburge mes girdėsime 
ją pirmą kartą. S.V.

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukakties minė
jime vasario 22 d. dalyavo apie 70 
žmonių. Programai vadovavo ir 
deklamavo iš Maironio ir Bradū- 
no poezijos Aldona Vitkienė. Pa
skaitą skaitė istorikė Rasa Ma
žeikaitė iš Toronto, išryškindama 
mūsų kunigaikščių dvasinę tole
ranciją saviems ir svetimiems. 
Apylinkės pirmininkas pranešė, 
kad sekantis KLB apylinkės susi
rinkimas bus š. m. birželio pirmą
jį sekmadienį. Jame turės būti 
išrinkta nauja apylinkės valdyba. 
KL Bendruomenės veiklai 22 auko
tojai sudėjo per $500. J. M.

Windsor, Ontario
VASARIO 16 paminėta la

bai iškilmingai vasario 22, sek
madienį. 10 v.r. būrys windsorie- 
čių susirinko prie miesto rotušės 
iškelti Lietuvos trispalvės, 10.30 
v.r. prasidėjo pamaldos. Mišias 
atnašavo ir šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. K. Simaitis. 
Pamaldų metu giedojo Detroito Šv. 
Antano parapijos choras, vado
vaujamas muziko S. Šlyžio. Į pre
zidiumą buvo pakviesti: kun. K. 
Simaitis, p. Rugienienė, Algis Ru
gienius, muzikas S. Šlyžys ir Rūta 
Kuraitė. Šventei pritaikytą ir ak
tualią paskaitą skaitė JAV LB ta
rybos pirm. Algis Rugienius. Pa
deklamuota keletas eilėraščių. 
Anglų kalba deklamavo Rūta Ku
raitė, lietuvių kalba — Jolanda 
Kizienė. Minėjimui vadovavo KLB 
Windsoro apylinkės pirm. M. Ki- 
zis. Visi buvo pavaišinti pietu
mis ir vynu. Windsorieciai labai 
dėkingi muzikui S. Šlyžiui, cho
ristams už gražų giedojimą ir Al
giui Rugieniui už įdomią paskai
tą. Vanduolis

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

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask........... 9.25%
asmenines paskolas ... 11.75%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000. 

nėjo vasario 8 d. Mossendo kata
likų šventovėje, kur Mišias už 
Lietuvą atnašavo kun. J. Andriu- 
sius. Po pamaldų visi susirinko 
Škotijos lietuvių klubo patal
pose. Vasario 16 sukakčiai skir
tą paskaitą anglų kalba skaitė 
kun. J. Andriušius. Koncertinę 
programą atliko mišrus Šv. Ce
cilijos choras, vyrų choras, tau
tinių šokių grupė ir Canty šei
mos dūdų orkestrėlis. Tautos 
fondui surinkti 52 svarai.

Vasario 16 minėjimą Londono 
lietuviai vasario 15, sekmadie
nį, pradėjo pamaldomis Šv. Kazi
miero šventovėje. Lietuvos at
stovo V. Balicko užprašytas Mi
šias atnašavo klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC, sakęs šven
tei skirtą pamokslą. Skaitymus 
atliko Gajutė O’Brien, giedojo 
parapijos choras. Oficialioji 
minėjimo dalis su koncertu įvy
ko Bishopsgate instituto salė
je. Minėjimo dalyvius pasveiki
no DBLS pirmojo skyriaus pirm. 
Z. Juras. Apie garbingą Lietu
vos praeitį ir Vasario 16 reikš
mę lietuviškai bei angliškai kal
bėjo Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas. Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungos vardu prašneko V. 
Puodžiūnas, primindamas 1987 
m. pabaigoje Australijoje įvyk
siantį Vl-ji lietuvių jaunimo 
kongresą. Malonia staigmena 
tapo DBLS kultūrinės komisi
jos įsteigtas ansamblis, turė
jęs pirmą savo pasirodymą, ku
rin buvo įjungtos senosios liau
dies dainos, skudučių, kanklių 
ir molinukų muzika, tautiniai 
šokiai. Dainavo sol. Vida Gaspe- 
rienė, deklamavo iš Toronto ki
lusi filmų ir televizijos aktorė 
Živilė Šlekytė-Roche ir Algis 
Gasperas. Minėjimo dalyviams ir 
programos atlikėjams padėkojo 
DBLS pirm. J. Alkis. Tradici
nis priėmimas lietuviams ir kita
taučiams vasario 16 d. vakarą bu
vo surengtas Lietuvių namuose.

Italija
Kardinolo Antonio Saniore ka

pą ketvirtųjų mirties metinių 
proga Vetralos mieste prie Ro
mos aplankė būrelis lietuvių. 
Jis mirė 1983 m. vasario 3 d. Ro
moje, palaidotas Vetralos kar- 
meličių koplyčioje. Velionis 
kaip Šv. Sosto sekretorius šeše
rius metus yra gyvenęs Lietu- 

"''Vojė; phrodęš didėlį draugišku
mą Lietuvai ir dabAr jos neteku
siems lietuviams Romoje. Gedu
lines Mišias svečias iš Lietuvos 
arkiv. Liudas Povilonis konce
lebravo su jį lydėjusiu Jiezno 
klebonu kun. Bornium Bulika, 
prel. Vincentu Mincevičiumi, 
buvusiu ilgamečiu velionies sek
retoriumi, prel. Algimantu Bart
kumi, kun. Petru Čemaška ir kun. 
Edmundu Putrimu. Velionis 
Jaunimo centrą ir Aušros Var
tų koplyčią savo gimtajame Bar- 
di mieste yra papuošęs fresko
mis, vaizduojančiomis Lietuvos 
istoriją.

Vokietija
Šimtasis kooperatininko Jono 

Glemžos gimtadienis atšvęstas 
sausio 24 d. Hiutenfelde. Pa- 
gerbtuves suorganizavo VLB 
krašto valdyba, Vasario 16 gim
nazijos kuratorija ir “Labda
ros” draugijos valdyba. Iškilmė 
pradėta kun. A. Bernatonio at
našautomis padėkos Mišiomis 
ir pasakytu pamokslu nedide
lėje Hiutenfeldo katalikų šven
tovėje. Oficialioji dalis įvyko 
kun. A. Delpo centre. Vaišėmis 
bei svečių priėmimu rūpinosi 
B. A. Lipšiai ir E. Lucienė. Su
kaktuvininkas J. Glemža buvo 
pasodintas gėlėmis papuošton 
kėdėn, o prie jos — žmona Zinai
da ir vaikaitė, ištekėjusi už sol.
R. Daunoro. Sukaktuvininką sa
vo išausta tautine juosta papuo
šė Bronė Lipšienė. Visi daly
viai sugiedojo “Ilgiausių metų". 
Sukaktuvininką ir svečius aptar
navo tautiniais drabužiais pasi
puošę Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai. Britanijos lietu
vių vardu sveikino P. B. Varka- 
la. Sveikintojų eilėn įsijungė 
V. Vokietijos organizacijų at
stovai bei kiti svečiai. Daug svei
kinimų gauta raštu iš lietuvių 
visame pasaulyje. Tarp jų bu
vo ir sveikinimai Lietuvos dip
lomatinės tarnybos atstovų —dr.
S. Bačkio, S. Lozoraičio ir V. 
Balicko. Gražų sveikinimą ir če
kį buvusių “Pienocentro” bend
radarbių vardu iš JAV atsiun
tė agronomas Jonas Daugėla. 
Čekis buvo perduotas “Labda
ros” draugijai. Į J. Glemžos pa- 
gerbtuves buvo atvykusių sve
čių iš Britanijos, Šveicarijos 
ir Švedijos. Koncertinę progra
mą atliko sol. R. Daunoras ir se
nosiomis dainomis įsijungę Va
sario 16 gimnazijos moksleiviai 
Pagerbtuvės užbaigtos vakarie
ne. Dalyviai sukaktuvininko 
įsteigtai “Labdaros” draugijai 
surinko apie 4.000 DM.

JA Valstybės
Apreiškimo parapija Burkly- 

ne šventovės atnaujinimo už
baigą paminėjo iškilmingomis 
pamaldomis sausio 18 d. Mišias 
koncelebravo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, su klebonu kun. Jo
nu Pakalniškiu, lietuvių pranciš
konų provinciolu kun. Placidu 
Bariumi bei kitais kunigais. Iš- 
kilmėn buvo atvykęs Bruklyno 
vysk. F. Mugavero ir Manhatano 
kolegijos prof. kun. dr. Antanas 
Rubšys. Pamokslą apie Apreiš
kimo parapiją ir jos vaidmenį 
lietuviams sakė prel. Pranas 
Bulovas. Giedojo muz. Viktoro 
Ralio vadovaujamas parapi
jos choras. Po pamaldų apie 
200 svečių susirinko pietums 
parapijos salėje Juos pasvei
kino parapijos tarybos pirm. 
Alfonsas Samusis, pakviesda
mas sudainuoti “Lietuva bran
gi”. Parapiją sveikino vysk. P. 
Baltakis, OFM, generalinis Lie
tuvos konsulas A. Simutis ir JAV 
LB Niujorko apygardos pirm. A. 
Vakselis. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
džiaugėsi jau išleistu sukaktu
viniu Lietuvos krikšto medaliu, 
kurio projektą sukūrė skulpto
rius Vytautas Kašuba. Sukakčiai 
paminėti bus išleista ir serija 
Vatikano pašto ženklų, kurių 
projektus paruošė dail. Vytau
tas Virkau. Meninę programą ai 
liko aktorius Juozas Boley-Bule- 
vičius ir pianistė Aldona Kepa- 
laitė. Klebonas kun. J. Pakal
niškis pranešė, kad šventovės at
naujinimas kainavo $140.000, o 
buvo surinkta $120.000. Atnauji
nimo darbai daugiausia lietė 
šventoės vidų, pradedant vargo
nais ir baigiant didžiuoju alto
riumi. Visi originalūs švento
vės papuošalai buvo palikti, tik 
užtaisyti įsikilimai, nutrupėji- 
mai, atgaivintos jų spalvos. Lau
ko pusėje perdažytas fasadas.

Šimtuosius savo amžiaus me
tus vasario 12 d. Čikagoje, “Ca
lifornia Gardens Nursing Home” 
slaugos namuose, pradėjo Aure
lija Brežinskaitė-Ivinskienė, 
1971 m. gruodžio 24 d. Bonnoje 
mirusio istoriko dr. Zenono 
Ivinskio motina. Trijų šimtų se
nelių grupėje ten yra apie 40~ 
lietuvių. A. Ivinskienė gimė 1888 
m. vasario 12 d. Babrungėnų kai
me, Platelių parapijoje, ūki
ninkų šeimoje. Aurelija Brežins- 
kaitė ištekėjp už Juozo Ivinskio, 
mirusio 1929 m. A. Brežinskitė- 
Ivinskienė išaugino keturis sū
nus ir dvi dukteris. Dabar tebėra 
gyvas tik vienas sūnus Lietuvoje. 
Aureliją, senutę dr. Zenono Ivins
kio motiną, priartėjusią prie am
žiaus šimtmečio, vasario 12 d. 
aplankė kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Senutė gyvena kambaryje 
su Brone Zubiene ir Ona Juod- 
kiene. Prie jos lovos yra portre
tinė sūnaus Zenono nuotrauka. 
Aurelija tebeturi gerą atmintį, 
bet susilpnėjusią klausą. Ją ap
lanko ir Komuniją atneša kun. K. 
Raudeliūnas ir kun. V. Mikolai- 
tis. Aurelija sakėsi maldose pri
simenanti ne tik savo vaikus, bet 
ir prel. M. Krupavičių, kun. F. 
Kireilį, kun. B. Andriušką, SJ, 
kompoz. J. Žilevičių, muz. St^ 
Sodeiką bei kitus lietuvius.

Australija
Prel. P. Butkus sausio 24 d. 

Sydnėjaus katedroje atliko dve
jų lietuviškų jungtuvių apeigas. 
Vestuves tuo pačiu laiku pasi
rinko Nijolės ir Kastyčio Stašio- 
nių sūnus Arūnas ir dukra Juli
ja. Arūnas Stašionis vedė Valeri
jos ir Antano Laukaičių dukrą 
Viktoriją Laukaitytę, o Julija 
Stašionytė ištekėjo už Melbur
ne gyvenančių Danutės ir Vikto
ro Simankevičių sūnaus Mindau
go. Į bendrų vestuvių vaišes vi
sose Sydnėjaus lietuvių klubo 
salėse susirinko beveik 300 sve
čių. Jaunųjų pageidavimu buvo 
laikomasi senų lietuviškų tra
dicijų, kurioms vadovavo M. 
Mauragis. Abi jaunosios poros 
mokėsi ir baigė lietuviškąsias 
savaitgalio mokyklas, priklau
sė Melburno “Varpo” ir Sydnė
jaus “Kovo” sporto klubams, 
skautams, tautinių šokių gru
pėms. Iš tikrųjų tai buvo džiu
gi visų lietuvių šventė, nes Aust
ralijoje daugiausia kuriamos 
mišrios šeimos.

Anglikonų kun. M. Bourdeaux, 
Kestono kolegijos įsteigėjas 
Britanijos Londone, sausio 28 d. 
lankėsi Sydnėjuje ir skaitė pa
skaitą Lietuvių klube. Svečias 
kalbėjo apie lietuvių ir estų kan
čias už religiją sovietinėje oku
pacijoje. Paskaitos klausėsi apie 
200 lietuvių ir estų. Kunigui M. 
Bourdeaux buvo įteiktas Edvar
do Lašaičio iš medžio išdrožtas 
kryželis, kurį jis žadėjo perduo
ti Kestono kolegijoje steigiamam 
lietuvių skyriui.

Britanija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę DBLS Škotijos skyrius mi



gracijos ir kultūros ministere, vieno renginio metu Montrealyje

Olando laiškas Gorbačiovui
Olandijos parlamento nario ir Benelux parlamento pirmininko laiškas

Krikščionybė - tautos stiprybė”
Kanados lietuvių katalikų atstovų suvažiavimas Anapilio salėje, kurioje vyravo šūkis: 

“Krikščionybė — tautos stiprybė”

1986 m. vasarą Baltiečių 
laisvės lygos pirm. Avo Piiri- 
sild Pasaulio antikomunisti
nės lygos konferencijoje Tai
wane susitiko su Olandijos par
lamento nariu dr. B.M.J. Hen- 
nekam ir artimai susibičiu
liavo. Kiek vėliau p. Hennekam 
buvo išrinktas Benelux (Belgi
jos, Olandijos ir Liuksembur
go) kraštą parlamento pirmi
ninku. Š. m. sausio 28, pasi
naudodamas Amerikos baltie
čių laisvės lygos biuletenio 
vasario mėn. nr. paskelbtu 
Amerikos kataliką vyskupą 
konferencijos rezoliucijos 
tekstu, jis sovietą komunistą 
partijos sekretoriui Gorbačio
vui parašė tokį laišką:

“Mielas p. Gorbačiovai, drįs
tu Jums rašyti šį viešą laišką. 
Šiais 1987 metais katalikiškoji 
Lietuva ir visi lietuviai pasau
lyje švenčia 600 metą sukaktį 
nuo galutinio kirkščionybės 
įvedimo Lietuvoje. Nei Lietu
vos vyskupams, nei kunigams 
1987 metais nebus galima iš
vykti iš krašto, nei jokioms 
grupėms nebus leidžiama at- 

„yyk,ti iškilmingai paminėti 
„krikščionybės, Lietuvoje . 600 
,,ip,etą sukakties;.,

Šia iškilminga 600 metą su
kakties proga prašau Jus, p. 
Gorbačiovai, kaip Sovietą Są
jungos vadą, grąžinti Vilniaus 
vyskupą J.E. Julijoną Stepona- 
vičią iš ištrėmimo į Vilniaus 
arkivyskupo pareigas ir kata- 
likmas grąžinti Lietuvos sosti
nės Vilniaus katedrą, kurią

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties iškilmėse Romoje 

1987 m. birželio 24 - liepos 21 dienomis
PROGRAMA: Lietuvių audiencija pas popiežių Joną-Paulių II 

Šv. Tėvo Mišios sekmadienį ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
Mišios Šv. Jono Laterano bazilikoje 
Mišios 12 apaštalų bazilikoje 
Lietuvių chorų pasirodymas 
Lietuvių akademija 
Bufetas Saint’ Angelo pilyje

KAINA: (iš Čikagos asmeniui) “Hilton” .................................. $1530.00
“Sheraton-Boston” ............................... $1375.00
“Polo” .............................  $1310.00
“Michelangelo-Grand”.......................... $1255.00
“Nordland”............................................  $1090.00

Skrendant iš Los Angeles - pridėti $150.00 prie pagrindinės kainos. 
Skrendant iš Bostono, Niujorko ir Toronto — nuimti $50.00 nuo pagrin
dinės kainos. į šią kainą neįeina $13.00 aerouosto mokestis. Kainos gali 
keistis pagal dolerio vertę.
Į šią kainą įeina: lėktuvo bilietas, 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, “Hospitality Desk”, 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
į butelines vaišes Sanf Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė
(312) 436-5566 arba
“toll-free” 1-800-331-3903
arba artimiausiam agentui:
Audronė-Jūratė
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West, Toronto, 
Ont. M6P 1A4 Canada
(416) 532-8772
Romas Kezys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St., 
Brooklyn, NY 11229 
(718) 769-3300

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją 
ir Šveicarija. Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į 
Vokietiją ir Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos 
savaitės ekskursiją Italijoje.

valdžia konfiskavo ir pavertė 
galerija.

Taip pat prašau Lietuvos ka
talikams grąžinti Vilniaus Šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventovę, kuri dabar paversta 
ateizmo muziejumi.

Be to, prašau katalikams 
grąžinti Taikos Karalienės 
šventovę Klaipėdoje ir kitas 
konfiskuotas šventoves. Pra
šau paleisti visus lietuvius 
politinius kalinius, laikomus 
įvairiose sovietą koncentra
cijos stovyklose. Pagaliau 600 
metą sukakties proga Lietuvos 
katalikams ir visiems kitiems 
tikintiesiems duokite religijos 
laisvę, kokią aš turiu Olan
dijoje.

Laukdamas Jūsą atsakymo,
Dr. B.M.J. Hennekam”

Benelux kraštą parlamento 
pirmininkas p. Hennekam va
sario 4 d. laiške Amerikos bal- 
tiečiy laisvės lygos pirminin
kui p. Piirisildui prisimena 
susitikimą Taiwane, pareiškia 
norą atvykti į Ameriką ir daly
vauti Baltiečią laisvės lygos 
organizuojamoje konferenci
joje, o apie savo laišką Gor- 

11 bačiovui' taip ra šo? «■> > '■1 *J •K '■ 
' visai neseniai pagarsi
nau Baltijos valstybią bylą 
Olandijoje. Pasinaudodamas 
‘Baltic Bulletin’ paskelbtu 
pavyzdžiu, parašiau atvirą 
laišką p. Gorbačiovui, tuo rei
kalu turėjau diskusijas ir įtei
kiau rusą ambasadai Hagoje. Į 
tai dėmesį atkreipė radijas ir 
televizija”.

Alex Lauraitis
c/o American Travel Service
9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787
Danguolė Majauskas 
c/o Comtraage, Inc. 
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116 
(313) 229-6024 
Mrs. Zalatoris 
c/o Travel Advisors, Inc 
1515 N. Harlem Ave., 
Suite 110, 
Oak Park, IL 60302 
(312) 524-2244

Kanados lietuvią katalikų 
centras, jungiantis parapijas, 
misijas ir organizacijas, 1987 
m. vasario 28 d. Mississaugos 
Anapilyje sušaukė suvažiavi
mą, kurio pagrindinė tema bu
vo Lietuvos krikščionybės su
kaktis.

Suvažiavimą pradėjo Centro 
pirm. Vyt. Bireta sveikinimo 
žodžiu. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Liauba, OFM. Po jos 
pirmininkas padarė praneši
mą apie atliktus darbus per 
pastaruosius ketverius metus: 
kasmetines Tikinčiosios Lie
tuvos dienas, religinį pasau
lio lietuvių kongresą, kazi- 
mierinių metų renginius, pra
šymus dėl lietuviškų pamaldų 
Seinuose, dėl arkiv. J. Matu
laičio beatifikacijos ir t.t.

Sekr. K. Manglicas perskai
tė praėjusio suvažiavimo pro
tokolą, kuriame ryškėjo para
pijų ir organizacijų veikla 
iki 1983 m.

Apie Centro lėšas praneši
mą padarė ižd. V. Dalindienė, 
suminėdama kiekvieną para
piją ir jos aukas Religinei 
lietuvių katalikų šalpai. Su
rinktos aukos Tikinčiosios 
Lietuvos dieną persiunčia
mos vysk. P. Baltakio vado
vaujamai šalpos įstaigai Bruk- 
lyne. Toji įstaiga surinktas 
aukas panaudoja Lietuvos ti
kinčiųjų paramai.

Pranešėja V. Dalindienė 
pageidavo, kad visos parapi
jos bei misijos surinktas au
kas siųstų per KLK centrą ir 
tuo būdu palengvintų atsi
skaitymą, sąskaitybą ir su: 
darytų bendrą Kanados įnašą 
religinės šalpos srityje.

Kantata Montrealyje
Nemažai laiko teko parapi

jų ir organizacijų atstovų 
pranešimams. Įdomų praneši
mą padarė Montrealio parapi
jų atstovas A. Blauzdžiūnas, 
atskleisdamas Lietuvos krikš
čionybės sukakties renginių 
planus. Montrealiečių komi
teto pastangomis rengiama 
plataus masto iškilmė 1987 
m. gegužės 23 d., 3 v.p.p., Šv. 
Kazimiero šventovėje. Pagrin
dinė programos dalis bus kan
tata “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”, kurios libretą su
kūrė poetas dr. H. Nagys, o 
muziką — kompozitorius A. 
Stankevičius. Veikalas bus 
atliktas — jungtinio 80 as
menų choro, solistų, vargonų 
ir orkestro (21 nario).

Kovo 15 d. rengiamas supa
žindinimas su kantata, kad vi
suomenė išgirstų libreto ir 
muzikos ištraukas. Bus ir spe
cialus kantatos leidinys. Lėšos 
jau telkiamos. Kreiptasi į Ka
nados lietuvių fondą ir kitas 
finansines institucijas.

Londonas
Apie Šiluvos Marijos para

piją pranešimą padarė tarybos 
pirm. V. Gudelis, primindamas 
jos praeitį, vargus ir dabarti
nę būklę, pasidžiaugė esama 
parapijos veikla, kurią judi
na dabartinis klebonas kun. I. 
Mikalauskas, OFM. Jo ir apy
linkės valdybos dėka iškilmin
gai švenčiamos visos lietuvių 
šventės. Prie jų daug priside
da “Pašvaistės” choras, vado
vaujamas p. Vilienės. Jis yra 
pasižadėjęs dalyvauti ir bend
roje iškilmėje Toronte, kur 
bus atlikta oratorija, minint 
Lietuvos krikščionybės sukak
tį 1987 lapkričio 14 d. Be to, 
numatoma Lietuvos krikščio
nybės sukakties iškilmė ir Lon
done.

Veikla Anapilyje
Lietuvos kankinių parapijos 

tarybos pirm. J. Andrulis sa
vo pranešime pastebėjo, kad 
dažnai šios parapijos pavadi
nimas iškraipomas pralei
džiant žodį “Lietuvos”. Dėl to 
praktiniais sumetimais kas
dieninėje kalboje kartais var
tojamas trumpesnis pavadini
mas, būtent Anapilio parapija.

J. Andrulis paminėjo, kad 
Lietuvos kankinių parapijos 
taryboje yra 6 sekcijos, ren
giamos paskaitos apie tikėji
mo ir gyvenimo pagrindus, vei
kia Eucharistijos bičiulių 
būrelis, moterų organizaci
jos, rengiamos procesijos, 
parodos, koncertai, lankomi 
ligoniai, daug dėmesio skiria
ma jaunajai kartai. Didžiau
sias projektas šiuo metu yra 
Lietuvių kultūros muziejus, 
kurio statyba Anapilyje pra
sidės š. m. balandžio mėnesį.

Niagaros pusiasalis
S. Janušonis, atstovaujan

tis St. Catharines misijai, 
pranešė, kad ji aptarnauja 326 
asmenis, gyvenančius St. 
Catharines, Wellande ir kitur. 
Ne visi tautiečiai remia šią 
misiją, kuriai šiuo metu vado
vauja kun. K. Butkus, OFM. 
Yra daug mišrių šeimų, kurių 
dalis lietuviškajame gyvenime 
nesireiškia.

Nors lietuviai šioje apylin
kėje nėra gausūs, tačiau labai 
veiklūs — yra visa eilė organi
zacijų. Lietuvių mokyklos nė
ra. Jaunimo turima labai ma
žai. Iškilmingai švenčiamos 
visos tautinės šventės. Lietu
vos krikščionybės sukaktis 
bus iškilmingai paminėta š. m. 
gegužės 10, sekmadienį, 4 v. 
p.p., dalyvaujant vysk. P. 
Baltakiui.

Hamiltonas
Savo pranešime klebonas 

kun. J. Liauba, OFM, pažymėjo, 
kad vidutiniškai kas sekmadie
nį rinkliavoje būna 400 voke
lių. Vykdomi stambūs remon
tai šventovėje ir Jaunimo cent
re. Tai pareikalauja daug iš
laidų.

Veikla parapijoje esanti la
bai gyva — yra net 18 organi
zacijų, parapijos choras (40 
asmenų), mokykla. Parapijie
čiai esą dosnūs. Pvz. vien re
liginei Lietuvos šalpai jie su
aukoja apie $1,500 kasmet.

Lietuvos krikščionybės su
kaktis suplanuota iškilmingai 
paminėti š.m. kovo 1 d. su T. 
Dubois oratorija “Septyni pas
kutiniai Kristaus žodžiai”, ku
rią atliks Toronto Prisikėli
mo par. choras ir solistai. Iš
kilmėje dalyvaus ir vysk. P. 
Baltakis.

Tai, kas buvo suplanuota, iš 
tikrųjų buvo preciziškai atlik
ta. Šventė buvo tikrai įspūdin
ga. Dalyvavo apie 500 asmenų.

Delhi
Šios vietovės lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijos klebonas 

•------------——.........'/u.-------------------------------- :-------------------------------------------------

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
1987 m. birželio 25, ketvirtadienį

Atvykimas į Romą. Laisva diena.
Birželio 26, penktadienį
9.00 Koncelebracinės Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. 

Diakonato šventimai. Gieda lietuvių choras. Vargonais 
groja Vytenis Vasyliūnas.

16.00 Svečių priėmimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.
18.00 Jaunimo programa Šv. Petro aikštėje. Po to - vakaras 

“Columbus” viešbutyje.
Birželio 27, šeštadienį
11.00 Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą. Giesmės, vadovaujant 

Lietuvių operos chorui.
16.00 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės suvažiavimas.
Birželio 28, sekmadienį
9.30 Iškilmingos Mišios su Šv. Tėvu (Cappella Papale) ir 

arkiv. Jurgio Matulaičio beativikacija Šv. Petro bazilikoje. 
Gieda Lietuvių operos choras.

12.00 Angelus. Jaunimo pasirodymas (taut.šokiai).
18.00 Akademija. Paskaitą “Krikščionybė lietuvių tautos isto

rijoje” skaito prof. Vytautas Vardys. Meninę dalį atlieka 
Lietuvių operos choras ir solistė Lilija Šukytė, pianinu 
palydint Ramintai Lampsatytei.

20.00 Pobūvis ir vakarienė Šv. Angelo pilyje ir sode. Programoje 
— tautinių šokių ir dainų ansambliai.

Birželio 29, pirmadienį, Šv. Petro ir Povilo šventė
10.30 Mišios Šv. Petro bazilikoje. Individualus, laisvas da

lyvavimas.
18.30 Lietuviškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 

garbei XII Apaštalų šventovėje. Gieda Lietuvių operos 
choras.

Birželio 30, antradienį
10.00 Ekumeninės pamaldos katakombose.
14.00 Jaunimo pabendravimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos 

Tivoli sodyboje.
18.30 Lotyniškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei 

Marija Maggiore bazilikoje. Gieda lietuvių choras, vargo
nuojant Vyteniui Vasyliūnui.

Liepos 1, trečiadienį
18.30 Padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei Maria 

Maggiore bazilikoje.
Liepos 2, ketvirtadienį

Išvykimas.
Birželio 24-26 dienomis įvyks popiežiškame Grigaliaus uni

versitete (Gregorianume) Romoje tarptautinis bažnytinės isto
rijos kolokviumas-simpoziumas tema “Lietuvos kristianizacija”, 
rengiamas popiežiaus istorijos mokslų komiteto. Simpoziumas 
skiriamas pirmiausia istorikams. Iš lietuvių paskaitas skaitys 
prof. dr. Marija Gimbutienė, dr. Rasa Mažeikaitė ir prof. dr. 
Paulius Rabikauskas, SJ. Paskaitos bus anglų, italų ir vokiečių 
kalbomis. Po kiekvienos paskaitos numatytos mokslinės dis
kusijos.

Romos iškilmėms, ypač audiencijai ir iškilmingoms Mišioms 
Šv. Petro bazilikoje, prašoma atsivežti tautinius drabužius. 

Laisvu laiku Romos bei artimesnių Italijos vietovių lanky
mas, tvarkomas kelionių agentų.

Visi prašomi jau dabar registruotis pas agentus, kurių ad
resai skelbiami spaudoje.

Jaunimas kviečiamas registruotis šiuo adresu: Raminta 
Pemkutė, 1022 Beau Brummel Dr., Dundee, IL 60118, USA, tel. 
312-426-2120 arba skambinti Reginai Krutulytei 312-436-5566 
arba “toll-free” 1-800-331-3903.

kun. L. Kemėšis savo praneši
me pareiškė, kad visi jo para
pijiečiai yra labai subrendę. 
Kas sekmadienį būna dvejos 
Mišios — lietuviškai ir angliš
kai. Nemažai žmonių dalyvau
ja ir kasdieninėse Mišiose. 
Jaunimo beveik nėra —jis, bai
gęs mokslus, išvažinėjo į di
desnius miestus, kur susirado 
darbus.

Parapijoje veikliai reiškiasi 
katalikės moterys, choras, šau
liai. Neseniai atsirado šešta
dieninė mokykla, kurioje mo
kosi apie 50 vaikų. Tai dau
giausia mišrių šeimų vaikai, 
namie kalbantys vien angliš
kai. Mokytojos atvažiuoja iš 
Hamiltono.

Finansinis parapijos pajė
gumas yra sumažėjęs, nes ta
bako kainos yra labai kritusios 
ir nedaug leidžia jo sodinti. 
O dauguma parapijiečių yra 
tabako augintojai arba pensi
ninkai. Pasunkėjusią būklę 
jaučia ir parapija.

Dvasinis atsinaujinimas
Toronto Prisikėlimo parapi

jos pranešimą padarė tarybos 
pirm. V. Taseckas. Taryboje 
esą 35 nariai su 8 sekcijom. 
Parapijoje esama 1200 viene
tų (apie 3000 asmenų).

Pranešėjas, užuot pateikęs 
duomenis apie parapijos gyve
nimą, kuris yra žinomas iš 
spaudos, savo pranešime pa
brėžė dvasinį parapijos pa
siruošimą Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai. Esą buvo ren
giami atitinkami seminarai, 
susikaupimai, pokalbiai re
liginėmis temomis. Seminarai 
tęsiami toliau. Buvo sureng
ta maldos — šauksmo savaitė 
už Lietuvą. Į didžiąsias iš
kilmes Romoje rengiasi va
žiuoti per 100 asmenų.

Organizacijos
Apie Kanados lietuvių ka

talikių moterų draugijos veik
lą kalbėjo centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė. Ji 
pateikė duomenis apie kiek- 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Pastatytas lietuvių židinys Australijos Adelaidėje. Prie jo iš kairės: du 
australų pareigūnai, federacinės vyriausybės min. CHRIS HURFORD, 
moterų sekcijos pirmininkė REGINA BAJORŪNIENė, moterų sekcijos 
patikėtinių komiteto sekr. ISOLDA I. DAVIS, patikėtinių komiteto pirm, 
architektas ALGIS NAVAKAS Nuotr. A. BulioNaujas lietuviškas židinys

ISOLDA I.J*OŽELAITĖ- 
DAVIS, P. Australija

Besidarbuodami savo bend
ruomenėje, susiduriam su įvai
riom tautiečių nuomonėm ir 
skirtingu supratimu to, kas 
yra svarbu, ką reikėtų įsigyti, 
ką puoselėti lietuviam išeivi
joje. Turbūt nesuklysime teig
dami, kad vyresniajai kartai, 
kuri dar suskubo pažinti Lie
tuvą nepriklausomybės lai
kais, labiausiai rūpi tos ne
priklausomybės atgavimas ir 
lietuvybės tęstinumas išeivi
joje.

Vidurinioji karta, kurios at
stovai jau gimė Vokietijoje ar 
dar labai maži paliko Lietuvą, 
daugiausia pritaria tiems sie
kiams, bet ne visi aktyviai jun
giasi į bendruomeninį darbą.

Jaunesnioji karta neretai iš
gyvena identiteto krizę ir da
lis jų nutolsta nuo mūsų.

Tačiau matosi ir pragiedru
lių. Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresai, sporto ir tauti
nių šokių šventės suburia mū
sų atžalyną^apkursto, patrio
tizmo ugnelę. Vasario 16, gim
nazija, lituanistiniai kursai 
ir lietuvių kalbos katedra Ili
nojaus universitete padeda 
jaunajai kartai tobuliau var
toti lietuvių kalbą, kurią jie 
išmoksta namuose ir savaitga
linėse mokyklose.

Jau pats laikas jiems per
imti mūsų darbą. Juk vyresnio
ji karta, kuri nepanoro patai
kauti Maskvos valdovams ir gy
venti santvarkoje, kurioje sa
varankiškas protavimas yra 
nusikaltimas, baudžiamas iš
trėmimu į konclagerius Sibi
re, jau pavargo ir užsitarnavo 
poilsio. Jiems jau norisi gra
žiai praleisti savo gyvenimo 
rudenį draugų ir saviškių tar
pe.

Tad darbščiosios Adelaidės 
moterų sekcijos narės nutarė 
įsteigti lietuvišką židinį 
vyresnio amžiaus mažiau pa
jėgiems tautiečiams. Kelerius 
metus trynėme valdžios įstai
gų slenksčius ir ėjome “nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių”. Ka
dangi Adelaidės lietuvių 
bendruomenė negausi, tai rei

Winnipeg, Manitoba
VASARIO 16 minėjimas, KLB 

Winnipego apylinkės valdybos 
pastangomis Lietuvos vėliava 
buvo iškelta prie miesto rotušės 
vasario 16 d., 7 v.r., dalyvaujant 
Winnipego miesto burmistrui W. 
Norrie, valdybos pirminininkui 
M. Timmermanui ir būreliui žiū
rovų.

Minėjimas įvyko sekmadienį va
sario 22. Pamaldas Šv. Kazimie
ro šventovėje laikė prel. J. Ber- 
tašius ir pasakė tai dienai pritai
kytą jautrų pamokslą.

Tuoj po pamaldų parapijos salė
je įvyko antroji minėjimo dalis. 
Valdybos pirm. M. Timmermanas 
pasveikino visus, gausiai susirin
kusius lietuvius ir pagerbė daly
vaujantį kūrėją-savanorį M. Ja
nušką. Taipgi buvo prisiminti mi
nėjime negalintys dalyvauti kū- 
rėjai-savanoriai — P. Liaukevi- 
čius, A. Nolius, V. Steponavičius 
ir pernai miręs a.a. A. Samulai- 
tis. Tylos minute buvo pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės lietu
viai savanoriai, kariai, partiza
nai ir mirę Lietuvoje ar Sibiro 
taigose lietuviai. Sugiedojus Ka
nados himną, paskaitai pakviesta 
KLB valdybos narė kultūriniams 
reikalams Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė, tą rytą atskridusi iš Ed- 
monto po ten įvykusio minėjimo. 
Kruopščiai paruošta, įdomi pa
skaita tema “Lietuviška veikla 

kėjo prašyti valdinės paramos. 
Ją nėra lengva gauti — reikia 
prašyti ir prašyti! Sunku buvo 
surinkti ir reikiamas sumas iš 
tautiečių. Liūdna, kad mūsų 
tarpe yra žmonių, kurie dėl sa
vo ambicijų veikia neapgalvo
tai ir kenkia vykdomiems pla
nams. Kaip būtų pravartu daž
niau prisiminti mūsų tautos 
himno prasminguosius žo
džius “Vienybė težydi”! Nieko 
nepadarysi — gal taip atsitin
ka ir kitose išeivių bendruo
menėse.

Vis dėlto, jei užsimojimas 
geras, randa, kad ir nevisuoti- 
nį, bet pakankamą pritarimą, 
kad būtų įgyvendintas. Taip 
įvyko ir su “Židiniu”. Moterys 
daug vargo, daug darbavosi, 
ypač moterų sekcijos pirmi
ninkė Regina Bajorūnienė ir 
dr. Stasė Pacevičienė. Archi
tektas Algis Navakas ne tik 
pats dirbo išsijuosęs, bet ir 
savo įstaigą įkinkė į planų 
vykdymą. Šiandieną galima 
pasidžiaugti darbo vaisiais. 
Lietuviškame “Židinyje” yra 
šeši butai, susidedą iš dvie
jų miegamųjų, salono, valgo
mojo drauge su virtuvėle bei 
visais moderniais patogumais. 
Gyventojai, įteikę $15.000 vien
kartinę auką, moka $10 per sa
vaitę už buto draudą, savival
dybės mokesčius, remontus ir 
t.t. Jei nori, bendrauja su ki
tais, bet turi ir savo visišką 
privatumą — nuosavą butą. 
Net ir pietus galima ten gauti 
primokėjus keliolika dolerių 
daugiau.

Didelis šio “Židinio” pliu
sas yra artumas į Lietuvių 
namus (1.5 km) ir į lietuvišką
ją Šv. Kazimiero šventovę (2.5 
km).

O kokia ateitis? Sklypas prie 
pastato nemažas. Galima būtų 
pristatyti svetainę, bibliote
ką.. . gal čia tik svajonės. 
Viena tačiau aišku — ši lietu
viška nuosavybė neprapuls lie
tuviams. Oficialiai patvirtin
tuose įstatuose yra įrašyta, 
kad likvidacijos atveju, t. y. 
nebegalint “Židinio” išlaikyti, 
visas nekilnojamas turtas te
gali pereiti kitai lietuviškai 
organizacijai, turinčiai pa
našius tikslus.

išeivijoje dabarties ir ateities 
sąlygose” visų dalyvių buvo labai 
įdėmiai išklausyta.

Po paskaitos viešnia priminė 
Winnipego lietuviams apie Anapi
lyje statomą Lietuvių kultūros 
muziejų-archyvą, ragindama vi
sus tautiečius prisidėti aukomis 
prie to nepaprastai reikšmingo 
projekto įvykdymo.

Meninę minėjimo dalį atliko ne
seniai iš Lietuvos atvykęs muzi- 
kas-solistas Vaclovas Povilonis, 
padainavęs net 20 dainų. Nors ke
lionės išvargintas (dalyvavo Ed- 
montono minėjime), jokio nuovar
gio neparodė ir dainomis apie Lie
tuvą maloniai nuteikė Tėvynės 
pasiilgusius Winnipego lietuvius. 
Paskutinėmis keturiomis daino
mis įjungė visus dalyvius.

Oficialioji minėjimo dalis baig
ta Tautos himnu. Po minėjimo vi
si dalyviai buvo pavaišinti Joanos 
Razmaitės ir jos draugių paruoš
tais užkandžiais bei kava.

Gyvemant toli nuo didžiųjų Ka
nados lietuvių centrų, svečių, 
kaip Rasos Lukoševičiūtės-Ku- 
rienės ir Vaclovo Povilonio, ap
silankymas mūsų bendruomenėje 
yra labai vertinamas. Visi Winni
pego lietuviai jiems yra nuošir
džiai dėkingi. Be to, padėka pri
klauso ir naujajai KLB Winnipego 
apylinkės valdybai ir jų talki
ninkams už taip gražiai surengtą 
minėjimą. EKK.
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Krikščionybė - tautos stiprybė”
(Atkelta Iš 5-topsl.)

vieną skyrių, kurią esama 6. 
Iš viso yra apie 350 narių. 
Skyriai visur gana veikliai 
reiškiasi lietuviškoje visuo
menėje. Centro valdyba lei
džia dvimėnesinį žurnalą “Mo
teris”. Turi apie 2000 prenu
meratorių.

Dr. O. Gustainienė taipgi 
kalbėjo ir apie ateitininkų 
veiklą, kuri reiškiasi tiktai 
Toronte ir Hamiltone. Toron
te gana gražiai veikia jaunu
čiai, moksleiviai ir studentai. 
Sendraugių veikla nutilusi. 
Bandoma ją atgaivinti Anapi
lyje. Hamiltone sendraugių 
esama nemažai. Veikia ir atei- 
tininkiškas jaunimas. Kasmet 
rengiami religiniai koncertai 
Tikinčiosios Lietuvos bei šv. 
Kazimiero dieną.

Pranešėja paminėjo, kad 
svarstomas klausimas steigti 
atskirus vaikų būrelius lietu
viškai nekalbantiems, nes da
lis vaikų neįsijungia į lietu
viškas organizacijas vien dėl 
lietuvių kalbos nemokėjimo.

Kiti pranešimai
Seselė Loreta, N. Pr. Marijos 

seserų vienuolyno vyresnioji, 
savo pranešime paminėjo, kad 
Kanadoje veikia šios vienuo
lijos du skyriai, būtent Mont- 
realyje ir Toronte. Montrealy- 
je trys seserys gražiai veikia 
su pensininkų klubu. Toronte 
keturios seserys talkina para
pijoms ir rūpinasi vaikų dar
želiu.

Dr. J. Sungaila, daug metų 
vadovavęs Centrui, pateikė 
pataisytą bei papildytą sta
tutą, pabrėždamas įvedamas 
naujoves. Pvz. pagal naują 
statutą į Centrą įeina: dešimt 
asmenų, išrinktų suvažiavimo, 
parapijų bei misijų tarybų 
nariai, vienuolijų viršinin
kai, centrinių organizacijų 
pirmininkai, baigusio savo ka
denciją Centro pirmininkas. 
Statutas buvo priimtas be dis
kusijų rankų plojimu.

Vysk. P. Baltakis pareiškė 
nuomonę, kad visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose veikian
čios bendrinės kataliku orga
nizacijos pasivadintų vieno
du vardu. Kanadoje esą veikia 
Centras, JAV-se ir Australi
joje Federacija, Britanijoje 
Bendrija. Ši pastaba nebuvo 
diskutuojama, bet privačiai 
pasisakyta prieš tokį pasiū
lymą. Kiekvienas kraštas yra 
sudaręs savitą, sau tinkamą 
organizacinę struktūrą, ir pa
sirinkęs atitinkamą pavadini
mą, kuris per daugelį metų 
pasidarė visiem žinomas ir pri
imtinas. Be to, buvo sakoma, 
kad reikia daugiau rūpintis 
veikla, esminiais dalykais, 
o ne vardų kęitimu. Tai įneš
tų tiktai bereikalingo sąmy
šio bei erzelio.

Pamaldos
Baigus svarstyti organiza

cinius klausimus, visi suvažia
vimo dalyviai 12 v. rinkosi į 
Lietuvos kankinių šventovę, 
kur vysk. P. Baltakis drauge 
su keliais kunigais atnašavo 
koncelebracines Mišias ir pa
sakė pamokslą Lietuvos krikš
čionybės sukakties tema. Jis 
ypač pabrėžė mintį, kad krikš
čionybės sukaktis turėtų ska
tinti visus į dvasinį atsinau
jinimą, tikėjimo stiprinimą. 
Spaudoje esą buvę daug rašyta 
apie Lietuvos krikšto datą, 
kardinolo paskyrimą, arkiv. 
J. Matulaičio pavardę, Vil
niaus arkivyskupiją ir t.t., 
bet mažai apie dvasinę, gyvą
ją krikščionybę. Vyskupas ska
tino suvažiavimo dalyvius ne
pasitenkinti vien iškilmių ren
gimu, gilinti dvasinę krikš
čionybę mūsų visuomenėje.

Paskaita
Po pietų pertraukos J. Ka

valiūnas, Lietuvos krikščiony
bės sukakties centrinio vykdo
mojo komiteto pirmininkas, at
vykęs iš JAV-bių, kalbėjo apie 
visus renginius, susijusius 
su mūsų krikščionybės sukak

timi. Žymiausi renginiai bei 
darbai: pagrindinės iškilmės 
Romoje 1987 m. birželio 28 d., 
dalyvaujant pačiam Šv. Tėvui; 
jau gautas pranešimas, kad 
Vatikanas išleis Lietuvos 
krikšto sukakties pašto ženk
lus; jau spausdinamas prof. 
V. Vardžio redaguotas veika
las lietuvių kalba (angliška 
laida išeis vėliau); rengiami 
kiti leidiniai religinėm te
mom; ruošiamasi kelionei į 
Romą, kur tikimasi sutelkti 
apie 2000 lietuvių; iškilmėse 
dalyvaus Lietuvių operos cho
ras iš Čikagos; rengiama aka
demija Romoje su prof. V. Var
džio paskaita ir kt.

Vienas sunkiausių klausi
mų esąs lėšos. Visiem rengi
niam numatytas 300.000 dol. 
biudžetas. Iki šiol surinkta 
tiktai 117.000 dol. Taigi dar 
daug trūksta. Norima, kad 
prie bendrųjų išlaidų prisi
dėtų ir kiti kraštai, ne vien 
JAV.

Atsakius J. Kavaliūnui į ke
letą pateiktų klausimų, dr. J. 
Sungaila priminė, kad kazi- 
mieriniais metais, kai Toronte 
įvyko religinis pasaulio lie
tuvių katalikų kongresas, 
beveik visas išlaidas turėjo 
padengti vieni kanadiečiai, 
iš JAV buvo gauta labai maža 
parama. Tad ir dabar sunku 
būtų tikėtis didelių sumų iš 
Kanados lietuvių. Be to, Ka
nadoje pagrindinės Lietuvos 
krikščionybės sukakties iškil
mės bus 1987 m. lapkričio 14 
ir 15 d.d. Toronte. Bus atlik
ta kompoz. kun. B. Markaičio 
ir poeto B. Brazdžionio su
kurta oratorija “Baptizo vos” 
(Krikštiju jus). Be to, bus 
iškilmingos pamaldos Toron
to katalikų katedroje, pa
roda. Šios Gavėnios metu 
rengiama paskaitų serija To
ronte apie krikščionybę Lie
tuvoje ir pakviesti žymūs pa
skaitininkai. Visiem tiem ren
giniam reikės stambių lėšų, 
kurių vienintelis šaltinis — 
dosnieji Kanados tautiečiai.

Rinkimai
Baigiant sdvažiūvimą, rin

kimų komisija (kun. J. Staškus 
ir kun. J. Liauba, OFM) patei
kė kandidatų sąrašą, kuris bu
vo papildytas suvažiavimo da
lyvių. Iš 14 kandidatų reikėjo 
išrinkti 10. Nelengvas buvo 
uždavinys balsuotojams, nes 
visi kandidatai šaunūs. Su
skaičiavus slapto balsavimo 
rezultatus, paaiškėjo, kad iš
rinkti šie asmenys: J. And
rulis, B. Čepaitienė, kun. 
Pr. Gaida, J. Karasiejus, J. 
Krištolaitis, K. Manglicas, 
L. Radzevičius, A. Sungailie- 
nė, V. Taseckas, V. Valiulis. 
Prie jų prisidės nerenkamieji 
nariai ir pirmame posėdyje 
pasiskirstys pareigomis.

Kaip ir visuose suvažiavi
muose, taip ir šiame trūko 
laiko visiem klausimam — te
ko ribotis esminiais. Pra
nešimuose buvo iškelta daug 
klausimų, bet dalyviai nesi
veržė į diskusijas. Kadangi 
šis suvažiavimas buvo skir
tas Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai, tad pamokslas ir 
paskaita ribojosi ta tema. 
O ir suvažiavimo salė tai by
lojo: ant priekinės sienos ma
tėsi Lietuvos krikščionybės 
sukakties ženklas — septyni 
kryžiai ir nupieštas šūkis: 
“Krikščionybė — tautos stip
rybė”.

Suvažiavimas baigtas pirm. 
V. Biretos padėkos ždožiu. Dl.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

optometrists 
1551 Bloor St. w., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

t susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais
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į Deveniu kultūros fondo leidiniai į
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI J 

J IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV J
i o ^v\/CKiinn oni/HDiimor oicnn ia\/ iMotiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV

Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
2.
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Muzikai iš V. Vokietijos — pianistė RAMINTA LAMPSATYTĖ-KOLLARS 
ir jos vyras smuikininkas MYKOLAS KOLLARS koncertuoja Toronto 
Lietuvių namuose 1987.11.22 Nuotr. S. Varankos

JUOZAS-ALMIS JURAGIS

Alyvų žydėjimas saulėlydyje
Eilėraštis, skiriamas tai. 
kurios vardas Spindulingoji

Ar dar atsimeni, 
kaip buvo? — 
Alyvų krūmas žydėjo 
tavo akių spalva. 
Tu pasakei tada: 
“Mūsų gyvenimo pasakai 
atviri visi horizontai! 
Būki kraujo daina, 
veržlumu vėjo, šypsena širdies! 
Amžinuoju saulėtekiu man 

būk,
aš būsiu tavo aušra!”

Būti kraujo daina, 
veržlumu vėjo 
ir amžinuoju saulėtekiu - 
deja - aš nemokėjau.------

Aš buvau 
vienos krypties dvasia, 
ryžtingumu sukietinta styga 

ir plienas,
neatšyląs akmuo, 
ryto ašarų rasa

nepakrikštytas...
Buvau Žemėje nepasiekiamų 

aukštumų ilgesys, 
žmogiškosios kalbos žodžiais 

neišsakomas.
Tai man buvo pasakyti 

įspėjamieji žodžiai:
“Tebūnie jūsų strėnos 

sujuostos
ir žiburiai uždegti”. (Lk. 12,35)

Kaip šviesos išsiilgęs 
piligrimas 

nakties valdose 
nešiausi amžinos dienos viltį.

Veržiausi aš saulėtekin nueiti. 
Nueiti vienas!
Nejaučiau tada, 
kad esu basas, kad tik 
šiurkštaus audeklo rūbas 
nuogumą nuo šalčio gina.------

Dabar,
po pusės šimtmečio, 
aš jau ilgiuosi 
saulėlydžio.
Dabar esu, kas esu - 
žmogus pavargęs, 
gyvenimo bangų nuskalautas, 
išbaltintas.

Širdimi pervertinu viską, 
širdimi susigrąžinu viską, 
kuo galėjau gyvenime džiaugtis, 
ko, apakęs žemiškai dienai, 
nepastebėjau...

Tolimai jaunystės saulei 
šviečiant, 
žydi didžiulis 
alyvų krūmas 
tavo, Spindulingoji, 
akių spalva'. j'!
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Sutemos man vis daugiau 
šešėlių tiesia.
Dabar, šitą sunkią vakaro 

valandą,
įspėjančią mane, 
kad naujos aušros 
nebesulauksiu, 
Spindulingoji, 
jei gali, pasakyk, 
kodėl tada kalbėjai: 
“Aš būsiu tavo aušra!?"

1984.1.14

Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

Vyresnioji mūsų karta turi daug savo pergyveni
mus bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, 

: dokumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečian- 
: čių kūrybos ir meno rinkinių. Ne visi jaunosios kartos 
; nariai tą savo tėvų palikimą moka vertinti, ne visi atei- 
; tyje turės ir tinkamas sąlygas tokios medžiagos prie- 
i žiūrai. Be to, ateities istorikams ir visiems savo sene

lių ir prosenelių praeitimi besidomintiems asmenims 
jau dabar parūpintina viena aiški tos medžiagos 
vieta.

Kanados Lietuvių Bendruomenė tokią vietą pa
rinko Anapilio sodyboje, Mississaugoje, ir ten šiais 
metais bus pastatytas KANADOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZIEJUS.

Šiam tikslui dabar telkiamos lėšos. Kreipiamės į 
jus, prašydami šį svarbų reikalą paremti kiek galint 
didesne auka. Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu 
bei adresu:

KL BENDR UOMENĖ - MUZIEJUS, 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6H1A8, Canada

Už aukas, nemažesnes kaip $20.00, bus išduodami 
pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. Paau
koję $1000.00 ar daugiau bus įrašyti į garbės lentą 
muziejaus pastate.

Kanados lietuvių kultūros muziejaus 
lėšoms telkti komitetas

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

paremti siunčiu $ ........................................................................

Vardas, pavardė ____________________________________

Adresas_______________________________

Parašas__________________________

S252HS225252S25ZSZS25H52£2S25252S252S252Sa5Z5ZS252S252S252S2S252252S22S2S252S2S2S252S252S2S2SZ5

Nepaprasta kelionė
Nuo Vilniaus per Atėnus iki Kanados Edmontono

’(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dienos Atėnuose
Jeigu kas paprašytų, kad 

nutapyčiau abstraktų paveiks
lą Atėnų motyvais, tai imčiau 
dvi spalvas — baltą ir žydrą. 
Tokie Atėnai išliko mano įspū
džiuose. Gaila, kad nemačiau 
Graikijos salų ir kaimelių, ne
buvo už ką keliauti, nes netu
rėjau teisės dirbti. Be to, du 
mėnesius ištisą parą mane 
saugojo ginkluoti policinin
kai. Mat jau sekančią dieną 
iš sovietų ambasados atlėkė 
manęs jieškoti. Lyg paklydu
sios avelės, stačiai su bibli
nių patosu. O ir vėliau, kai 
Graikijos vyriausybė suteikė 
man politinę globą ir gavau 
visus reikiamus dokumentus, 
net tada manęs nepaliko ra
mybėje. Per Jungtinių Tautų 
Graikijos skyrių vis kalbino 
mane susitikti su sovietų 
ambasados atstovais, esą jie 
turi laiškus nuo mano tėvų, 
nori pasikalbėti. Žinoma, vi
sais atvejais griežtai atsisa
kiau. Važinėti nebuvo labai 
saugu, teko tenkintis Atėnais.

Graikų gyvenimas
Dar gyvendama Lietuvoje, 

vieną savo kolegą, grįžusį iš 
kelionės po Graikiją paklau
siau, kaip gi gyvena mūsų bro
liai graikai. Jis atsakė: “Ge
rai gyvena. O jei dar ir paju
dina mažąjį rankos pirštelį, 
tai labai gerai gyvena”. Atsa
kymas gal kiek sarkastiškas, 
bet gan arti tiesos. O ir patys 
graikai moka apie save labai 
objektyviai pasisakyti. Vienas 
jaunuolis taip man aiškino: 
“Mes, graikai, labai mėgstame 
filosofuoti, kad nereikėtų dirb
ti. Štai todėl turime tiek daug 
filosofų”.

Su graikais labai lengva už
megzti pokalbį arba pažintį. 
Jie labai draugiški žmonės, 
paslaugūs, vaišingi, mėgsta 
svečius. Bet su graiku geriau 
nebūt piktuoju — greitai už
pyksta, yra kerštingas.

Nustebino ilgos “siestos”, 
parduotuvių uždarymas dau
geliui valandų. “Siesta” grai
kams — šventas dalykas. Į vis
ką numojama ranka, ir visą 
miestą apgaubia karščio nu
alintas snaudulys.

Klimatas turi savo pražū
tingą poveikį tautos charak
teriui. Žiema ir pavasaris — 
nuostabūs, bet vasaros saulė
— pikta ir negailestinga. Va
sarą vidurdienį miestas tie
siog čirškėte čirška, įkaitęs 
oras vibruoja, nėra kuo kvė
puoti. Priedo Atėnų gatvės 
siauros, pergrūstos automo
biliais, oras siaubingai už
terštas. Nuo kalno gali stebė
ti bjaurų, rudą, virš miesto 
tvyrantį smogą. Parkų nėra 
labai daug. Vienintelė atgai
vos vietelė, tyresnio oro oazė
— Zappio parkas. Na, ir pajū- 
rys.

Nepaisant šių nemalonumų, 
Atėnai gyvena linksmą gyve
nimą. Dieną ir naktį. Atėnuo
se nėra kada miegoti. Minios 
turistų zuja kiaurą parą. Gali 
išgirsti viso pasaulio kal
bas. Dauguma graikų moka 
angliškai. Visur groja ritmin
ga, uždeganti graikiška muzi
ka. Sklinda kepamos mėsos 
kvapas. Tų viliojančių kvaps
nių stengiausi vengti, nes am
žinai buvau alkana, gyventi 
teko pusbadžiu, smarkiai kri
to svoris. Bet aš tuo tik džiau
giausi, kaip dauguma moterų.

Nori savarankiškumo
Graikai nieko nežino apie 

Lietuvą, lietuvius ir jų pro
blemas. Jie mano, jog ir savų 
problemų jiems gana. Nema
žai graikų jaunimo trokšta ma
tyti savo tėvynę neutralią, ne
priklausomą. Pyksta ant tur
tingų amerikiečių, kad jie nu
siperka jų saleles. Jauni grai
kai man aiškino: “Mes nenori
me nei rusų, nei amerikiečių. 
Mes ginsimės patys. Mes nori
me patys tvarkyti savo šalį, 
savo Graikiją.” Dalis graikų 
labai simpatizuoja JAV, kalba 
lyg apie svajonių šalį. Teko 
sutikti ir tokių, kurie man 
aiškino, jog Andropovas (tuo 
metu jis buvo pagrindinė 
Kremliaus slibino galva) yra 
labai geras. Esą TSRS yra ne
mokamas mokslas ir gydymas, 
nėra nelygybės, visi turi dar
bo. Beje, Graikijos komunistų 
partija narių skaičiumi nėra 
gausiausia, tačiau vaizdinės 
agitacijos srityje jai nėra 
lygių. Matomiausiose, cent
rinėse vietose karo raudoni

šūkiai, plakatai ir pranašų 
portretai. Kanados ambasado
rius juokaudamas mane pa
klausė, kaip man visa tai pa
tinka. Atsakiau: jei negirdė
čiau kalbant graikiškai, many
čiau, jog esu namie.

Neturtinga šalis
Ne paslaptis, Graikija — vie

na neturtingesnių Vakarų Eu
ropos šalių. Vidutiniam grai
kui sunku įsigyti automobilį 
— jie čia labai brangūs. Kont
rastas tarp viešų ir privačių 
gydymo įstaigų, tiesiog stul
binantis. Daug graikų svajoja 
gyventi JAV, Kanadoje. Daug 
jų ten ir gyvena. Kai kurie 
nuoširdžiai prisipažino, kad 
pavydi mums, emigrantams, to
kios puikios galimybės. O mes, 
emigrantai su nuostabiom per
spektyvom, spaudėmės po tris, 
po keturis ankštuose kambarė
liuose, ten pat valgį virėm, ten 
pat miegojom, ten pat ašarą 
braukėm, skaitydami savo arti
mųjų laiškus, žiūrėdami į jų 
fotografijas. Mūsų buvo daug 
ir iš visur. Iš visur, kur nėra 
pagarbos žmogaus teisėms ir 

‘kur žmogus nėra savo gyveni
mo tvarkytojas.

Dailės žmonės
Dienos, savaitės ir mėne

siai bėgo nepastebimai. Teko 
aplankyti keletą graikų daili
ninkų. Vienas dirbo komerci
nėje srityje. Parodė ant sie
nos kabantį plakatą ir pasigy
rė, kad Maskvoje gavo kažko
kią premiją už jį... Kitas 
tapė vazonus su gėlėm, parda
vinėjo savo šedevrus gatvėje, 
be perstojo kalbėjo apie pini
gus ir gyrėsi savo vila, kuri 
buvo garsiojoje Rhodos sa
loje . ..

Dažnai sustodavau ties ne
diduke gan pagyvenusio daili
ninko galerija. Gaila, kad se
nukas nemokėjo angliškai, tad 
negalėjome pasišnekučiuoti. 
Šiltom popietėm jis sėdėdavo 
krėsle ant šaligatvio, giliai 
paskendęs savyje. Man patiko 
jo šaltokų pilkų, žalsvų tonų, 
drobės, monumentalios figū
ros, sudvasintos moterys. Ta
čiau nei žiūrovų, nei pirkėjų 
per daug nesimatė. Šalimais 
buvo linksmų mergelių užeiga. 
Už tai ten “biznis” klestėjo 
kiaurą parą ...

Užsukdavau ir į valstybinę 
Atėnų meno galeriją, kur bu
vo rodomas reprezentacinis 
šiuolaikinis Graikijos ir kitų 
Europos šalių menas. Įėjimas 
mokamas, tačiau graikai — 
geros širdies žmonės, ir aš su
gebėdavau įsiprašyti už dy
ką, nes kitos išeities nebuvo. 
Pirmą kartą pamačiau S. Dali 
tapybos originalą. Tuo meni
ninku nepaprastai žavėjausi. 
Lietuvoje meno “pranašas” L. 
Šepetys išskirtinį XX š. kūrė
ją palaidojo po sunkiu deka
danso akmeniu.

Akropolis
Be abejonės, įdomiausia 

Atėnų vieta — Akropolis ir jo 
papėdėje susiraizgiusios gat
velės. Ypač gražiai atrodo Atė
nai naktį. Akropolį apšviečia 
tai balta, tai raudona, tai ža
lia šviesa. Nuo kalno matyti 
viso miesto žiburiai, Egėjo 
jūra tolumoj. Jau nepamenu, 
kiek valandų, vakarų ir naktų 
ten prasėdėjau. Būnant Akro
polyje, negali negalvoti apie 
istoriją, apie meną, apie žmo
nes. Kiek prakaito, kraujo, 
ašarų nutekėjo per tuos įkai
tintus akmenis! Kiek mintyto- 
jų kalbėjo, poetų deklamavo, 
kiek aktorių vaidino toje ne
aprėpiamoje laiko jūroje! 
Kiek turtuolių ir kiek beda
lių kaulų (sudūlėjo šio civili
zacijos lopšio žemėje!

Niekas nežino, kokius vargus 
vargo ir kuo džiaugėsi anų lai
kų kūrėjai, palikę mums bal
tus marmuro šedevrus, nepa
kartojamo grožio freskas ir 
nepralenkiamo skoningumo 
keramiką. Praėjo tūkstantme
čiai, ir dabar iš visų pasau
lio šalių atvyksta minios nu
sitekti kūrybiniam žmogaus 
genijui.

Per Atlantą
Pats vasaros dūksmas pa

mažėl pradėjo atslūgti. Rug
pjūčio vidurys. Visi dokumen
tai paruošti, bilietas į svetin
gą Kanados žemę nupirktas. 
Reikia ruoštis skrydžiui per 
Atlantą. Kraunu kuklią savo 
mantą. Kažkoks liūdesys užlie
ja, paliekant saulėtą Graikiją. 
Tiek pergyvenimų čia būta! 
Naujų draugų įsigyta, kuriuos 
vėl reikia palikti, nežinia, ar
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bepasimatysim — kas į JAV, 
kas į Australiją ruošiasi, lt 
baimė vėl apima, nes prieį 
akis — naujas, visai nepažįs- 
tarnas kraštas. Ten nepažįstu 
nė vienos dūšios, absoliučiai 
nieko. “Ir iš kur mergaitei tiek 
drąsos?” —juokaudami erzino 
mane mano draugai.

Lėktuvas galingai gaudžia. 
Baltutėlaičiai debesys užklo- 
ja mielą marmurinį Akropolio 
stebuklą, Atėnai prapuola iį 
regos lauko. Apačioj — vande
nynas, vandens begalybė. Ke 
lionė patogi, nevarginanti, 
net nepastebėjau kaip pralė
kė. Toronto aerouoste šiaip 
taip praėjo keturios ilgos va
landos. Einame į kitą lėktuvą. 
Reikia įveikti dar keturis 
tūkstančius kilometrų į Ka
nados vakarus. Taip ilgai ne
buvau keliavusi lėktuvu. Visas 
kūnas nutirpo, galva apsunko.

Kanados Edmontone
Edmontono aerouoste mus 

sutiko emigracijos tarnautoja, 
susėdome į autobusą ir atvy
kome į jaukų motelį. Kambary
je buvau vienut vienutėlė, to
limo, nepažįstamo miesto mo
telyje. Staiga suskambo tele
fonas. Net krūptelėjau, išgir
dusi savo vardą. Jau buvo vė
lus vakaras. Kas gi laukė ma
nęs čia atvykstant? Kas žino
jo? Anapus kalbėjo laužyta ru
sų kalba. Teiravosi kaip pa
vyko kelionė, ar turiu pinigų 
(turėjau vieną dolerį), žadėjo 
kitą dieną pavežioti po miestą. 
Žodžiu, kažkokia man nepažįs
tama kanadiečio ir rusės šei- : 
ma nepaliko manęs vienatvėje 
svetimame krašte. Buvau su
jaudinta iki ašarų. Taip malo
niai prasidėjo mano pažintis 
su geraširdžiais Kanados žmo
nėmis. Vėliau jų sutikau la
bai daug. Daug šilumos ir daug 
taurių širdžių. Du lietuviai, 
torontiečiai, kaimynai Stasys 
Jurgelis ir Jurgis Štrazdas rū
pinosi manimi (ir tebesirūpi
na) kaip savo dukra.

Jau ketvirti metai
Šiandien žvilgterėjau į ka

lendorių. Dieve, jau ketvirti 
metai, kai paskutinį kartą žvel
giau į Nerį, į Vilniaus katech 
rį,’ ‘jhii’ kėt^lrti^ttietai’,' kiti' pūs1 
kutinį kartą pašiau mamos 
portretą iš natūros ir kai pabu
čiavau jos ranką išvažiuoda-
ma . ..

Gyvenimas ėjo savo vaga, 
žaizdos gijo. Šiandien aukšto
je kėdėje sėdi mano dukrelė, 
ta maža Kanados pilietė, gi
musi laisva. Siekia savo ma
žais piršteliais už tėvo barz
dos ir garsiai juokiasi. Taip 
džiaugiuosi, kad ji gimė bū
tent čia, o ne kur kitur. Ir kar
tu širdį spaudžia, kad kai ji 
paūgės ir pradės suprasti, rei
kės jai pasakoti apie tą šalį, 
kurioje aš gimiau, kurioje gy
vena jos močiutė, reikės pasa
koti ir aiškinti, kodėl tos ša
lies valdovai tokie negeri, nes 
neleidžia močiutės pas anūkė
lę. Ir žiūrėti į tas jos dideles 
mėlynas akeles, ir matyti, kaip 
jos niaukiasi. Ir sėti vaiko šir
dy neapykantą. ..

Šiandien ji dar nemoka skai-; 
tyti. Bet mamos laiškas prie
šais mane. Ji rašo: “Išbučiuok 
Kristutei tą saldų čiulpiamą ■ 
pirštelį ir pasakyk, kad bobų-1 
tė labai nori pas ją atvažiuoti, £ 
bet valdžia neleidžia. Pane- į 
šiok, pamyluok ją už mane”. > 
Net ir akmeninę širdį sugrau-1 
dintų tos eilutės.

Bet aš esu optimistė. Kai r 
tik dukrelė paūgės, mudvi nu- j 
sipiešime didelį plakatą ir 
važiuosime demonstruoti prie- ‘ 
šais sovietų ambasadą. Ir pro
testuosime prieš komunistų < 
sauvaliavimą. Galų gale, juk 
laisvoje šalyje gyvename!

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

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

Gerry Lougheed 
Funerol Home



Jaunųjų 
poezijos 

rinkinys
ALFONSAS TYRUOLIS

1986 metų pabaigoje “Atei
ties” literatūros fondas išleido 
keturių mūsų jaunųjų poetų 
kūrybos rinkinį, pavadintą 
“Keturi”, Rinkinio autoriai: 
Jolanta Malerytė, Vainis Alek
sa, Saulius Kubilius ir Gin
tarė Remeikytė. Tos pačios 
“Ateities” leidyklos Litera
tūros serijoj 1969 m. buvo pa
sirodęs panašus poezijos rin
kinys, kuriame dalyvavo de
šimt jaunųjų poetų, pradedant 
Remigijum Bičiūnu ir baigiant 
Aldona Zailskaite. Iš jų dar 
keli dalyvauja su savo kūryba 
lietuvių periodinėje spaudoje, 
o atskirą rinkinį išleido, ro
dos, tik viena autorė — Teresė 
Pautieniūtė (“Lyg nebūtų ryto
jaus”, 1975, irgi “Ateities” 
leidinys). Kiti tos antologijos 
dalyviai rašė poeziją ir anglų 
kalba arba kūrė ir kitų žanrų 
literatūrą, pvz. Mirga Pakal- 
niškytė-Girniuvienė, išleidusi 
beletristinės kūrybos knygų.

Ir dabartinio rinkinio auto
riai ir autorės savo poetinę 
kūrybą spausdino lietuviško
joje išeivijos periodikoje ar
ba rašė bei spausdino eiles ir 
anglų kalba. Du iš jų (V. Alek
sa ir S. Kubilius) yra laimėję 
poezijos premijas. Visi jie yra 
gavę gerą lituanistinį išsila
vinimą, dėl to jų poezijos kal
bai nieko negalima prikišti. 
Nėra pažymėta, kas juos subū
rė į šį rinkinį, bet greičiau
siai patys knygos leidėjai, kaip 
numanu iš įvadinio žodžio.

Iš visų keturių pati pirmoji 
rinkinio autorė Jolanta Male
rytė (gim.. 1957 m. Plungėje, 
Lietuvoje) stovi bene arčiau
siai tradicinės poezijos — ji 
dar pavartoja ir įprastinę 
strofą, ir tradicinį rimą, nors 
ne kartą artimesnį aliteraci- 
niam sąskambiui. Ir tematiniu 
požiūriu ji dar artimiau sie
jasi su Lietuva, kurioje išgy
veno iki 17 savo amžiaus metų. 
Jai ir vietos rinkiny skirta 
daugiausia. Gamtos motyvas 
gana dažnas jos apskritai gied
ra nuotaika perpintose eilėse:
Pabiro saulės šypsenos, 
Prisirpusios, raudonos, 
Pabiro saulės šypsenos 
Kalneliuse ir kloniuos.
Lengvutės, skaidrios šypsenos 
Į žemuoges pavirto.
Pati varinė saulė
Visa į jas sutilpo (p. 12).

Ilgisi ji ir praeities, ir tos 
praeities šviesiosios vasaros, 
ir “mėlyno šiltų varpelių 
džiaugsmo”, ir tai rodo jos ar
timumą neoromantinei nuotai
kai. Įsidėmėtinas jos morali
nės sampratos pajautimas 
(“Yra vaikiškos mintys”, “Apie 
nevaikišką jausmą”, p.18). To
kie poetiniai įvaizdžiai, kaip 
ramunių laukas, liepžiedžių 
laužas, šermukšnio karoliai, 
rodo jų lietuvišką kilmę. Kar
tais pasitaikantis pakartoji
mas neturėtų reikšti kūrybi
nio “išsisėmimo”, o retkarti- 
nį lengvesnį plastelėjimą gali 
išlyginti tolydinis kūrybinis 
brendimas.

Į išimtinai modernistinę 
išraišką, artimesnę ekspre
sionistiniam braižui, pasine
šusi Vainio Aleksos (gim. 1958 
m. Čikagoj) poezija, daug kur 
sudėstyta be skiriamųjų ženk
lų, kartais su prablaškytais 
žodžiais eilutėj sukelti lyg 
dramatiniam įspūdžiui, nieko 
bendro nebeturint su tradici
ne strofa. Ezoterinė eilėraš
čio išraiška reikalaus iš skai
tytojo atitinkamų pastangų jį 
perprasti. Tematiniu požiūriu 
autorius atviras ne tik savo 
gyvenamai aplinkai, bet ir toli
mesniems horizontams:
Pskove Jaroslavlyje Gorkyje 
baimė yra išdavystės pradžia 
Ruząjevskoje Potmoje Mordovijoje 
blogį turiu visu griežtumu teisti 

(p. 55).

V. Aleksos poezijoje randa
me žodžių iš mūsų laikų žody
no, kaip teroras, kolūkis, če
kistas ir t.t. Ir poetiniai įvaiz
džiai čia aštresni, kaip pvz. ge
ležiniai kaulai, karo turgus, 
meilės kablys ir t.t. Bet šalia to 
dar blyksteli ir tradicinis Lie
tuvos gamtovaizdis:
už užkaltų langų laukia 
Dzievulis rūpintojėlis (p. 40).

Tokios iš tėvų ar protėvių 
gautos reminiscencijos atitin
kamai praskaidrina modernis
tinį poezijos tankumyną.

Jolanta Malerytė
Saulius Kubilius

Jaunųjų lietuvių išeivijos poetų eilėraščių rinkinys, išleistas Čikagoje

Berods ne mažiau hermetiš
kumo randame ir Sauliaus 
Kubiliaus (gim. 1960 m., Ade
laidėj, Australijoj) poezijoj. 
Ji irgi be skiriamųjų ženklų, 
ne kartą išreikšta trumpasa- 
ke kalba (5-6 eilučių eilėraš
čiu) ar vienžode vertikaline 
eilute. Jaučiamas palinkimas 
į tam tikrą siurrealistinę gro
teską:
nuskynęs nusileidusių saulę 
dedu kišenėn
namie
įsidedu saulę į akį 
ir užmiegu (p. 61).

Naujoviški čia ir kai kurie 
poetiniai,į,yaizdžiąi, kaip nuo
gas rūbas, žaliuojanti tamsu
ma, vakarykščiai kalnai, 
sprogstantis žodis (beje, ir 
V. Aleksa turi “sprogstantį 
gyvenimą”). Trumpasakė, sen- 
tencinė kalba suponuoja ir 
labiau disciplinuotą išorinę 
eilėraščio formą. Į naujoviš
ką ketureilį kartais įdedama 
ryškaus vaizdingumo:
Piramidžių freskose 
jauni faraonai 
auksinėse procesijose 
neša dievam gyvybę (p. 64).

S. Kubiliaus eilėse daugiau 
pasinešimo į estetinę, negu 
reminiscencinę išraišką. Gal 
iš to ir polinkis iš žodžių 
atitinkamai sudėstyti išorinę 
eilėraščio formą (p. 74).

Į santūrų groteskiškumą ir 
laisvumą linkusi Gintarės Re- 
meikytės (gim. 1962 m. Čikagoj) 
poezija. Joje irgi pasitaiko 
vienžodė vertikalinė eilutė, 
nors šiaip eilėraščio forma 
pakankamai disciplinuota, 
kad ir aiškiai pasisakant už 
modernistinę išraišką. Poetė 
gerai įsiklausiusi į savo mo
čiutės tautosaką, kurios atgar
siai nuskamba ne viename jos 
eilėraštyje. Gana dažnas vestu
vinis motyvas, būdingas taip 
daugeliui mūsų laikų jaunųjų:
Mama, neverk.
Tu įsegsi man į veliumų rūteles, 
nors jos ir būtų nuvytusios

(Motinos dovanos, p. 83).

O anatomijos laboratorijoje 
studijozės prisipažino:
Apsidairėme 
ir supratome, 
kad apsinuoginti 
gera 
ir stebuklinga

(Anatomijos pamoka, p. 97).

Kartais glaustesnės formos 
eilėraštyje poetė laimi dera
mo vaizdingumo: ‘
Ilgaplaukės pianistės 
lankstūs pirštai 
bučiuoja klavišus, 
juodus ir baltus

(Baltus ir juodus, p. 9p).

Apskritai, šis mūsų jaunų
jų poetų rinkinys kaip bandy
mas yra vertintinas ne mažiau 
teigiamai, kaip ir minėtas 
ankstesnysis rinkinys, kai ku
riais atžvilgiais jis yra net pra
našesnis. Be abejonės, ne tiek 
svarbu, kokia kūrinio forma 
pavartojama, kiek tai, koks 
poetinis tūris į ją įdedamas.
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Vainis Aleksa

Gintarė Remeikytė

Kartais ir tobuliausiais rimais 
ir ritmais prašytas kūrinys 
gali būti menkos poetinės ver
tės. Vis dėlto su naująja for
ma susijęs nepažabotas grotes- 
kiškumas ar kokių mandrumų 
jieškojimas gali sumenkinti 
gilesnį kūrinio jausmingumą 
ir ryškesnį vaizdingumą kaip 
svarbiausias lyrinio kūrinio 
savybes. Sunku pasakyti, kaip 
ilgai modernistinė forma ga
lės trukti. Jei tai bus efemeri
nis laiko reiškinys, gal vėl 
kils tendencija grįžti į dis- 
ciplinuotesnę formą. Laimei, 
mūsų jaunieji poetai nėra nu
ėję į modernistinį kraštutinu
mą, juose dar nėra galutinai 
nutilęs toninis lietuviškos'dai
nos balsas, kaip nėra ir galu
tinai išblėsęs jų tėvų ar pro
tėvių žemės pajautimo jaus
mas. Juo daugiau jų kūryboj 
to bus, juo tikriau jie įsitvir
tins lietuvių išeivijos ir apskri
tai lietuvių literatūroje. Ti
kėkimės, kad jie savo pasirink
ta, šiai dienai madinga poezi
jos forma ir toliau bręs bei 
duos mums ilgai išliekančių sa
vo kūrybos vaisių.

KETURI, jaunųjų poezijos 
rinkinys: Jolanta Malerytė, 
Vainis Aleksa, Saulius Kubi
lius, Gintarė Remeikytė. 
“Ateities” literatūros fondas. 
Čikaga, 1986 m., 103 psl. Port
retai. Aplankas ir viršelis Jo
no Kuprio. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Kaina — 7 dol.

HENRIKAS NA G YS

Malda
; Plieno raiteliai tenesugrįžta.
■ Viešpatie, tegul pro šalį joja.
: Norime ateitį Tavo karalystę : 

vilkini ašutine ir basom 
kojom.

Ežerų ir gimtojo šaltinio 
vandeniu nuplauki mūsų 

sielą: ;
; nuo karaliaus iki paskutinio : 
: paprasto ir pilko varguolėlio.

O varteliuose kerojęs vargas ;
; tegul niekad mūsų žemėn
< nebegrįžta. :
: Tegul būna šventas Tavo ;

vardas, ■.
: teateina, Dieve, Tavo

; karalystė. ;
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-----™---------------------------------- 5

Atsiųsta paminėti
Antanas Vaičiulaitis, VIDUR

NAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Nove
lės ir apsakymai. Viršelis Jono 
Kuprio. Išleido Ateities litera
tūros fondas (10000 South Bell 
Ave., Chicago, IL 60643, USA). Li
teratūros serija 33 nr. Čikaga, 
1986 m., 131 psl. Kaina - $7.00.

LIETUVIŲ BALSAS, 1986 m 
gruodis -- December 22. Leidėjas - 
Lietuvių spaudos bendrovė. Reda
guoja kolegija, vyr. red. Antanas 
Kučys. Metinė prenumerata - $25, 
pusmetinė - $15. Laikraščio adre
sas: 2951 W. 63 St., Chicago, IL 
60629, USA.

A. KEBLYS

Sekant spaudą ir skaitant 
apie Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties paminėjimą, kaž
kaip Montrealis iki šiolei yra 
praeinamas tylomis, nors kan
tatos libretas ir muzika jau 
yra įvykęs faktas. Pasirengi
mas kantatai jau eina pilnu 
tempu. Ji bus atlikta 1987 m. 
gegužės 23 d., 15 vai., Montrea- 
lio Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje.

Su Montrealyje gyvenančiais 
menininkais susitarus, buvo 
ryžtasi iškilią Lietuvos krikšto 
sukaktį paminėti kantatos 
forma savom jėgom, nes turi
me užtektinai balsingų dai
nininkų ir solistų.

Laimingi esame turėdami iš
kilųjį poetą dr. Henriką Nagį. 
Paprašytas jis mielai sutiko 
imtis šiai iškiliai progai pa
rašyti libretą. Berašant jam 
kilo daugybė visokių abejonių 
ir net noras nutraukti pradėtą 
darbą. Pagaliau, nugalėjęs vi
sas kliūtis, jis sukūrė tokį 
kūrinį, kuris pasiliks amžiams. 
Atrodo, kad tikrai jo ranką ir 
mintis vedė pats Aukščiausias.

Kai skaitai šio iškilaus kū
rinio žodžius, nori ar ne, jie 
giliai skverbiasi širdin ir pa
liečia giliausias žmogiškos 
sielos gelmes. Manau, kad tai 
pajus visi, kurie turės progos 
išgirsti minėtą kantatą.

Taipogi montreališkiai 
džiaugiasi ir savo kompozito
riumi Aleksandru Stankevičiu
mi. Jis yra plačiai žinomas ne 
tik Montrealyje, bet ir plačia
me pasaulyje jau vien dėl ka
lėdinės plokštelės. Jis yra sa
vininkas plokštelių firmos 
“Vilnius Records”, per kurią 
jau yra išleidęs visą eilę 
gerų plokštelių ir kasečių 
įvairaus žanro. Jis yra Mont- 
realio Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas ir chorvedys. 
Chorui yra sukūręs giesmių 
bei dainų tiek solistams, 
tiek ir chorams. Jis yra tele
vizijos ir radijo reklamų kū
rėjas. Šioje srityje jis gana 
sėkmingai darbuojasi.

Paprašytas jis apsiėmė su
kurti muziką minėtai kanta
tai. Kaip ir visada, jis nuo
širdžiai, išsamiai ir rūpestin
gai parašė muziką ir instru- 
mentaciją.

Nebuvo tikėtasi, kad jis su
spės paruošti per tą trumpą 
laiką. Jis nėra dar pilnai ap- 
valdęs lietuvių kalbos, bet jo 
pagalbininkė ir talkininkė 
žmona Gailė buvo jam vertėja.

Jau turėjau malonią progą 
išgirsti piano aranžamentą.

Du literatūros laureatai
Rašytojų draugijos premija paskirta Anatanui Vaičiulaičiui, 

Lietuvos krikščionybės komiteto — Anatolijui Kairui

Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba pranešė, kad jos 
paskirtoji vertintojų komisija
— pirm. prof. dr. Elena Tumie- 
nė, sekr. Barnardas Brazdžio
nis ir narė Alė Rūta, savo po
sėdyje 1987 m. vasario 21 d. 
apsvarsčiusi praėjusių metų 
grožinės literatūros leidinius, 
1986 metų literatūros premiją 
paskyrė Antanui Vaičiulaičiui 
už novelių apsakymų rinkinį 
“Vidurnaktis prie Šeimenos”. 
Premijos ($2000) mecenatas
— Lietuvių fondas.

A. Vaičiulaitis savo poezija 
ir beletristika žinomas nuo 
1925 m. Nepriklausomoje Lie
tuvoje ir Amerikoje išleido 8 
beletristikos knygas (kelios 
jų pakartotos), dvi kelionių 
aprašymų, vieną poezijos rin
kinį, kelias literatūros studi
jas, literatūros chrestomatijas, 
į lietuvių kalbą išvertė Mila
šiaus, Mauriaco, Maurois, de 
La Brete, De Vian ir kt. auto
rių kūrinių. Jo beletristika 
buvo išversta daugiau negu į 
dešimt svetimų kalbų. Parašė 
daug vertinimų apie naujai pa
sirodančias knygas, redagavo 
“Ateitį”, “Dienovidį”, savait
raštį “Amerika”, žurnalus — 
“Aidai”, “Vytis". Vaičiulaičio 
beletristikos, ypač pasakų, 
didžiausia vertė jo stiliaus 
turtingumas ir originalumas. 
Apie jį prof. Juozas Brazaitis 
sako: “Vaičiulaitis iš kasdie
nio gyvenimo šukelės iškalė ir 
auksakalio kruopštumu orna
mentavo poetinius pasakoji
mus bei vaizdus”.

LRD valdyba buvo paskel

Šioje kantatoje jis įveda ir 
mūsų liaudies melodijų ir kai- 
kur išgirsti melodiją mūsų 
giesmės “Pulkim ant kelių”.

Montrealio lietuvių visuo
menė nekantriai laukia ir nori 
išgirsti šių dviejų menininkų 
jungtinį kūrinį. Neabejojame, 
kad ši iškili kantata pasieks 
visus lietuvius.

Kantatą atliks šie vienetai: 
mišrus Aušros Vartų parapijos 
choras, mišrus Šv. Kazimiero 
parapijos choras, Montrealio 
jaunimo ansamblio “Gintaras” 
dainininkai, mergaičių choras 
“Pavasaris” ir Otavos mergai
čių choras “Ramunėlės”. Solis
tai: operos solistė Gina Čap- 
kauskienė ir kamerinis daini
ninkas Antanas Keblys.

Chorus ir solistus lydės var
gonai ir šiai progai sudarytas 
Aleksandro Stankevičiaus ka
merinis orkestras.

Dr. HENRIKAS NAGYS, žymus poe
tas, parašęs libretą kantatai “Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva”

Kompoz. ALEKSANDRAS STANKE
VIČIUS, sukūręs muziką kantatai 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”

busi ir prašė visus autorius 
arba laidėjus savo 1986 m. lei
dinių po tris egz. atsiųsti ko
misijai iki balandžio 1 d., bet 
komisijos nariai, per visus me
tus sekė visas išeinančias kny
gas, jas skaitė, susipažino ir 
nenorėjo premijos skyrimo nu
delsti. Jei kas knygų dar ne
išsiuntė, jų siųsti nereikia. 
Praėjusių metų knygų derlius 
buvo nemažas — 20 leidinių.

Kiek vėliau bus paskirta pre
mija ir už 1985 m. geriausią 
knygą. Vertintojų komisiją, 
taip pat vakariniame Ameri
kos pakraštyje, sudarė Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžionis, 
Jurgis Gliaudą, prof. dr. Elena 
Tumienė ir Pranas Visvydas.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komiteto paskelbto 
dramos konkurso vertintojų 
komisija — pirm. Česlovas 
Grincevičius, sekr. Živilė Num- 
gaudaitė-Šilgalienė, nariai — 
Nijolė Martinaitytė, prof. dr. 
Bronius Vaškelis ir Zita Keva- 
laitytė-Visockienė savo posė
dyje 1987 m. vasario 22 d. iš at
siųstų veikalų dauguma balsų 
nutarė premijuoti Krivaičio 
slapyvardžiu pasirašytą 5 v. 
dramą “Krikšto vanduo”. Ati
darius voką paaiškėjo, kad šio 
veikalo autorius yra Anatoli
jus Kairys. Premijos dydis — 
3000 dol.

A. Kairys yra žinomas drama
turgas, beletristas ir poetas, 
laimjęs daug draminių veika
lų ir romanų konkursų. Apie 
premijos įteikimą ir veikalo 
pastatymą komitetas praneš 
vėliau.

Antaninos Jonynienės dailės 
kūrinių parodą Detroito lietuviams 
prieš Kalėdas Dievo Apvaizdos 
kultūros centro parodų salėje su
rengė LB apylinkės valdyba. Paro
dos atidaryme kalbėjo naujoji val
dybos pirm. Nijolė Zelwinder. 
Parodoje išstatytus kūrinius ap
tarė dail. Danguolė Jurgutienė. 
Saviveiklininkės A. Jonynienės 
darbų parodoje vyravo vazos ir iš 
šiaudelių sukurti paveikslai.

Čikagos meno instituto filmų 
centre pirmąją š. m. vasario sa
vaitę buvo rodomas vilniečio rež. 
Arūno Žebriūno 1978 m. filmas 
“Riešutų duona”. Jame vaizduo
jama jaunų žmonių meilė, atsidau- 
žusi į jų tėvų sankirtį. Rež. A. 
Žebriūnas savo filmuose dažnai 
gvildena vaikų ir suaugusių san
tykius. Jo filmas “Paskutinė atos
togų diena” (“Mergaitė ir aidas”) 
yra laimėjęs prizus Locarno filmų 
festivalyje Šveicarijoje 1965 m. ir 
garsiajame Cannes festivalyje 
Prancūzijoje 1966 m.

Čikagos “Margutis”, minėda
mas savo radijo laidų 55 metų su
kaktį, skelbia solo dainų konkur
są su jom panaudotais lietuvių 
poetų kūriniais. Konkursui ski
riamas dainas, kurių skaičius da
lyviams neribojamas, reikia pasi
rašyti slapyvardžiais. Dalyvio var
das, pavardė, adresas ir telefono 
numeris įdedami užklijuotan voke- 
lin, ant jo užrašant slapyvardį. So
lo dainas konkursui prašoma siųs
ti iki 1987 m. rugpjūčio 15 d. šiuo 
adresu: 2615 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629, USA. Vertin
tojų komisija — Petras Armonas, 
Danutė Liaugminienė ir Algis Šim
kus paskirs tris premijas: pirmą
ją $400, antrąją $300 ir trečiąją 
$200. Premijų įteikimas ir premi
juotų solo dainų atlikimas numa
tomas š. m. spalio 24 d. “Margu
čio” radijo 55 metų sukakties po
kylyje Čikagoje, Jaunimo centre.

Vincę Jonuškaitę, Lietuvos ope
ros veteranę, amžiaus 85 metų su
kakties proga sausio 25 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, Los An
geles mieste, prisiminė ir pager
bė DLK Birutės draugijos vietinis 
skyrius, vadovaujamas pirm. Agu- 
tės Dūdienės. SoĮ,,;V. Jonųškai- 
tė Lietuvos operos teatre Kaune 
debiutavo 1925 m. gruodžio 9 d. 
Polinos vaidmeniu P. Čaikvoskio 
“Pikų damoje”. Po šio debiuto se
kė kiti pagrindiniai mezzo-sopra
no vaidmenys, sol. V. Jonuškaitę 
išgarsinę ne tik Lietuvoje, bet ir 
gastrolėse užsienyje — Taline, Ry
goje, Prahoje, Buenos Aires “Co
lon” teatre. Sukaktuvininkės sce
ninę veiklą apibūdino Aldona 
Audronienė. Koncertinę minėji
mo dalį atliko vietinė sol. Birutė 
Vizgirdienė, programon su jai 
akompanavusiu jaunu pianistu 
Rimu Polikaičiu įjungusi penkias 
lietuvių kompozitorių harmoni
zuotas liaudies dainas: Juozo Gau- 
bo — “Oi liūdnas žalias berželis”, 
Kazimiero V. Banaičio — “Plaukia 
antela” ir “Mama sena, duktė ma
ža”, Stasio Šimkaus — “Augo pu
tinas” ir “Aš augau pas tėvelį”. 
Koncertą užsklendė arija iš Miko 
Petrausko “Birutės”. Sukaktuvi
ninkei V. Jonuškaitei 1919 m. ru
denį Kaune pastatytoje M. Pet
rausko “Birutėje” teko atlikti 
Vaidilutės vaidmenį. Po šio spek
taklio jai buvo sudarytos sąlygos 
studijuoti dainavimą Berlyne ir 
Romoje.

M. K. Čiurlionio ansamblis Kliv- 
lande sausio 28 d. pradėjo repetici
jas su naujuoju vadovu dr. Broniu
mi Kazėnu, muzikos doktoratą įsi
gijusiu Cincinnati universitete. 
Jis yra studijavęs dirigavimą, va
dovavęs universitetų bei kitiems 
jaunimo chorams, atlikęs solisto 
vaidmenis amerikietiškose opere
tėse. Šiuo metu dr. B. Kazėnas ne
toli Klivlando esančiame Youngs- 
towno mieste vadovauja 150 dai
nininkų turinčiam simfoninio or
kestro chorui ir metodistų para
pijos chorui su 35 giesmininkais. 
Dirbdamas su M. K. Čiurlionio an
sambliu, dr. B. Kazėnas žada lai
kytis steigėjo Alfonso Mikulskio 
prieš kelias dešimtis metų nusta
tytos krypties. Ansamblio reper
tuarą teks papildyti naujomis lie
tuvių liaudies ir kompozitorių dai
nomis. Tačiau ir šiuo atveju nebus 
gyvenama vien tik praeities prisi
minimais, bet jieškoma ir naujų 
idėjų repertuarui paįvairinti. Nau
jus kūrinius ansamblio chorui ir 
kanklių orkestrėliui aranžuos 
pats dr. B. Kazėnas. Laikinai 
chormeisterio preigas sutiko eiti 
vadovo dr. B. Kazėno tėvas Ju
lius. Birželio 27-28 d.d. M. K. 
Čiurlionio ansamblis dalyvaus 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
ties minėjime Vašingtone.

Poeto Maironio (prel. Jono Ma
čiulio) 125 metų gimimo sukaktis 
bus paminėta š. m. lapkričio 2 d. 
Organizacinei komisijai vadovau
ja Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybos pirm. Alfonsas Maldonis. 
Komisijos posėdyje buvo aptarti 
minėjimo planai, renginiai, Mai
ronio įamžinimo klausimai.

Šimtosios kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus gimimo metinės pami
nėtos 1987 m. vasario 4 d. specia
liu vakaru Vilniaus operos ir ba
leto teatre. S. Šimkus gimė 1887 
m. vasario 4 d. Motiškiuose, da
bartiniame Jurbarko rajone, mirė 
Kaune 1943 m. spalio 15 d. Minė
jimą įvadiniu žodžiu pradėjo orga
nizaciniam komitetui vadovavęs 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
valdybos pirm. V. Laurušas, ku
ris taipgi yra ir Vilniaus konser
vatorijos rektorius. Garbaus su
kaktuvininko veiklai skirtą pra
nešimą “Lietuvių muzikos klasikas 
Stasys Šimkus” padarė menotyros 
dr. J. Gaudrimas. S. Šimkui teko 
būti ne tik kompozitoriumi, bet 
ir chorų vadovu, organizatoriu
mi, dirigentu, jaunųjų muzikų 
auklėtoju. Kūrybines savo jėgas 
S. Šimkus bandė įvairiuose mu
zikos žanruose, bet labiausiai iš
kilo kaip dainų kūrėjas joms pa
sirinktais siužetais bei išraiškos 
priemonėmis. Iš kitų S. Šimkaus 
kūrinių išsiskiria simfoninė poe
ma “Nemunas”, variacijos fortepi
jonui “Lietuvos siluetai”, bala
dė “Nugrimzdęs dvaras”, kantatos 
“Atsisveikinimas su tėvyne” ir 
“Gyvuok, tėvyne”. Pastaroji, su
kurta Kazio Inčiūros žodžiais 1934 
m., buvo skirta Lietuvos laisvės 
kovotojams. Atskirai minėtina 
vienintelė S. Šimkaus opera “Pa- 
girėnai”, kurios libretą parašė 
Stasys Santvaras. Apie S. Šimkaus 
atminimo saugojimą kalbėjo Vil
niaus konservatorijos dirigavimo 
katedros vedėjas A. Krogertas. 
Minėjimas užbaigtas S. Šimkaus 
kūrinių koncertu: simfoninę poe
mą “Nemunas” atliko J. Aleksos 
diriguojamas Vilniaus operos ir 
baleto teatro orkestras, origina
lias ir harmonizuotas liaudies dai
nas — Vilniaus filharmonijos sop
ranas R. Maciūtė, operos bosas 
V. Daunoras ir P. Bingelio va
dovaujamas Kauno choras. Kon
certą užsklendė choro atlikta “Pa- 
girėnų” ištrauka “Saulė motina 
pakilo”.

Įvairius kompozitoriui S. Šimkui 
skirtus šimtojo gimtadienio ren
ginius papildė Lietuvos kompo
zitorių namuose Vilniuje įvyku
si mokslinė konferencija “Stasys 
Šimkus ir lietuvių muzikinė kul
tūra”. Minėjimai bei koncertai 
taipgi surengti Seredžiaus ir Jur
barko kultūros namuose, Muziki
niame Kauno teatre, kurio sode
lyje atidengtas S. Šimkaus bius
tas. Gimimo sukakčiai skirtos pa
rodos atidarytos S. Šimkaus me
morialiniame muziejuje Kaune ir 
respublikinėje Vilniaus bibliote
koje. Vilniaus operos ir baleto 
teatras koncertiniam atlikimui 
paruošė S. Šimkaus operą “Pagi- 
rėnai”. S. Šimkaus 100 metų gi
mimo sukaktis taipgi paminėta 
aukštosiose ir vidurinėse Lietu
vos mokyklose. Minėjimuose da
lyvavo iš Floridos atvykęs sukak
tuvininko sūnus Algirdas ir vai
kaitė Dalia Nalis. Sūnaus A. Šim
kaus atsiminimus paskelbė “Lite
ratūros ir meno” savaitraštis sau
sio 31 d. laidoje. Atsiminimuose 
nemažai vietos tenka “Pagirėnų” 
operai. Iš sūnaus Algio sužino
me, kad Stasiui Šimkui buvo skau
dus Kipro Petrausko atsisakymas 
dainuoti šioje operoje, dirigen
to Vytauto Marijošiaus pakeiti
mas jau senstelėjusiu ilgamečiu 
operos dirigentu Mykolu Bukša, 
neįstengusiu surasti vertybių jam 
neįprastoje muzikoje. Nusivylęs 
premjeriniu “Pagirėnų” spektak
liu 1942 m. birželio 23 d., S. Šim
kus bandė kurti antrą operą “Kon
rado Valenrodo” tema, bet pri
trūko entuziazmo, apsiribojo vien 
pamokomis Kauno konservatori
joje ir nieko daugiau nesukūrė.

Saviveiklinis šiauliečių choras 
“Polifonija” prieš metus tapo 
profesiniu kameriniu choru. Per 
pirmuosius savo profesinio darbo 
metus “Polifonija” surengė 55 
koncertus įvairiose Lietuvos vie
tovėse, dalyvavo Lietuvos kompo
zitorių sąjungos renginyje “Mu
zikos ruduo”. Naujuosius metus 
kamerinis “Polifonijos” choras, 
neužmiršdamas senos tradicijos, 
jau tryliktą kartą sutiko šventi
niu koncertu Šiaulių kultūros rū
muose. Koncerte skambėjo popu
liarūs senojo laikotarpio kompo
zitorių kūriniai, dainos, daine
lės, madrigalai, kai kurie Lietu
voje atliekami pirmą kartą. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 j1 532-3414

AKTYVAI virš 33 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8
Penktadieniais 9.30-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

ANAPILYJE skyrius
veikia sekmadieniais
9.30 v.r. -1 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. termin. ind...................61/<%

180-364 d. termin. ind.................. 63/4%
term, indėlius 1 metų..................7’/2%
term, indėlius 2 metų..................73/«%
term, indėlius 3 metų..................73/4%
GIC -1 m. - (met. pal.).............. 8 %
GIC -1 m. - (mėn. pal.).............73/«%
RRSP ir RRIF (pensijos) ........... 73/4%
RRSP 1 metų term...................... 8 %
spec. taup. s-tą.......................... 61/4%
taupomąją s-tą..........................  6 %
taupymo kasd. palūkanų sąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk.... 3-6 % 
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ......................... 10’/2%
mortgičius nuo............91/4% -12 %

Jaunimo svarstybos nepaprastoje ateitininkų federacijos konferencijoje, įvykusioje Toronte 1986 metais. Iš kai
rės: Dalia Polikaitytė, kun. Edis Putrimas, Indrė Čuplinskaitė, Arūnas Pemkus, dr. Petras V. Kisielius, jn., Zita 
Prakapaitė. Darius Polikaitis Nuotr. R. Musonytės

Kanados įvykiai

a LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame nariu 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 apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

A.P GOMES
Raal Estates Insurance Ltd. 

____i___  •

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

n Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, b.sc.,
“TREASURY BILLS” - mokami aukščiausi nuošimčiai už 30 d., 

60 d., 90 d. ir vienerų metų investavimus.
Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo j 8 King St E
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

624-6336 namų 897-0068

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Teisėjo W. Parkerio vadovau

jamai komisijai eksministeris 
Sinclair Stevens jau ilgus mė
nesius įrodinėja, kad jis netu
rėjo jokios įtakos žmonos No- 
reen gautai $2,6 milijono pa
skolai, už kurią pirmuosius 
metus net nereikėjo mokėti pa
lūkanų. S. Stevens, gyvenda
mas kartu su žmona, sakosi 
nieko nežinojęs apie tą jos 
gautą paskolą. Esą jiedu nie
kada nekalbėjo apie žmonos 
vadovybei patikėtą finansinę 
šeimos “York Centre” bend
rovę. Sunku įsivaizduoti, kad 
šiuo atveju vyras nežinojo, ką 
su šeimos bendrove daro jo 
žmona. Liūdniausia, kad eks- 
ministerio S. Stevenso tyrimai 
Kanados valdžios iždui kaina
vo jau $3,5 milijono, o savo 
gynimuisi jis gavo finansinę 
$350.000 paramą iš valdžios. 
Jeigu taip pasielgtų visi "sep
tyni atsistatydinę ministerial, 
mokesčių mokėtojams tektų 
padengti beveik $30 milijonų 
sąskaitą, susietą su jų nekal
tumo įrodinėjimais, kurie iš 
tikrųjų yra asmeninis jų rei
kalas.

Kanados socialistai ir jų va
das E. Broadbentas partijos at
stovų suvažiavimą turės kovo 13- 
15 d.d. Montrealyje. Naujai
siais demokratais pavadinta 
socialistų partija buvo įsteig
ta 1961 m. Ketvirtį šimtme
čio peržengusiame laikotarpyje 
naujuosius demokratus pasto
viai remdavo tik 15-20% rinkė
jų, užtikrindami trečią vietą. 
Netikėtos išimties buvo susi
laukta tik dabar dėl valdančios 
konservatorių partijos popu
liarumo kritimo. Šįkart socia
listai staiga iškilo į II vietą 
su 32% rėmėjų. Jų vado E. 
Broadbento suvažiavime lau
kia nauja problema. Lig šiol ir 
jis, ir kiti naujųjų demokra
tų veikėjai yra pažėrę daug 
pažadų, kurie gali būti labai 
žalingi sekančiuose Kanados 
parlamento rinkimuose. Jie 
nebuvo svarbūs, kol partija 
užėmė III vietą ir nekilo aukš
tyn, o apie rinkimų laimėjimą 
negalėjo nė svajoti. Užėmus II 
vietą ir pradėjus svajoti apie 
pirmąją, toks elgesys būtų ne
pateisinamas. Sunku patikėti, 
kad atsiras pakankamai kana
diečių, krašto valdymą norin
čių atiduoti partijai, kuri no
ri išjungti Kanadą iš Atlanto 
Sąjungos, Kanados ir JAV gy
nybai skirtos Š. Amerikos są
jungos, suvalstybinti “Cana
dian Pacific” bendrovės ge
ležinkelius, bankus ir netgi 
kabelio televiziją, remti fe
deracinę pasaulio vyriausybę, 
įvesti pasaulinę teisę, sustab
dyti didžiųjų tarptautinių 
bendrovių investacijas Ka
nadoje.

Kanados darbo kongreso va
dų pasitarimas įvyks kovo 12 d. 
Montrealyje. Ši organizacija 
jungia Kanadoje veikiančias 
darbo unijas. Organizacinis 
Kanados darbo kongreso va

dovas E. Johnstonas spaudos 
atstovams prisipažino, kad 
pastaraisiais metais yra pra
sidėjęs narių skaičiaus mažėji
mas. Seniau Kanados darbo 
kongresui priklausančios uni
jos padengdavo apie trečdalį 
visų dirbančių kanadiečių, o

Iškilūs sportininkai
Pranas Berneckas, nepailstantis 

sporto darbuotojas, sulaukęs 65- 
rių metų, džiaugiasi pensininko 
dienomis. Daugiau kaip 35 metų 
sporto veikloje jis paliko Š. 
Amerikos lietuvių sporte giliai 
įmintas pėdas: ilgus metus darba
vosi Toronto “Vyčio” sporto klu
be, vadovavo ir dabar vadovauja 
Š. Amerikos lietuvių sporto są
jungai, rengė pirmąsias pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, rūpina
si tremties sporto istorijos lei
diniu. Jaunam pensininkui linki
me sėkmės!

Jonas Karpis, Toronto “Vyčio” 
krepšininkas, prieš porą metų iš
bandęs kelias JAV universitetų 
krepšinio aikšteles, grįžo į To
rontą ir pradėjo žaisti universi
teto komandoje. Pradžia ir čia bu
vo ne visai sėkminga. Tačiau me
tams praėjus buvo pakviestas į Ka
nados olimpinę rinktinę, kurios 
sudėtyje būdamas aplankė Kiniją 
ir kitus Azijos kraštus. Dabar vėl 
jau daug sėkmingiau žaidžia To
ronto universiteto komandoje, 
dažniausiai sumesdamas daugiau
sia taškų. Winnipege įvykusiose 
universitetų žaidynėse buvo iš
rinktas geriausiu žaidėju. Nors 
jo komanda pralaimėjo rungtynes 
prieš “Laurentians”, tačiau J. Kar
pis įstengė sumesti 30 taškų.

Arvydas Sabonis buvo laikomas 
vienu geriausių krepšininkų, ta
čiau geriausiu Europos krepši
ninku buvo išrinktas jugoslavas 
Drazan Petrovic. A. Sabonis liko 
antroje vietoje. Rinkimus organi
zavo Milano “Gazetta della Sport” 
ir balsavo daugiau, kaip 100 spor
to žurnalistų, žaidėjų ir trenerių. 
Amerikiečių paskelbtais duome
nimis, A. Sabonis yra laikomas 
28-tu krepšinio žaidėju pasauly
je. Į šį sąrašą įeina ir profesio
nalai, ir mėgėjai.

Sean Burke, S. Simonaitytės 
sūnus, labai darbštus Kanados 
olimpinėje ledo ritulio rinktinė
je. Po “Izvestijos” žaidynių Mask
voje, rungtynių su Kanados uni
versitetais dabar keliauja po Eu
ropą ir rungtyniauja su įvairių 
kraštų ledo ritulio rinktinėmis. 
R. Vokietijojfe kanadiečiai lai
mėjo rungtynes 6-2 pasekme. Iški
laus S. Burkės žaidimo dėka kana
diečiai vedė 4-0 ir tik žaidimo 
pabaigoje šeimininkai pasiekė du 
įvarčius.

Linas Ažubalis, kitas iškilus 
“Vyčio” krepšininkas, sėkmingai 
žaidžia Laurier universiteto ko
mandoje.

Tomas Paukštys, Čikagos lengva
atletis, pasižymi kaip daug žadan
tis metikas. Jo pasekmės jau pra
lenkia A. Barkausko metimus. T. 
Paukštys yra nusviedęs jietį 247-4 
pėdų, nustūmęs rutūlį 57-10 ir dis
ką 173-3. Jaunas lengvaatletis tiki
si dar pagerėti iki 1988 m. olimpi
nių žaidynių. A.S.

dabar unijoms priklauso tik 
29,7% dirbančiųjų. Procenti
nį narių sumažėjimą E. John
stonas teisina ekonomijos at
kutimu Kanadoje, padidėjusia 
darbų pasiūla. Jis, žinoma, nu
tyli, kad įtakos galėjo turėti 
ir kanadiečių nusivylimas per 
dideliais kai kurių unijų rei
kalavimas, prašokančiais eko
nominį krašto pajėgumą.

Skautų veikla
• “Romuva Ine.” visuotinis na

rių susirinkimas - sekmadienį, 
kovo 15 d., 2 v.p.p., Gedimino me
nėje, Lietuvių namuose.

• Šios vasaros skautų stovyk
los “Romuva 25” vadovų, tėvų ir 
rėmėjų posėdis - skautų būkle 
kovo 24 d., 7 v.v. Kviečiami visi 
suinteresuoti, ypač draugininkai.

• Jūrų skautės dėkoja G. Kra- 
šauskienei už dovaną - kaklaryšio 
žiedą. J.D.B.

• Kovo 1 d. “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai surengė tradicinę 
Kaziuko mugę. Ją atidarė LSS vy
riausieji skautininkai v.s. S. Ged
gaudienė ir v.s. fil. K. Matonis. 
Po atidarymo visi skautai-tės su 
vyr. skautininkais ėjo išklausyti 
šv. Mišių. Draugovės buvo gražiai 
paruoštus paviljonus, kuriuose 
turėjo įvairių rankdarbių, pyra
gų, riestainių ir laimės šulinį. 
600 m. krikščionybės sukaktį vaiz
davo didelis, gražus ženklas, ku
rį pagamino v.sk. Silvija Saplie- 
nė. Veikė tiekimo skyrius, “Ro
muvos” ižd. s. A. Senkus rinko 
mokestį, o sekretorė G. Kuzmie- 
nė - aukas. Tėvų komitetas ska
niais valgiais vaišino lankytojus. 
Po mugės vyr. skautininkas ap
lankė būklą, turėjo trumpą in
formacinį pasitarimą.

• Kovo 2 d. skautų būkle - skau
tininkų ramovės susirinko išklau
syti 600 m. Lietuvos krikščiony
bės paskaitos, kurią skaitė v.s. 
kun. A. Saulaitis, SJ. Buvo visiems 
įdomu. Visi labai dėdingi paskai
tininkui. Dalyvavo 18 skautinin- 
kų-kių.

• Vasario 28 d. Kanados vado
vai turėjo posėdį su LSS vyriau
siais skautininkais. Jie išklausė 
geras ir nesėkmingas veiklos pro
blemas, kurios buvo diskutuoja
mos. Pabaigoje pasivaišinta su
neštiniu maistu, kurį F. Skrins- 
kienė sutvarkė ir vaišino. Už to
kią mielą viešnagę visi dėkingi.

F.M.

Pajieškojimai
Ona Sakalauskienė su dviem 

vaikais - Edvardu ir Danute 
kartu su Skuodo Plechavičiumi 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos 
į vakarus. Jų įieško jaunesnie
ji broliai. Skambinti telefonu 
1 (416) 525-8803.

MOKA: 

61/4% už 90 dienų term, indei. 
63/4% už 6 mėn. term, indėlius 
71/a% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius 
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
73/4% už pensijų planą

(variable rate) 
8’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą - RRIF

(variable rate) 
6V4% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
53/4-6% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 93/4%
2 metų .................. 10 %
3 metų .................... 101/«%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 91/4%
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki 565,000 ir mortgi
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn.. B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas įkaino
tojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

daiva t. dalinda, BA.
associate broker

232-2322

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

J&L SULIMIERSKI and assoc

INCOMĖlm?
10% nuolaida “Tėviškės žiburių” skaitytojams

1. BLOOR WEST VILLAGE - gražiai išremontuotas keturių 
miegamųjų namas. Kaina - $269,900.

2. BLOOR WEST VILLAGE - erdvus keturių miegamųjų namas 
su privačiu įvažiavimu. Kaina - $245,000.

3. ETOBICOKE - vienaaukštis dviejų miegamųjų, išremon
tuotas. Kaina - $149,900.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

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

ZlIlctotD Simpson s, 176 Yonge St.,
rIIIOlulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Neima atlyginimo, jei klientas nepatenkintas

Didžiausia etniška pajamų mokesčių firma “Taxtronix” garantuoja:
• Visas galimas mokestines nuolaidas
• Konkurencines pigias kainas visiems
• Greitą, be klaidų kompiuterinį apskaičiavimą
• Profesinę pagalbą paprastais (T4) ir sudėtingesniais (verslo) atvejais
• Patogi įstaigų vieta; atidaryta kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

1. Advance Real Estate, 1055 Bloor St. W.
2. Garczynska Travel, 163 Roncesvalles Ave.
3. PAGRINDINĖ ĮSTAIGA: 2290 Bloor St. W. (prie Runnymede).

Tel. 769-4558

PRANAS KARPAVIČIUS, gimęs 
1927 m. Kauno apylinkėse, Turseno 
kaime. Motinos vardas - Veronika. 
Jo jieško brolis Kosis, s. Simono. 
Atsiliepti “TŽ” adresu: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga. Ont. L5C 1T3.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

telefonas 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.
Savininkas J. Tamošiūnas
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Prisimindami tėvelius ir se-

PAVARDŽIŲ LENKINIMAS
Daugelis sutiks su J. Gailiaus 

ir kitų pastabomis dėl pavardės 
Matulaitis-Matulewicz vartojimo 
oficialiuose beatifikacijos ak
tuose. Jeigu velionis pasirašyda
vo Matulevičius, o krikšto metri
kuose įrašyta Matulaitis, tai ko
dėl Vatikanas rašo Matulaitis- 
Matulewicz, o ne Matulaitis-Ma- 
tulevičius?

Mūsų laikais nederėtų vartoti 
sulenkintas pavardes. Kas kita 
senais laikais, kai pavardžių len
kinimas buvo madingas.

Mano motina turėjo dėdę, ku
ris, įstojęs į kunigų seminariją, 
pasivadino Styrevič vietoj Sty
ros. Visi namuose vadinosi Sty
ros, tik jis vienas kunigas, vėliau 
prelatas R. Styrevičius iki mir
ties.

Pabaigoje XIX ar pradžioje 
XX š. tėvas pasakojo tokį įvykį. 
Panemunio parapijos (Rokiškio 
aps.) vargonininkas Varnas nu
vežė sūnų į Mintaujos (dabar Jel
gava) gimnaziją ir užrašė Vara- 
novič. Vėliau sūnus turėjo pri
statyti gimimo metrikus, kuriuo
se buvo įrašyta Varnas. Gimna
zijos direktorius pranešė valdžiai, 
kuri tėvą Varną nubaudė 50 rub
lių bauda už nelegalų pavardės 
keitimą.

Bet anksčiau, atrodo, galėjai 
keisti pavardę, kaip nori.

Kai mano tėvas tarnavo caro ka
riuomenėje, lietuviai ir lenkai 
ėjo išvien. Jie vienas kitam pa
dėdavo, vienas kitą užstodavo 
prieš rusus. Kitaip sakant, laikė 
bendrą frontą, nors daugelis lie
tuvių nemokėjo lenkiškai.

Bičiulystė nutrūko, kai lenkai 
užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. 
Vietoje laikę bendrą frontą, len
kai lietuviams pasidarė didžiau
si priešai.

Pilsudskis ir lenkai galvojo, 
kad lietuvių ryžtas įsteigti ne
priklausomą valstybę yra vien 
juokas. Jiems juokingai atrodė, 
kai Lietuva, buvusi artimoje drau
gystėje ir vėliau unijoje 410 me
tų, panoro tapti nepriklausoma. 
Lenkams atrodė ne tik atskiros 
valstybės noras, bet ir lietuvių 
kalba juokinga. Tas juokas jiems 
ir mums brangiai kainavo. Todėl 
suprantamas lietuvių pyktis ant 
lenkų, kuris tęsiasi nuo 1920 m.

Bet jeigu žiūrėsime iš istorinės 
perspektyvos, tas pavardžių len
kinimas daugeliui atrodė natūra
lus dalykas. Prieš “Aušros” lai
kus daug lietuvių nematė jokio 
skirtųųio tarp lenkų ir lietuvių, 
nebent kalbos atžvilgiu.

R. Bulovas

feminizmas
Katalikų Bendrija JAV-se, Ka

nadoje ir V. Europoje yra gilioje 
krizėje. Dėl jos taip pat yra kalti 
universitetai, kolegijos, mokyk
los, kur skleidžiamas abejingu
mas religijai, panieka šeimai, 
vengimas vaikų — trumpai sakant 
feminizmas. Religijos mokytojai 
ir teologai skelbia asmenines sa
vo nuomones, priešingas K. Bend
rijos autoritetui bei mokymui. (.. .)

Šiuo metu feministai laiko fe
minizmą, pasak kardinolo Ratzin- 
gerio, kita religija. Tokį feminiz
mą skleidžia daugiausia agresy
vios, radikalios, revoliucionieriš- 
kos moterys ir keletas vyrų. Femi
nizmas atnešė mums abortus, les
bianizmą, neopagonizmą, burti
ninkavimą (witchcraft), egotizmą.

Kanados feministai buvo tokie 
apsukrūs, kad suklaidino net Ka
nados vyskupus, kurie patvirtino 
feministų raštą apie moteris.

Dr. W. V. Youdelis,
Windsor, Ont.

PO TRIJŲ MĖNESIŲ
“TŽ” yra geras laikraštis, man 

patinka, bet visa nelaimė, kad 
ateina labai netvarkingai - maž
daug po trijų mėnesių. Žinoma, 
galima užsisakyti oro paštu, bet 
man per brangu. Jau 14 metų tu
riu pragyventi iš senatvės pensi
jos. O Australijos doleris ne per 
didžiausias. P. Lazutka,

Australija
Red. pastaba. Metinė “TŽ” pre

numerata oro paštu - 70 dol. kan., 
paprastu paštu - 22 dol. Geriau
sias būdas siųsti pinigus iš Aust
ralijos - pašto perlaida (money 
order). Bankai labai daug atskai
to už patarnavimą.

nelius — a.a. Alfonsą ir Ange
lę Šmigelskius, aukojame $100 
apmokėti “Tėviškės žiburių” 
prenumeratoms nepasiturin
čių tautiečių —

P. L. Murauskai
R. R. Bell

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas, įvertinda
mas “Tėviškės žiburių” paslau
gas visuomenei, paskyrė $500 
auką. Laikraščio leidėjai už 
tokią dosnią paramą reiškia 
nuoširdžią padėką.

“Audra Travel Corporation” 
persikėlė į naujas patalpas 
prie High Park požeminio trau
kinio stoties, 2100 Bloor St. W., 
Toronto, Ont., M6S 1M7. Nauji 
telefonai 416-769-2500 arba 
416-769-8077.

“The Toronto Star” kovo 3 d. 
laidoje išspausdino V. Auš
roto laišką, atsiliepiantį į 
dienraščio karikatūrą, kurioje 
vaizduojamas raudonarmie
čių choras ant tanko. Jų tai
kos siekimas esąs veidmainiš
kas. Laiške primenamas Balti
jos valstybių likimas ir išreiš
kiamas nepasitenkinimas Ka
nados vyriausybe, kuri įsilei
do Raud. armijos chorą.

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

Ontario daugiakultūrės ta
rybos pirmininku pakviestas 
dr. Kong, kinietis iš Hong 
Kongo. Jis yra gimęs Hong 
Konge, 1958 m. atvyko Kana- 
don, studijavo Otavos univer
sitete, kur baigė psichologiją 
daktaro laipsniu. Pirmininko 
pareigas eis dvejus metus. Mi
nėtoje taryboje yra 54 nariai. 
Lietuviams joje atstovauja 
Ramūnė Jonaitienė-Sakalaitė.

Naujiems ateiviams yra iš
leista informacinė knygelė 
apie Ontario provincijos tei
kiamas paslaugas įvairiose sri
tyse. Tai “Newcomers Guide to 
Services in Ontario”. Po vieną 
egzempliorių šeimos, jų moky- 

’ tojai ir patarėjai gali gauti 
nemokamai. Kreiptis: Citizen
ship Development Branch tel. 
(416) 965-9919. Papildomus
egzempliorius galima pirkti 
Ontario Government Book
store, 880 Bay St., Toronto, 
Ont. M7A 1N8. Tel. (416) 965- 
6015. Kaina — $2.50.

“The Toronto Sun” 1987. III. 2 
laiškų skyriuje išspausdino 
St. Prakapo pasisakymą apie 
Bob Macdonald straipsnį, pa
skelbtą minėtame dienrašty
je, būtent “Sing a song of 
protest”. Jame pasisakoma 
prieš Raudonosios armijos 
choro gastroles Kanadoje, 
nes jo atstovaujama kariuo
menė yra pavergusi Baltijos 
kraštus ir daugelį kitų.

Ontario žemės ūkio muziejus 
(5 km nuo Miltono miestelio) 
rengia daugiakultūrę parodą, 
kurioje bus pavaizduotas tau
tinių grupių įnašas į šios pro-

vincijos žemės ūkį bei ūkinin
kų gyvenimą. Paroda bus ati
daryta 1987 m. birželio 15 d. 
ir veiks iki rugsėjo 7 d. Paro
dos tema: “Multiculturalism — 
a rural perspective”. Adresas: 
Ontario Multicultural Mu
seum, P. O. Box 38, Milton, Ont. 
L9T 2Y3. Telefonas informaci
jai: Dorene Collins (416) 878- 
8151.

Toronto Maironio mokykla dė
koja už a.a. Algio Puterio laido
tuvių metu gautas aukas mokyklai 
ir jas labai vertina. Aukojo:

$142.50 — W. Kurck; $100 — R. 
Ambraška, G. S. Kuzmai, Lietu
vių kredito kooperatyvas “Para
ma”; $50 — S. Bunčkus, “Volun
gė”; $42.50 — I. Ramas; $35 — R. 
Barakauskas; $30 — A. L. Čepai, 
A. Čerškus, V. Ignaičiai, R. Ma
sionis, N. A. Simonavičiai, N. V. 
Tamulaičiai, V. R. Valaičiai; $27 — 
T. B. Stanuliai; $25 — V. Jay, S. 
P. Jucevičiai, O. Kirvaitienė, V. 
J. Kulikauskai, G. R. Paulioniai, 

,J. Stravinskas; $20 — V. A. Beno- 
tai, V. Bersėnas, M. S. Bušinskai, 
J. E. Čuplinskai, P. Dunderas, 
A. Dobis, H. Elliott, J. Gatavec- 
kas, D. Juozapavičiūtė, L. Kon- 
gats, M. Kybrancienė, A. E. Mali
nauskai, J.I.A. Morkūnai, A. J. 
Pliopliai, A. V. Ramanauskai, E. 
Rebder, M. R. Rusinai, Ž. P. Šel
miai, I. B. Wilkinsons; $15 — V. L. 
Nakrošiai; $13.50 — D. G. Melny- 
kai, J. Melnykaitė, D. Rocca; 
$12.50 — L. G. Lottreau, M. J. Mo- 
szynski, A. Urbonas, V. Urbonas; 
$10 — A. Abromaitytė, J. And
rulis, J. Aukštaitis, A. B. Baubi
nai, J. S. Bubuliai, D. Danaitytė, 
V. Jurgulienė, S. Kuzmickas, I. 
Lukoševičiūtė, V. F. Mockai, P. 
Norkevičius, V. I. Radžiūnas, V. 
Simanavičienė, E. Senkuvienė, M. 
Sungaila, V. F. Urbonai.

Toronto Maironio mokykla

KANADOS MIŠKŲ I/ARINYB/N

SAUGOJA BRANGIAUSIUS 
MŪSŲ GAMTOS IŠTEKLIUS
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Advokatė

JOANA E. KURAS, ll. b.
atidarė savo raštinę

3425 Dundas St. W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
‘ Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:

Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393
< Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

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

» 'atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
* uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068-------------------------- ;----------------------------------------------

LAIŠKAS IŠ PUNSKO
Iš anksto žinojom, kad naujasis 

Lomžos vyskupas (Paetz, Red.) at
važiuos į Punską per Tris Kara
lius ir laikys Mišias lietuvių kal
ba. Buvome ten ir mes, nors buvo 
labai sunku nuvažiuoti — didelis 
šaltis, daug sniego ir siautė pūga. 
Bet, ačiū Dievui, mūsų mašina pa
siekė tikslą.

Negalima įsivaizduoti, kaip grei
tai tas vyskupas išmoko lietuvių 
kalbą, Sumą laikė lietuviškai ir 
trumpą pamokslėlį pasakė, o pas
kui kalbėjo lenkiškai ir pažadė
jo gerai išmokti lietuvių kalbą 
po kelerių metų, kai vėl atvažiuos 
lankyti mūsų parapijos. N.N.

JAUNIMO KONGRESAS
“Kongresas - lietuvių jaunimo 

balsas” straipsnyje skatinami vi
si važiuoti į Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą, balsuoti rinkimuo
se, rinkti pinigus kelionės išlai
doms. Visa tai gerai, bet argi jau
nimas ten tik balsuos ir pasižiū
rės kengūrų? Neteko skaityti nė 
vieno straipsnio, kuriame būtų 
gvildenamos kongreso darbų idė
jos, būsimos rezoliucijos. Argi 
visa tai nebūtų įdomu ne tik vyks
tantiems į kongresą, bet dar la
biau tiems, kurie į kongresą ne
turės progos vykti? Lauktina iš 
jaunimo daugiau straipsnių apie 
mintis bei darbus būsimame kong
rese. V. M.

Hamilton, Ontario
SOFIJOS IR STASIO RAKŠČIŲ 

60 metų vedybinės sukakties vai
šėse suaukota $1230. S. ir St. Rakš
čiai tą sumą paaukojo Kanados lie
tuvių fondui ir įsirašė pilnatei
siais fondo nariais. Aukojo: $50 — 
G. Skaistys, J. Kšivickis, J. Bajo
raitis, K. Mileris, A. Gedrimas, P. 
Sakalas, V. Pilkauskas, K. Meš
kauskas, A. Patamsis, L. Klevas, P. 
Kanopa, B. Steponavičius, M. J. 
Gimžauskas, A. Liaukus, Z. Didž- 
balis, B. Venslovas; $40 — dr. A. 
Saunoris, Z. Stanaitis; $30 — J. 
Riekus, A. Mikšienė' !5 — M. 
Vaitonienė, J. Asme:.. zičius, L. 
Skripkutė, KLK moterų dr-jos Ha
miltono sk., S. E. Petkevičius, P. 
Zubas, G. J. Krištolaitis, S. A. Ka- 
lūza, L. V. Morkūnas, G. B. Trin
ka, P. Bobinas; $15 — I. Penkauskas.

Kiek anksčiau $100 — paaukojo 
ta pačia proga L. G. Kriaučiūnai.

Iš viso suaukota $1330. Kana
dos lietuvių fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukojusiems ir p. 
Krištolaičiui už gražų pasidarba
vimą. Reiškiame nuoširdžius svei
kinimus sukaktuvininkams ir lin
kime daug daug gražių ir sveikų 
metų! KLF

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL Tuel’ 535-2331
7 HE SIGN OF DIS7INC7ION arba 537-2869

ALL THE____ _
CHOICE SE&3Į INTHEfiSZ

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

augiau kaip 90 metų Kanados miškų 
tarnyba rūpinasi krašto miškų tvarkymu. 
Mūsų miškai Kanados ekonomijoje yra verti 
33 bilijonus dolerių.

Galite pasitikėti Kanados miškų tarnyba, 
siekiančia panaudoti Kanados miškus 
ekonominei, socialinei ir gamtosauginei visų 
kanadiečių gerovei.

Daugiau informacijų apie Kanados 
miškų tarnybą gausite rašydami:

■ Canadian Forestry Service Canadien
I Service des forėts

Sault Ste. Marle, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ-VAKA- 

RIENĘ šiemet apylinkės valdy
ba surengė vasario 14 d. “Minelli” 
restorane. Dalyvavo beveik visi 
apylinkės tautiečiai (62 asmenys). 
Apylinkės pirmininkas Vytautas 
Kramilius skaitė įdomią paskaitą 
šventės tema: apžvelgė mūsų tau
tos laimėjimus nepriklausomy
bės laikotarpyje, vargus ir nelai
mes sovietinėje okupacijoje, api
būdino tautos krikšto 600 metų 
sukaktį, jo svarbą bei pasekmes 
mūsų tautai. Jis apgailestavo, 
kad mūsų gretos retėja. Ragino 
ir toliau dirbti tautos labui, kaip 
Tautos himnas mus moko. Po pa
skaitos, sugiedotas Tautos him
nas.

Vasario 16 dieną mūsų miesto 
burmistras Joseph M. Fratisi pa
skelbė lietuvių diena ir buvo iš
kelta prie miesto rotušės mūsų 
tautinė vėliava.

VINCAS ŽURAUSKAS sausio 11 
d. atšventė 70-jį gimtadienį. Jo 
žmona Onutė surengė šaunias vai
šes, kuriose dalyvavo gausus būrys 
tautiečių. Palinkėta sveikatos ir 
sugiedota “Ilgiausių metų”. A. V.

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 •

THE CANADIAN 
FORESTRY SERVICE 
351 St. Joseph Boulevard 
Hull, Quebec 
KIA 1G5

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 20-29 3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
2. Gegužės 13-27 4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16
Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

Y BACĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

T\T) T7 Q TJT? D insurance*
JLFJX TjCj-ll IT-Lt 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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652 

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

DR A LD A — INS URANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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“Krikščionybė Lietuvoje”
Antroji paskaita istorikės 
dr. Rasos Mažeikaitės: 
“Dramatiški krikščionybės 
keliai į Lietuvą”

kovo 15, sekmadienį, 2.30 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namų Mindaugo salėje

Trečioji paskaita prof. JullcIUS SlaVGDO: 
“Reformacija Lietuvoje ir jos pėdsakai" 
kovo 29, sekmadienį, 5 valandą po pietų, 

Prisikėlimo salėje
Visus kviečiame dalyvauti!

Lietuvos krikščionybės sukakties komiteto Kanadoje 
paskaitų komisija .

TO I i O N T
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos pra
sidės kovo 19 ir baigsis kovo 22 d. 
religinės šalpos popiete. Smulki 
programa paskelbta “TŽ” 10 nr.

— Kanados lietuvių kultūros mu
ziejui, kuriame bus įvairūs sky
riai (archyvo, tautodailės, biblio
tekos ir kt.) telkiamos lėšos. Sta
tyba prasidės š. m. pavasarį. 
Aukojantieji $1000 ir daugiau 
bus įrašomi garbės lentoje. Pa
geidaujamos ir asmeninės pasko
los, už kurias po vienerių metų 
bus mokama 9% palūkanų. 
Kreiptis į kleboną- kun. J. Staš- 
kų tel. 277-1270.

— Ekskursiją į Lietuvos krikš
čionybės sukakties iškilmes Ro
moje š. m. birželio 28 d. rengia 
parapija. Bus dvi grupės — viena 
jų lankysis tiktai Romoje, kita 
vyks į Lietuvą. Abi grupės iš
skris iš Toronto birželio 25 d. 
Romos ekskursija grįš liepos 5 d., 
Romos-Vilniaus — liepos 14 d. 
Apytikrė kaina — $1,600.00, ant
roji — $2,700.00. Registruotis 
klebonijoje tel. 277-1270.

— Klebonas kun. J. Staškus ve
da rekolekcijas Kanados vakarų 
lietuviams. Grįš kovo 16 d.

— Paaukojo: religinei šalpai: 
$50 — A. Z. Vaičeliūnai; (šven
tovėje papildomai surinkta 
$160.00); parapijai: $60.00 — J. R. 
Kuprevičiai, V. Dumbliauskas; 
$40.00 — p. Keikus.

— Wasagoje religinei šalpai 
surinkta $405.00.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejui-archyvui paaukojo: 
$100.00 — V. V. Nausėdos; $50
— J. Luomonienė.

— Mišios kovo 15, sekmadienį,
9.30 v.r. — už Kavaliauskų mi
rusius, 11 v.r. — už a. a. Kons
tanciją Kamiriickienę.

Lietuvių namų žinios
— Dr. A. Budreckis kovo 7 ir 8 

d.d. skaitė dvi paskaitas Lietuvių 
namuose. Šeštadienio paskaitoje 
“Istoriografiniai veikalai apie 
Lietuvą ir lietuvius” jis iškėlė 
svarbą rašinių anglų kalba apie 
Lietuvą, ypač universitetuose, 
akademikų tarpe ir aplamai spau
doje. Paskaitoje ir aktyviose dis
kusijose dalyvavo per 50 asmenų.

— Dr. A. Budreckis yra redaga
vęs ir parašęs eilę veikalų, ku
rie buvo platinami paskaitų metu. 
Publika ypač domėjosi autoriaus 
knyga anglų kalba “Introduction 
to the Lithuanian History”. Išpar
duoti visi turėti egzemplioriai. 
Užsakyta daugiau. Dr. A. Budrec
kis paskyrė vieną knygą LN biblio
tekai. Sekmadienio paskaitoje da
lyvavo apie 300 klausytojų.

— Kovo 29 d. įvyks LN narių me
tinis susirinkimas.

— Lankėsi svečiai: V. Stanulis 
ir S. Stanulytė iš Čikagos, dr. A. 
Budreckis iš Bostono. E. E. Kro- 
mai ir F. O. Lazauskai iš Kitčene- 
rio.

KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyrius 
parėmė “Tėviškės žiburius” 
$50 auka.

PADĖKA
Šiais mokslo metais, mes, To

ronto aukštesniųjų lituanistinių 
kursų mokiniai, pasikvietėm pro
fesijų nagrinėjimui įvairių pro
fesijų atstovus dalyvauti antra
dienio vakarais kursuose ir pasi
dalinti savo patirtimi bei žinio
mis. Sekantys Toronto profesiona
lai paaukojo savo laiką ir prisi
dėjo prie šio projekto: medicinos
- dr. M. Arštikaitytė, dr. A. Spu- 
das ir med. studentė J. Uleckaitė; 
inžinerijos — inž. E. Čuplinskas, 
inž. dr. Č. Jonys ir inžinerijos stu
dentas R. Garbaliauskas; religi
nių pašaukimų - kun. dr. Pr. Gaida 
ir kun. klebonas A. Simanavičius; 
teisės - adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė ir adv. A. Pacevičius; odon
tologijos- dr. S. Dubickas ir dr. R. 
Karka; pedagogikos - mokyt. A. 
Karkienė.

Reiškiame jiems visiems nuo
širdžią padėką už jų parodytą dė
mesį ir praktiškas informacijas.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
mokiniai ir auklėtoja Irena Ross

Prisikėlimo parapijos žinios
— Religinis dešimties sesijų 

seminaras prasidės kovo 11 d.,
7.30 v.v., Prisikėlimo šventovėje. 
Seminarą organizuoja par. tary
bos religinė sekcija.

— Per Gavėnią mūsų šventovėje 
einami kryžiaus keliai ir atnašau
jamos Mišios penktadieniais 7 v.v.

— Labdaros sekcija pasiuntė 
Lenkijos lietuviams 28 siunti
nius (iš viso 1228).

— Šv. Pranciškaus trečiojo or
dino parapijos kongregacijos Mi
šios ir susirinkimas — kovo 12 
d., ketvirtadienį, 10 v.r.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę gaunami salėje po Mi
šių. Vakarienė bus kovo 22 d., 5 
v.p.p., parapijos salėje. Meninę 
programos dalį atliks sol. M. Bi- 
zinkauskaitė, parapijos choras 
atidarys vakarą su tai progai pri- 
taikytom giesmėm,

— Parapijai aukojo: $1,000 — O. 
A. Pieniai, Prisikėlimo par. kre
dito kooperatyvas; $250 — L. V. Ma
tukai; $100 — J. Marčiukaitienė, 
E. Halkis; pranciškonų klierikų 
fondui: $70 — S. M. Gudaičiai; vys
kupo fondui: $300 — prel. J. Tada- 
rauskas; $100 — dr. S. A. Pacevi
čius; $50 — V. S. Aušrotai, G. Bal
čiūnienė, V. Dalindienė; jaunimo 
sekcijai: $150 — E.G.C.; religinei 
šalpai: $1,000 — A. Kontvydas, L. 
V. Matukai; $200 — A. B. Girčiai, 
J. Gustainis, A. J. Krakauskai; 
$125 — V. Matulaitis; $100 — J. O. 
Gustainiai, J. B. Vaidotai, P. Skab- 
liauskas, S. V. Liuimos, M. Jurkš- 
tienė, E. K. Šlekiai, L. V. Balai- 
šiai, J. B. Danaičiai, B. Navalins
kas, Čuplinskų šeimą, J. V. Ignai- 
čiai, A. E. Abromaičiai, P. Sida- 
ras, J. Poška, P. Skrupskas, “C”; 
$60 — J. A. Žemaičiai, P. Kudrei- 
kis, $50 — L. Razgaitis, S. K. Lem- 
bertai, V. N. Liačai, S. Petryla, 
J. A. Žakai, A. Žilėnas, I. V., J. B. 
Stankaičiai, N. A. Baneliai, G. M. 
Valaičiai, A. S. Šergaliai, J. A. 
Jurcevičiai. Religinei šalpai viso 
surinkta $13,090. Aukos renkamos 
per visą kovo mėnesį.

— Mišios kovo 15, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Povilą Raudį, 
9.20 v.r. — už a.a. Praną ir Oną 
Trukanavičius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Dariją Karosienę, Juozą ir Anta
niną Morkūnus, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — prašant sveika
tos Juozui.

Tradicinis šiupinys buvo su
ruoštas Mažosios Lietuvos mo
tery draugijos Prisikėlimo sa
lėje kovo 3 d. G. Baltaduonie
nė pasveikino susirinkusius ir 
perdavė gen. konsulo dr. J. 
Žmuidzino linkėjimus bei ap
gailestavimą, kad dėl susidė
jusių aplinkybių negali daly
vauti. Programos pranešėja 
Asta Šernaitė pakvietė ev. 
kun. P. Dilį maldai, po kurios 
visi vaišinosi skaniu tradici
niu mažlietuvių patiekalu. Va
karienės metu H. Lasienė pa
skaitė progai pritaikytų iš
traukų iš Donelaičio “Metų”. 
Mažiausieji “Atžalyno” šokė
jai atliko keletą šokių. “Lie
tuvos pajūrio” red. A. Lyman- 
tas kalbėjo apie dokumentaci- 
nės medžiagos, liečiančios 
Mažąją Lietuvą, kaupimo ir iš
leidimo svarbumą. “Aro” cho
ras, vadovaujamas V. Verikai- 
čio ir akompanuojamas J. Go- 
vėdo, pradėjo savo programą 
Mažosios Lietuvos himnu. Se
kančios skambios, pajūrį ir tė
vynę primenančios dainos bu
vo publikos labai šiltai sutik
tos. Programai pasibaigus, L 
Adomavičienė išreiškė padė
ką rengėjų vardu.

Planuojamas naujas literatū
ros žurnalas “New Canadian 
Review” (P. O. Box 717, Pointe- 
Claire-Dorval, Que. H9R 4S8). 
Jame bus spausdinami litera
tūriniai kūriniai įvairių tau
tybių anglų kalba. Trimėnesi- 
nio žurnalo redaktorius — Li
no Leitao, viceredaktorė — 
Rosemary Leaver.
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Kviečiame visus — jaunus ir senus atsilankyti čikagiškio Pedagoginio lituanistikos^^ 

instituto etnografinio ansamblio spektaklyje - 1 j

“Rugiapjūtės čt/pn/pie” 
pabaigtuvių * W11 L&Jtz \ 
kovo 28, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose. į 

Po programos - vyno ir sūrio vaišės, susipažinimas su jaunaisiais \ 
programos atlikėjais. Bilietai platinami sekmadieniais po Mišių parapijose ir 't 
Lietuvių namuose. Kaina: $8.00 - suaugusiems, $7.00 - pensininkams ir stu- J 
dentams, $5.00-vaikams. (

Rengia Kanados lietuvių komitetas Vl-ajam PLJ kongresui remti. |

Š.m. kovo 28, šeštadienį, rengiamas Lietuvių namų vyrų būrelio veiklos

dešimtmečio 
minėjimo 
sukaktuvinis
Programą atliks sol. Vaclovas Povilonis ir trio. 

Vakarienę su šampanu ir kitais gardumynais paruoš Vytautas Birštonas. 

Bilietas - 13 dol. Platina: A. Bukauskas, tel. 244-2790, ir V. Kulnys, tel. 769-1266. 
Veiks baras savikaina, muzika, loterija ir 1.1. Kokteiliai — 6 v.v., vakarienė — 7 v.v. 
Būrelio nariai ir artimieji maloniai kviečiami dalyvauti.

LN vyrų būrelio valdyba
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Sol. Anita Pakalniškytė dai
nuos vieną pagrindinių vaid
menų W. A. Mozarto operoje 
“L’oca del Cairo”, kurią stato 
Toronto un-to muzikos fakulte
tas kovo 13, penktadienį, 8 v.v., 
MacMillan teatre (Edward 
Johnson Building, už Planeta
riumo, Museum požeminio sto
tis).

Antrą paskaitą serijos 
“Krikščionybė Lietuvoje” skai
tys doktorantė Rasa Mažeikai
tė kovo 15, sekmadienį, 2.30 
v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. Jos tema: “Dramatiški 
krikščionybės keliai į Lietu
vą”. Religinio pobūdžio įžan
gą atliks Prisikėlimo parapi
jos choras, vadovaujamas V. 
Verikaičio. “Sutartinė” dėl 
nenumatytų kliūčių progra
moje negalės dalyvauti. Lie
tuviškoji visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Religinės šalpos popietę kovo 
22, sekmadienį, parapijos re
kolekcijų užbaigimo proga, 
Anapilio salėje rengia KLK 
moterų dr-jos Lietuvos kan
kinių par. skyrius. Meninę 
programą atliks pianistas Vy
tautas Pacevičius ir poetė Al
dona Totoraitienė. Pietus pa
ruoš J. Bubulienė.

Lietuvos krikščionybės su
kakties oratorija (muzikinis 
veikalas) “Baptizo vos” bus at
likta Toronte, Ryersono insti
tuto teatro salėje 1987 m. lap
kričio 14 d. Toronto ir apylin
kių chorai yra pakviesti įsi
jungti į šį reikšmingą renginį. 
Repeticijos prasidės balan
džio 22, trečiadienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Kviečiami įsijungti 
ne tiktai chorai, bet ir paskiri 
asmenys. Repeticijos bus pir
madieniais ir trečiadieniais. 
Informacijos reikalu kreiptis 
į V. Verikaitį tel. 534-3120.

Paskaitų seriją “krikščiony
bė Lietuvoje” pradėjo dr. A. 
Budreckis Toronto Lietuvių 
namuose kovo 8 d. Popietę pra
dėjo Lietuvos krikščionybės 
sukakties komiteto pirm. V. Bi- 
reta, pakviesdamas įvadiniam 
žodžiui paskaitų komisijos 
pirm. kun. P. Dilį. Vietoje 
invokacijos religinę giesmę 
atliko trijulė — D. Viskontie- 
nė, D. Kušlikytė, L. Dambraus
kaitė. Su paskaitininku su
pažindino paskaitų komisijos 
narys Stp. Varanka. Dr. A. Bud
reckis gausiai auditorijai kal
bėjo apie senovės lietuvių ti
kėjimą ir jų priešinimąsi 
krikščionybei. Jis gana išsa
miai aptarė pagoniškąjį lie
tuvių tikėjimą ir analizavo 
priešinimąsi, kuris buvo dau
giausia politinis, Lietuvai 
atsidūrus kryžkelėje tarp Ry
tų ir Vakarų krikščionybės.

Jaunų talentų popietę Ana
pilio salėje kovo 8 d. surengė 
Anapilio parapijos kultūrinė 
sekcija, vadovaujama sol. S. 
Žiemelytės. Programoje daly
vavo: Gintas Neimanas, Vincas 
Liačas, Vaiva Underytė, To
mas Liačas, Daina Batūraitė, 
Jonė Macijauskaitė, Vilija Bi- 
jūnaitė, Linas Underys, Aidas 
Batūra, Kristina Baršauskaitė, 
Liana Šipelytė, Lina Mockutė, 
Gintaras Batūra, Daiva Bar
šauskaitė. Šiais gražiais žie
dais gėrėjosi publika, kuri ga
lėjo būti gausesnė.

ffff
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas C*
įvyks š. m. kovo 22, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų.
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

—

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 22 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
Birutė Jankauskienė
Stasys Grigaliūnas 
Eugenijus Rovas

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

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parėmė”

reikalinga tarnautoja 
arba tarnautojas.

Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

A. a. Juozo Urbono atmini
mui brolis Linas ir sesuo Euge
nija Urbonai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50.

LENKŲ TAUTYBĖS ŽURNALIS
TAS su sūnum jieško dviejų ar trijų 
kambarių buto su virtuve. Skambin
ti tel. 534-7699 arba 532-1950 To
ronte.

REIKALINGA PRIEŽIŪRA dvie
jų metų mergytei vasaros metu 4 
dienom savaitėje. Neilgos valan
dos. Bioor-Jane rajonas. Gali būti 
gimnazistė ar studentė. Tel. 767- 
4264 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALD 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.

M MONTREAL
Kvebeko imigracijos ir kultū

ros ministerė Louise Robic 
informavo visas etnines grupes 
apie finansinę pagalbą 1987-1988 
metams trimis atvejais, nes iš 
karto visus atstovus būtų buvę 
sunku sutalpinti. Lietuviai bu
vo įtraukti į Rytų Europos, hai- 
tiečių, italų ir Artimųjų bei To
limųjų Rytų grupę, kuriai prane
šimas buvo vasario 24 d. Lietu
viams atstovavo kun. Stasys Ši
leika, Arūnas Staškevičius, Pet
ronėlė Juškevičienė, Eugenija Ur
bonaitė ir kiti.

Estų nepriklausomybės šventėje 
vasario 28 d. dalyvavo KLB Mont- 
realio apylinkės valdybos pirm. A. 
Staškevičius, kuris estus trumpu 
žodžiu pasveikino lietuvių vardu. 
Be jo, dar sveikino Baltiečių fe
deracijos, suomių, latvių, ukrai
niečių, vengrų ir lenkų atstovai.

LK Mindaugo šaulių kuopa me
tinį savo susirinkimą kovo 1 d. AV 
parapijoje pradėjo pamaldomis, 

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

I IT" JI CJ MONTREALIO LIETUVIŲL.I I AV ^3 KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. .... 73/4% Taupymo-special.......... .... 5’/2%
Term, indėlius: Taupymo-su gyv. dr...... .... 5'/4%

1 metų ................... 7’/2% Taupymo-kasdienines ... .... 43/4%
180 d. - 364 d..........7 % Einamos sąsk................ .... 4’/2%
120 d. - 179 d.......... 63/4% Pensijų - RRSP-term..... .... 81/4%
30 d. - 119 d.......... 61/2% Pensijų - RRSP-taup..... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9’/2%, asmenines - nuo 10'/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Šv. Kazimiero
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 --------
Sekmadieniais ........ 10.30- 12.30 --------- 10.30-12.30

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir LABDARA FOUNDATION narių 

metinis-visuotinis susirinkimas

šaukiamas 1987 m. kovo 29, sekmadienį 
2.30 v.p.p., Lietuvių namų Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių 
registracija prasideda 1.30 valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto komisijos, d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara"

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1986 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1987 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos - 4 narių,

b. revizijos komisijos — 1 nario
12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus prirenkami keturi 
nariai. Iš valdybos išeina: dr. E. Birgiolas, V. Dauginis, dr. J. 
Slivinskas, V. Šimkus. įrevizijos komisiją bus renkamas vienas 
narys, iš kurios išeina V. Vaitkus.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuoja
mo kandidato-tės raštišką sutikimą. Tam tikslui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siū
lytojai, nemažiau kaip du nariai, pasirašytų nominacijos blanką 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti įLN raštinę nevėliau 1987 m. kovo 26 d., 10 v.r. įgalioji
mai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripa
žinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Lietuvių namų valdyba

kurias laikė šv. Kazimiero pat), 
pijos klebonas kun. St. Šileika 
Visi šauliai pamaldose dalyvavę 
organizuotai su savo vėliavom^; 
Po pamaldų salėje buvo apžvelgti 
veikla. Visi dalyviai buvo pavai- 
šinti.

“Pavasario” mergaičių choru 
yra labai dėkingas savo bičių, 
liams, kurie dosniai parėmė j, 
čiuožimo maratoną. Pyragų išpar
davimas AV parapijos salėje pra
ėjo su nemažesniu pasisekimu 
Dabar mergaitės stipriai ruošia
si metiniam savo koncertui, kurii: 
bus balandžio 26 d. AV parapijoj 
salėje.

Albinas Blauzdžiūnas dalyvavo 
Kanados lietuvių katalikų cent 
ro suvažiavime, kuris įvyko vasa
rio 28 d. Anapilyje.B.S.

Kanados lietuvių fondo aub. 
tojų sąraše “TŽ” 1987 m. 1 nr. vie
toje Juozas Piečaitis per klaidu 
parašyta Jonas. Atitaisymas “TŽ’ 
1987 m. 9 nr. nebuvo tikslus. Kor.


