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Neišnaudotos galimybės
Po keturiasdešimt metų tremties būtų laikas save nuošir

džiai paklausti: ar mes rimtai darom viską, ką galim lietuvių 
tautos ir krašto išlaisvinimui? Spaudoje plačiai aprašomi suva
žiavimai tikrumoje susideda iš pranešimų ir rezoliucijų skaity
mo bei valdybų rinkimų. Nuodugniai paruoštos problemų ana
lizės ir išsprendimo galimybių tuose suvažiavimuose negirdi
me. Gadinam per daug popieriaus tokių suvažiavimų aprašymui 
ir bandome apgauti sąžinę, kad esam atlikę šventą pareigą tėvy
nei. Protestai Baltijos jūroj, Vienoj ar kur kitur, turį tikslą at
kreipti pasaulio dėmesį į Lietuvos klausimą jau yra daug pras
mingesnis darbas. Deja, tokie dalykai yra reti, ir jų suorganiza
vimas surištas su didesnėmis išlaidomis.

Ryšių užmezgimas ir palaikymas su politikais ir Vakarų kraš
tų valdžiomis yra pozityvus. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad ir 
kas dieną besilankydami Baltuosiuose rūmuose vargu ar daugiau 
pasieksim, kol nepasikeis Vakarų laikysena Rusijos atžvilgiu. 
O tai atsitiks, kai demokratinis pasaulis gerai žinos ir bus įsiti
kinęs, kad su Sovietų Sąjunga bus galimas “modus vivendi” tik 
tada, kai Maskva bus aplinkybių priversta palikti užimtas teri
torijas ir sustabdyti savo agresijas. To nebus pasiekta per nie
kad nesibaigiančias derybas, Kremliaus vedamas Vakarams 
apgauti. Ar mes savo dabartiniu, virtusiu jau tradiciniu veiki
mu galim tikėtis tokio Vakarų elgesio pasikeitimo? Tikriausiai 
ne. Taigi turim jieškoti naujų kelių savo veiklai, jei norime, kad 
ji būtų prasmingesnė. Ir toli jieškoti jų nereikia. Užtenka apsi
dairyti aplinkui, kas darosi moderniame pasąulyje, kuriame 
dabar gyvename. Nevienas kitą liaupsindami atidarysim pasau
liui akis. Tam turim panaudoti modernias šių dienų priemones, 
kurios yra naudojamos rusų, žydų, politinių partijų ir prekybos 
įmonių: spaudą, televiziją ir radiją. Neužtenka suorganizuoti 
Baltijos žygį ar Vienos protestus ir su baime laukti, kada kuris 
nors laikraštis daugiau ar mažiau apie tai parašys. Kodėl mum 
patiem nerašyti į svetimtaučių spaudą? Kodėl laiškų forma ne
atremti priešo propagandos ar nepastiprinti mums teigiamai 
parašytų straipsnių?

Spauda yra geriausias ginklas, kurio, deja, mes iki šiol pilnai 
neišnaudojom. Čia turiu galvoj svetimtaučių spaudą. Progų yra 
šimtai ir kas dieną vis atsiranda dar naujų, nes Rytų-Vakarų 
santykių eiga buvo ir dar bus pasaulio dėmesio centras. Lietu
vos skriaudas ir laisvės klausimą galime iškeltį murinėdami 
bet kokią minėtų tarptautinių įvykių naujieną. Tai šių eilučių 
autorius gali patvirtinti iš savo daugmetinės patirties.

Kad niekas mūsų nejieško su tokiais straipsniais ar laiškais, 
kad dažnai jų nespausdina, tai tiesa. Bet kad mums spauda yra 
visiškai neprieinama, kaip tvirtina kai kurie mūsų veiklos šulai, 
tai yra apsirikimas, o gal nenoras pradėti dirbti daug sunkesnį, 
bet kartu ir daug prasmingesnį darbą. Pavyzdžiu galėtų būti 
Australija. 1986 m. spalio mėnesį čia buvo pradėta komunistų 
ir žydų akcija, siekianti priversti australų valdžią priimti, pa
gal Amerikos pavyzdį, karo nusikaltėlių gaudymo įstatymą. Ne
malonus lietuviam šmeižtai ėjo per televiziją ir spaudą. Buvo
me visi apteršti ir tuo pat lietuvių tauta. Tik poros lietuvių laiš
kai bei straipsniai, prisidėjimas australų žurnalistų jiems su
teikus reikiamą medžiagą ir faktus, greitai pakeitė visiškai pir
mo momento mums neigiamą atmosferą, ir mūsų puolėjai pasiju
to esą be paramos australų visuomenėje, kaip rašo vienas žydų 
profesorius jų spaudoje. Sako, per dešimtmečius žydų bendruo
menė Australijoj nebuvo taip izoliuota. Jei norima toliau siekti 
tokio įstatymo, sako tas pats autorius, tai reikia daug pastangų 
ir pinigų, kad būtų galima išeiti iš tokios izoliacijos kiauto. Dar 
nežinia, kuo tai baigsis, bet spaudos svarba šiuo atveju neabe
jotinai pasitvirtino.

Grįžtant prie mums rūpimos Lietuvos bylos, turėtume iš pa
grindų keisti pasenusią veikimo taktiką įjungdami svetimtaučių 
spaudą į mūsų veiklą. Specialus svetimos spaudos skyrius prie 
VLIKo ar PLB, su atstovais žymesniuose kraštuose turėtų būti 
skubi šio darbo pradžia. Premija už geriausią straipsnį mums 
naudinga tema svetimtaučių spaudoje prisidėtų prie naujų jėgų 
telkimo. Lėšos darbo išlaidom padengti taip pat turėtų būti su
rastos. Užpildžius svetimos spaudos spragą, pasiuntus bent dvi
gubą mokinių skaičių į lietuvių gimnaziją (duodant jiem para
mą!), pakeitus banalius suvažiavimų ir susirinkimų pranešimus, 
paruoštų studijų nagrinėjimus ir išrinkus tinkamesnius asmenis 
vadovauti veiklai, ji taptų daug prasmingesnė. Dr. Jonas Kunca

Paleisti lietuviai kaliniai

Pasaulio
KANADOS NUTARIMAS PAKEISTI ĮSTATYMĄ IR TEISTI 
kariniais nusikaltimais apkaltintus asmenis susilaukė plates
nio žvilgsnio į šį klausimą pasauliniu mastu. Pradžia buvo pa
daryta Vašingtone OSI institucijos įsteigimu. Ji vykdo nusikalti
mais įtariamų asmenų pajieškas, rūpinasi bylomis, renka net ir 
Sovietų Sąjungos KGB parūpinamus kaltinimus, iš nuteistų as
menų atima JAV pilietybę, siekia jų ištrėmimo. OSI pastangų 
dėka ten jau užbaigta 30 bylų, ištremta trylika nuteistų asmenų, 
o septyni laukia ištrėmimo. Teismui Sovietų Sąjungoje buvo 
atiduotas ukrainietis Fiodoras Fedorenka, apkaltintas jos iš
davimu, žydų žudymu ir kankinimu Treblinkos koncentracijos 
stovykloje. Sovietiniame teisme F. Fedorenka prisipažino pa
tekimą vokiečių karo nelais-®------------------ ——----------------------

Išeiviškoji ELTA pranešė, 
kad jo atstovas Šveicarijos 
Ciuriche š. m. kovo 6 d. telefo
nu kalbėjo su Vytautu Skuo
džiu Vilniuje ir sužinojo, kad 
jis gavo leidimą iš Sov. Sąjun
gos vyriausybės išvykti Ameri
kon drauge su savo žmona ir 
dukra Daiva. JAV konsulatas 
Leningrade pranešė, kad Skuo
džiam išvykti Amerikon nėra 
kliūčių. Mat V. Skuodis yra 
gimęs 1929 m. JAV-se, Čikago
je, ir 1930 m. su tėvais grįžo 
Lietuvon. Jis buvo suimtas 
1980 m. už parašymą studijos 
apie dvasinę tautžudystę Lie
tuvoje.

V. Skuodis, 58 m. amžiaus, 
paleistas laisvėn, parašė pra
šymą aukščiausiam sovietų 
teismui, (kitų žiniomis - LTSR 
prokurorui), kad paleistų kali
namus Gintautą Iešmantą ir 
Povilą Pečeliūną, kurie kar
tu su juo buvo nuteisti.

Šią žinią patvirtino Lietu
vių informacijos centras Niu
jorke ir pranešė, kad paleis
tas ir psichiatras dr. Algirdas 

Statkevčius, kuris septynerius 
metus buvo uždarytas psichiat
rinėje ligoninėje, pastaruoju 
metu Taškente, Uzbekistane. 
Jis yra gimęs Lietuvoje iš tėvų, 
turiničų JAV pilietybę. Kaip 
JAV pilietis jis buvo užregist
ruotas JAV konsulate Kaune 
1923 m. Dabar jis, kaip ir V. 
Skuodis, rengiasi emigruoti į 
JAV. Tuo reikalu rūpinasi jo 
giminės JAV-se — kreipėsi į 
Valstybės departamentą ir 
tvarko iškvietimui reikalin
gus dokumentus.

Dr. A. Statkevičius, 65 m. am
žiaus, buvo suimtas 1980 m., 
po to, kai jo sesuo, gyvenan
ti Floridoje, jam pasiuntė iš
kvietimą emigruoti Amerikon. 
Jis buvo pripažintas, “psichiš
kai nesveiku” ir nuteistas už 
straipsnius apie socialines 
problemas, pvz. alkoholizmą, 
ir jo įsijungimą į Lietuvos Hel
sinkio grupę.

Algirdas Patackas, suimtas 
1986 m. liepos mėnesį, š. m. va
sario viduryje, paleistas iš

(Nukelta j 9-tą psl.)

Torontietis AUKSUOLIS VALIŪNAS, keliaudamas 1986 m. po Afriką su Guerba ekspedicijos grupe, įkopė j vieną 
Kilimandžaro kalno viršūnę (5225 m), ir iškėlė Lietuvos vėliavą. Šis aukščiausias Afrikos kalnas yra visą laiką 
padengtas sniegu, nepaisant karšto klimato. Jis vilioja turistus išbandyti savo pajėgumą

------ » PRANEŠIMAS iš italuos

Lietuviškieji rūpesčiai Romoje
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo metinės buvo pa
minėtos vasario 16 d. Lietuvos 
pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. 
Dalyvavo apie 200 svečių, ku
rių tarpe buvo JAV ambasado
rius Shakespere su savo padė
jėju Murphy, ukrainiečių kar
dinolas Liubačevskis, “Asso
ciated Press”, “Time”, “Gior- 
nale d’Italia” žurnalistai, 
televizijos darbuotojai, Ita
lijos kultūros ministerijos 
pareigūnai, Vatikano atstovai, 
ispanų, vokiečių, prancūzų ir 
italų spaudos korespondentai, 
“Amerikos balso” ir “Laisvės 
radijo” tarnautojai. Toks daly
vių skaičius rodo, kad Lietu
vos pasiuntinybė Vatikane nė
ra šmėklinė įstaiga. Ji atsto
vauja nepriklausomai Lietu
vai, kuri šiuo metu yra okupuo
ta Sov. Sąjungos.

Vatikano metraštis
Naujame Vatikano metraš

tyje “Annuario Pontificio” 
(1987 m.), kur yra surašytos 
viso pasaulio katalikų vysku
pijos, įrašyta ir Vilniaus ar
kivyskupija. Pažymėta, kad 
Vilniaus vyskupas yra Julijo
nas Steponavičius. Taip pat 
pažymėta, kad kitą arkivysku
pijos dalį valdo Baltstogėje 
reziduojantis vyskupas. Gali
mas dalykas, kad tai pirmas 
Vatikano žingsnis į Vilniaus 
arkivyskupijos pertvarkymą, 
t. y. lietuviškosios dalies 
prijungimo prie Lietuvos pro
vincijos.

Svečiai iš Lietuvos
Arkivysk. L. Povilonis su 

kun. Br. Bulika sausio 28 d. 
atskrido iš Lietuvos ir Romoje 
išbuvo iki vasario 18 d. Vasa
rio 4 d. jiedu dalyvavo bend
roje Šv. Tėvo audiencijoje. Šv. 
Tėvas, kalbėdamas gausiai 
lankytojų miniai, pasveikino 
svečią arkivyskupą L. Povilo- 
nį. Baigęs kalbą, Šv. Tėvas 
priėjo prie jo, asmeniškai pa
sveikino ir pakvietė pas save. 
Tą Šv. Tėvo mostą paminėjo ir 
žinių agentūros.

Vasario 7 d. arkiv. L. Povi
lonis ir prel. A. Bačkis pieta
vo su Šv. Tėvu. Pastarasis do
mėjosi daugiausia pasiruoši
mu Lietuvos krikščionybės 

sukakčiai, kuri Lietuvoje bus 
minima 1987 m. birželio 28 d.

Vasario 9 d. Šv. Tėvas pa
kvietė vakarienei Romoje besi
lankantį išeivijos lietuvių ka
talikų vyskupą Paulių Baltakį. 
Šv. Tėvas teiravosi apie pla
nus Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai paminėti išeivijoje. 
Jam rūpėjo, kad lietuviai kiek 
galint plačiau bei iškilmin
giau paminėtų tą sukaktį.

Žinių agentūra “Associated 
Press” vasario 7 d. vakare pa
skelbė žinių apie arkiv. L. Po- 
vilonio lankymąsi pas Šv. Tė
vą. Esą spėjama, kad vyksta 
derybos tarp Vatikano ir 
Kremliaus dėl Šv. Tėvo kelio
nės į Lietuvą.

Arkiv. L. Povilonis, būda
mas Romoje, aplankė Vatika
no valstybės sekretorių kar
dinolą Casaroli, keletą Va
tikano įstaigų ir kardinolo 
Samorės kapą provincijoje 
penktųjų jo mirties metinių 
proga. Vasario 15 d. lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijoje bu
vo surengtos išleistuvės abiem 
svečiam iš Lietuvos.

Komunistų dienraštis
Komunistų laikraštis “L’Uni- 

ta” 1987 m. sausio 26 d. iš
spausdino ilgą straipsnį 
“Gorbačiovas ir tikintieji”, 
kuriame jo bendradarbis A. 
Santini aprašo savo kelionę 
į Sov. Sąjungą ir į Lietuvą. 
Sakosi kalbėjęs su daugeliu 
dvasiškių ir tikinčiųjų, su
sidaręs įspūdį, kad dabar Sov. 
Sąjungoje laukiama didesnės 
religijos laisvės. Tikinčiųjų 
Bendrija esą jaučiasi inte
gralia visuomenės dalimi.

Korespondento nuomone, 
Lietuvos katalikybė, per ilgus 
dešimtmečius buvusi židiniu 
antisovietinio nacionalizmo 
su religiniu atspalviu, dabar 
jaučiasi sovietinio krašto 
dalimi. Lietuvoje iš 3,400,000 
gyventojų 80% esą lietuviai, 
rusų tesą 7%, lenkų 11.13%.

Pokalbyje su italų kores
pondentu arkiv. L. Povilonis 
pareiškęs, esą vyskupai įpa
reigoti respektuoti tautines 
mažumas. Lietuvoje esą 630 
šventovių, 680 kunigų, vien 
Vilniuje veikia 64 šventovės.

(Čia korespondentas gerokai 
klysta. Visiems žinomas fak
tas, kad Vilniuje veikia tik
tai 11 katalikų šventovių, 8 
ortodoksų, 1 sinagoga. Kores
pondentas nemini, kad apie 
150 šventovių Lietuvoje ne
turi kunigų).

Tame pačiame pokalbyje 
arkiv. L. Povilonis pareiškęs, 
kad Lietuvos pasiuntinybė 
prie Šv. Sosto esąs nemalo
nus faktas, kad Stasys Lozo
raitis atstovaująs nesamai 
Lietuvos vyriausybei ir vals
tybei. Pokalbyje dalyvavę 
vyskupai pagalbininkai Preik
šas ir Michelevičius esą tai 
minčiai pritarę. O Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kun. 
A. Gutauskas, lenkiškos kil
mės, pareiškęs: esą tiesiog 
juokinga (“soltanto ridiculo”), 
kad Šv. Sostas per daugiau 
kaip 40 metų negalėjo sutvar
kyti Vilniaus arkivyskupijos 
pagal dabartines valstybines 
sienas tarp Lietuvos ir Len
kijos, kai tuo tarpu Paulius 
VI tai padarė netrukus po karo 
su Vokietija ir Lenkija. Tuo 
klausimu arkiv. L. Povilonis 
ir kun. A. Gutauskas esą ne 
kartą kalbėję su Šv. Tėvu Jo- 
nu-Pauliumi II, bet atsaky
mas buvęs: “Viskas bus sutvar
kyta tinkamu laiku”.

Ar šie pareiškimai yra tiks
liai perduoti skaitytojams, 
tenka abejoti. Netiksli buvo 
žinia apie Vilniaus šventoves, 
ji gali būti netiksli ir minėto 
pokalbio atpasakojime. Viena 
yra tikra: sovietai siekia pa
naikinti nepriklausomos Lie
tuvos pasiuntinybę Vatikane, 
kuri Maskvai yra nemaloni 
rakštis. Visose derybose dėl 
Lietuvos sovietai reikalauja 
minėtos pasiuntinybės užda
rymo.

A. Santini savo reportaže 
apie Sov. Sąjungą pateikia 
tikinčiųjų skaičius: iš 280 
milijonų gyventojų 100 mili
jonų esą tikintys, 180 milijo
nų — netikintys; 50 mil. — orto
doksai, 30 mil. — mahometo
nai, 10 mil. — katalikai (Lie
tuva, Latvija, Estija, Ukraina). 
Esą rengiamas naujas įstaty
mas, kuris Įeisiąs kunigams 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

vėn ir įsijungimą vokiečių sar
gybos dalinin, kuriam teko 
saugoti pagrindinius Treblin
kos vartus. Sovietinis teismas 
jam paskyrė mirties bausmę, 
bet prie savo oficialaus pra
nešimo nepridėjo tokiem at
vejam įprastos pastabos, kad 
bausmė jau įvykdyta. Teismui 
Jugoslavijoje buvo išduotas 
liguistas 86 metų amžiaus kroa
tas Andrijas Artukovičius, ku
riam teko būti Kroatijos vi
daus reikalų ministeriu vo
kiečių okupacijos metais. Ko
munistinis teismas jį pripaži
no kaltu dėl serbų, žydų ir či
gonų žudymo, paskirdamas 
mirties bausmę, kuri dar te
bėra neįvykdyta. Dabar yra 
teisiamas OSI pastangų dėka 
Izraeliui atiduotas ukrainie
tis Ivanas Demjaniukas, kurį 
kaltintojai vadina Ivanu Žiau
riuoju, nors kaltinamasis skun
džiasi, kad tai buvo kitaš Treb- 
linkoje siautėjęs ukrainietis, 
žuvęs kalinių sukilime. Jam 
pačiam Treblinkoje neteko bū
ti, tik badauti netoli Treblin
kos buvusioje karo belaisvių 
stovykloje, kur jis už kepalą 
duonos mielai būtų atidavęs 
savo gyvybę.

Kaltinimai kitur
Karo nusikaltėlių pajieškų, 

jų išdavimo ar jiems skirtų 
teismų reikalauja sąrašus vy
riausybėms parūpinantis Si
mono Wiesenthalio institutas, 
žydų organizacijos ir Sovie
tų Sąjunga su savo KGB. Aust
ralijoje pernai įsteigta And
rew Menzies vadovaujama ko
misija pasiūlė nuolatinėms 
karo nusikaltėlių pajieškoms 
JAV pavyzdžiu įsteigti OSI 
instituciją. Britanijos vidaus 
reikalų ministeris Douglas 
Hurd jau pernai iš S. Wiesen
thalio instituto gavo septy
niolikos karo nusikaltimais 
įtariamų asmenų sąrašą, o šių 
metų pradžioje per Škotijos 
televizijos bendrovę buvo gau
tas 34 asmenų sąrašas iš So
vietų Sąjungos. Nustatyta, kad 
pirman sąrašan įjungti šeši 
asmenys tebėra gyvi. Apie 
antrąjį neduodama duomenų. 
Vidaus reikalų ministeris 
Douglas Hurd priminė kaltin
tojams, kad dabartiniams Bri
tanijos įstatymams pakeisti 
reikia rimtos medžiagos iš 
užsienio, o tokios trūksta. Bri
tanija dabar nieko negali teis
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ti už kitur įvykdytus tautžu- 
dystės veiksmus. Pilietybės 
atėmimo negalima panaudoti 
asmens ištrėmimui, nes toks 
atėmimas tada taptų užmas
kuotu ištrėmimo kėslu. Teis
mas vėl sugrąžintų prarastą 
pilietybę, sustabdydamas de
portaciją. Be to, niekas ne
gali būti ištremtas Izraelin, 
jeigu kriminalinio nusikal
timo nėra padaręs pačiame Iz
raelyje. V. Vokietija iš Jung
tinių Tautų gavo sąrašą 30.000 
vokiečių, prieš 40 metų susie
tų su kariniais nusikaltimais.

Reikalauja stebėtojų
Ženevoje tęsiamos derybos 

dėl amerikiečių ir sovietų vi
dutinio nuotolio raketų pa
šalinimo iš Europos. Šiai min
čiai pritaria abi pusės, sutin
kančios pasitenkinti tų rake
tų skaičiumi, turinčiu tik šim
tą branduolinių užtaisų. Jų 
liekanas sovietai nusigaben
tų Sibiran, amerikiečiai — 
Aliaskon. Neišspręstas lieka 
tik kontrolės reikalas. JAV 
siūlo abiem pusėn įsileisti 
sutartą nuolatinių stebėtojų 
skaičių. Jie patvirtintų iš Eu
ropos išjungtų raketų sunai
kinimą, sutartimi leidžiamų 
raketų pasilikimą, joms atlie
kamus pataisymus. Stebėtojai 
turėtų būti įsileisti į kai ku
riuos JAV ir Sovietų Sąjungos 
raketų gamybos centrus. Abi 
pusės turėtų sutarti išdėsty
mo vietas pasiliekamoms vidu
tinio nuotolio raketoms.

Merdėja Hessas?
Buvęs A. Hitlerio pavaduo

tojas Rudolfas Hessas, Niurn
bergo tfibunolo nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos, dabar yra 
vienintelis kalinys V. Berly
no Spandau kalėjime, kur jį 
pasikeisdami saugo sovietai, 
amerikiečiai, britai ir pran
cūzai — keturių didžiųjų są
jungininkų atstovai. Kiti ka
ro nusikaltėliai atliko baus
mes ir mirė atgavę laisvę. R. 
Hessas, turintis jau 92 metus 
amžiaus, kovo 1 d. susirgo plau
čių uždegimu ir buvo nugaben
tas karinėn britų ligoninėn. 
Sūnus Wolfas jau daug metų 
reikalauja, kad buvusieji są
jungininkai tėvui suteiktų am
nestiją, bet tokią mintį atme
ta Sovietų Sąjunga, kuri į to
kią amnestiją žiūri kaip į baus
mės dovanojimą fašizmui.
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Sovietinio kalinio atsiminimai

Kanados katalikų vyskupai 
kviečiami paskelbti maldos die
ną už Lietuvą 1987 m. birželio 
28 d. Tuo reikalu Lietuvos krikš
čionybės sukakties komitetas 
Kanadoje ir vysk. P. Baltakis, 
OFM, kreipėsi į vyskupų konfe
renciją, kuri paliko laisvas ran
kas paskiriem vyskupam. Buvęs 
Kanados katalikų vyskupų kon
ferencijos pirmininkas Londo
no vyskupas J. M. Sherlock iš
siuntinėjo specialų laišką vi
siems Kanados katalikų vysku
pams, kviesdamas juos skelbti 
maldos dieną už Lietuvą savo 
vyskupijose. Tame laiške rašoma:

“1987 metais visame pasaulyje 
bus minima Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis. Šv. Tėvas pagerbs 
tą sukaktį, atnašaudamas Mišias 
Romoje 1987 m. birželio 28 d. 
Kanados vyskupų konferenci
jos valdyba paminės tą sukaktį 
specialiu pareiškimu, užtarian
čiu persekiojamus Lietuvos ti
kinčiuosius. Maldos dienos pa
skelbimą betgi palieka kiekvie
no vyskupo nuožiūrai. Vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, kuriam pa
vesta rūpintis sielovada lietu
vių katalikų, gyvenančių už Lie
tuvos ribų, kreipėsi į mane, pra
šydamas paakinti savo brolius 
vyskupus jungti su savo ganomai
siais į bendrą maldos dieną vi
same pasulyje birželio 28.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 1985 
m. saplio 25 d. išreiškė pagei
davimą, kad “mūsų broliai ir se
serys Lietuvoje jaustų gilų soli
darumą su visa Bendrija”. Bir
želio 28-ji kaip tik ir bus giliai 
simboliškai reikšminga proga 
išreikšti minėtą solidarumą.

Medžiaginiai mūsų draugų lie
tuvių katalikų poreikiai Lietu
voje taip pat yra dideli, nes turi 
kentėti nuolatinę socialinį ir 
ekonominį spaudimą. Daugelis 
mūsų tikinčiųjų, painformuoti 
apie šį reikalą, dosniai atsiliep
tų. Vyskupas Baltakis turi ke
lius, per kuriuos gali perduoti 
bet kokią paramą.

Rašau šį laišką, vedamas bro
liškos atsakomybės broliui vys
kupui ir kenčiančiai mums arti
mai tikinčiųjų Bendrijai, tikė
damasis broliško atlaidumo iš 
savo brolių vyskupų Kanadoje, 
atlaidumo, kurį esu anksčiau pa
tyręs”.

Lietuvos krikščionybės sukak
ties iškilmės buvo surengtos ir 
Lenkijos lietuvių Čenstakavo- 
je 1987 m. kovo 7 d. Jas organi
zavo kun. A. Jurkevičius. Jis iš
siuntinėjo lietuviams kvietimus, 
kuriuose taip rašė: “Brangūs 
tautiečiai, ryšium su 600 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejumi 
širdingai prašau dalyvauti lie
tuviškų pamaldų iškilmėse, ku
rios įvyks š. m. kovo mėn. 7 die
ną, 12 vai. Čestakavoje Švč. Mer
gelės stebuklingoje koplyčioje. 
Kadangi tai yra didelis mūsų 
tautos istorinis įvykis, pageidau
jama, kad būtų kuo didžiausias 
dalyvių skaičius. Maloniai pra
šau skaitlingai dalyvauti. Su 
broliška lietuviška meile - kun. 
A. Jurkevičius”. Kvietimo lape
liuose išspausdintos atitinka
mos maldos, Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II ir arkiv. Jurgio Matu
laičio nuotraukos ir įvairios 
iliustracijos. Vieno lapelio vir
šuje išspausdintas Maironio eilė
raščio “Lietuva brangi” pirma
sis posmas. Kaip tos iškilmės 
pavyko, dar nėra žinių.

Devenių kultūros fondo leidiniai
i.

2.
3.
4.
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Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, USA.

Iš Punsko gautas šis maldin 
gas eilėraštis, skirtas Išganyto 
jo motinai Marijai.

Vainiką Vytautas Tau skyrė 
Ir Roma puošė vainiku.
O, Motin, tiek globos pa tyrėm 
Karų ir priespaudos laiku. 
Antai, padangė vėl aptemus, 
O, Motin, kas Tave atstos? 
Buvai valdovė mūsų žemės, 
Esi dabar širdy tautos. 
Užtarki kenčiančią tėvynę, 
Palengvink nerimą žmonių, 
Maldų vainiką Tau supynę, 
Mes siunčiam iš visų kraštų.

Įvairių kraštų didieji dienraš
čiai paskelbė ilgus rašinius apie 
arkiv. Paulių Marcinkų, Vatika
no religinės Veiklos instituto 
(banko) pirmininką ir Vatikano 
valstybės proprezidentą vidaus 
reikalams. Esą jam gresia areš
tas ryšium su Ambrosiano banko 
bankroto byla. Vatikano bankas 
buvęs Ambrosiano banko dali
ninku. Kodėl šis reikalas ke
liamas šiuo metu, neaišku. Prieš 
keletą metų toji byla buvo nu
tildyta. Kardinolų komisija, ty
rinėjusi tą bylą, rado arkiv. P. 
Marcinkų visai nekaltą. Milano 
teisėjas yra kitokios nuomonės 
ir imasi griežtų priemonių.

Vatikanas, reaguodamas į 
spaudos informacijas, nepalan
kias arkiv. P. Marcinkui; paskel
bė pareiškimą, primenantį 1929 
m. Vatikano sutartį su Italija, 
pagal kurią Italijos vyriausybė 
neturi teisės kištis į Vatikano 
reikalus. Milano teisėjo įsaky
mas suimti arkiv. P. Marcinkų ir 
du jo padėjėjus Luigi Menini ir 
Pellegrino de Strobel negali bū
ti priimtas Vatikane. Esą arkiv. 
P. Marcinkus pakankamai bend
radarbiavo su Italijos teismi
nėmis įstaigomis, kai vyko Am
brosiano banko bankroto tyrinė
jimas. Reiškiamas nustebimas 
Vatikano sluoksniuose, kad toji 
byla vėl keliama po daugelio 
metų. Tvirtinama, kad Vatika
nas buvo vienas iš mažųjų ban
ko Ambrosiano akcijų savinin
kų. Vatikanas buvęs auka suk
to plano, kurį sudaręs Ambro
siano banko pirm. R. Calvi. Pas
tarasis buvo rastas pakartas ar 
pasikoręs po Londono tiltu 1982 
m. Vatikano bank pareigūnas pa
sirašęs rekomendacinius laiš
kus klastingoms paskoloms, dėl 
kurių Ambrosiano bankas bank- 
rotavo.

Kai kurių užsienio spaudos 
agentūrų paprašytas pakomen
tuoti sovietų agentūros Novos- 
ty pareiškimus dėl eventualios 
popiežiaus kelionės į Lietuvą, 
S. Lozoraitis, jn., Lietuvos at
stovas prie Šv. Sosto, atsakė: 
“Šventasis Tėvas gerai pažįsta 
katalikiškosios lietuvių tautos 
aspiracijas, kurias ji ne kartą 
yra išreiškusi praeityje ir te
bereiškia dabar. Jo noras ap
lankyti Lietuvos katalikus kaip 
ir visus kitus pasaulio tikin
čiuosius, negali būti siejamas 
su lietuvių tautos apsisprendi
mo teise. Sovietų agentūros tei
gimas, kad Lietuva yra Sovietų 
Sąjungos dalis, tegali visiems 
priminti tą smurtą, kurio pasek
mėje ji prarado savo nepriklau
somybę. Visas civilizuotasis pa
saulis, kaip Europos Tarybos lai
kysena parodo, žiūri į Lietuvą 
kaip ekspansionistinės politikos 
auką”.

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Proto puikybė
Kitas pažeminimas dabarti

niam žmogui teko už jo proto 
puikybę.

Prancūzų darvinistas Du 
Boy-Reymond paviršutiniams 
mokslo entuziastams pasakė: 
“Vienašališkas mokslo ver
tinimas susiaurina protą ir 
įspraudžia į siaurą akiratį, 
kurio dėka lieka pigus realiz
mas.”

Lengvapėdiškai atmetus 
Kristaus pareikštas tiesas 
apie žmogaus kilmę ir jo gy
venimo prasmę, tiesas, kurias 
patikrino ir patvirtino tūks
tantmetė žmonijos istorijos 
patirtis, vien dėl to, kad ki
taip mokė Darvinas ar teigė 
Stalinas (!), lieka priimti kaip 
visažinančių išmintį blūdą, 
kurį jau dabar gabena į maku
latūrą. Tai žmogaus pažemini
mas, o taip pat Dievo bausmė 
už žmogaus proto puikybę.

Kodėl tiek daug kalinių? 
Ogi todėl, kad dabartinio 
žmogaus skurdas ir bejėgiš
kumas labiausiai pasireiškia 
dorovės srityje, nes sužeistas 
ir sužalotas pats žmogaus oru
mo centras — siela. To skurdo 
mastas aiškiausiai matosi sė
dint už grotų.

Baisiausi nusikaltimai — tai 
žmogžudystės ir plėšikavimas. 
Tai tarsi maras. Jo aukos ran
damos po nakties gatvėse ar 
namuose. Ši “epidemija” kal
ba apie didelį žmogaus nuver
tinimą. Kiek daug etapiniuose 
traukiniuose ar persiunčia
muose kalėjimuose teko sutik
ti šios rūšies kalinių!

Kita epideminio pobūdžio 
dvasios liga — vagystės. Net ir 
Saugumo kalėjimo prižiūrėto
jai ne kartą man sakė: neva
žiuok į lagerį su geresniais 
drabužiais, nes traukiniuose 
ar persiunčiamuose kalėji
muose vis tiek tave apvogs. 
Sakykite, kokiais laikais ir 
kokioje valstybėje yra buvę 
tiek vagių ir vagysčių, kaip 
mūsų šviesiaisiais, didingais 
išvaduoto žmogaus garbės lai
kais? Ir kaip tą skaudžiai gė
dingą reiškinį, sųdęrintį ,sų ■ 
dabartinio žmogaus didybės ir 
garbės manija? ■

Masinį pobūdį turi ir kitos 
mūsų gyvenimo negerovės — 
alkoholizmas ir ištvirkimas. 
(. • .)•

Vėl į traukinį
Didžiulį pulką kalinių su

rikiavo Gorkio kalėjimo kie
me. Konvojaus viršininkas per
spėjo kalinius, kokių priemo
nių bus įmtasi prieš tuos, ku
rie bandys išeiti iš rikiuotės. 
Atsidarė milžiniški geležiniai 
Gorkio kalėjimo vartai, ir iš vi
sų pusių apsupti ginkluotų 
sargybinių ir vilkšunių per bė
gius ėjome prie vagonų kali
niams vežti. Susėdus, trauki
nys pajudėjo Mordovijos kryp
timi. Čia vėl kaliniai perka 
iš konvojininkų arbatą. Jie 
moka kareiviams po 5 rb. už 50 
gr. arbatos pokelį, kuris par
duotuvėse kainuoja tik 38 kap. 
Argi tai nėra kalinių apiplėši
mas? Ir kaip tokią prekybą su
derinti su sovietiniais įstaty
mais? Nors kaliniam pinigus 
turėti draudžiama, nors kalė
jime daromos kratos, bet kali
niai pinigus vis dėlto nusle
pia ...

Ruzajevkos kalėjime
Auštant traukinys jau buvo 

Mordovijos sostinėje Sarans- 
ke. Netrukus pasiekėme ir Ru- 
zajevką. Geležinkelio stotyje 
visus kalinius susodino į “vo- 
ronokus” ir vežė į tolokai nuo 
miesto esantį Ruzajevkos kalė
jimą. Čia, rūpestingai iškra- 
tę, išdavė tik čiužinius (pata
lynės nedavė) ir suvarė į ka
meras. Kamerose nebuvo lovų, 
o tik ištisiniai dviejų aukštų 
narai.

Prisiminė B. Pranskaus-Za- 
lionio eilės:
Duonos kąsniai, juodos kruopos 

avižinės,
Narų lentos, durų spynos geležinės, 
Šaltos sienos, dienos purvinos, 

vienodos —
Gyvas supelysi, rodos.
O krūtine! Tu vėl kovai sutvirtėji. 
Mes — eiliniai surakinti 

prometėjai,
Mes vis nešime į laivą kaitrią ugnį, 
Nors iš požemių, bedugnių.

(Į ateitį šviesią, 1959, p. 30).

Turbūt dėl to, kad šis kalėji
mas pastatytas laukuose, arti 
nėra gyvenamų namų, todėl 
languose nėra antvožų ir pro 
langus patenka saulės šviesa, 

matosi mažas dangaus lopinė
lis, pylimas bei aukštos tvo
ros. Saulės šviesa mus labai 
džiugindavo: ir melstis buvo 
lengviau, ir nuotaika buvo 
geresnė. Nei Vilniaus saugu
mo kalėjime, nei Pskovo, Jaro- 
slavlio bei Gorkio kalėji
muose saulė į kameras nepa
tekdavo. Kaip liūdna, kad ka
liniams neleidžiama džiaug
tis net saulės šviesa!

Ruzajevkos kalėjime visai 
neatsižvelgdavo į kalinių skai
čių, — ryte duodavo po pilną 
baką (apie pusantro kibiro) 
arbatos. Tiesa, arbata — tai 
murzinas vanduo.

Maistas Ruzajevkos kalėji
me geresnis, negu Pskovo ar 
Jeroslavlio kalėjimuose, bet 
prastenis, negu Gorkio kalėji
me.

Kameroje pasivaikščioti 
beveik negalima, nes maža 
vietos. Kamera labai ilga, vie
noje pusėje per visą kambarį 
dviejų aukštų mediniai gul
tai, o viduryje įbetonuotas 
stalas ir iš abiejų pusių (beto
nuoti suolai. Praėjimai yra 
labai siauri, todėl kaliniams 
visą laiką tenka gulėti ar sė
dėti ant narų. Tualetas nuo 
gyvenamosios patalpos neizo
liuotas ...

Šiame kalėjime teko išbūti 
savaitę laiko.

Iš Ruzajevkos į Potmą mus 
vežė ne naktį, kaip iki šiol, 
bet dieną.

Potmos kalėjime
Išlipus iš “voronokų”, dar 

nemažą kelio gabalą teko eiti 
aptvertu spygliuotomis vielo
mis taku iki kalėjimo vartų.

Šiame kalėjime tvarka pras
ta. Kalėjimas nešvarus, gul
tuose pilna blakių.. Administ
racijai, matyt, negaila “liau
dies priešų” — tegul pasikanki
na. Naktį blakės neduoda mie
goti — geria kalinių kraują, 
kuriuo pas juos ir taip maža. 
Pasivaikščioti išvesdavo į ma
žą kiemą, prie pat tualeto, to
dėl oras labai dvokdavo, nesi
norėdavo nė pasivaikščioti. 
Kameros langas, kaip ir kituo
se Rusijos kalėjimuose, ku
riuose man teko būti (išsky
rus Ruzajevkos), buvo su ant
vožu, todęl saųĮės spinduliai 
neįeidavo. Vienhs prižiūrėto
jas mordvinas kalinius labai 
bardavo ir keikdavo pačiais 
negražiausiais žodžiais.

Mitome kruopomis ir labai 
sūriomis silkėmis.

Potmos kalėjime jau sutikau 
politinių kalinių. Jų buvo net 
iš Lietuvos. Su jais teko gyven
ti net toje pačioje kameroje. 
Jie dainuodavo:

Gal kalėjime numirsiu, 
O gal lageriuos tenai, - 
Bet gyvuosius kova mūsų 
Ves į pergalę tikrai!

Priežiūrėtojas pasakojo, kad 
autonominėje Mordovijos res
publikoje gyvena apie mili
joną gyventojų, o jos teritori
ją sudaro apie 26.000 kv km. 
Jis sakė, kad Mordovijoje yra 
daugiau kaip dvidešimt konc- 
lagerių (kalinių kolonijų) įvai
riausių rūšių, pradedant bend
ruoju režimu ir baigiant kator
giniais režimais (vadinamais 
speclageriais). O kur dar Sa- 
ransko, Ruzajevkos, Potmos 
kalėjimai. Aš buvau 19-ame 
konclageryje, Lesnoj gyven
vietėje.

Lietuvoje ir Sovietijoje
Lietuvoje dabar taip pat daug 

daugiau yra valgančių valdiš
ką duoną, negu prieš karą. Tai 
Lukiškių, Šiaulių kalėjimai, 
Vilniaus, Alytaus, Kapsuko 
griežtojo režimo konclageriai, 
Panevėžio moterų konclageris, 
Pravieniškių konclageris, ku
riame yra bendrojo, sustip
rinto režimo zonos, o taip pat 
alkoholikams zonos (administ
racijos darbuotojai pasakojo, 
kad šiuo metu vien tik Pravie
niškių konclageriuose yra dau
giau kaip 5.000 kalinių). O kiek 
yra už grotų, už spygliuotų už
tvarų nepilnamečių Vilniaus, 
Čiobiškio, Veličionių (už Nau
josios Vilnios) ir kitose kolo
nijose! O kur dar spec, profesi
nės technikos mokyklos, arba 
spec, vidurinės mokyklos (Juod
šiliuose ir kt.), kur mokiniai 
gyvena beveik kalinių režime, 
valgo valdišką duoną ...

Užsienio duomenimis, šiuo 
metu Tarybų Sąjungoje kalėji
muose ir lageriuose yra keturi 
milijonai kalinių, iš jų apie 
10.000 politinių. O kur dar ne
pilnamečiai, paaugliai...

Būnant Potmos kalėjime, be
veik kiekvieną dieną girdė
davosi pro langą kaip šaukda

vo pavardėmis atvarytuosius 
etapu kalinius arba rikiuoda
vo išvežimui į kitus kalėjimus 
ar konclagerius.

Lietuvos TSR Pataisos dar
bų kodekso 18 str., pasakyta: 
“Izoliuoti nuo kitų nuteistų
jų, taip pat atskirai laikomi: 
nuteistieji už itin pavojingus 
valstybinius ųusikaltimus”. Ta
čiau nei konvojininkai, nei 
kalėjimų administracijos šių 
įstatymų visai nepaiso, juos 
ignoruoja, nes kalėjimuose, 
traukiniuose mane vežė ir lai
kė drauge su kriminaliniais 
kaliniais.

Aplamai, kriminaliniai ka
liniai manęs neskriaudė. Jie 
tik dažnai prašydavo maisto, 
nes buvo gerokai išalkę. Sa
vo maistu dalindavausi su jais. 
Nesuprantu, kodėl taip pras
tai maitina kalinius? Juk jie, 
būdami sotesni, geriau dirb
tų, būtų atsparesni ligoms, 
mažiau mirtų nelaisvėje, ma
žiau grįžtų į laisvę suluošin
tų žmonių. Kriminaliniai ka
liniai irgi keiksnoja tokią san
tvarką, kuri įstūmė juos į tokį 
vargą, kančias, paskatino eiti 
klystkeliais.

Vilniaus saugumo kalėjimo 
prižiūrėtojai mane tikino, kad 
patekęs į lagerį, aš atsigausiąs, 
sveikata ir savijauta pagerė
sianti. Tačiau čia atvykus pa
aiškėjo, kad jie sakė netiesą. 
Čia sudarytos tokios gyvenimo 
sąlygos, kad sveikata gali tik 
pablogėti, be ne pagerėti.

Baraševo konclageryje
Kai grotuotas Mordovijos 

konclagerių traukinys, važiuo
damas iš Potmos, po kelių va
landų sustojo prie galutinės 
Baraševo stoties, ir sargybi
niai liepė išlipti iš vagonų, 
pasijutau pagaliau atvažiavęs 
į paskyrimo vietą. Vienuoli
kos mėnesių laikotarpis pra
leistas Vilniaus, Pskovo, Ja- 
roslavlio, Gorkio, Ruzajevkos 
ir Potmos kalėjimuose bei sta- 
piniuose traukiniuose gerokai 
prailgo ir įkyrėjo.

Įsivaizdavau, kad lageryje 
patalpos bus erdvios, bus daug 
vienminčių, su kuriais be bai
mės pasidalinsiu mintimis; 
kad bus didelis kiemas, kuria
me galėsiu laisvai, netrukdo
mas pasivaikščioti, mąstyti. 
Tačiau taip galvodamas aš la
bai klydau.

Trečias konclageris (patai
sos darbų kolonija) įrengtas 
Baraševo gyvenvietėje, Ten- 
guševo rajone, Mordovijos 
ATSR. (Mordovskaja ASSR, 
Tenguševskij rajon, posiolok 
Baraševo ZX 385/3-5). Tai di
džiulis griežtojo režimo konc
lageris, turintis net 5 zonas 
— penkis aptvėrimus. Kiekvie
na zona — tai tarsi atskiras 
konclageris, nes kiekviena iš 
jų aptverta dviem spygliuotų 
vielų tvorom ir dar dviem ar 
trim mūro ar lentų tvorom. 
Kiekviena zona turi savo sar
gybos bokštelius, kuriuose die
ną naktį budi ginkluoti sargy- 
biniai-kareiviai. Kiekviena 
zona atskirta nuo kitos taip 
toli, kad vienos zonos kaliniai 
negalėtų susikalbėti su kitos 
zonos kaliniais.

Zonos viduje budi “nadzira- 
teliai - praporščikai” arba ser
žantai. Be to, dar yra zonos vir
šininkas, vadinamas “načal- 
nink učastka”. Tačiau visų šių 
zonų administracija bendra: 
vienas konclagerio viršinin
kas ir keli jo pavaduotojai - 
pavaduotojas režimo reika
lams (kalinių vadinamas “na- 
čalnink po režimu”), pavaduo
tojas operatyviniam darbui 
(“načalnink operčasti”), pava
duotojas speeskyriui (“načal
nink spec, otdela”), pavaduo
tojas politiniams reikalams 
(“zampolit”), pavaduotojas ga
mybos reikalams (“načalnink 
po proizvodstvu”), pavaduoto
jas tiekimo-aprūpinimo rei
kalams (“čis”), buhalterija ir 
kiti skyriai bei įvairūs parei
gūnai, priklausomai nuo konc
lagerio dydžio ir gamybos po
būdžio. Pavaduotojai turi ma
jorų, kapitonų ar leitenantų 
laipsnius.

Dar yra būrių viršininkai, 
dažniausiai turį kapitonų ar 
leitenantų laipsnius. Be to, 
dar yra civiliai tarnautojai, 
dirbantieji gamybos meistrais 
ir kitokiose pareigose.

Taigi konclagerių administ
racijos yra labai daug. Apie 
konclagerių sąrangą pasakojo 
seni konclagerininkai, o vė
liau ir prižiūrėtojai.

(Bus daugiau)

AfA 
JADVYGAI PIKŠILINGIENEI 

mirus,
dukrai VALEI JAUDEGIENEI, žentui PETRUI ir jų 
šeimai gilią užuojautą reiškia -

Viktoras ir Eugenija Janulevičiai

Brangiam Tėveliui
AfA 

JUOZUI PUTRIMUI
Lietuvoje mirus, 

dukrą MAGELIONAI LAURINAVIČIENĘ, sūnų MIN
DAUGĄ PUTRIMĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame-

Aldona ir Jonas Vaškevičiai

AfA 
JUOZUI PUTRIMUI

Lietuvoje mirus,
dukrą MAGELIONĄ LAURINAVIČIENĘ, sūnų MIN
DAUGĄ ir jų šeimas liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame -

Elena, Jonas, Rasa Bukšaičiai

Brangiam Tėveliui
AfA 

JUOZUI PUTRIMUI
Lietuvoje mirus,

sūnui MINDAUGUI, dukrai MAGELIONAI LAURINAVI
ČIENEI ir jų šeimoms liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia -

Pranas Grybas, Hamilton, Ont.
Juozas ir Irena Grybai, Blackstock, Ont.

PADĖKA
Mano mielam tėveliui

AfA
KONSTANTINUI VAIČIULIUI

mirus, nuoširdžią padėką reiškiu kunigui klebonui J. Staškui 
už atnašautas šv. Mišias laidotuvių dieną. Dėkoju giminėms, 
draugams ir kaimynams už užprašytas šv. Mišias, pareikš
tas užuojautas per spaudą ir žodžiu. Taip pat dėkoju mielom 
draugėm už atsiųstas gėles.

Jūs visi palengvinote mano skausmą. Lieku jums vi
siems dėkinga-

Dukra Onutė Ažubalienė su šeima

PADĖKA
Mirus mylimam vyrui ir tėvui

AfA 
POVILUI ŠTUOPIUI,

nuoširdžiai dėkojame kun. Aug. Simanavičiui, OFM, bei 
kitiems kunigams pranciškonams už šv. Mišias ir paskuti
nius patarnavimus Velioniui.

Dėkojame buvusiam Mažeikių gimnazijos kapelionui 
prelatui kun. J. Tadarauskui ir tos gimnazijos mokiniams už 
šv. Mišias ir aukas religinei šalpai.

Nuoširdi padėka V. R. Kralikauskienei už pomirtinį Ve- 
lionies prisiminimą “Tėviškės žiburiuose”.

Dėkojame už giedojimą ir vargonavimą šventovėje L. 
Marcinkutei ir karsto nešėjams.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už gra
žias gėles, gausiai užprašytas šv. Mišias, pareikštas užuo
jautas, aukas įvairioms lietuviškoms organizacijoms, visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, palydint Velionį į amžino poil
sio vietą.

Dėkojame p. Genčiuvienei už paruošimą pietų ir po
nioms už skanius pyragus.

Nuliūdę - žmona Albina,
sūnus Algis ir marti Sigita

Canadian Srt finovi als Xti).
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



Raudonosios armijos chorui koncertuojant Toronte, daugybė kanadiečių protestavo, reikalaudami laisvės paverg
tom tautom. Lietuvių grupėje ryškiai matėsi šis plakatas: “Laisvę Lietuvai” Nuotr. St. Dabkaus

Diena, skirta krikščioniškajai Lietuvai
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmės Hamiltone

Ar bus Linnos posmerktos mirti?
Esto byla, kurioje jam buvo atimta JAV pilietybė ir įsakyta deportacija į Sovietų Sąjungą

Tokia antrašte 1986 m. ga
le pasirodė Diek Polmano 
straipsnis “The Philadelphia 
Inquirer Magazine”, t.y. netru
kus po to, kai sovietų šnipas 
buvo iškeistas j amerikietį žur
nalistą Danilovą. Straispnyje 
keliamas klausimas: ar galima 
tikėti sovietų teigimu, kad da
bar Amerikoje gyvenantis es
tas Karlas Linnas savo krašte 
paskutiniojo karo metu buvo 
koncentracijos lagerio vado
vu ir prisidėjo prie masinio 
žmonių žudymo, ypač žydų?

Pasak straipsnio autoriaus, 
vieni tuo tiki, o kiti abejoja. 
Sovietų pateiktų dokumentų ir 
jų liudininkų teisingumu tiki 
OSI, ty. specialių tyrimų įstai
ga (JAV teisingumo departa
mento padalinys). Jų kaltini
mų ir Amerikos teismų proce
dūros teisingumu abejoja da
bartinis Linno advokatas Ram
sey Clark, buvęs JAV-bių pro
kuroras, didelis liberalas, nie
kada nepasireiškęs kaip anti- 
kcįmunistas. Pąnąšioą nuomo
nės yra ir Patrick j.'Buch’h’rian, 
plhčiai žinomas žurnalistas, 
buvęs Baltųjų rūmų komunika
cijos direktorius, ir Rytų Eu
ropos pabėgėliai, kurie yra 
giliai įsitikinę, jog sovietų 
kaltinimais negalima pasi
kliauti, nes jie turi politinį in
teresą pabėgusius nuo komu
nizmo apkaltinti ir juos pa
vaizduoti kaip nacių kolabo
rantus. Dar pridedama, kad 
Buchanan, prieš pradėdamas 
dirbti Baltuosiuose rūmuo
se, yra pareiškęs, kad teismuo
se neturi būti išleista iš akių 
žinomas ilgametis KGB doku
mentų klastojimas. Tokią pat 
nuomonę 1980 m. JAV kongre
so sesijoj yra pareiškęs ir vie
nas ČIA pareigūnas.

Prie straipsnio yra įdomus 
ir žurnalo redakcijos priera
šas. Jame, remiantis Polmano 
aprašymu, suminimos Linno 
kilnios žmogiškos savybės. 
Esą jis buvęs ne tik geras tė
vas, malonus kaimynas, bet ir 
kilnių idėjų puoselėtojas. 
Kiekvienais metais kaip Kalė
dų senelis aktyviai pasireikš
davo vaikų susibūrimuose. Ki
tomis progomis kaiminystės 
vaikus mokydavo groti. Netgi 
rūpinosi vos iš kiaušinių iš- 
ridėjusių paukštelių apsauga. 
Labai nuoširdžiai myli kraš
tą, į kurį yra emigravęs.

Ten pat keliamas klausimas: 
ar Linnas, būdamas labai švel
nios sielos žmogus, slepia pra
eities nusikaltimus? Teismas 
jį rado kaltą. Atrodo tuo viskas 
ir turėtų baigtis. Bet pagal Pol
mano išvedžiojimus reikalas 
nėra toks paprastas. Tamsų še
šėlį meta Linno Sovietų Są
jungoj pasmerkimas mirčiai 
prieš teismo procedūros pra
sidėjimą. Tas sukelia didelių 
abejonių sovietų teisinės sis
temos teisingumu. Prieraše 
primenama, kad tuo metu, kai 
tam tikras skaičius liberalų, 
konservatorių, nuteistojo drau
gų ir šiaip žmonių sielojasi 
Linno gelbėjimu, aukščiau
sias JAV teismas kiekvienu 
momentu gali įsakyti jį depor
tuoti į Sovietų Sąjungą, būda
mas beveik tikras, kad jis ten 
bus nužudytas.

Klausiama: “Ar mes turime 
tikėti sovietų kaltinimais? Ar 
toks geras žmogus galėjo būti 
tokiu blogu? Kol mes neturi
me atsakymų, ar jis turi būti 
priverstas mirti?” Pastebima, 

kad redakcijos žmonės šiame 
reikale yra suskilę į dvi gru
pes: vieni tiki, kad Linnas kal
tas, o kiti — kad nekaltas.

Įdomus yra Filadelfijos ad
vokato Carrolo, dabar ginan
čio ukrainietį Kowalchuką, 
pareiškimas: jei Filadelfijo
je automobilio nelaimės by
loje yra liudininkai, jis gali 
patikrinti, kas jie tokie. To 
negalima padaryti su sovietų į 
Amerikos teismus atvežtais 
žmonėmis. Gal jie yra papras
ti piliečiai, o gal valdančios 
klikos nariai. Gindamas Ko- 
vvalchuką, jis prašė leidimo 
vykti į Ukrainos Lubomylo vie
tovę, kur jo klientas karo me
tu gyveno. Jam buvo atrėžta, 
kad užsieniečiams ten lanky
tis uždrausta. Jų liudininkai 
kaip eilėraštį išsako savo pa
aiškinimus. Bet, pradėjus 
kryžminį apklausinėjimą, no
rint patikrinti ar jie nemeluo
ja, kas yra įprasta JAV teis
muose, bylą stebintis sovietų 
advokatas tuojau nutraukia, 
š&fcyčlamas, kad’ta’tiifeko bend
ro neturi su byla. Sovietai ne
leidžia naudotis jų karo archy
vais. Teisininkams skirtame 
žurnale “The Colombia Jour
nal for Transnational Law” 
1986 m. buvo pabrėžta, kad so
vietų įkalčių naudojimas Ame
rikos teismuose “raises se
rious and unique questions of 
due process and fundamental 
fairness”. Rosenbaumas, bu
vęs OSI advokatas, aiškina, 
kad nacių medžiotojai, anot jo 
išsireiškimo, ne viską nury
ja, ką sovietai jiems patiekia.

OSI Linno pilietybės atėmi
mo bylą pradėjo po poros mė
nesių nuo jos įsteigimo (1979 
m.). Tam akstiną davė 1962 m. 
sausio mėn. minėtas Linno pa
smerkimas mirčiai Sov. Są
jungoje.

OSI, patikrinusi jo 1951 m. į 
Ameriką įvažiavimo dokumen
tus, rado, kad Linnas po prie
saika pareiškė, jog nacių oku
pacijos metu Estijoj buvo stu
dentu ir kartu dirbo kaip brai
žytojas. Būdamas estas patrio
tas, kovojo prieš sovietus ir bu
vo sužeistas. OSI jis buvo ap
kaltintas melavimu. Tampyma- 
sis po teismus vyksta septyne- 
ri metai. Linnui tai kainavo 
per 300,000 dol. ir šeimai pa
darė daug skausmo.

Žmona pasidarė labai ner
viška, baugi ir 1979 m., sulau
kusi 47 m. amžiaus, mirė nuo 
širdies smūgio. Po mirties jos 
dukros velionės drabužių 
spintoje rado laiškus, kuriuo
se tarp kitko sakoma: “Jūsų 
vaikų pirštai bus nukapoti ir 
įmesti į pašto dėžutę. . . Jūs 
turite tris vaikus, rytoj liks 
tik du”. Iš to paaiškėjo, kodėl 
motina visom trim mokyklinio 
amžiaus dukrom buvo įsakiusi 
dėvėti kietas, aukštas apikak- 
les. Nuolatos rūpinosi su kuo 
mergaitės draugauja, kur jos 
eina, kada grįš į namus.

1981 m. iš Linno buvo atim
ta JAV piliėtybė. 1983 m. kovo 
19 d. federacinis imigracijos 
teisėjas patvirtino jo deporta
ciją. Dar keturis kartus Linnas 
apeliavo į aukštesnius teismus, 
bet visas bylas pralaimėjo. 
Praėjusių metų balandyje bu
vo suimtas ir uždarytas Metro
politan pataisos centre. Ten 
būdamas, kreipėsi į aukščiau
sią JAV teismą, prašydamas, 
kad jo byla būtų persvarstyta. 
Apeliaciją teismas atmetė ir 

tarp 1986 m. Kalėdų bei Naujų 
metų jis buvo ruošiamas de
portacijai į Sovietų Sąjungą.

Įsikišo Ramsey Clark, ameri
kiečių teisininkų tarpe didė
jo abejonės, ar JAV teismuose 
priimtina sovietų pateikta me
džiaga, “Coalition for Consti
tutional Justice and Security” 
prie aukščiausio teismo rūmų 
surengė demonstracijas, “Ame
ricans for Due Process” ragi
nimu Baltuosius rūmus ir Tei
singumo departamentą ameri
kiečiai apvertė laiškais, tele
gramomis, telefonais. Dėl to, 
deportacija buvo sulaikyta.

Prie to gal kiek prisidėjo ir 
amerikiečių spaudoje keliami 
įtarimai dėl sovietų įkalčių 
teisingumo. Ypač savo ilgais, 
išsamiais straipsniais keliuo
se laikraščiuose Linną pasišo
vė ginti William F. Buckley, 
televizijos programos “Firing 
Line” vedėjas, daugelio Ame
rikos laikraščių bendradarbis.

Š. m. vasario 13 d. Linno rei
kalu Buchanan kalbėjosi. su 
JAV teisingumo departamento 
vyriausiu prokuroru Edwin 
Meese, šiuo metu svarstančiu 
Linno deportaciją. Sekančią 
dieną “The Philadelphia In
quirer” pasirodė straipsnis. 
Jame sakoma, jog Buchanan 
korespondentams priminė, kad 
sausio 29 jis minėtam prokuro
rui pasiuntė raštą, prašyda
mas, jį susitikti su Rytų Euro
pos imigrantų grupėm, norin
čiom, kad įtariami karo nusi
kaltėliai būtų teisiami Vaka
ruose, o ne Sovietų Sąjungoj. 
Tame rašte buvo paminėta, jog 
Buchanan Linno reikalu yra 
gavęs apie 15,000 laiškų, at
virukų, telefoninių paskambi- 
nimų. Pakartojamas Baltiečių 
laisvės lygos nusistatymas, 
kad įtariamų karo nusikaltė
lių siuntimas į Sovietų Sąjun
gą būtų Baltijos valstybių oku
pacijos pripažinimas, kurį 
Ameriką nuolatos paneigia. 
Neal Sher, OSI direktorius, 
Buchanano su Meese susitiki
mo proga atsisakė nuo bet ko
kių komentarų.

Diek Polmano straipsnyje 
minima, kad sovietai Vašing
tone yra labai suinteresuoti 
Linną kiek galint greičiau par
sigabenti į savo kraštą. 1986 
m. liepos 25 d. sovietų amba
sados pareigūnas OSI direkto
riaus pavaduotojui pareiškė, 
kad Linno deportacija būtų 
OSLSovietų Sąjungos bendra
darbiavimo apvainikavimas.

Pagal paskutines žinias, R. 
Clark su advokatu Lawrence 
Schilling aukščiausiam teismui 
ruošia dar vieną apeliaciją. 
Jei Linnas vis tiek būtų depor
tuojamas, Kanadoje gyvenan
tis estų konsulas prašo, kad 
jam būtų leista išvykti į Egiptą.

BAV

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

KAZYS MILERIS
Hamiltoniečiai pirmieji Ka

nadoje atšventė Lietuvos 
krikšto sukaktį. Ją minės lie
tuviai visame pasaulyje. Ji 
bus paminėta valdžios apro
buotom sąlygom mūsų gimtaja
me krašte Lietuvoje, bus šven
čiama Amerikos žemynuose, 
tolimojoj Australijoj ir visur, 
kur tik yra lietuvių. Didžio
sios iškilmės įvyks birželio 
28 d. Romoje. Ten nuvykti jau 
organizuojasi lietuviai iš viso 
laisvojo pasaulio. Taip pat pla
čiom iškilmėm lapkričio 14 ir 
15 d.d. ruošiasi ir Torontas. 
Hamiltonas, kita savo tautie
čiais gausi Kanados lietuvių 
kolonija, savo planuotas su
kaktuvines iškilmes jau turė
jo š. m. kovo 1, sekmadienį. 
Ta data taip pat sutapo su kas
met čia pas mus minima Tikin
čiosios Lietuvos diena ir tuo 
laiku rengiamais Šv. Kazimie
ro religiniais koncertais. Šį 
minėjimą rengė Aušros Vartų 
par. taryba, vadovaujama kle
bono kun. J. Liaubos, OFM. 
Mūsų apylinkei ir AV parapi
jai tai buvo neeilinis įvykis. 
Į šventę atvyko taip pat ir 
lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis, kuris ta pro
ga šios parapijos vaikučiams 
suteikė ir Sutvirtinimo sak
ramentą.

Vyskupo Mišios
Iškilmės prasidėjo 10.30 v.r. 

pamaldomis AV šventovėje. 
Pirmiausia įžygiavo vietos or
ganizacijų atstovai su savo 
vėliavomis, uniformuoti šau
liai, skautai, ateitininkai, 
taut, drabužiais pasipuošu
sios katalikės moterys. Po jų 
gražia eilute su spalvotom, 
ilgom sutanom įžygiavo vie
nuolika jaunų lietuviukų, pa
siruošusių Sutvirtinimui. Su 
palyda įžengė ir vysk. P. Bal
takis, OFM. Mišias atnašavo 
drauge su par. klebonu kun. 
J. Liauba. Savo pamoksle jis 
pasidžiaugė, kad į šventės 
pamaldas yra įjungtas ir šis 
Sutvirtinimo sakramentas, 
kuris suteikia Šv. Dvasios 
dovanas ir stiprina, kai rei
kia išpažinti tikėjimą ir vyk
dyti tikėjimam reikalavimus 
sunkiose gyvenimo aplinkybė
se. Po to prie altoriaus po 
vieną ėjo sutvirtinamieji.

Per pamaldas giedojo AV 
parapijos choras, vad. D. 
Deksnytės-Powell, solo gie
dojo Aid. Laugalienė. Choras 
turėjo šiai šventei paruošęs 
specialių giesmių. Apeigų da
lį filmavo vietos televizijos 
stotis CHML, kur per vakari
nes žinias dalis jų buvo pa
rodyta televizijos ekrane.

Oratorija šventovėje
Popietinė minėjimo dalis 

prasidėjo 4 v.p.p. AV švento
vėje religiniu koncertu, kurį 
atliko iš Toronto atvykęs Pri
sikėlimo parapijos choras, 
vad. V. Verikaičio. Akompana
vo J. Govėdas, giedojo solis
tai — Rimas Strimaitis, Jonas 
Vaškevičius, prie kurių prisi
jungė ir vietinė Anita Pakal
niškytė. Šventovė buvo pilna 
žmonių. Koncertui buvo pa
rinkta T. Dubois oratorija 
“Septyni Kristaus žodžiai”. 
Tai prancūzų kompozitoriaus 
ir vargonų virtuozo 1867 m. 
sukurtas veikalas, kurio at
likimui reikia nemažo muziki
nio kolektyvo. Koncertu visų 
susidomėjimas buvo didelis. 
Akustiškai geros šventovės 
patalpos davė progą pasireikš
ti visiem trim solistam ir 
chorui. Visi šio muzikinio 
vieneto dalyviai buvo pasi
puošę spalvinga apranga. Už 
jų ant altoriaus sienos buvo 

A. Totoraitienės dekoracijos 
— Kalvarijos kalnas su trimis 
nukryžiuotaisiais. Nukryžiuo
to Kristaus visi pasakyti sep
tyni žodžiai buvo atkurti trijų 
solistų. Choras atitinkamoje 
vietoje vaizdavo piktą žydų 
minią, šaukiančią: “Kalkime 
prie kryžiaus, kaltas, kal
tas ...”

Solistai giedojo atskirai ir 
įsijungdami į duetus ir trio. 
Šių trijų solistų derinys buvo 
geras. Šol. A. Pakalniškytės 
vidinė balso šilima, malonus 
balso tembras dvelkė giliu 
religiniu nusiteikimu. Sol. J. 
Vaškevičius savo sodriu bari
tonu bene daugiausiai kalbėjo 
Nukryžiuotojo lūpomis, turė
damas ilgiausią solo ariją. 
Sol. R. Strimaičio švelnaus 
lyrinio tenoro balsas ir aiš
kiai ištartas kiekvienas žodis 
pasiekė visus klausytojus.

Choro palyda buvo gero in
tonacinio skambesio ir suge
bėjusi kūrinįui duoti reika
laujamą draminę išraišką. 
Klausytojas, atidžiai sekda
mas koncertą, galėjo pastebė
ti, kad kompozitoriaus čia pa
čios melodingiausios ir gra
žiausios melodijos buvo var
gonų. Tas melodijas su giliu 
muzikalumu ir įsijautimu pui
kiai perdavė didysis klavia
tūros maestro J. Govėdas.

Su “Garbiname tave, Kris
tau” giesme nuskambėjo pas
kutiniai koncerto garsai. Ta
da publika atsistojo ir plojo. 
Plojo solistams, akompaniato
riui, chorvedžiui ir chorui, 
dėkodama už taip gerai atlik
tą koncertą.

Iškilmė salėje
Po koncerto sekė trečioji 

šventės programos dalis, t. y. 
vaišės Jaunimo centre. Salė 
tam buvo išpuošta tautiniais 
motyvais, baltai uždengti sta
lai, gėlės, žvakės. Susirinko 
apie 500 asmenų. Pokylį pra
dėjo AV parapijos tarybos 
pirm. J. Krištolaitis, pasidi
džiuodamas, kad Hamiltonas 
yra visur pirmas. Supažindino 
publiką su garbės stalo sve
čiais ir pakvietė vysk. P. Bal
takį sukalbėti maldą.

Pasisotinus St. Petkevičie
nės ir jos talkininkių paruoš
ta turtinga ir gardžia vakarie
ne, kalbėti buvo iškviestas 
mūsų populiaraus savaitraščio 
“T. žiburių” redaktorius kun. 
dr. Pr. Gaida. Jo tema buvo 
“Krikščionybė — didžioji do
vana žmogui ir tautai”. Jis iš
ryškino krikščionybės esmę, 
jos reikšmę paskiram žmogui 
ir tautai, pabrėždamas mintį, 
kad krikščionybė yra stipri 
dvasinė atrama sunkiose tau
tos dienose.

Sutvirtinimo sakramentą 
priėmusieji buvo irgi šio va
karo garbės svečiai. Jie čia 
atliko ir savo trumpą progra
mėlę. Irena Žukauskaitė ir Ma
tas Stanevičius supažindino 
pokylio svečius su visais šios 
dienos sutvirtinamaisiais, su 
humoru apsakydami kiekvie
ną. Jie įteikė vysk. P. Bal
takiui ir dovanėlę — Kanados 
klevų sirupo ąsotėlį. Po to žo
dį dar tarė vyskupas, papasa
kodamas įspūdžius iš savo ke
lionės Romoje ir susitikimo 
su Šv. Tėvu.

Svečiams, paskaitininkui, kon
certo atlikėjams ir visiems tal
kininkams padėkojo parapijos 
tarybos pirm. J. Krištolaitis. 
Dėkojo taip pat ir klebonas 
kun. J. Liauba, išreikšdamas 
pasididžiavimą savo parapi
jiečiais. Vakaras ir jubilieji
nė šventė buvo užbaigta “Ma
rija, Marija” giesme.

Į šią šventę buvo plačiai 
įsijungus visa Hamiltono lie
tuviškoji visuomenė ir apylin- 
kinės lietuvių kolonijos. Tai 
nebuvo vien tik parapijinė 
šventė. Šioje šventėje daly
vavo lietuviai visų krikščio
niškųjų denominacijų.

Hamiltono dienraštis “The 
Spectator” savo šeštadienio 
laidoj su didele Aušros Vartų 
šventovės nuotrauka ir plačiu 
straipsniu “Local Lithuanians 
join in anniversary celebra
tion” aprašė vietos lietuvių 
ir visame pasaulyje rengiamus 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukakties minėjimus. AV par. 
klebonas kun. J. Liauba pain
formavo laikraščio korespon
dentą apie religinį persekio
jimą, dabar vykstantį rusų oku- 
puotoj Lietuvoj. Hamiltonie
čiai džiaugiasi sėkmingu savo 
renginiu ir linki kitom lietu
vių kolonijom geriausios sėk
mės panašiuose renginiuose.

Priėmę Sutvirtinimo sakramentą Hamiltono Aušros Vartų šventovėje 
taria padėkos žodį visos grupės vardu vyskupui P. Baltakiui parapijos 
salėje Irena Žukauskaitė ir Tomas Stanevičius Nuotr. J. Miltenio

Už jurų, marių
Gimiau laive. Didžiulis 

buvo tas laivas, pilnas žmonių. 
Tame laive buvo skylė, pro ku
rią visą laiką veržėsi vanduo. 
Kelionės pradžioje visi laivo 
keleiviai energingai dirbo, 
stengdamiesi tą skylę užlopy
ti, kad laivas galėtų tęsti sa
vo kelionę. Bet ilgainiui žmo
nės pradėjo pavargti: juk 
jiems reikėjo ir tą skylę lo
pyti ir rūpintis asmeniniais 
reikalais. Be to, reikėjo ir 
laivo kryptimi rūpintis — lai
vas plaukė namo. Nuvargę ke
liauninkai nebedirbdavo taip 
produktyviai, kai kuriems net 
nusibosdavo vis lopyti skylę 
ir semti įsiveržusį vandenį.

Man gimus, jau buvo mažiau 
keliauninkų, kurie dirbo prie 
skylės, bet vis dėlto tebebu
vo energingų ir pavyzdingų 
darbininkų. Dar man visai jau
nai būnant, tėvai vesdavosi 
mane prie skylės, kad ir aš iš
mokčiau kaip ją taisyti ir kaip 
vandenį semti. Pati įsijungiau 
į tą darbą, pamilau dirban
čiuosius keliauninkus ir patį 
suvargusį laivą. Dirbdavome 
ir dainuodąyome; Nuvargę pa- 
sit'aškydavonieuvandeny ir vėl 
pilnį energijos, stodavome į 
darbą.

Vakarais sėdėdavau su drau
gais. Visi diskutuodavome 
skylės ir aplamai laivo pro
blemas. Matėme, kad mes visai 
neblogai dirbame, juk buvome 
paveldėję žinių ir įrankių iš 
praeities. Net tėvai ir kiti 
vyresni keliauninkai mumis 
džiaugėsi. Jautėmės stiprūs 
ir kupini vilties, kad galė
sime šį svarbų darbą tęsti. 
Sugalvodavome įvairių naujų 
būdų mūsų brangiam laivui iš
saugoti. Vienas kitą morališ
kai palaikydami, dirbome prie 
skylės.

Pamažu pradėjome daugiau 
diskutuoti problemas, kurti 
teorijas ir mažiau dirbti 
prie pačios skylės. Aiškin- 
dąvomės, kad taip įvyko, nes 
neturėjome užtektinai įran
kių (nors kiekvienas slėpė 
savo įrankius už nugaros, ma
nydamas, kad kiti jų nepaste
bės). Bet vyresnieji keliau
ninkai tebesidžiaugė mūsų 
darbu. Jie nepastebėjo, kad 
mes dabar ilgiau diskutavo
me, o kai priėjome prie dar
bo, tai neatlikdavome jo taip 
gerai. Nebenaudojome visų 
savo įrankių ir skubotai dir
bome.

Vieną dieną nutariau nu
keliauti į kitą laivo dalį, ku
rioje, buvo sakoma, labai gerai 
mokė semti vandenį ir skylę 
taisyti. Nuvykusi ten radau 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

mažą grupę žmonių, sėdinčių 
ant varideniu aplietų grindų. 
Keli vandenį sėmė ir skylę lo
pė, bet daugumas nesuintere
suotai žiūrėjo į kitą sieną. 
Karčiai nusišypsojau. Čia iš
moksiu skylę lopyti? Su keliais 
įrankiais pradėjau dirbti prie 
skylės. Kai kurie labai džiau
gėsi mano darbu; sakė, kad re
tai atvyksta tokie mokyti dar
bininkai. Atrodė, kad man čia 
tektų daugiau mokyti, negu pa
čiai išmokti. Iš tiesų, labai 
daug iš tų čia susirinkusių nie
kad nebuvo matę skylės ir neži
nojo kaip ją pradėti taisyti. 
Dirbau, bet čia buvo sunkiau. 
Ne visi mokėjo dirbti, o daugu
mai nebuvo svarbu.

Vyresniuosius darbininkus 
buvo lengva patenkinti žemos 
kokybės darbu. Nenaudoju vi
sų savo įrankių, visų savo jė
gų. Sąžinė graužė. Įkibau į 
darbą. Bet sunku dirbti vie
nai. Tamsu, niekas šviesos ne
palaiko — šlapia, šalta.

Mūsų saujelė dirbančiųjų 
pradėdavome dainuoti — pri
simindavau keliauninkus, ku
riuos palikau kitoj pusėj laivo, 
ir vėl grįždavo eptųziązinas. 
Nebuvau visada pilnai patenka 
kinta savo darbu, dažnai pa
vargdavau. Vienas senesnis 
keliauninkas tai pastebėjo. 
Jis matė, kad turiu daugiau 
įrankių maiše, bet visų ne
naudoju. Aš tai mačiau ir ži
nojau, kad turiu sunkiau dirb
ti. Senesnysis manęs nepaliko 
ramybėje, vis kibo prie mano 
įrankių maišo, vis sakė, kad 
nedirbu užtektinai. Našta pa
sidarė sunkesnė. Reikėjo ir 
lopyti skylę, ir semti vande
nį, ir kitus mokyti. Bet suti
kau širdy su senuoliu, kad rei
kia dirbti. Nors jo pastabos 
dažnai mane skaudino ir man 
įkyrėjo; gal jų man reikėjo, 
kad nesustočiau dirbus.

Prie šito visko prisidėjo ir 
abejonė. Jinai mane kankino 
ir dirbant ir miegant. Skylė 
ir jos taisymas pasirodydavo 
absurdiški. Kam gi čia vargti, 
juk skęsta laivas! Kas iš to 
viso bus? Ar nėra didesnių 
dalykų, už šį laivą kilnesnių? 
Senuolis sakė ne — laivas yra 
kilnus, laivas yra tavo; tu pri
valai skylę lopyti — nedrįsk 
nusigręžti. Bet senuolio pa
sakymas manęs neįtikins.

Vieną dieną parkritau ant 
žemės, sukniubau ir pravir
kau. Kodėl, Dieve, gimiau 
skęstančiame laive, kodėl tiek 
maža darbininkų ir kodėl man 
viskas neaišku? Bet mano aša
ros tik padarė didesnį klaną. 
Atsistojau ir vėl pradėjau 
semti vandenį. Prieblanda
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® PAVERGTOJE TEVTtJE
GYNYBINĖ SIENA

Žibartas Simanavičus “Tiesos” 
š. m. sausio 14 d. laidoje paskel
bė įdomų rašinį “Artilerijos bas
tionas tampa muziejumi”. Skai
tytojus jis supažindina su gy
nybinės Vilniaus sienos atnau
jinimu. Apgriuvusios prieš šimt
mečius statytų mūrų liekanos 
senamiesčio pakraštyje siaura 
Bokšto gatvele kyla į kalną. Ar
cheologai, 1965 m. pabaigoje nu
sileidę į kalno požemius, rado 
100 metrų ilgio pusračiu išlenk
tą skliautuotą tunelį. Šlaito pu
sės sienoje buvo rasta vienuo
lika trapecijos formos nišų su 
šaudymo angomis ir virš jų įreng
tais dūmtraukių kanalais, kad 
šaudanti įgula neužtrokštų. Ki
toje sienos pusėje buvo įreng
tos nišos amunicijai ir karių 
poilsiui. Požeminių šaudyklų 
sparnuose rasta židinių ir šu
linys, iš kurio tryško šaltinio 
vanduo. Šie radiniai įtikino, 
kad ten buvo artilerijos tvirto
vė, pastatyta XIV š. pabaigoje 
ir XVII š. pradžioje, gynusį mies
tą iš rytų. Tačiau niekas nežino
jo, kaip ji atrodė iš lauko. Archy
vuose niekas nėra radęs sienos 
tvirtovės graviūrų ar piešinių. 
Istorikai, tiesa, žinojo, kad tvir
tovės bokštas, sugriautas 1655 m. 
kare, vėliau buvo atstatytas, o po 
1702 m. švedų invazijos jau nebu
vo naudojamas Vilniaus gyny
bai. Tvirtovę teko atkasti iš po 
storo žemių sluoksnio. Buvo iš
kasta ir išvežta apie 20.000 ku
binių metrų grunto ir sąvartyno 
puvenų. Kalne tada atsivėrė se
noji pašlaitė į Vilnią ir gyny
binės sienos griovys. Paaiškėjo, 
kad gynybinė siena pusračiu juo
sia visą pirminį Bokšto kalną, 
kuriame archeologai rado se
niau ten gyvenusių žmonių pėd
sakų.

MUZIEJUS TVIRTOVĖJE
Atnaujintoje artilerijos tvir

tovėje įsikurs Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejaus sky
rius, kuriame bus rodomi gink
lai, medžiaga, liečianti seną
sias tvirtoves bei kariavimo bū
dus. Architektas Žibartas Sima
navičius, atnaujinimo projek
to autorius, džiaugiasi jau vi
siškai atkurtu pirminiu tvirto
vės išplanavimu, gynybiniais in
terjerais ir fasadais. Neužbaig
tas tebėra bokštas, kurio atsta
tytas tik pirmasis aukštas. Tvir
tovės patalpas pritaikant muzie
jui, buvo įrengti šildymo, vėdi
nimo, vandentiekio, kanalizaci
jos ir elektros tinklai. Tvirto
vės viršus patikimai izoliuotas 
nuo sniego ir lietaus. Muziejaus 
lankytojai į jo vidų pateks per 
tvirtovės pamatų arką. Po žeme 
šalia bokšto rūsio ir šaudyklos 
įrengta drabužinė, priesalis, 
prausyklos, vadovų kambariai, 
vėdinimo aparatūra. Tvirtovės 
atnaujinimo darbai truko dau
giau kaip 20 metų. Mat neturė
ta patirties, padaryta nemažai 
klaidų. Pusė atnaujinimui pa
naudotų plytų neatlaikė pirmo
sios žiemos šalčių ir sutrupėjo. 
Kelis kartus teko keisti plyti
nes, kol pagaliau pavyko suras
ti gerų plytų. Tvirtovės atnau
jinimą buvo planuota užbaigti 
1967 m. ir joje įrengti... resto
raną. Laimėjo lėtesnio atnauji
nimo rėmėjai, tvirtovės patalpas 
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pritaikę muziejui, kuris lanky
tojams atskleis senąją Vilniaus 
architektūrą, gynybinius įren
gimus.

DŽIŪSTA KADAGIAI
Biologijos dr. A. Vasiliaus

kas spaudoje paskelbė praneši
mą apie Lietuvoje pradėjusius 
džiūti kadagius. Pirmiausia jis 
paaiškina, kad Lietuvoje yra 
plačiai paplitę paprastieji ka
dagiai, vietomis netgi sudaran
tys grynus kadagynus. Jie atspa
rūs šalnoms ir šalčiams, bet ne- 
pakenčiantys didmiesčių dūmų 
ir dujų. Pirmieji džiūstantys ka
dagiai Lietuvos miškuose paste
bėti prieš trejus metus, o šie
met pradėjo džiūti ir dekoraty
viniuose želdiniuose. Ima gesti 
net ir originalus gamtos pamink
las — ryškios piramidinės for
mos kadagių sąžalynas Nemuno 
šlaite prie Viršužiglio. Pagrin
dine priežastimi laikoma tam 
tikro parazitinio grybo sukelia
ma spyglių džiūvimo liga, Skan
dinavijos šalyse pastebėta dar 
XX š. pradžioje, anksčiau už Lie
tuvą pasiekusi Estijos miškus. 
Radikalių priemonių ligai su
stabdyti kol kas nėra. Dr. A. Va
siliauskas tikisi, kad jos pliti
mas laipsniškai mažės išnykus 
mažiau atspariems kadagiams. 
Taip įvyko Skandinavijos šalyse. 
Norint apsaugoti ypač vertingus 
kadagius dekoratyviniuose žel
diniuose, patariama išpjausty
ti ir sudeginti nudžiūvusias bei 
džiūstančias šakas. Likusius ka
dagius reikia 3-4 kartus api
purkšti fungicidais — “Bordo” 
skysčiu ar jo pakaitalais.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS
Respublikinės ristūnų žirgų 

lenktynės Dusetose šiemet įvy
ko vasario 7 d. Į jas įsijungė zo
ninėse lenktynėse Utenoje, 
Širvintose, Zarasuose, Lazdi
juose ir Tauragėje atrinkti da
lyviai su 106 žirgais. Prizus kas
met išsidalija beveik tie patys 
važiuotojai, pakeisdami tik žir
gus ir kartais varžybų grupes. 
Mugė sutraukia tūkstančius žiū
rovų iš visos Lietuvos. Norma
liai lenktyniaujama ant Sartų 
ežero, jeigu žiema neiškrečia 
netikėto pokšto. Šiemet jo ne
buvo išvengta: sausis pasižymė
jo pūgomis, dideliu šalčiu, o 
naktį prieš lenktynes lijo — va
sario 7 d. visur telkšojo balos. 
Lenktynes nuo Sartų ežero teko 
perkelti į hipodromą. Atidary
mo prizą laimėjo “Širvintos” 
kolchozo važiuotojas A. Gavri- 
liukas su kumelaite Geografi
ja. Didįjį žiemos prizą išsiko
vojo jonavietė Vanda Žemaitie
nė su eržilu Georginu, Sartų 
prizą — taip pat jonavietis Sta
sys Ostreika su eržilu Čiurin- 
gu, Kosmonautų prizą — širvin
tiškis P. Navalinskas su eržilu 
Gorniaku. Susumavus visus pri
zus, I vieta teko Širvintų rajo
no komandai su 342 taškais, II — 
Dusetų žirgyno komandai su 185 
tšk., III — Ukmergės rajono ko
mandai su 150 tšk. Lenktynes 
stebėjusių žiūrovų laukė meduo
liai, šašlykai, karšta kmynų ar
bata, o po lenktynių — prekysta
liai su rūkytais lašiniais, kum
piais, dešromis, įvairių rūšių 
gira. v. Kst.

KLB Vankuverio apylinkės narių dalis Vasario 16 minėjime. Antroje eilėje iš kairės: pirm. dr. J. Sakalauskas, 
ižd. A. Smilgys, dainininkas iš Toronto V. Povilonis, R. Lukoševičiūtė-Kurienė, A. Vileitienė, vicepirm. B. Vileita

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Išsilaisvinęs iš ligoninės ir sveik
damas po operacijos, nuoširdžiai 
dėkoju: Hamiltono lietuvių pen
sininkų klubui, katalikių moterų 
draugijai, draugams, artimiesiems 
ir kaimynams, aplankiusiems ma
ne ligoninėje. Dėkoju už gėles, 
dovanėles, linkėjimus raštu ir 
žodžiu.

Ypač dėkingas esu savo mie
lai žmonelei Darutei, kuri mane 
kasdien lankė ir grįžusį globo
jo. Jūsų visų linkėjimai ir užuo
jautos mane stiprina ir gaivina 
viltį greitai visai pasveikti. Ačiū 
labai. A. Jankūnas

PAGERBDAMI a.a. ALFONSĄ 
ŠILINSKĮ aukojo Kanados lietu
vių fondui: $100 — “Rambynas”; 
$30 — A. D. Jankūnai; $20 — F. 
Krivinskas, D. Kochanka, J. Le- 
kutis, J. K. Januškevičius, V. Lu
kas, S. Dalius, G. Martišius, J. Ro- 
mikat, J. Grigalius, G. Melnykas; 
$15 — J. Andriukaitis; $10 — V. 
Narkevičius, B. P. Pakalniškiai, P. 
Šidlauskas, P. Bosas, A. Dudonis, 
G. Skaistys, V. Svilas, L. Mačikū- 
nas, V. Apanavičius, A. Pranckevi- 
čius, C. Tiškevičius, V. Morkūnas, 
V. Grikietis, J. Ribiji, V. Norke
vičius; $5 — H. Rimkevičius, A. 
Stasiulis, P. Pranckevičius, P. No- 
vickas, M. Borusienė.

Dėkojame visiems aukojusiems, 
parodžiusiems savo nuoširdumą 
ir meilę iškeliavusiam amžiny
bėn. Padėka J. Krištolaičiui su
rinkusiam gražią $520 sumą. KLF

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukaktį mūsų apy
linkė paminėjo vasario 22 d. Mi
šias atnašavo ir patriotinį pamoks
lą pasakė klebnas kun. I. Mikalaus
kas, OFM, pabrėždamas savano
rių pasiaukojimą. “Pašvaistės” 
choristės nešė simbolines Mišių 
aukas: kryžių, šv. Kazimiero pa
veikslą, “Kroniką”, Lietuvos tri
spalvę ir tautinę juostą. Giedojo 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas muz. R. Vilienės. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Antroji minėjimo dalis salėje 
pradėta Kanados himnu, baigta 
Lietuvos himnu. Invokaciją su
kalbėjo kun. I. Mikalauskas. Įžan
ginį žodį tarė KLB Londono apyl. 
pirm. A. Petrašiūnas, pristatyda
mas du susirinkime dalyvavusius 
kūrėjus-savanorus — V. Gudelį ir 
G. Gocentą, paprašė tylos minute 
pagerbti žuvusius.

Latvių vardu įsidėmėtiną svei
kinimo žodį tarė dr. A. Dreima- 
nis, vienas Vakarų Ontario uni
versiteto profesorių, linkėdamas 
Lietuvai atgauti laisvę. Jis pa
brėžė, kad iš trijų Baltijos vals
tybių Lietuvoje vyksta stipriausia 
rezistencija lietuvių religinio 
vieningumo dėka! L. Eimantas per
davė žmogaus teisių aktyvisto ir 
ukrainiečių atstovo dr. E. B. Ros- 
lyckio sveikinimus. Raštu sveikino 
Kanados min. pirmininkas Brian 
Mulroney ir Ontario provincijos 
parlamento narys R. Van Horne. 
Jų sveikinimus perskaitė minė
jimo pranešėja L. Lukšienė. Pa
skaitą skaitė Joana Kuraitė-La- 
sienė.

Po pertraukos meninę minėjimo 
dalį su dideliu pasisekimu atli
ko mergaičių kvartetas “Sutar
tinė” iš Toronto: vadovė ir akor
deonistė N. Benotienė, altas, Z. 
Gurklytė, sopranas, D. Gurklytė, 
sopranas, ir D. Pargauskaitė, al
tas, grojusi vargonėliais (sinte
zatorium). Savo programą jos pra
dėjo partizanų daina “Lietuva” ir 
toliau sekusia — už žuvusius “kaip 
verkiančio smuiko”. Pirmoje daly
je atliko daugiau patriotines lie
tuvių dainas, o antroje — linksmes
nes.

Per pertrauką tarp tų dviejų da
lių Gražina Petrauskienė vaizdin
gai perdavė Vinco Krėvės raštų 
mintis, paįvairindama tinkama 
vaidyba.

Visi programos dalyviai buvo ' 
sutikti ir palydėti gausiais plo
jimais, o mažos mergytės įteikė 
jiems gėlių.

Nemažai tautiečių minėjiman 
atvyko ir iš Rodnės bei kitų apy
linkių. Šventovė ir parapijos salė 
buvo sklidinai užpildytos. Po mi
nėjimo pasivaišinta kavute.

“The London Free Press” dien
raštis įdėjo didoką ir labai gražią 
nuotrauką savanorio Gustavo Go- 
cento ir jo sūnaus Eriko su prie
rašu: “Nepriklausomybės svajo
nė”. Prieraše taip pat paminėta, 
kad jiedu atvyko iš Lietuvos, ku
ri buvo įjungta į Sovietų Sąjungą 
po invazijos ir okupacijos 1944 m. 
Taip pat kad ši šventė yra 69-oji 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis.

MIRO IR DANUTĖS CHAINAUS- 
KŲ duktė Silvija su vyru Jonu ir 
sūnum Robertu iš Scarborough, 
Ont., vėl atsikėlė į Londoną. Čia 
jie nusipirko 350.000 dolerių ver
tės dvi “California Health Spa” 
verslavietes ir naujame rajone pa
sistatydino didelį, gražų namą. 
Gretimame sklype ir jos tėvai pa
sistatydino gražų ir labai patogų 
vieno aukšto namą.

Artimieji ir daugai Jonui ir Sil
vijai Kozakowams vasario 28 d. su
rengė sutiktuves ir naujo namo 
įkurtuves. D.E.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS PASKELBIMO sukakties mi
nėjimas įvyko š. m. vasario 15 d. 
Šv. Kazimiero šventovėje iškilmin
gas pamaldas laikė klebonas kun. 
L. Kemėšis, dalyvaujant vietinei 
šaulių kuopai su tautinėmis ir or
ganizacijos vėliavomis. Mišių me
tu aukas atnešė ilgamečiai šau
lių kuopos nariai - E. Jokubilie- 
nė ir J. Jurėnas. Skaitymus atli
ko S. Steigvilienė. Visus maldin
gai nuteikė gražus Londono “Pa
švaistės” choro giedojimas Mišių 
metu. , f

Minėjimas Įvyko parapijos salė
je tuoj po pamaldų. Jį pradėjo KLB 
Delhi apylinkės vicepirm. E. Luko
šius, pakviesdamas visus sugie
doti Kanados ir Lietuvos himnus. 
Specialią maldą sukalbėjo kun. L. 
Kemėšis. Tylos minute buvo prisi
minti žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Visus į šį minėjimą atvykusius 
pasveikino ir dienai pritaikytą 
straipsnį skaitė KLB Delhi apy
linkės pirmininkė.

Meninę dalį atliko Londono 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas Ritos Vilienės. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios choris
tės ir jų vadovė, choristai su tau
tiniais kaklaraiščiais sudarė gra
žų vaizdą. Įžanginį žodį tarė choro 
pirm. A. Švilpa. Ištraukas iš V. 
Krėvės raštų, parinktas ir pritai
kytas prie dainų, gražiai ir aiš
kiai skaitė choro narė Gražina 
Petrauskienė. Vėliau visiems teko 
išgirsti Mirą Chainauską, skaitan
tį ir kartais atmintinai deklamuo
jantį ištraukas iš lietuvių poezijos.

Choras žavėjo visus skambio
mis dainomis. Delhi apylinkės lie
tuviai labai džiaugėsi kaimynų 
londoniškių apsilankymu. Jie pra
džiugino visus gražiu giedojimu 
šventovėje ir lietuviškomis daino
mis salėje. Tokie pabendravimai 
parodo lietuvių vienybę ir meilę 
savų žmonių tarpe. Delhi lietuviai 
lieka labai dėkingi ir tikisi atei
tyje vėl pasidžiaugti jų meninė
mis jėgomis. Po programos įvyko 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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vaišės, paruoštos moterų dr-jos na
rių, vadovaujant pirm. Z. Augai- 
tienei.

Aukas rinko KL Bendruomenei
— V. Galeckas, Tautos fondui —J. 
Vitas. Mūsų iškilmę paminėjo 
“Tillsonburg News” straipsniu 
apie Lietuvos praeitį ir dabartį. 
Tą straipsnį anglų kalba paruošė 
E. Lukošius. Minėjimą rengė KLB 
Delhi apylinkė.

KL BENDRUOMENEI VASARIO 
16 PROGA AUKOJO: $40 — P. La- 
pienis; $35 — J. Lukšys; $30 — P. 
Augaitis, E. Virfdašienė; $25 — V. 
Vindašius; $20 — A. Aleliūnas, S. 
Beržinis, A. Budreika, B. Cvirka, 
B. Čaika, V. Čiuprinskas, J. Jurė
nas, E. Jokubilienė, V. Galeckas, 
P. Garnelis, A. Klemkienė, A. La
penas, J. Mačiulis, S. Styra, B. 
Stonkus, J. Vitas, V. Vytas; $15 — 
B. Gudinskas; $10 — F. Gurklys, L. 
Kemėšis, A. Kairys, M. Mickevi
čienė, P. Pakarskienė, J. Rimkus, 
D. Šiurna, A. Steigvilas, A. J. Vie- 
raitis, J. Vitkauskas, D. Žiogas; $5
— S. Gaidauskas.

KAZIUKO MUGĖ parapijos sa
lėje kovo 1 d. buvo maloni staig
mena šios apylinkės lietuviams. 
Prie įėjimo skelbimų lentoje ma
tėsi mokyklos mokinių spalvotos 
nuotraukos, kuriomis domėjosi 
tėvai, seneliai ir patys vaikučiai. 
Ant stalų matėsi vaikų rankų dar
bai, išdėstyti pardavimui. Vir
šuje kabojo riestainių virtinės 
ir salės gale matėsi įvairios gė
lės vazonėliuose. “Laimės fonta
nas” kvietė vaikus išbandyti savo 
laimę. Stalai švietė papuošti gel
tonai žydinčiomis šakelėmis (mo
kyklos’ mokinių padarytomis). Sa
lėje judėjo vaikai ir suaugę, no
rėdami viską apžiūrėti, ką nors 
nusipirkti. Visi šypsojosi, kal
bėdami apie pavasario lietų, kuris 
lauke bandė ištirpdyti paskutinį 
sniegą gatvės pakraščiuose.

MOKYKLA veikia parapijos sa
lėje kiekvieną penktadienio vaka
rą. Susirenka apie 30 mokinių. 
Čia dirba mokytoja Monika Leigh- 
field iš šios apylinkės, D. Grajaus- 
kaitė, L. Lukavičiūtė — atvažiuo
jančios iš Hamiltono. Kaziuko mu
gę paruošti padėjo mokinių mamy
tės: I. Lukošienė, K. Stankienė, P. 
Jurėnienė, R. Navickienė, R. Ra- 
zokienė.

Lietuviška mokykla ruošiasi Mo
tinos Dienos minėjimui, gegužės 
10 d. Delhi vokiečių salėje. Yra 
numatyta įdomi meninė programa 
ir vaišės. Apylinkės lietuviai iš 
anksto kviečiami dalyvauti toje 
šventėje. B. V.

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

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjimo Bostone pro
gramą paruošė specialus komi
tetas, vadovaujamas inž. Vikto
ro Kubiliaus. Minėjimas bus pra
dėtas iš V. Vokietijos atvykusios 
operos sol. Lilijos Šukytės-Va- 
syliūnienės koncertu š. m. rugsė
jo 27, sekmadienį, 3 v.p.p., Cam
bridge, Harvardo universiteto 
Sanders teatro salėje. Spalio 4, 
sekmadienį, 2 v.p.p., iškilmin
gas Mišias Bostono katedroje 
koncelebruos kardinolas Ber
nard Law su vietiniais vyskupais, 
vysk. Pauliumi Baltakiu, OFM, ir 
lietuviais kunigais. Giedos jung
tinis Naujosios Anglijos lietu
viškų parapijų choras, vadovau- 
jamas kun. V. Valkavičiaus, ir 
jonoji sol. Marytė Bizinkauskai- 
tė. Vargonais gros dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Iškilminga vakarie
nė 6 v. bus surengta “Lantanos” 
restorane Randolphe, Mass. Kon
certinę programą atliks solistai 
Benediktas Povilavičius ir Mary
tė Bizinkauskaitė su jiem akom
panuojančiu kompozitoriumi Je
ronimu Kačinsku. Minėjimo ren
ginius užbaigs dr. Vytenio Va- 
syliūno vargonų rečitalis su su
kakčiai skirta programa spalio 
11, sekmadienį, vietinėje Bosto-
no šventovėje (First and Second 
Church).

Massachusetts technologijos 
instituto Bostone tarnautoja 
Milda Bakšytė-Richardson, tal
kinama studento Aro Sužiedė
lio, sausio 8 d. profesorius ir 
studentus supažindino su tauti
niais lietuvių šokiais, juosto
mis bei jų audimu. Surengtos 
parodos lankytojams buvo rodo
mas 1985 m. lietuvių tautinių 
šokių šventės filmas, o tautinių 
juostų audimą demonstravo iš 
Brocktono su staklėmis iškvies
ta audėja Elzbieta Ribokienė. 
Susidomėjimas juostomis ir jų 
audimu bovo toks didelis, kad 
E. Ribokienei numatytas dvi 
valandas teko pratęsti iki ke
turių.

Čikagoje sausio 11 d. posėdžia
vo premijas jauniesiems spau
dos bendradarbiams skiriančio 
dr. P. Daužvardžio fondo vado
vybė: pirm. Bronius Juodelis, 
vicepirmininkai — Rita Likan- 
derytė, Petras Petrutis, Anta
nas Juodvalkis ir sekr. Ritonė 
Rudaitienė. Posėdyje nutarta 
1986 m. spaudoje rašiusiems 
jauniesiems bendradarbiams 
skirti penkias premijas: I premi
ją $200, II — $150, III — $100, IV 
— $75 ir V — $50. Kandidatus ne
delsiant prašomi siūlyti lietu
vių laikraščių ir jaunimo žurna
lų redaktoriai.

Kultūrinę popietę Čikagos lie
tuviams sausio 25 d. surengė 
Jaunimo centro valdyba su savo 
pirm. S. Endrijoniene. Progra
mą atliko Irenos Smieliauskie- 
nės vadovaujama “Grandies” 
tautinių šokių grupė ir Lietuvių 
foto archyvas. Pastarojo atsto
vai rodė 1968-69 m. įvykius Jau
nimo centre, užfiksuotus doku
mentiniame filme — lituanisti
nių mokyklų moksleivius, minė
jimus, žuvusiųjų pagerbimą prie 
Laisvės paminklo, Lietuvos dip
lomatijos šefo Stasio Lozorai
čio apsilankymą, jį tada lydėju
sį generalinį Lietuvos konsulą 
Čikagoje Petrą Daužvardį. Kitas 
filmas priminė Jaunimo centro 
praplėtimo darbus. Tautiniais 
šokiais programon įsijungė dvi 
“Grandies” grupės — jaunių ir 
studentų, akordeonais palydė
tos Dariaus ir Audriaus Poli- 
kaičių.

Australija
Vasario 16 minėjimą Sydnėjaus 

lietuviai pradėjo prel. P. But
kaus vasario 15 d. atnašautomis
Mišiomis ir pasakytu pamokslu 
Šv. Joakimo šventovėje. Pamal
dose su vėliavomis dalyvavo 
skautai, ramovėnai bei kitos 
lietuvių organizacijos. Giedojo 
“Dainos” choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės. Oficialio
ji minėjimo dalis įvyko Sydnė- 
jaus lietuvių klube, kur pirmiau
sia buvo atidaryta dr. Genovai-
tės Kazokienės suorganizuota 
lietuvių dailės paroda. Paskai
tą apie Vasario reikšmę skai
tė jaunosios kartos atstovė Jū
ratė Reisgytė-Fraser. Deklama
cijų, šokių ir dainų programėlę 
atliko lituanistinės savaitga
lio mokyklos mokiniai. Pagrin
dinis dainų krūvis teko “Dai
nos” chorui su jo vadove B. Alek
naite. Australijos lietuvių fon
do atstovas piniginę premiją 
įteikė Margaritai Jodlovich, ku
ri geriausiai baigė lituanisti
nius kursus.

Adelaidės lietuviai turi dvi li
tuanistines savaitgalio mokyk
las — Šv. Kazimiero ir AL Bend
ruomenės. Pirmoji dirba Lietu
vių katalikų centre, antroji — 

Lietuvių namuose. Naujuosiuj 
mokslo metus abi mokyklos vasa- 
rio 7 d. pradėjo Šv. Kazimiero 
šventovėje kun. J. Petraičio, 
MIC, atnašautomis Mišiomis. 
Abiejų mokyklų atstovai gėlė
mis papuošė Lietuvos žemės tu 
rintį paminklą, žodį tarus švie
timo komiteto pirm. J. Stačiū
nų!. Tada abi mokyklos susirin
ko atskirose savo patalpose 
Šv. Kazimiero mokyklos moki- 
niai, mokytojai ir tėvai buvo 
pakviesti bendriems pusryčiams. 
Parapijos taryba Šv. Kazimie
ro mokyklos 
dėjo įrengti

mokiniams paža 
žaidimų aikštelę.

Britanija
Metiniame Mančesterio ramo-

vėnų skyriaus susirinkime sau 
šio 17 d. Mančesterio lietuvių 
klube veiklos pranešimus pada 
rė pirm. K. Murausko vadovau
jama valdyba. Iš jų paaiškėjo, 
jog ramovėnai surengė Dariaus 
ir Girėno, kariuomenės šven
tės minėjimus ir Naujų meti) 
sutikimą. Su vėliava dalyvau
ta sibirinių trėmimų minėjime 
prie paminklinio lietuvių kry
žiaus Mostono kapinėse. Nau- 
jon ramovėnų skyriaus valdy- 
bon pirmininku jau trisdešim
tus metus išrinktas K. Muraus
kas. Jam talkins vicepirm. H. 
Silius, sekr. V. Bernatavičius, 
ižd. A. Jakimavičius ir kultu 
rinių reikalų vadovas A. Podvois- 
kis. Kandidatu liko A. Vigelskis

Metinius baltiečių šokius va 
sario 7 d. ukrainiečių salėje 
Boltone surengė vietinis baltie 
čių komitetas. Šiemet dalyviy 
skaičius buvo didesnis nei per 
nai. Į tradicinį baltiečių rengi
nį tvirtai įsijungė Boltono lie
tuviai, vadovaujami DBLS sky
riaus valdybos pirm. H. Vainei 
kio. Boltono lietuvių veikla ap
tarta sausio 31 d. įvykusiame su 
sirinkime. Veiklos pranešinu 
padarė DBLS skyriaus valdybos 
pirm. H. Vaineikis, finansinius 
reikalus aptarė valdybos ižd. H 
Silius.

Škotijos lietuviai sausio 11 d 
susirinko specialioms pamal
doms Mossende Šv. Šeimos ka
talikų šventovėje, kur buvo at
našaujamos Mišios už visus mi
rusius Škotijos lietuvių klubo 
narius. Pamaldos taipgi buvo 
susietos su klubo vėliavos pa
šventinimu. Tą vėliavą Škoti
jos lietuvių klubui atvežė ir pa
dovanojo “Vyčio” klubas Brad- 
forde. Vėliavą prieš Mišias pa
šventino kun. J. Andriušius, o 
visi dalyviai sugiedojo Tautos 
himną. Mišias laikė ir pamoks
lą apie mirusius Škotijos lie
tuvių klubo narius sakė kun. J. 
Andriušius. Mišių skaitymus at
liko P. Gečionis. Mirusių nariy 
sąrašą perskaitė klubo pirm. J. 
Bliūdžius. Nuo Škotijos lietu
vių klubo įsteigimo jau mirė 
40 narių. Mišiose lietuviškas 
giesmes giedojo Šv. Cecilijos 
choras. Po pamaldų visi jų da
lyviai susirinko šeimininkių pa
ruoštoms vaišėms klube. Bęsida- 
lindami šventės įspūdžiais, visi 
apgailestavo, kad jon negalėjo 
atvykti vėliavą padovanojusio 
“Vyčio” klubo atstovai iš Brad- 
fordo.

Prancūzija
Grupė Kanados ir JAV lietu

vių gydytojų buvo atvykusi į 
Courchevel vietovę Alpių kal
nuose. Ten jie turėjo slidinėji
mui ir studijų seminarui skir
tas atostogas. Vasario 7 d. lietu
viai gydytojai, grįždami namo, 
aplankė Paryžiaus tautiečius, su 
kuriais dalyvavo, pamaldose ir 
bendruose pietuose. Prancūzi
jos LB valdybos vardu svečius B 
JAV ir Kanados su vietinių lie- 
tuvių problemomis supažindino 
Ričardas Bačkis. Paryžiaus lie 
tuvius pasveikino ir jiems pali-
ko dovanėlių su svečių grupe at
vykusi PLB valdybos vicepirm. 
Milda Lenkauskienė.

A. a. Karlis Berends, nepri
klausomos Latvijos atstovas 
Prancūzijai, mirė sausio 31 d- 
Paryžiuje. Gedulinėse pamal
dose lietuviams atstovavo — E
Baltrušaitienė, kun. J. Petro
šius ir B. Venskuvienė.

Pik. Juozą Lanskoronskį ir Ma
deleine Lanskoronskienę, miru
sius savo tėvus, sausio 11 d. pri
siminė vaikai — Jean-Pierre 
Lanskoronskis ir Monika Lans- 
koronskytė-Toussaint su šeimo
mis. Mišias koncelebravo prel 
Audrys Bačkis ir kun. J. Petro
šius. Kartu pasimelsta ir uTmi- 
rusią Lanskoronskių šeimos bi
čiulę Onutę Dorochenko. Velio
nis pik. J. Lanskoronskis, bai
gęs Prancūzijos St. Cyro karo 
mokyklą ir Briuselio karo aka
demiją, 1937 m. buvo paskirtas 
kariniu Lietuvos atstovu Pran
cūzijai. Iš Paryžiaus jis atsiųs
davo politinių savo rašinių “Tė
viškės žiburiams”. Mirė Belgi
joje 1980 m. rugpjūčio 3 d.

A



RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENE, KLB kultūros komisijos pirminin
kė, su ANGELE AUGYTE, kuriai įteikė jaunimo premiją Edmontone

Pas Vakarų Kanados lietuvius
Pokalbis su Rasa Lukoševičiūte-Kuriene

Pensininkai ir jų priežiūra

1987 m. vasario 13-24 dienomis 
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, KLB 
krašto valdybos narė apylinkių 
reikalams ir kultūros komisijos 
pirmininkė, aplankė Kalgarį, Van
kuverį, Edmontoną ir Winnipeg?. 
Savaitgaliais prie jos prisijungė 
Vaclovas Povilonis, kuris davė po 
koncertą kiekvienoje apylinkėje. 
Vakarų Kanados lietuviai kiekvie
noje apylinkėje surengė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimus. Čia spausdiname Rasos 
Kurienės kelionės įspūdžius. RED.

— Pastebime šios KLB kraš
to valdybos dėmesį Vakarų 
Kanados lietuviams. Kas pa
skatino tai padaryti?

— 1983 m. rudenį Kęstutis 
Dubauskas, KLB tarybos narys 
iš Kalgario, atvykęs į metinį 
suvažiavimą, informavo visus 
apie pasaulinės parodos ruo
šą ir jos svarbą Kanados lie
tuviams. Esą reikia pasinau
doti šia proga ir garsinti Lie
tuvos vardą tarptautinėje are
noje. Naujai išrinkta krašto 
valdyba šiuos siūlymus pri
ėmė rimtai. Kultūros komisi
jos pastangomis Montrealio 
“Vaivorykštė” ir Toronto “Gin
taras” atstovavo Kanados lie
tuviams “Expo 86” Vankuvery
je, aplankė Winnipegą, Kalga
rį, Edmontoną. Toronto “Atža
lynas” taip pat dalyvavo paro-’, 
aoje'ir aplankė K'algarid lietu
vius.'1985 m. pavasarį į kultū
ros komisijos organizuotą kul
tūrinės veiklos seminarą Ka
nados lietuvią fondo lėšomis 
atvyko net aštuoni atstovai iš 
Vakarą Kanados. Jie pateikė 
savo apylinkių veiklos sunku
mus ir pageidavimus, dalyvau
dami diskusijose bei pokal
biuose.

Taigi, kaip matote, krašto 
valdyba pirmos kadencijos 
metu, po ilgos pertraukos, 
pravėrė vartus į Kanados Va
karus. Pradedant antrą ka
denciją, norisi toliau keliauti 
šiuo taku ir išvystyti glau
desnius ryšius su Vakarų Ka
nados lietuvių apylinkėmis. 
Algimanto Dudaravičiaus, 
KLB tarybos nario iš Edmon- 
tono raginami, susitarėme su 
apylinkėmis ir suorganizavo
me šią kelionę. Krašto valdy
ba mano, kad kiekvienas lie
tuvis yra vertas dėmesio, ne
paisant kaip toli jis būtų įsi
kūręs nuo didžiųjų centrų ir 
kokio didumo būtų lietuvių 
apylinkės. Stengiamės suda
ryti tokius veiklos planus, 
kurie įjungtų kuo daugiausia 
Kanados lietuvių į bendruo
meninį gyvenimą.

— Kokie buvo šios kelionės 
tikslai ?

— Pats svarbiausias kelionės 
tikslas buvo aplankyti visas 
Vakarų Kanados apylinkes, in
formuoti vietovių valdybas 
apie krašto valdybos planus 
ir susipažinti su dabartine 
apylinkių būkle, išgirsti jų 
pageidavimus ir siūlymus. Įdo
mu, kad prieš daugelį metų 
KLB krašto valdybos narys 
mano tėvelis dr. P. Lukoševi
čius visas šias apylinkes ap
lankė tuo pačiu tikslu. Tada 
jis buvo KLB krašto valdybos 
pirmininku. Taigi nėra per 
anksti vėl užmegzti ryšius su 
tolimųjų Vakarų apylinkėmis, 
jieškoti bendros kalbos, nu
statyti tokias veiklos gaires, 
kurios palengvintų darbą tose 
apylinkėse ir sustiprintų jų 
įsijungimą bei įnašą į visos 
lietuvių bendruomenės veiklą. 
Šie susitikimai ir apsilanky
mai įgalina daug geriau vieni 
kitus suprasti, bendrą veiklą 
aptarti.

Antras tikslas buvo prisidėti 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programų su pa

skaita ir tokiu būdu visiems 
vietovės lietuviams apibūdinti 
krašto valdybos darbus, pri
minti dabartinę kovos sąvoką, 
šių dienų ginklus prieš kultū
rinę bei tautinę asimiliaciją, 
skatinti gero lietuvių tautos 
vardo išlaikymą tarptautinėje 
arenoje, priminti svarbą lie
tuvybės tęstinumo, ir jos per
davimo jaunajai kartai.

Trečias tikslas buvo — at
vežti visada laukiamą kultūri
nę programą į Vakarus. Vaclo
vas Povilonis iš Toronto suti
ko duoti keturis koncertus. 
Turbūt per daug neklystu, sa
kydama, kad jis buvo labai šil
tai ir mielai priimtas. Jo 
programos įvairumas patenki
no visus. Be to, jis įstengia 
perduoti didelį nuoširdumą ir 
savo meilę dainai.

— Kokie yra konkretūs val
dybos planai, kuriuos gvilde
note Vakarų Kanados apylin
kėse? Kokius konkrečius už
davinius atlikote?

-— Buvo labai malonu asme
niškai įteikti tradicines jauni
mo premijas, kurios trys iš 
penkių teko Vakarų Kanados 
apylinkių jauniems visuome
nininkams. Šias premijas ga
vo Aldona1' DubAtiškaitė" Kal- 

1 gtiryje,>,'''Ktisti'rt&“''lK'#4pCf‘,! ir 
Angelė Augytė Edfnontone. 
KLB kultūros komisija yra. 
dėkinga Kanados lietuvių fon
dui, kuris jau eilę metų ski
ria $1,000 šiam reikalui.

Kitą svarbią premiją teko 
įteikti Edmontone Algiui Du- 
daravičiui, KLB 1986 metų kul- 
tūrininkui-visuomenininkui.
A. Dudaravičius buvo vienas 
pirmųjų, kuris kvietė rytų kul
tūrines pajėgas į vakarus. Jis 
nepailstamai rūpinasi kultū- 
riniu-bendruomeniniu gyveni
mu ne tik Edmontone, bet ir 
visoje Vakarų Kanadoje. Esa
me dėkingi Toronto Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvui, kuris kasmet skiria 
$1,000 kultūros komisijai šiam 
reikalui ir įgalina Bendruo
menę pagerbti savo darbuoto
jus bei simboliškai jiems pa
reikšti gilią padėką. Gyvu žo
džiu, asmeniškai teko detaliau 
apibūdinti valdybos darbus, 
liečiančius Deschenes komisi
ją. Aptarėme galimybes Vaka
rų Kanados lietuviams daly
vauti PLB seime, kultūros kon
grese ir tautinių šokių šven
tėje 1988 m., žvelgėme į būti
numą siųsti jaunus lietuvius į 
jaunimo kongresą Australijoje 
1987 m. gale. Išsamiai disku
tavome lietuvių kultūros mu- 
ziejaus-archyvo svarbą Kana
dos lietuviams. Jautėsi didelis 
susirūpinimas išlaikyti praei
ties lietuvių įsikūrimo doku
mentus Kanadoje ir įamžinti 
Kanados lietuvių istoriją bei 
kultūrinę veiklą. Prieš pat iš
vykstant iš Winnipeg namų 
link K. Strikaitis atnešė savo 
$1,000 auką muziejui. Kaip 
smagu, kad paskaitos žodžiai 
nenuskambėjo tuščiai salėje, 
bet palietė susipratusių tau
tiečių širdis ir paskatino juos 
konkrečiai remti Kanados Lie
tuvių Bendruomenės bei visų 
Kanados lietuvių darbus.

— Kokie jūsų kelionės bend
ri įspūdžiai?

— Su tam tikru nustebimu 
apsidžiaugiau atradusi stiprią, 
tautiškai nusiteikusią Vakarų 
Kanados lietuvių visuomenę. 
Tiesa, lietuvių skaičiai ten 
nepalyginami su rytais, ir dvi- 
kalbiškumas visur smarkiai 
įpusėjęs. Tačiau visiems rei
kėtų nulenkti galvą mūsų vei
kėjams vakaruose. Jie dirba la
bai sunkiose sąlygose: lietu-

VYTAS KULNYS
Ontario provincija 1983 m. 

turėjo 8,822,000 gyventojų. As
menys virš 65 metų amžiaus 
sudarė 10.3% visų gyventojų 
(908,700). Numatoma, kad 1991 
m. Ontario provincijoje bus 
9,164,000 gyventojų, iš kurių 
12.2% sudarys pensininkai virš 
65 metų amžiaus (1,118,000).

Ilgėjant gyvenimo amžiui ir 
augant pensininkų skaičiui, 
Kanados ir Ontario valdžios 
bei savivaldybės kreipia ypa
tingą dėmesį į juos. Didėjant 
jų skaičiui, kyla pensijų iš
laidos, reikia daugiau ligoni
nių, plečiamos valdiškos in
stitucijos, kurios patarnauja 
pensininkams. Dėl to jieškoma 
naujų kelių išlaidų augimui 
sumažinti. Stengiamasi suda
ryti sąlygas, kad kiek galint 
mažesniam pensininkų skai
čiui reikėtų brangios ligoni
nės priežiūros. Pagal Ontario 
ligoninių sąjungos duomenis, 
Ontario provincijos gyvento
jui, neturinčiam draudos, li
goninė kainuoja 350 dol. die
nai, o asmeniui, atvykusiam iš 
užsienio ir neturinčiam drau
dos — 900 dol. dienai.

Pensininkus, gyvenančius 
savo namuose ar nuomuoja- 
muose butuose, lanko sociali
nių reikalų atstovai, teikda
mi pagalbą namų tvarkyme ar 
butų priežiūroje. Reikalui 
esant, pristato į namus pa
gamintą maistą. Ši pagalbinė, 
namuose gyvenančių pensi
ninkų priežiūra yra vadina
ma “Home Support Services”.

Senjorų apartamentai yra 
valdžios remiami. Tai pensi
ninkų gyvenimo sąlygoms pri
taikyti pastatai, kuriuose 
kartais gyvena ir nepensinin- 
kai. Tai atskirų butų patal
pos, kuriose dažnai yra bend
ra valgykla, poilsio ir rank
darbių kambariai, skaityklos 
ir t.t. Tokius namus statant, 
valdžia teikia nebrangias 
paskolas ir kitas lengvatas. 
Šie pastatai priklauso pelno 
neturinčiom organizacijom. 
Nepasiturintiems valdžia ap
moka dalį nuomos. Tokio po
būdžio pastatas yra “Vilnius 

,.rManor” Toronte. .,,,... •
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onHomes” yra panašios užduo
ties, kaip ir senjorų aparta-
mentai, tačiau jie statomi 
tik privataus kapitalo ini
ciatyva. Valdžia nustato butų 
kainas ir, kai kuriais atvejais, 
nepasiturintiems padeda iš
laikyti butą. Šiuose pastatuo
se butų kainos yra aukštesnės 
nei senjorų apartamentuose.

“Group Homes” (grupių na
mai) — tai pastatai, kurių gy
ventojai naudojasi bendra val
gykla. Jiems būtinai reikalin
ga stipresnė priežiūra, bet 
yra pajėgūs save prižiūrėti. 
Šiuose pastatuose gyvenantie
ji pensininkai taip pat gali 
gauti valdišką finansinę pa
ramą. Šios rūšies pastatai daž
niausiai priklauso savivaldy
bėms.

Lieka dar dvi rūšys gyvena
mųjų patalpų, kurios dažnais 
atvejais atlieka panašią už
duotį, tačiau labai skirtingi 
nuosavybės ir finansavimo po
žiūriu — tai “Homes for the 
Aged” (senelių namai) ir “Nur
sing Homes” (slaugos namai). 
Šių rūšių patalpos yra pritai
kytos savęs nepajėgiantiems 
prižiūrėti asmenims, kuriems 
reikalingas aptarnavimas bei 
dažna pagalba kasdieniniame 
gyvenime.

Kalbant apie senelių ar slau
gos namus, dažnai vartojamas 

viai išsibarstę ir nuotoliai mil
žiniški, nėra visų tų patogių 
savų patalpų, trūksta informa
cijos ir veiklos medžiagos. Ne
žiūrint visų šių kliūčių, val
dybos pasiekia visus lietuvius 
asmeniškais ryšiais, nuolati
niais aplinkraščiais; jaučiama 
jaunimo įtaka bei dalyvavimas 
ir didelis bendradarbiavimas 
visų; matomas nuoširdumas ir 
tikras įsipareigojimas. Kaip 
ir visur, yra problemų ir ne
susipratimų. Bet įsitikinau, 
kad lietuviai vakaruose, jų va
dovai, tebegyvena lietuvybe ir 
nepailstamai įieško naujų bū
dų, naujų gairių užtikrinti jos 
tęstinumui. Ne kartą pagalvo
jau, kad gal gyvenantys dide
liuose centruose neįvertiname 
savo sąlygų. Gal daugiau reikė
tų apsidairyti aplink save ir 
pasimokyti iš kitų, kad savo 
veikimu ar apatija neatitoltu- 
me nuo esminių tikslų ir nuo
širdaus lietuviško bendruome
ninio gyvenimo. 

terminas “Extended Care”. Šis 
terminas nusako priežiūros 
rūšį, kai gyventojas vienos 
dienos laikotarpyje reikalin
gas bent 90 minučių slaugymo, 
asmeninės priežiūros ar pa
galbos. Mažiau patarnavimo 
reikalaujanti priežiūra yra 
vadinama “Residential Care”.

Gyvenantieji senelių namuo
se (“Homes for the Aged”) yra 
“Residential Care” pobūdžio 
priežiūroje. Visi gauna val
gį, gaminamą bendroje virtu
vėje, valgo valgykloje arba 
savo kambariuose. Tai asme
nys, kurie nepajėgia savaran
kiškai gyventi ir kuriems rei
kalinga priežiūra. Šiose pa
talpose jie gali gyventi trum
pą laiką arba pastoviai. Gy
ventojai privalo būti pakan
kamai pajėgūs pereiti iš vie
nos patalpos į kitą, nors ir 
judėtų ratukuose (wheel 
chairs). Gyventojams parūpi
nama reikalinga priežiūra ir 
priemonės laisvalaikio užsi
ėmimams.

Šio pobūdžio patalpose daž
niausiai gyvena asmenys, su
laukę 60 ar 65 metų. Valdžia 
nustato butų bei priežiūros 
kainas, kurios gali būti įvai
rios. Tai priklauso nuo patal
pų kokybės bei dydžio. Vie
nam asmeniui kambarys su 
maistu ir priežiūra gali kai
nuoti nuo 20 iki 60 dol. dienai. 
Kai kuriuose pastatuose gali
ma nuomoti kambarius, kai
nuojančius nuo 250 iki 550 dol. 
mėnesiui. Tuo atveju, jei gy
ventojas valgo valgykloje, mo
ka atskirai už maistą. Nepasi
turintiems gyventojams val
džia duoda pašalpą.

Senelių namų priežiūra ir 
kontrolė priklauso “Commu
nity and Social Services” mi
nisterijai. Ministerija iš anks
to neskiria kvotos naujai sta
tybai, bet norintieji gauti lei
dimus statybai kreipiasi į mi
nisteriją ir tariasi dėl jiems 
tinkamų sąlygų. Ministerijai 
davus leidimą, skiriama vien
kartinė finansinė parama bei 
nedidelio nuošimčio paskola. 
Be to, šiose patalpose galima 
apgyvendinti apie 25% asme
nų, kuriems reikalinga “Ex
tended Care’*; t. y., ęjaugos 
namų priežiūra... Tokijp pobū
džio yra latvių senelių namai

Aanada yra mūsų namai. 
Mes turime galimybę 
puoselėti daugelį savo 
kultūrinių paveldu ir 
pilnai dalyvauti kanadiečių 
gyvenime. Mūsų įvairumas 
įjungia Kanadą į globalinę 
bendruomenę. Bendras mūsų, kaip 
kanadiečių ryšys, daro mūsų šalį 
vis stipresnę ir didesnę.

Department of the Secmt»n, of State of Canada ocretary

Multiculturalism

Secretariat d'Ėtat 
du Canada
Multiculturalisme

“Kristus Darzs” Woodbridge ir 
daugelis kitų. “Villa Colombo” 
gavo 1,8 mil. dolerių valdžios 
pašalpą statybai.

Ontario senelių namų savi
ninkų sąjungos statistika rodo, 
kad 1985 m. rugsėjo mėnesį To
ronto didmiestyje buvo 27 se
nelių namai su 3187 gyvento
jais. Planuojama statyti visa 
eilė kitų, nes Ontario valdžia 
yra paskyrusi 75 mil. dolerių 
paramą tokių namų statybai. 
Tikimasi, kad provincijoje šios 
pašalpos dėka atsiras naujų 
pastatų, talpinančių dar 2500 
gyventojų.

Slaugos namai — “Nursing 
Homes” turi savo reikalavi
mus. Ontario provincijoje šiuo 
metu 305 slaugos namai pri
klauso privatiem savininkam 
ir 26 namai institucijoms. 
Juose gyvena apie 30,000 as
menų. Valdžia nustato sąly
gas, kurias išpildžius asmuo 
priimamas į slaugos namus. 
Savininkams nustatomos kai
nos, kurių jie gali reikalauti 
iš gyventojų. Paskutiniu metu 
ypač stiprinama kontrolė ir 
statomi didesni reikalavimai 
savininkams. Slaugos namų 
priežiūra, leidimai ir kont
rolė priklauso Ontario svei
katos ministerijai — “Ministry 
of Health”. Ministerija du 
kartu per metus skiria kvotas 
slaugos namų lovų skaičiui 
didinti. Paskutiniu metu šios 
kvotos dažniausiai atitekdavo 
jau veikiantiems slaugos na
mams. Tik retais atvejais duo
davo leidimą statyti naujus 
pastatus. Remiantis ankstyves
niais duomenimis, Toronto 
didmiesčiui 1987 m. gali būti 
skiriama apie 150 naujų lovų. 
Paskelbus valstybiniuose ži
niaraščiuose ir spaudoje vie
nai ar kitai vietovei skiriamas 
kvotas, suinteresuoti asmenys 
ar korporacijos įteikia prašy
mus ministerijai. Bent iki šiol 
norintieji statyti slaugos na
mus ir gavę leidimus patys rū
pindavosi finansavimu, nes 
valdžia neremdavo nei pasko
lom, nei tiesiogine parama. 
Vienos lovos, t. y. vienam as
meniui, norinčiam gyventi 
šiuose namuose, patalpų pa
ruošimas kainuoja apie 70.000 
dol. Be to, slaugos namų tvar- 
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KLB krašto valdybos vicepirmininkė ir kultūros komisijos pirmininkė 
RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENĖ su KLB Edmonto apylinkės valdy
bos pirmininku ALGIMANTU DUDRAVAČIUMI, kuriam įteikė kultū-
rininko-visuomeninko premiją

Lietuviškieji rūpesčiai Romoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mokyti bei paruošti vaikus 
pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimui.

Tas pats komunistų laikraš
tis “l’Unita” 1987 sausio 27 d. 
išspausdino A. Santinio 
straipsnį “Ar popiežius vyks 
Lietuvon?” Tai nesą neįmano
ma, bet pirma reikia pašalinti 
kliūtis. Tai pareiškęs sovietų 
religijos reikalų įgaliotinis 
Anilionis.

Pokalbyje su Anilionio 
padėjėju Juozėnu A. Santini 
išgirdo priekaištą Vatikano 
radijo lietuvių skyriui. Esą 
jis skelbia netiesą, sakyda
mas, kad Lietuvoje nėra reli
gijos laisvės, kad tikintiems 
studentams sunkiau patekti į 
universitetą. Taip esą atsitin
ka dėl to, kad Vatikano radijo 
darbuotojai remiasi konserva
tyviais emigrantais, kurie 
nepažįsta dabartinės Lietuvos.

A. Santini buvo nuvykęs ir į 
Rumšiškes, kur klebonauja 
kun. J. Žemaitis. Pastarasis 
pareiškė, esą Lietuvoje nie
kas nekliudo atlikinėti reli
gines apeigas. “Mes esame ka
talikai,, ištikimi Romos Bend
rijai ir Šv. Tėvui, bet taipgi 
esame lietuviai,' ištikimi vals

Tai mano namai...
O, KANADA

Canada

tybei” — sakė kun. J. Žemaitis.
Iš paskelbtų straipsnių ma

tyti, kad italų komunistų laik
raščio bendradarbis aplankė 
oficialius pareigūnus, tarnau
jančius daugiau ar mažiau 
okupacinei sovietų valdžiai, 
bet nesusitiko su pogrindžio 
spaudos žmonėmis, kurių lei
diniai atskleidžia ne sovieti
nę propagandą, bet nuogą tik-

Vatikano dienraštis
“L’Osservatore Romano” 

1987 m. sausio 22 d. išspaus
dino ilgą straipsnį “La cris- 
tianizzazione della Lituania”, 
parašytą Pauliaus Rabikaus
ko. Jame profesorius rašo apie 
istorijos seminarą, kuriame 
š. m. birželio 24-26 d.d. bus 
gvildenama tema — “Lietuvos 
krikščionėjimas”. Paskaitas 
skaitys istorikai — 3 lietu
viai, 5 lenkai, 4 — kitų tauty
bių. Tai bus tarptautinio po
būdžio seminaras, kuriame da
lyvaus įvairių tautybių klau
sytojai. Seminarą rengia po
piežiškoji istorinių mokslų 
komisija, pirmininkaujama 
mons. M. Maccarone.

Pastaruoju metu vienas len
kų istorikas atsisakė nuo 
paskaitos, jo vieton jieškoma 
kito. Kor.

s
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Lietuviškos spaudos bendradarbiai
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos veiklos planai

Kanados lietuvių žurnalistų są
jungos valdyba 1987 m. vasario 
28 d. posėdyje svarstė organizaci
nius reikalus. Posėdyje dalyva
vo valdybos pirm. J. Varanavi
čius, vicepirm. K. Raudys, sekr. 
Stp. Varanka, ižd. L. Girinis- 
Norvaiša, inform. St. Prakapas 
ir buvęs valdybos pirm. A. Gure
vičius.

Pirmininkas painformavo, kad 
užmegzti draugiški ryšiai su Lie
tuvių žurnalistų sąjungos centro 
valdyba Amerikoje, buvo platina
mas “Lietuvio žurnalisto” 12 nr. ir 
visiems Kanados lietuvių žurna
listų sąjungos nariams užsaky
tas “LŽ” 13 nr., kuris bus išleis
tas balandžio mėn. Ižd. L. Girinis- 
Norvaiša pateikė kasos pajamų- 
išlaidų apyskaitą, konstatuoda
mas, kad gavus finansinę paramą 
iš “Talkos”, “Paramos” ir Prisikė
limo kredito kooperatyvų, Sąjun
gos finansinė padėtis pagerėjo. 
Jei dar bus gauta iš kitų finansi
nių organizacijų parama, Sąjungos 
valdyba galės stipriau pasireikš
ti žurnalistinėje veikloje.

Valdyba nutarė ruošti visuo
menei kultūrinę popietę 1987 m. 
balandžio 12 d. Lietuvių namuose. 
Popietėje visuomenė bus supa
žindinta su žurnalistų išleista 
knyga “The Chosen People” (Iš
rinktoji tauta, žvilgsnis į praeitį) 
ir su nacių karo nusikaltėlių pa- 
jieškų pasekmėmis Kanadoje. Pa
grindiniais kalbėtojais pakvies
ti prof. dr. R. Vaštokas ir KLB 
krašto valdybos pirm. adv. A. Pa- 
cevičius.

Kanados lietuvių žurnalistų są
junga jungia visus spaudos bend

Pensininkai ir jų priežiūra
(Atkelta iš 5-to psl.) 

kymo aktas nustato, kad bent 
55% gyvenamų patalpų būtų 
palatų pobūdžio: vienoje pa
latoje turi gyventi nemažiau 
kaip trys asmenys.

Šie reikalavimai nestatomi 
senelių namams — “Homes for 
the Aged”, kur viename kam
baryje gali gyventi po vieną 
asmenį su atskiromis prausyk
lomis. Vadinasi, 100-to lovų 
slaugos namai kainuotų nema
žiau kaip 7.000.000 dol. ir 
55 lovos būtų palatinio pobū
džio. Bent 75% slaugos namuo
se esančių gyventojų privalo 
turėti “Extended Care” prie
žiūrą. Kiti 25% senesnių žmo
nių gali būti stipresnės svei
katos, kuriems reikalinga ma
žesnė priežiūra, — “Residen
tial Care”.

Slaugos namai dar gali būti 
pritaikyti ir ne pensininkams, 
pav., vaikų slaugos namai. Tuo
met jie priima tik tos rūšies 
asmenis.

Valdžia nustato slaugos na
mų gyventojams kainas. Pala
toje gyvenančiam asmeniui 
kainuoja 48.90 dol. dienai, 
dviems asmenims kambaryje 
— 56.08 dol., vienam kamba
ryje — 63.26 dol. Dalį tos su
mos — 28.67 dol. dienai paden
gia O.H.I.P. drauda, jei gyven
tojas turi šią draudą. Likusią 
dalį, t. y. nemažiau kaip 20.23 
dol. moka pats gyventojas.

Asmenims, neturintiems jo
kių pajamų arba gaunantiems 
tik nominalinę pensiją, val
džia padengia visas išlaidas, 
palikdama gyventojui apie 
100 dol. mėnesiui smulkiom 
išlaidom.

Chroniškai sergantiems li
goniams yra specialiai pri
taikytos patalpos. Jos veikia 
ligoninių įstatymo rėmuose.

Asmenims, planuojantiems 
apsigyventi valdžios šelpia
mose patalpose, svarbu iš 
anksto susitvarkyti finansi
nę atskaitomybę. Dažnais at
vejais iš norinčių gauti val
džios paramą reikalaujama 
parodyti turimą nuosavybę 
bei pajamas. Kai kada reikia 
įrodyti, kad anksčiau turėtas 
kapitalas ar turtas nebuvo 
pervestas giminėms ar kitiems 
asmenims. Vienose patalpose 
gyvenantieji asmenys ir gau
nantieji valdišką pašalpą 
negali turėti kapitalo dau-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais 

radarbius, gyvenančius Kanado
je. Šios organizacijos centras yra 
Toronte, kuris skyrių neturi, nes 
kitose kolonijose neatsirado pa
kankamas spaudos bendradarbių 
telkinys. Dalis iš jų tiesiogiai įsto
jo nariais į Sąjungą Toronte, o li
kusieji kviečiami įsijungti, atsiun
tus asmenišką laišką valdybos pir
mininkui šio rašinio pabaigoje nu
rodytu adresu. Valdybos ryšiams 
su nariais palaikyti, netrukus bus 
pradėtas leisti informacinis biu
letenis, kurį nariai gaus per paštą.

Diskutuojant posėdyje santy
kius su kitomis organizacijomis, 
konstatuota, kad Kanados ir JAV 
periodinėje spaudoje nėra apra
šoma jų veikla, parengimai ir ki
ti įvykiai. Net Vasario 16-sios pro
ga šiais metais į kitataučiams su
ruoštą penktadienio renginį jo 
rengėjai nepakvietė aktyvių spau
dos bendradarbių Amerikos ir Ka
nados savaitraščiuose. Ir tas kar
tojasi kiekvienais metais. Apra
šant tokius minėjimus, spaudos 
bendradarbiai negali atvaizduo
ti šios iškilios šventės renginių, 
tik pažymėti patį įvykusį faktą. 
Valdyba nutarė pasiūlyti organi
zacijoms, kurioms reikalinga žur
nalistinė talka, apie tai praneš
ti Sąjungos pirmininkui. Šiuo rei
kalu rašyti arba telefonu susitarti 
šiuo adresu: KLŽS pirm. J. Varana
vičius, 555 Willard Ave., Toronto, 
Ont. M6S 3S1. Tel. 763-3957.

1987 m. rudenį planuojama su
rengti plačios apimties simpoziu
mą - svarstybas apie mūsų dabar
ties ir ateities spaudos problemas, 
siekiant sustiprinti visuomenės 
susidomėjimą lietuviška spauda 
išeivijoje. J. Varčius

giau kaip 900 dol., kitose — 
leistina iki 5.000 dol., tre
čiose visiškai nesvarbu turi
mos pajamos.

Prieš duodant prašymus ir 
užpildant reikalaujamus blan
kus reikia atidžiai apsvarsty
ti pateikiamas žinias ir pasi
tarti su šios srities žinovais. 
Padarytos klaidos dažnai yra 
sunkiai atitaisomos.

Toronte gyvenančių lietuvių 
dažnai keliamos mintys, esą 
reikia įsigyti patalpas, pritąi- 
kytas mūsų vyresnio amžiaus 
silpnesnės sveikatos žmonėms. 
Turime senjorų apartamentus 
Toronte ir Hamiltone. Dau
geliui ten gyvenančių jau rei
kalinga stipresnė priežiūra, 
nes nebepajėgia patys apsirū
pinti. Toronte yra apie 10 lie
tuvių, gyvenančių kanadiečių 
slaugos namuose ir apie 15 
senelių namuose. Kiti gyvena 
dar privačiuose butuose. Jei 
turėtume savo lietuviškas pa
talpas, tikrai ten jie persikel
tų. Atsikeltų ir iš tolimesnių 
Ontario provincijos vietovių. 
Tada būtų galima tikėtis, jog 
20 asmenų pasinaudotų slau
gos namų priežiūra ir 30 as
menų tikriausiai apsigyven
tų senelių namuose.

Turint tokią proporciją, 
reikėtų planuoti senelių na
mus, vadinamus “Home for the 
Aged”. Šimto lovų pastate bū
tų įmanoma išlaikyti bent 25 
asmenis būtinai reikalingus 
slaugos namų priežiūros (“Ex
tended Care”), o 75 asmenims 
būtų reikalinga mažesnė prie
žiūra.

Senelių namų statyba bei 
išlaikymas yra pigesnis už 
slaugos namų statybą. Be to, 
valdžia lengviau duoda sene
lių namų statybai vienkarti
nę paramą bei nebrangias pa
skolas. To beveik neįmanoma 
gauti statant slaugos namus. 
Taipgi statant senelių namus 
nereikia laukti valdžios ski
riamų kvotų.

Slaugos bei senelių namų 
įstatymas nesako, kad vedu
sieji asmenys, t. y. vyras ir 
žmona, būdami pensininkai, 
negali gyventi viename kam
baryje, tačiau Toronte teko 
susidurti su keistu atveju kai 
du aštuoniasdešimtmečiai se
neliai buvo apgyvendinti at
skiruose pastatuose. Visos 
pastangos apgyvendinti juos 
kartu nedavė teigiamų rezul
tatų. Šie du žmonės, kartu iš
gyvenę daugiau kaip 50 metų, 
savo gyvenimo pabaigoje buvo 
atskirti vienas nuo kito. Dar 
baisiau, kai jie su ašaromis 
akyse prašydavo leidimo apsi
lankymui, kuris tik retais at
vejais būdavo išpildomas, nes 
jiems be palydos nebūdavo 
leidžiama išeiti iš pastato.

Turėdami mūsų tautiečių 
reikalams pritaikytas nuosa
vas patalpas, galėtume iš
vengti panašių atvejų.

TADAS DABŠYS (kairėje) - Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdy
bos vicepirmininkas, gyvenantis Los Angeles mieste, šiemet laimėjo 
Kriaučeliūno premiją už visuomeninę veiklą. Šalia jo - VI PLJ kongreso 
rengėjų komiteto pirmininkas HENRIKAS ANTANAITIS, kuris kongreso 
reikalais aplankė Šiaurės ir Pietų Ameriką, informuodamas apie jaunimo 
kongresą 1987 m. gruodžio 19 - 1988 m. sausio 10 d. Australijoje

Jaunimo kongreso žinios
Atidarymas — Sydney, 1987 m. gruodžio 19-25 d.d., studijų dienos 
— Canberra, gruodžio 26-30, stovykla — Adelaide, gruodžio 31 — 

sausio 7, uždarymas — Melbourne, 1988 m. sausio 8-10 d.d.

Organizacinį komitetą suda
ro: Henrikas Antanaitis, pir
mininkas, buvęs II PLJK atsto
vas; Audronė Stepanienė, vi- 
ce-pirmininkė programos rei
kalams, buvusi V PLJK atsto
vė; Birutė Prašmutaitė, vice
pirmininkė administraciniams 
reikalams, buvusi III ir V 
PLJK atstovė; Anupras Rakšte
lis, iždininkas; Dona Sadaus
kaitė, sekretorė, buvusi V 
PLJK atstovė.

Darbo komisijų pirmininkai: 
spaudos ir informacijos — Al
dona Butkutė; parengimų — 
Petras Kružas; techniškų dar
bų — Algimantas Milvydas (bu
vęs II ir III PLJK atstovas); 
transporto ir ekskursijų — 
Rimvydas Skeivys; registraci
jos — Petras Aras; finansų rei
kalams Sydnėjuje Jonas Ma- 
šanauskas, Adelaidėje — Vyte
nis Šliogeris ir Vytas Patupas; 
atidarymo (Sydney) — dr. Rita 
Barkutė; studijų dienų progra
mos (Canberra) — dr. Antanas 
Stepanas (buvęs I PLJK atsto
vas); stovyklos programos — 
Birutė Prašmutaitė (buvusi III 
ir V PLJK atstovė); stovyklos 
viršininkas — Algis Šimkus 
(buvęs I PLJK atstovas); sto
vyklos techninės ruošos (Adė- 

''Ihidė) —' df. Antanas’ Sfahke- 
vičius; uždarymo Melbourne1— 
Brigita Karazijienė; parodų 
— Faustas Sadauskas; buvu
siųjų kongreso dalyvių suva
žiavimo (Sydney) — Jūratė 
Reizgytė.

Veteranų suvažiavimas
Buvusiųjų kongresantų su

važiavimas 1987 m. gruodžio 
21-23 d.d. bus pirmą kartą jau
nimo kongresan įjungiamas 
momentas, kurį pasiryžo su
rengti australai. Mat asmenys, 
kurie yra dalyvavę kuriam 
nors jaunimo kongrese, buvo 
jo paveikti ir juose liko neiš- 
dilstamas sentimentas kongre
sams. Jaunimas yra reikalin
gas talkos, ypač tarpkongre- 
sinėje veikloje, tačiau asme
nys, kurie patys yra dalyvavę 
kongresuose, ne visada pasi
reiškia lietuviškoje bendruo
menėje ir tampa “prarasto
sios, viduriniosios” kartos 
dalimi. Australai tikisi, kad 
sudarydami progą buvusiems 
kongresų dalyviams vėl susi
tikti bei aptarti lietuviškos 
veiklos ir kartu jaunimo rū
pesčius, įgalins juos, atnau
jinus ryšius, išvystyti talką 
jaunimui bei sudaryti savo 
amžiaus grupei galimybę veik
ti lietuviškoje visuomenėje.

Buvusių kongreso dalyvių 
suvažiavimo organizatorė Jū
ratė Reizgytė planuoja tris 
dalis: 1. išvyką į Sydnėjaus 

Naujai išrinktas KLB Winnipego apylinkės pirmininkas MARIJUS 
TIMMERMANAS Nuotr. R. Kurienės

apylinkes, 2. paskaitos ir dis
kusijos, 3. gegužinę su dabar
tiniais jaunimo kongreso at
stovais.

Rimtoje suvažiavimo dalyje 
bus svarstomi keli projektai. 
Pirmasis: galimybė studen
tams bei vyresniems gimnazis
tams iš vieno krašto nuvykti 
pas bendraamžį studentą kita
me krašte praleisti pvz. vasa
ros atostogų. Studentas, pas 
kurį atvyksta svečias, per se
kančias savo atostogas vyksta 
tiek pat laiko praleisti į sve
čio kraštą. Antras projektas: 
šeimų apsikeitimas atostogų 
metui, apsikeičiant gyvenvie
tėmis tam pačiam laikotarpiui. 
Tai pritaikymas “Time-share” 
plano šiek tiek jį apribojant 
lietuviais. Trečias projektas: 
talka Jaunimo sąjungai tarp 
kongresų. Kiekvienas buvęs 
kongreso dalyvis juk praeityje 
turėjo aktyvų vaidmenį tos 
Sąjungos veikloje. Norėtųsi, 
kad tie asmenys ir toliau tal
kintų Jaunimo sąjungai.

Lieka tik laukti, kiek atsi
ras tų buvusiųjų kongreso da
lyvių, kurie ryšis vykti Austra
lijon. Suinteresuoti turėtų 
kreiptis į savo gyvenamo kraš
to LJS vienetą. Toronte ir apy- 
1 ihkė'se:’Jūratė Uleckaitė 928- 
9353‘ 1 Gabija

Atstovai į jaunimo 
kongresą

ATSTOVŲ RINKIMAI. Pagal 
KLJS valdybos nurodymą, ati
dedami iki balandžio 5 d. apy
linkėse. Norintys kandidatuo
ti į atstovus privalo savo in
tenciją kartu su straipsniu, 
atsakančiu į žemiau nurodytus 
klausimus raštu lietuvių kalba 
pateikti iki kovo 22 d. KLJS 
valdybos vicepirmininkei Ma
rytei Adamonytei (6470 Jalo- 
bert Ave., Montreal, P.Q. HIM 
1K9. Telefonas 514 - 256-5355). 
Kandidatuoti gali visas lietu
vių jaunimas 18-30 m. amžiaus. 
Norintys kandidatuoti turi raš
tu pareikšti norą kandidatuoti 
atsakant į sekančius klausi
mus: 1. Ko tikiesi iš šio VI PLJ 
kongreso Australijoje? 2. Ką 
jaunimo kongresas tau reiškia? 
3. Kaip žadi ruoštis atstovau
ti .savo krašto lietuvių jauni
mui?

Rinkimai, atsiradus pakan
kamam skaičiui kandidatų, 
įvyks apylinkėse balandžio 
5 d. Visas jaunimas skatina
mas atkreipti dėmesį į šią svar
bią rinkimų datą ir gausiai, 
savo balsų dauguma, paremti 
tinkamiausius asmenis atsto
vauti Kanados lietuvių jauni
mui Australijoje.

Užgavėnių šventė
J. VARČIUS

Užgavėnės yra labai sena lietu
viškų papročių šventė, kuri mi
nima 1428 m. kryžiuočių ordino 
dokumentuose. Senovėje Užgavė
nės reiškė žiemos išlydėjimo ir 
pavasario sutikimo šventę, kurią 
švęsdavo kovo antrosios dekados 
pabaigoje ir trečiosios pradžio
je, kai susilygina nakties dienos 
trukmė. Ši šventė senovėje buvo 
švenčiama kaip karnavalas ir ki
tuose kraštuose. Katalikų Bendri
jai nustačius 7 savaičių prieš- 
velykinį pasninką — Gavėnią, Už
gavėnės pradėtos švęsti septintos 
savaitės antradienį prieš Velykas.

Šios tradicijos laikosi ir Toron
to Lietuvių namai, kurių tikslas — 
lietuvių papročių renginiai. Iki 
1979 m. septintos savaitės prieš 
Velykas antradieniais, Lietuvių 
namai rengdavo Užgavėnių vaka
rus su šios šventės tradiciniais 
šokiais ir maisto patiekalais. Ta
čiau dėl darbo mažai dalyvaudavo 
publikos. Nuo 1980 m., susitarus 
su organizacijomis, Užgavėnės 
pradėtos švęsti šeštadieniais 7-8 
savaites prieš Velykas. Renginys 
pavadintas Užgavėnių karnavalu, 
kurį sudaro jaunimo popietė ir 
kaukių vakaras.

Šiais metais Užgavėnių karna
valas įvyko vasario 28, šeštadie
nį, Toronto Lietuvių namuose; 
prasidėjo 1 v.p.p. ir baigėsi 
sekmadienį 1 v.r.

Jaunimo popietė
Tai įdomiausias Užgavėnių 

šventės renginys, įvykęs Mindau
go, Mortos ir Gedimino salėse. 
Dalyvavo apie 300 svečių, kurių 
pusę sudarė jaunimas.

Mortos svetainėje veikė LN mo
terų būrelio bufetas, kurį aptar
naujančios narės vaišino svečius 
savo seklyčioje karštais užkan
džiais ir pyragais. Svetainės sie
nas puošė LN vyrų būrelio veiklos 
nuotraukos, meniški buvusių ren
ginių skelbimai. Čia pat veikė gė
rimų baras.

Didžiausias judėjimas prieš 
programą vyko Mindaugo salės 
balkonuose, kur 8 organizacijos 
buvo įrengusios turtingus pavil
jonus. Visų dėmesį atkreipė du 
didžiausi paviljonai: tautinių 
šokių grupių “Gintaro” ir “Atža
lyno”. “Gintaro” paviljonas pava
dintas “Bičių avilys”, vaizdavo 
bičių gyvenimą ir jo globėją žmo
gų. Šis paviljonas laimėjo pirmą 
premiją $50.00. Čia pat “Atžaly
no” paviljonas “Turgus”, papuoš
tas parduodamomis prekėmis, 
pąrdąyinėjo .pyragus ir skanės
tus. Prie šių paviljonų buvo di
delis svečių susitelkimas, ypėč 
mažųjų, kurie valgė skanėstus, 
pyragaičius ir bandė laimę lote
rijose. “Atžalyno” paviljonas įver
tintas II premija ir gavo dovaną 
$30.00.

Trečias įdomus paviljonas, ku
ris pirmą kartą pasirodė šioje 
šventėje, buvo savaitraščio “Dir
vos”, kuris laimėjo trečią premiją 
$20.00. Jo rengėjai — “Dirvos” rė
mėjų būrelis. Be šių minėtų, bal
kone buvo įrengti šių organizaci
jų paviljonai: Toronto pensininkų 
klubo, Maironio mokyklos, moks
leivių ateitininkų, Toronto fila
telistų draugijos ir Toronto vyrų 
choro “Aras”. Jų rodinių daugu
mą sudarė moterų rankdarbiai, 
mezginiai, audiniai, daugybė lie
tuviškų pyragų ir skanumynų. Iš
skirtinas Filatelistų draugijos 
paviljonas, kuriame buvo sutelkta 
įvairių tautų, valstybių pašto 
ženklų ir du rėmai išleistų vokų 
pavyzdžių, Lietuvos istorijos tau
tinių sukakčių minėjimo progo
mis. Visais paviljonais domėjosi 
jaunesnieji ir vyresnieji svečiai: 
pirko audinius, juostas, rankdar
bius, pyragus.

3 v.p.p. visi svečiai buvo pakvies
ti į Mindaugo salę, kur LN visuo
meninės veiklos komisijos pirm. 
A. Jankaitienė įžanginiame žody
je priminė Užgavėnių šventės 
prasmę ir meninei jaunimo pro
gramai vadovauti pakvietė prane
šėja Daivą Grybaitę. Ji taisyklin
ga lietuvių kalba supažindino da
lyvius su programa. Uždangai pra
siskleidus, publika sutiko ploji
mais scenoje išsirikiavusius N. P. 
Marijos seselių vaikų darželio 
25 auklėtinius, kurie atliko 15 
minučių įdomiausią programos 
dalį. Vadovaujant seselėms Lo
retai ir Teresei, talkinant moky
tojoms B. Kmieliauskienei ir akor
deonu pritariant N. Benotienei, 
dundant dviejų berniukų muša
mam būgnui, darželio auklėtinių 
choras atliko daineles, ne tik dai
nuodami, bet ir vaidindami, kel
dami rankytes aukštyn, susikibę 
šokinėdami, keisdami savo pozici
jas.

Dingus darželio choristams už

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). 

scenos uždangos, “Atžalyno” jau
nieji šokėjai, vadovaujami D. Kri- 
vaitės ir H. Hurst, grojant akor
deonu D. Pargauskaitei atliko 
“Noriu miego” ir “Suktinį”.

Šokėjus pakeitė scenoje išsi
rikiavę Maironio mokyklos 4-7 sky
rių 40 mokinių choras, kuris, di
riguojant D. Viskontienei ir akom
panuojant J. Govėdui, atliko dai
nų pynę.

Netrukus salės centre “Ginta
ro” jaunųjų vaikų grupė, vado
vaujant A. Bubulienei ir grojant 
D. Pargauskaitei, pašoko “Vove
raitę”, o vyresniųjų vaikų grupė, 
vadovaujama R. Ruslinavičienės, 
energingai pašoko “Kalvelį” ir 
“Žvejų polką”.

Jaunimo programa užtruko va
landą laiko. Jai pasibaigus, sve
čiai dar lankė ir vaikų darželio 
parodą Gedimino menėje. Ši paro
da buvo verta ypatingo lankytojų 
dėmesio, nes parodė mažųjų auk
lėtinių meninius sugebėjimus ir 
jų mokytojų pasišventimą bei 
kantrybę auklėjant mūsų jauni
mą Dievui ir Tėvynei. Gedimino 
pilį primenančioje menėje buvo 
išdėstyti ant sienų ir salės centre 
ant pastolių rėmuose apie 140 
spalvotų piešinių, daugiausia 
“abstrakčių”, kurie vaizdavo gė
lytes, gamtą ir vaiko vaizduotės 
pasaulį.

Jaunimo popietė baigta 5 v.p.p.
Kaukių vakaras

Šis vakaras Mindaugo ir Mor
tos salėse prasidėjo 7 v.v. Da
lyvavo per 200 svečių ir apie 80 
meninės programos atlikėjų. Kon
certas pradėtas 7.30 v.v. Prane
šėja buvo pakviesta Zita Gurklytė.

Torontiškio “Gintaro” ansamblio paviljonas Lietuvių namuose Užgavėnių 
karnavale 1987 m. vasario 28 d. Nuotr. B. Tarvydo

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.
I šią kainą įeina: lėktuvo bilietas, 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, “Hospitality Desk”, 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
įbufetines vaišes Sant’ 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 Šveicariją. Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į 
Vokietiją ir Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos 
savaitės ekskursiją Italijoje.

Toronte
Pirmieji salės centre išsirikiavo 

“Atžalyno” vidurinės grupės šokė
jai, vadovaujant mokytojams V. 
Dovidaitytei ir R. Turūtai. Ši gru
pė atliko trijų šokių pynę. Šokė
jams pasitraukus, “Gintaro” an
samblio 11 mergaičių dainos vie
netas švelniai padainavo “Gražių 
dainelių” ir “Pievos pražydo”. 
Joms dirigavo R. Stauskienė.

“Gintaro” vidurinės grupės šo
kėjai, vadovaujant jų mokytojai 
R. Yčienei, vikriai atliko tris 
tautinius šokius. Grojo akordeo
nu D. Pargauskaitė.

Koncertą užbaigė Toronto vyrų 
choras “Aras”. Diriguojant V. Ve- 
rikaičiui ir akompanuojant J. Go
vėdui, “Aras” padainavo 6 pramo
gines dainas. Visiems programos 
atlikėjams publika padėkojo karš
tais plojimais. Koncertas trukų 
vieną valandą.

Po koncerto, grojant orkestrui, 
vyko judrūs šokiai. Visi vaišinosi 
Užgavėnių tradiciniais maisto pa
tiekalais ir baro gėrimais. Apie 
10 v.v. visus nustebino netikėtai 
atvykę du garbingi lietuvių drau
gai, aukšti valdžios pareigūnai — 
Ontario vyriausybės ministeris T. 
Ruprecht ir Kanados parlamento 
atstovas A. Witer. Svečiai tuojau 
įsijungė į vakaro pareigūnų eiles. 
T. Ruprecht ištraukė pirmą loteri
jos laimikį, o A. Witer įsijungė į 
kaukių — aprangos vertinimo ko
misiją. Tik gaila, kad nedaug bu
vo dalyvių su kaukėmis ir maska
radine apranga. Pirmąją premiją 
$100.00 laimėjo jaunuolių grupė 
“Krišna”. Iš viso buvo išdalintos 
7 premijos, kurioms Lietuvių na
mai paskyrė $310.00.

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
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Profesorių Maceinų prisimenant
IGNAS MEDŽIUKAS

Su prof. Antanu Maceina, 
mūsų žymiuoju mokslininku, 
filosofu, pedagogu ir poetu 
(Antano Jasmanto vardu), mi
rusiu sausio 27 d. V. Vokieti
joje, riša mane jaunystės die
nų prisiminimai.

Kai 1923 m. įstojau į “Žibu
rio” gimnazijos Prienuose tre
čią klasę, Antaną Maceiną ra
dau penktoje klasėje. Jis gy
veno pas savo tetas Maceiniu- 
kes Naujamiesčio gatvėje, prie 
Nemuno, netoli nuo kun. P. 
Martišiaus neseniai pastaty
tos dviejų aukštų gimnazijos 
ir parapijos šventovės. Aš ap
sigyvenau gretimame name, 
kurio savininkas buvo nese
niai iš Amerikos grįžęs, jau 
nebejaunas žmogus, pavarde 
Šiškus. Kai mes jauni, turė
dami daug energijos, mėgin
davome savo jėgas namų ve
randoje, šeimininkas išeida
vo iš savo buto ir pravėręs 
duris perspėdavo: “Tamstelės, 
jums kitą metą mano namuose 
kambario nėra”! Ir iš tikrųjų 
po metų ar dvejų persikėliau 
į erdvesnį kambarį Maceiniu- 
kių namuose.

Kai oras būdavo šiltesnis, 
pamokas ruošdavome Nemuno 
pakrantėje. Ten praleisda- 
vom ir laisvalaikį, meškerio
dami, pasivaikščiodami ar 
maudydamiesi, o kartais ir 
padainuodavom.

Su Antanu susitikdavom 
kasdien ne tik gimnazijoje, 
bet ir po pamokų. Jis buvo 
gabus mokinys, draugiškas, 
paslaugus, pasiruošęs kitam 
padėti. Kartą matydamas, kad 
aš sunkiai vargstu, rašydamas 
lietuvių kalbos mokytojo pa
skirtą temą, paėmė iš manęs 
pieštuką ir per keliolika mi
nučių parašė. Aš jo parašytą 
rašinėlį perrašiau į sąsiuvi
nį ir gavau gerą pažymį. Bet 
nusižiūrėjęs, kaip jis rašo, 
pats ėmiau mėginti ir kaskart 
vis geriau išeidavo. Kitais 
metais, būdamas ketvirtoje 
klasėje, ėmiau rašinėti į laik
raščius. Vieną sekmadienį 
gimnazijos salėje buvo vaka
ras su vaidinimu. Neturėdami 
Žiijigų, negalėjome nusipirkti 

įlietų. Antanas kažkaip su
kombinavo bilietus ir mes ne
mokamai galėjome įeiti į salę.

Baigęs penkias klases, Anta
nas Maceina įstojo į Vilkaviš
kio kunigų seminariją, kuri 
tuo metu buvo Gižuose. Būda
mas klieriku, atostogų parva
žiuodavo į Prienus pas tetas. 
Dalyvaudavo ir kalbėdavo pa
vasarininkų susirinkimuose, 
kursuose ir šventėse. Su juo 
mokęsi filosofijos ir teologi
jos Vilkaviškio seminarijoje 
kunigai pasakoja, kad A.M. 
profesoriams dažnai iškelda- 
vęs iš tų mokslo sričių įvairių 
klausimų, kuriuos jiems ne vi
sada buvo lengva išnarplioti.

Abejodamas savo pašauki
mu, A.M. iš kunigų seminarijos 
pasitraukė. (Jei tiksliai prisi
menu, jis dukart buvo į semi
nariją įstojęs). Po to studijavo 
Kaune Teologijos-filosofijos 
fakultete, kurį baigęs, kaip 
gabus studentas, buvo išsiųs
tas pagilinti mokslų į užsie
nio universitetus. Grįžęs įsi
gijo daktaro laipsnį, habilita- 
vosi ir buvo paskirtas privat
docentu. Greitu laiku pasireiš
kė kaip mokslininkas, dėstyda
mas ir rašydamas savo specia
lybės mokslinius veikalus.

A.M. aktyviai reiškėsi ir vi
suomeniniuose darbuose, 
ypač buvo pagarsėjęs savo 
tuo metu radikaliomis sociali
nėmis mintimis, siūlymu al
torių auksą išdalinti varg
šams, pasisakymu prieš vysku
pų auksinius kryžius. Pasak 
kun. J. Prunskio, jis buvo tik
ras socialinio teisingumo 
šauklys. Dėl to jis buvo pate
kęs į nemalonę arkiv. J. Skvi
recko, kuris per fakulteto de
kaną perspėjo jį, kad bus at
imta “missio canonica” (teisė 
dėstyti). Arkivyskupo akyse A. 
Maceina nebuvo “persona gra
ta” ir todėl nebuvo patvirtin
tas išrinkus jį į KVC valdybą.

A.M. pagarsėjo plačiai, pa
sirašydamas su kitais dekla
raciją “Į organiškos valstybės 
kūrybą”, kuri buvo paskelbta 
J. Keliuočio redaguojamoje 
“Naujojoje Romuvoje”. Jis bu
vo didelis entuziastas šios, 
jo nuomone, tobulesnės valsty
binės santvarkos.

A.M. aktyviai buvo įsijungęs 
į “XX Amžiaus” dienraščio ko
lektyvą, nors buvo apsikrovęs 
darbais universitete. Žodžiu, 

jis buvo didelių gabumų ir ne
paprasto darbštumo asmuo.

Kai 1940 m. vasarą Raudo
noji armija užėmė Lietuvą, 
A.M. su kunigais Juozu Mar- 
čiulioniu, Leonu Klimu ir Ka
zimieru Miliausku apsilankė 
pas Vištyčio kleboną kun. Jur
gį Paransevičių (vėliau nacių 
Dachau koncentracijos stovyk
los kalinį). Nutaikęs palankią 
progą, spruko per sieną ir pa
bėgo į Vokietiją. Su juo atva
žiavę kunigai buvo suimti ir 
uždaryti kalėjime, iš kurio iš
ėjo tik kilus karui 1941 m. bir
želio 22 d.

Čia visi paminėti dalyvavę 
šioje dramoje asmenys jau yra 
mirę, išskyrus kun. Klimą, ku
ris senatvės dienas leidžia 
JAV, kaip iš spaudos sužino
jau, jau beveik apakęs.

Pabėgęs į Vokietiją, A.M. 
apsigyveno Berlyne. Pik. K. 
Škirpa, sudarydamas karui 
prasidėjus vyriausybę, A. 
Maceiną buvo pakvietęs švie
timo ministeriu. Deja, pats 
Škirpa vokiečių nacių buvo 
apgautas ir laikomas namų 
arešte, o Maceina gavo lei
dimą važiuoti į Lietuvą pro

MARIUS KATILIŠKIS 1915-1980

“Išėjęs negrįžti”
ALĖ RŪTA

Maloni Kolege, 
nedėkosiu ir nesigraibstysiu kaip 
girtas už tvoros, kaip ten buvo ge
ra ir miela. Nes buvo miela ir gera 
tikrai. Gal net perdaug. —

Jūsų Marius, 
Lemont, 1964.IV.12

Tai iš laiško, jam grįžus po 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premijos Los Angeles mieste 
įteikimo.

Širdingai ačiū LRD-jos Valdy
bai už mielus, guodžiančius žo
džius. — zina Katiljškienė

Vasario 4,1981
Tai žmonos poetės Liūnės 

Sutemos laiškelis po Mariaus 
mirties.

Šios dvi citatos beveik nieko 
bendro neturi su naująja kny
ga. Kiek vėliau užsiminsiu, 
kam tie sakiniai iš praeities.

Pirma — knygos išorė. "‘Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas visada išleidžia kny
gą taip, kad malonu paimti į 
rankas. “Išėjęs negrįžti” — kie
tais viršeliais, aplanke juo
da-balta nuotrauka (Henrietos 
Vepštienės), meninė knygos 
priežiūra — dail. Vyt. O. Vir- 
kau. Viskas — paprastai ir sko
ningai.

Kas apsprendė knygos ant
raštę — redaktorė ar draugai? 
Atrodo kiek netikslu. Juk štai 
ir per šią knygą autorius grįž
ta, jį gyvai prisimenam. Marius 
nėra išėjęs negrįžtamai; įdo
mia jo kūryba dar daugelis ir 
daug kartų pasidomės ir pasi
džiaugs. Jis to vertas.

Knygą pavartęs skaitytojas 
pasigenda vienoje vietoje M. 
Katiliškio bibliografijos. Ir 
ne tik jo knygų sąrašo, jo 
straipsnių ir novelių periodi
koje; būtų įdomu ir jo kūrybos 
recenzijos, išvardinus auto
rius ir šaltinius. Tai paleng
vintų būsimiems jo biogra
fams, studijų apie jo kūrybą 
autoriams; būtų aiškesnis jo 
kūrybinių pasiekimų vaizdas. 
O tam knygoje būtų vietos už
tekę: knygos pradžioj ir gale 
pora puslapių tušti; be to, 
vietoje reklaminio visų AM 
fondo leidinių sąrašo, galėjo 
knygos aplanke, pagerbiant 
Marių Katiliškį, būti atspaus
tas tik jo kūrinių sąrašas.

Knygą skaičiau su dėmesiu, 
lėtai, sirgdama “gripu”. Ir taip 
porą savaičių “sirgau Katiliš
kiu” ... Nors tiktai kartą gy
venime jį susitikusi (Los Ange
les, kai tenykštė LRD-jos val
dyba įteikėm jam premiją už 
“Šventadienį už miesto”) ir tik 
vieną jo laiškelį valdybai tesu 
gavusi, bet, vartant ir skaitant 
šią knygą, Marius grįžo kaip 
gyvas, buvęs toks įdomus ir 
mielas žmogus, grynas lietuvis, 
plačių polėkių, didelis talen
tas. Visus jo raštus esu skai
čiusi, kai ką ne vieną kartą.

Tačiau, kai visą tą kelių au
torių nutapytą Mariaus as
mens ir kūrybinį “portretą” iš 
šios knygos suvokiau, suabejo
jau: ar ne geriau būtų AM kny
gų leidimo fondas padaręs, iš
leisdamas kurios nors jo kny
gos pakartotinę laidą ar bent 
kurią knygą išvertę į anglų kal
bą ir paskleidę tarp nelietu
vių? Žinoma, čia gal ne vieta 
pageidavimams. Gerai, kad to

fesoriauti tik lapkričio mėne
sį. Čia, sėkmingai dirbdamas 
filosofijos fakultete, buvo 
išrinktas jo dekanu, o 1944 
m. vasarą, artėjant frontui 
iš rytų, daugeliui masiškai 
bėgant nuo patirto teroro, ir 
jis pasitraukė. Gyveno stovyk
lose. Paskutinį kartą esu jį 
sutikęs ateitininkų sendrau
gių suvažiavime 1948 m. balan
džio 11 d. Augsburge. Tada 
dar jis buvo jaunas ir geros 
sveikatos. Profesoriavo Frei- 
burgo ir Miunsterio universi
tetuose.

Pasakojama, kad sovietai 
buvo išleidę į Vokietiją jo 
žmoną Juliją (Tverskaitę), kuri 
turėjo jį prikalbinti grįžti į 
Lietuvą. Bet jis, nepasitikė
damas pažadais, grįžti nesuti
ko ir liko Vakarų Vokietijoje. 
Nors paskutiniuosius beveik 
dvidešimt metų po širdies in
farkto buvo silpnos sveikatos, 
bet atliko daugybę reikšmin
gų darbų, paliko svarbių raš
tų. Jis yra nusipelnęs išsamios 
monografijos, kuri nedelsiant 
turėtų būti parašyta, kol dar 
yra gyvųjų, kurie jį asmeniš
kai pažinojo.

kia knyga suredaguota. Libera
linio sparno draugai yra tikri 
draugai. Mūsų “dešinieji” arba 
jokių “portretų” (studijų) ne
tapo, arba nutapytus dažnai 
pastato žemėje, nugręžia į sie
ną ...

Knygoj “Išėjęs negrįžti” pa
junti, kiek pati redaktorė bei 
atskirų straipsnių autoriai, 
taipgi leidėjai, yra paskyrę 
laiko ir parodę nuoširdumo 
bei meilės savo bendramin
čiui, bičiuliui, iškiliam pro
zos rašytojui.

Bet, kaip eilinė skaitytoja, 
daugiausia jaučiu pagarbos 
Zinai Katiliškienei (Liūnei 
Sutemai), kuri neperkrovė 
knygos savomis reminiscen
cijomis, duodama tiktai kuklų 
pluoštą asmeninių laiškų ir 
vos porą nuotraukų, kur ji pa
ti buvo. Stebina ir jos ne tik 
meilė, bet ir tolerancija bėi 
pagarba mirusiam jos vyrui — 
ji nenuslėpė faktų apie jo pir
mąją žmoną Elzę Avižonytę, 
net jos nuotrauką knygoje at
spausdino. Pažinojau Elzę, 
buvome mokslo draugės. Tai 
kukli, rimta mokytoja; jos li
kimas nepavydėtinas, pasili
kus Lietuvoje.

Artėjant prie knygos esmės
— jos turinio, matyti redak
torės sumanumas, parenkant 
straipsnių autorius, tinkamai 
išdėstant negausias nuotrau
kas tarp gausių rašto pusla
pių.

Knygą puošia pirmame pus
lapyje ilgas Henriko Nagio 
eilėraštis “Memento — Ma
riui”. Pacituosiu jo pradžią 
ir pačią pabaigą:
Pasodinai medžius — išaugo lig 

dangaus. Pastatei namus, 
kad apsaugotų tave ir tavuosius — 

ir globojo aukštaitiškas
stogas nuo tornadų ir pūgų. Ir kaip 
kvepėjo apyniai prie sandėliuko 

saulėje.
* * *

Visa augs ir žaliuos, ir žydės, ir 
derlių neš,

ir užmigs vėlų rudenį, bet be tavęs, 
Mariau.

Apie M. Katiliškį gyvenime 
rašo Bronys Raila ir Algirdas 
T. Antanaitis. Pirmame knygos 
skyriuje yra ir paties M. Ka
tiliškio “Aukščiausia kaina”
— žodis gavus premiją (1958 
Montrealy), taip pat jo “Apie 
tėviškę, kūrybinį darbą ir gy
venimą svetur” (iš pokalbio su 
rašyt. A. Vaičiulaičiu).

Autentiški autoriaus pasisa
kymai — įdomiausi. Taip pat 
įdomūs jo pokalbiai prie Šv. 
Juozapo upės. Tuos pašneke
sius ir “patylėjimus” gyvai at
pasakoja Bronys Raila.

A. T. Antanaičio “Metme
nys Katiliškio biografijai ir 
keli jo paveikslo bruožai” — 
žmogiškai šiltas draugo pasa
kojimas, tarpais cituojantis 
paties Mariaus išsisakymus 
apie gyvenimo neramius žings
nius, ilgesį, intelektualinį 
troškulį ir... netekus tė
vynės, klajones svetur, neleng
vą kelią į geresnį egzistavimą 
ir į platesnį kūrybos išlieji
mą. Darbas, darbas . .. Fizinis 
darbas dėl duonos, skaityba, 
atidus pasaulio stebėjimas 
ir... išsipasakojimas rank
raščiuose, knygose. M. Katiliš
kis rašęs sunkiai, apgalvoda-

A. a. prof. ANTANAS MACEINA, 79 metų amžiaus, miręs V. Vokietijoje 
1987 m. sausio 27 d. Minėjimą rengia Vasario 16 gimnazija kovo 14 d.

Niiuji Inure
JAV Lietuvių Bendruome

nės 1986 metų literatūros pre
miją vertintojų komisija 1987 
m. vasario 22 d. posėdyje pa
skyrė Bernardui Brazdžioniui 
už jo naują eilėraščių rinkinį 
“Po aukštaisiais skliautais”.

Literatūros premijai skirti 
komisiją sudarė: pirm. Aušra 
Liulevičienė, sekr. Alfonsas 
Šešplaukis, nariai — Bronius 
Vaškelis, Nijolė Martinaitytė, 
Kazys Bradūnas. Komisija nu
tarė vienbalsiai 1986 metų Lie
tuvių Bendruomenės literatū
ros premiją skirti Bernardui 
Brazdžioniui, pabrėžiant visą 
jo kūrybinį indėlį lietuvių 
poezijos raidon.

JAV LB kultūros tarybos su
darytoji vertintojų komisija 
iš muzikų — Ritos Kliorienės, 
Dalios Viskontienės ir Kazi
miero Skaisgirio 1986 metų 
muzikos premiją paskyrė kom
pozitoriui, dirigentui Faus
tui Stroliai.

Jis mūsų visuomenėje reiš
kiasi nuostabiai įvairia muzi
kine ir visuomenine veikla. Ši 
premija skiriama jam kaip pa
dėkos ir pagarbos išraiška^ 

mas, sąžiningai. . . Jis nesu
skubo išpasakoti įspūdžių 
Amerikos žemėje. Jo kūrybos 
svoris linksta į gimtąją žemę, 
į Lietuvos kaimą, kurio jis 
buvo vienas tiksliausių vaiz
duotojų.

A. T. Antanaičio straipsnis 
knygoj ilgiausias, bet vertin
gas: Marius aprašytas plačiai, 
nuoširdžiai, šiltai, be dides
nių perdėjimų, net kartais kri
tiškai (“nelengva buvo būti 
Mariaus draugu”, 101 p.).

Antroje dalyje apie M. Kati
liškio kūrybą rašo: Alina Stak- 
nienė, I. Maziliauskienė, V. 
Kelertienė, V. A. Jonynas, Br. 
Vaškelis ir R. Šilbajoris. Au
toriai — svarūs išeivijos var
dai: visi mokslininkai, litera
tūrologai. Dažnai jie knygoj 
vienas kitą cituoja; yra tų pa
čių temų ir dėstymo pasikarto
jimų.

A. Staknienė aiškina “Užuo
vėją” (1952) — apie Lietuvos 
kaimą, kurio nebėra. Apie 30 
metų Katiliškis siekęs “Užuo
vėjoj” įamžinti savo Gražiškių 
kaimą. Duoda ji čia nemažai 
ištraukų iš įvairių Katiliškio 
novelių, palygina su vėlesne 
knyga — “Šventadienis už 
miesto”, kur veikėjai jau nu
tolę nuo “žemės filosofijos”. 
Trumpai palygina Katiliškio 
kūrybą su Liudo Dovydėno ir 
V. Krėvės (Katiliškis esąs di
namiškesnis). Bet Katiliškio 
kūryba esanti mažiau dainin
ga už Krėvės, nes jo sakinys 
— “vyriškas”. Ir ji daro išva
das, kad M. Katiliškio žodžių 
jėga užburia skaitytoją ir vei
kia dar labiau, kai to kaimo 
jau nebėra; panašiai dar tas 
kaimas atskambąs “dabarti
nių Lietuvos rašytojų geriau
siuose prozos kūriniuose” 
(143 p.). » (Bus daugiau)

Premijos mecenatas — Lietu
vių Fondas.

JAV LB kultūros tarybos 1986 
m. dailės premija paskirta dai
lininkui Albinui Elskui. Ko
misiją sudarė: kun. dr. Leonar
das Andriekus — “Aidų” re
daktorius, dailininkai — Pau
lius Jurkus, Elena Kepalaitė, 
Vytautas Ignas ir Petras Vaš- 
kys. Albino Elskaus, kaip dai
lininko įnašas į lietuvių kul
tūrą ir jos iškėlimas šiame 
krašte, įgalino jį tapti šios pre
mijos laureatu. Premijos me
cenatas — Lietuvių Fondas.

JAV LB kultūros tarybos 1986 
m. žurnalisto premija paskir
ta kun. dr. Juozui Prunskiui. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba š. m. premijai 
pasiūlė aštuonis lietuvių spau
dos bendrabarbius. Premijos 
komisija buvo sudaryta iš LŽS 
atstovų — Vlado Bakūno, Juozo 
Kojelio, LB kultūros tarybos 
narių — Vinco Akelaičio, Va
cio Ročiūno ir Algio Rukšėno.

Komisija balsų dauguma pir
mąją kultūros tarybos 1.000 
dol. premiją paskyrė žurna
listui veteranui, kuris dau
giau kaip 50 metų nenuilsta
mai bendradarbiauja beveik 
visoje lietuvių išeivijos pe
riodinėje spaudoje, yra apra
šęs arti 12.000 straipsnių lie
tuvių ir anglų kalbomis, nuo
lat rūpinasi jaunų spaudos dar
buotojų prieaugliu, skatinda
mas jį straipsniais, paskirais 
leidiniais bei premijomis. Lau
reatas yra didelis mūsų kultū
rinės, religinės, mokslinės 
veiklos mecenatas. Premijos 
mecentas Lietuvių Fondas.

Premijos bus įteiktos 1987 m. 
balandžio 4, šeštadienį, 6.30 
v.v., Čikagos Lietuvių jauni
mo centre. Tai bus jau septin
toji premijų šventė, rengiama 
JAV LB kultūros tarybos. Inf.

ALFRED FRANZKEIT

Tėviškės žiburiai
Naktis tamsi. Bet ne be žiburių. 
O kelio vis dar nematau.
Klaidžioja žaltvykslės. Aš gi juk tų 
Viliojimų prasmės nesuradau.
Naktis tamsi. Bet ne be žiburių. 
Ir paukščių kelią aš seku. 
Alpstančio vėjo užmerktų akių 
Žinojimu aš vandeniu teku.

Naktis tamsi. Bet ne be žiburių. 
Tėvynės ilgisi širdis.
Ašaros džiūstančios. Aš kai kurių 
Jausmų suprasti negaliu dar vis.
Naktis tamsi. Bet ne be žiburių. 
Ar jie nuves į tolimus 
Protėvių kelio nueitų žingsnių 
Surasto mano ilgesio namus?
Ten žiburys. Lai traukiasi naktis. 
Lai veda Dievas. Jo valia.
Aušta rytelis, saulutė sušvis. 
Tu lauk manęs, Tėvyne Lietuva!
Naktis tamsi. Bet ne be žiburių.
1987.11.28
V. Vokietija
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Aloyzo Barono novelės konkur

są paskelbė Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba, vertintojų ko- 
misijon pakvietusi Dalią Sruogai- 
tę-Bylaitienę, Adolfą Markelį ir 
dr. Alfonsą Šešplaukį-Tyruolį. 
Konkurso laimėtojui ir šiemet bus 
paskirta $500 premija, kurios me
cenatas bus praneštas vėliau. Kon
kursui siunčiamų novelių rankraš
čiai turi būti pasirašyti slapyvar
džiu. Autoriaus vardą, pavardę ir 
adresą reikia įdėti užklijuotan 
vokelin, paženklintan slapyvar
džiu. Konkursui skirtas noveles 
prašoma siųsti iki 1987 m. rugpjū
čio 1 d. šiuo adresu: Adolfas Mar
kelis, 1836 So. 49th Avė., Cicero, 
IL 60650, USA. Nepremijuoti 
rankraščiai bus grąžinami tik au
toriams prašant.

Dešimtoji Eugenijaus Kriauče- 
liūno $1.500 jaunimo premija, 
susieta su jo mirties dešimtmečiu, 
paskirta Tadui Dabšiui, gimusiam 
Los Angeles mieste 1965 m. ba
landžio 2d. Jis yra skautas, “Spin
dulio” ansamblio šokėjas ir dai
nininkas, jaunimo veikėjas, įsi
jungęs į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresus, Lietuvos reikalais ra
šantis Kalifornijos universiteto 
Los Angeles mieste studentų laik
raštyje. Laureatas baigia psicho
logijos studijas ir ruošiasi moky
tojauti privačioje gimnazijoje. 
Premiją sausio 17 d. posėdyje Či
kagoje jam vienbalsiai paskyrė 
vertintojų komisija, kurią suda
rė: šeimos atstovai Irena Kriau- 
čeliūnienė ir Linas Kučas, PLB 
valdybos atstovė Birutė Jasaitie
nė, Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos — Alė Lelienė ir JAV lie
tuvių jaunimo sąjungos — Violeta 
Dirvonytė.

Ml. K. Čiurlionio ansamblis Kliv- 
lande išleido dvi savo mirusio 
įsteigėjo ir ilgamečio vadovo Al
fonso Mikulskio dainų plokšteles 
“Tėvynės dainos, jūs auksinės . : .” 
Plokštelėmis norima įamžinti po
mirtinį kompozitoriaus A. Mikuls
kio palikimą. Jose skamba M. K. 
Čiurlionio ansamblio įdainuoti 
velionies kūriniai: “Rambynas”, 
“Žveng žirgelis lankoj”, “Kai aš 
jojau per girelę”, “Visi berneliai 
po akių”, “Sutekėjo dvi upytės”, 
“Oi motufe”r"Balnok, tarne, bėrą 
žirgą”, “Ulijoną”, “Atvažiavo ma- 
šinėla”, “Už aukštų kalnų”, “Šv. 
Jono vakarėlis”, “Ant Nemuno 
kranto”, “Pasaulio Valdovui”, 
“Atsisveikinimas su tėvyne”, “Lie
tuviais esame mes gimę” ir Lie
tuvos himnas. Dviejų ploštelių 
albumas “Tėvynės dainos, jūs 
auksinės . . .” kainuoja $15 JAV. 
Persiuntimui reikia pridėti vieną 
dolerį. Užsisakyti galima šiuo 
adresu: LTM Čiurlionio ansamb
lis, 877 East 185th St., Cleveland, 
Ohio 44119, USA.

XIV-ją dailės darbų parodą 
Niujorko bei apylinkių lietuviams 
vasario 7-8 d.d. Kultūros židiny
je Bruklyne surengė JAV LB Niu
jorko apygarda. Paroda buvo 
skirta Vasario 16 minėjimui ir pir
mosios lietuvių dailės parodos 
aštuoniasdešimtmečiu!. Pastaro
ji buvo atidaryta 1907 m. sausio 
9 d. Vilniuje, P. Vileišio name, 
kuriame dabar yra Lietuvos moks
lų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas. Rengėjų 
vardu parodos Kultūros židinyje 
dalyvius pasveikino LB Niujorko 
apygardos valdybos pirm. A. Vak- 
selis, paprašydamas atsistojimu 
pagerbti du neseniai mirusius iš
eivijos dailininkus — Romą Vie
sulą ir Jurgį Juodį. Juos priminė 
trys tapybos kūriniai: du R. Vie
sulo ir vienas J. Juodžio. Miru
siųjų nuotraukas buvo paruošęs 
Vytautas Maželis. Vertintojų pa
skirtos premijos įteiktos parodos 
dalyviams: JAV LB kultūros tary
bos — dail. Juozui Bagdonui, LB 
Bushwicko apylinkės - dail. Gied
rei Montvilienei, Niujorko šau
lių kuopos — dail. Jonui Rūte
niui, Lietuvių moterų federaci
jos Niujorko klubo — dail. Rim- 
gailei Zotovienei. Paulius Jurkus 
vaizdžiai kalbėjo apie Vilniuje 
prieš 80 metų surengtą pirmąją 
lietuvių dailės parodą. Didelio 
dėmesio susilaukė iš E. Rastenie
nės gautas dail. A. Žmuidzinavi
čiaus tapybos kūrinys “Per kiaurą 
naktį”, kuris prieš 80 metų buvo 
išstatytas toje pirmojoje lietu
vių dailės parodoje. P. Jurkus, 
XIV-sios dailės parodos Kultū
ros židinyje rengėjas bei vadovas, 
supažindino ir su šioje parodoje 
dalyvaujančiais dailininkais bei 
jų kūriniais. Lankytojams buvo 
įdomus skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai skirto medalio kelias 
gyveniman, atskleistas medalio 
piešinio, gipso bei švino dirbinių 
ir medaliu tapusios bronzos.

Šilutės kraštotyros muziejus 
paruošė originalią parodą, at
spindinčią architektūrinę šio mies
to praeitį ir ateitį. Parodai panau
doti praėjusią vasarą architektų 
stovykloje Šilutėje paruošti at
skirų miesto dalių statybos, se
namiesčio atnaujimo projektai 
bei maketai, atskleidžiantys bū
simą Šilutės veidą po kelerių metų.

Rašytojo Juozo Grušo atmini
mas bus įamžintas ant kapo pa
statytu antkapiu, jo vardu pava
dinta viena nauja Kauno gatve. 
Lietuvos literatūros muziejaus 
skyriumi taps memorialinis Juo
zo Grušo muziejus Kaune, įsteig
tas jo gyventame name. Metinės 
Juzo Grušo vardo premijos susi
lauks geriausias dramaturgijos 
kūrinys.

Rašytojos Ievos Simonaitytės 
devyniasdešimtosios gimimo me
tinės paminėtos sausio 22 d. Vil
niaus dramos teatre. Minėjime 
kalbėjo organizacinės komisijos 
pirm. M. Sluckis, rašytojai J. Bal
tušis, B. Baltrušaitytė ir P. Dir
gėla, lituanistikos studentė Vil
niaus universitete D. Juodvalkytė. 
Rašytojos gimtadieniui skirtą 
vakarą Klaipėdoje surengė viešoji 
I. Simonaitytės vardo biblioteka. 
Apie jos kūrinių reikšmę kalbėjo 
filologijos dr. Vytautas Kubilius, 
I. Simonaitytės kūrinių ištraukas 
skaitė ir jai skirtus Birutės Balt
rušaitytės, Pauliaus Drevinio, Vla
do Nausėdos eilėraščius deklama
vo Klaipėdos dramos treatro akto
riai. Programon taipgi įsijungė 
dalis Audronės Kaukienės vado
vaujamo etnografinio ansamblio 
“Vorusnė”. Gimtadienis paminė
tas ir “Jaunosios gvardijos” kol
choze, Klaipėdos rajone, kur yra 
gimtasis I. Simonaitytės Vanagų 
kaimas.

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, 
Ohio universiteto slavistikos ka
tedros vedėjas, yra įjungtas į du 
amerikiečių ir sovietų keitimosi 
mokslininkais projektus: “Ameri
kos pėdsakai rusų literatūroje” 
ir “Rusijos pėdsakai Amerikos 
literatūroje”. Antrasis projektas 
liečia iš rusų literatūros pasirink
tą Levą Tolstojų. Prof. dr. R. Šil
bajoris yra amerikiečių pusės ko
ordinatorius Tolstojaus projek
tui. Kai jo reikalais lankėsi Mask
voje, buvo pakviestas Vilniun, kur 
sausio 9-12 d.d. skaitė kelias pa
skaitas apie išeivijos poeziją (A. 
Mackų, K. Bradūną, L. Sutemą, 
A. Nyką-Niliūną) ir L. Tolsto
jaus estetines pažiūras. Šia proga 
“Literatūra ir menas” vasario 7 d. 
laidoje paskelbė svečio pasikalbė
jimą su rašytoju Algimantu Bučiu 
apie dabartinę lietuvių literatū
ros būklę bei jos problemas išei
vijoje. Prof. dr. R. Šilbajoris pa
sakojo: “Poezija dar vis gyvuoja, 
kol rašo tokie žmonės, kaip Liūne 
Sutema, Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, 
Jonas Mekas, Bernardas Brazdžio
nis, Vitalija Bogutaitė ir kiti. Sun
kiau su jaunąja karta, nes mažė
ja prieaugis žmonių, mokančių 
taip gerai lietuviškai, kad galė
tų rašyti eilėraščius. Prozos pa
dėtis panaši — dar turime savo 
tarpe Antaną Vaičiulaitį, Jurgį 
Jankų, Paulių Jurkų, Liudą Do
vydėną, Birutę Pūkelevičiūtę ir 
kitus, o prieaugio kaip ir nema
tyti. Ir iš tiesų, jaunam žmogui, 
gimusiam ir augančiam angliškai 
kalbančiam krašte, kuriame jis tu
ri įgyti profesiją, sunku pasišvęs
ti plačios prozos rašymui, nes tai 
atima nepaprastai daug laiko. Dra
moj aktyvus Kostas Ostrauskas. 
Aktyvus, tiesa, ir Jonas Vaitys. 
Rašo Pūkelevičiūtė, kuri taip pat 
yra įdėjus įnašą į vaikų literatūrą. 
Pastarojoj srity, apskritai pasa
kius, daug pasiekę nesame, nors 
turime šiek tiek literatūros . . .”

Rajoniniuose Šakių kultūros 
namuose buvo surengta ataskai
tinė šio rajono liaudies meistrų 
stovyklos darbų paroda. Ta sto
vykla tapytojams, skulptoriams, 
medžio drožėjams ir portretinio 
žanro meistrams 1986 m. vasarą 
buvo surengta “Šešupės”sovchozo 
Panovių kaime, vaizdinguose Še
šupės krantuose. Lankytojų lau
kė parodoje išstatyti B. Jakštie
nės, A. Lozoraitienės, V. Maša- 
nausko nutapyti paveikslai, S. 
Kudirkos medyje išdrožti portre
tai. Parodoje nebuvo ūkį papuo- 
šusių kūrinių: V. Cikanos ąžuo
linės skulptūros, Z. Sederevičiaus 
iš ąžuolo nukalto skulptūrinio 
riboženklio, V. Bukšnaičio iš te
kinto medžio pagamintų šviestu
vų. Kūrybinė Sakių rajono liau
dies meistrų stovykla ateityje 
taps tradiciniu renginiu. Jie yra 
pasiruošę savo kūriniais papuoš
ti Jundilų kaimą — mirusio lietu
vių liaudies šokių kūrėjo Juozo 
Lingio gimtavietę. V. Kst.

I
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •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/«%
term, indėlius 1 metų.................. 71/2°/o
term, indėlius 2 metų................  73/4%
term, indėlius 3 metų..................73M%
GIC -1 m. - (met. pal.).............. 8 %
GIC -1 m. - (mėn. pal.).............  73/a%
RRSP ir RRIF (pensijos)...........73/a%
RRSP1 metų term....................... 8 %
spec. taup. s-tą.............................61/<%
taupomąją s-tą ........................... 6 %
taupymo kasd. palūkanųsąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk.... 3-6 % 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........................ 101/2%
mortgičius nuo............91/a% -12 %

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

A.P GOMES
Raal Estate & Insurance Ltd.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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 Ave. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
----------------------o--------------------------

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

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

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
Šerų, lakštų, pelningo ♦ 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

RASIRI\KI I I
SAU NAMĄ -
su ***

patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu antanas genys

an independent member broker

RF/VIBK professionals inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

Gražina Raškauskienė, b.Sc.

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

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

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

jflllctntO Simpson’s, 176 Yonge St., 
zlIlOlulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

NEI įteikiama II vietos premija už “Atžalyno” paviljoną Užgavėnių karna
vale Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėliai bus teisiami
Teisėjo Deschenes komisija 

pagaliau įteikė vyriausybei 
galutinai paruoštą pranešimą, 
kurį teisingumo ministeris 
Hnatyshyn paskelbė parla
mente š. m. kovo 12 d. (pavar
dės nebuvo paskelbtos). Drau
ge su pranešimu buvo paskelb
tas ir vyriausybės nutarimas 
priimti tiktai kai kurias Desche
nes komisjos rekomendacijas, 
būtent: teisti 20 asmenų, ku
rių byloms yra pakankamai 
medžiagos (tai bus pavesta 
RCMP policijai ir teisingumo 
ministerijai); teisti ne tiktai 
nacių karo nusikaltėlius, bet 
ir visus kitus karo nusikaltė
lius bei asmenis, nusikaltu
sius žmonijai; pertvarkyti bau
džiamąjį kodeksą, kad tokios 
bylos galėtų būti keliamos Ka
nadoje. Vyriausybė atmetė ko
misijos rekomendaciją paleng
vinti karo nusikaltėlių išda
vimą Izraeliui arba Sov. Są
jungai. Karo nusikaltėliai, pa
gal pakeistą įstatymą, bus tei
siami Kanadoje. Įstatymo pa
keitimui reikės 2-4 metų.

Deschenes komisija peržiū
rėjo apie 800 atvejų, kurių dau
giau kaip 600 atmetė, likusius 
238, įskaitant 20 rimtų nusikal
tėlių, rekomendavo tolimes
niam tyrimui.

Iš vyriausybės pareiškimo 
paaiškėjo, kad Kanadoje OSI 
nebus steigiama. Tardymo dar
bas bus pavestas R.CMP ir tei
singumo ministerijai. Iš Sov. 
Sąjungos gauti nusikaltimo įro
dymai bus priimami, jeigu jie 
bus specifiškai patikimi ir 
lies sunkius karo nusikaltimus.

Tautinės grupės yra gana 
patenkintos Deschenes komi
sijos pranešimu bei vyriausy
bės nutarimu, kuris atsižvel
gė ir į tautinių grupių pagei
davimus. Taigi visa tautinių 
grupių akcija Deschenes komi
sijos reikalu buvo reikšminga.

Spaudoje platokai nuskambė
jo užsienio reikalų ministeri
jos atsisakymas kariniu Izrae
lio atstovu Kanadai priimti 
gen. mjr. A. Jaroną, kuris to
kiom pareigom buvo patvirtin
tas Izraelio ambasadoje Va
šingtone. Izraelio ambasada 
Otavoje karinio atstovo netu
ri. Buvo planuojama, kad gen. 
mjr. A. Jaronas tvarkys kari
nius Izraelio reikalus ir su 
JAV, ir su Kanada. Dabar Iz
raeliui tokiems ryšiams su Ka
nada reikės surasti kitą kari
ninką. Normaliai Kanados at
sisakymas nepriimti užsienio 
šalies paskirto diplomato ne
susilaukia platesnių komen
tarų. Tokį atvejį dažniausiai 
stengiamasi nutylėti, tačiau 
šį kartą spaudą pasiekė ne
oficialios nuogirdos, kurias 
buvo priverstas patvirtinti 
Kanados užsienio reikalų mi
nisteris J. Clarkas. Jis betgi 
nesutiko atskleisti gen. mjr. A. 
Jarono atmetimo priežasčių. 
Kariniu Izraelio atstovu Ame
rikai Pentagono vadai jį per
nai patvirtino tik po ilgo del
simo ir Izraelio spaudimo. Kai 
1982 m. Izraelis pradėjo inva
ziją Libanan ir užėmė Beirutą, 

J&L SULIMIERSKbnd assoc, MMLWjF jgįgį,

INCOME ims
10% nuolaida “Tėviškės žiburių” skaitytojams

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

pik. A. Jaronas vadovavo divi
zijai, kurios žinioje buvo pa
lestiniečių pabėgėlių Sabros ir 
Šatilos stovyklos. Jose rugsėjo 
16-18 d.d. Izraelio talkininkais 
laikomi krikščionių falangistų 
milicininkai nužudė apie 700 
vyrų, moterų ir vaikų.

Pik. A. Jarono vadovaujama 
divizija milicininkų vykdomas 
žudynes Sabros ir Šatilos sto
vyklose sustabdė tik po trijų 
dienų, kai sensacinga žinia jau 
buvo pasiekusi pasaulio spau
dą. Šį tragišką įvykį tyrusi spe
ciali Izraelio komisija pik. A. 
Jaroną pripažino iš dalies kal
tu dėl šio įvykio ir rekomen
davo, kad jam trejus metus ne
būtų leista vadovauti kovos 
daliniams fronto linijose. Tą 
laikotarpį pik. A. Jaronas pra
leido administracinėse parei
gose, o tada susilaukė genero
lo majoro laipsnio ir buvo at
siųstas kariniu Izraelio atsto
vu Vašingtonan. Pentagonas 
patvirtinimą šiom pareigom 
ilgokai delsė, nes tada aštrios 
įtampos tarp JAV ir Izraelio 
buvo susilaukta dėl žydų kil
mės amerikiečio J. Pollardo, 
dirbusio karo laivyno žvalgy
boje, apkaltinimo paslapčių 
išdavinėjimu Izraeliui. Mat 
pastarąjį špionažan įjungė 
Izraelio aviacijos pik. A. Sella, 
dabar pakeltas į brigados ge
nerolus. Nenuostabu, kad Va
šingtone šaltai buvo sutiktas 
ir gen. mjr. A. Jaronas, kari
niu atstovu priimtas tik dėl 
Izraelio spaudimo.

Kanados spaudoje spėlioja
ma, kad įtakos užsienio reika
lų ministerio J. Clarko spren
dimui turėjo ne tik palestinie
čių žudynės Beirute, bet ir teis
mas Vašingtone, atskleidęs ne
švarius Izraelio darbelius, kai 
amerikietis žydas buvo įjung
tas JAV žvalgybos duomenų iš
davinėjimui. Įdomiausia, kad 
iš trijų Toronto dienraščių tik 
“The Toronto Sun” kovo 7 d. 
laidoje paskelbė vedamąjį, 
aštrokai puolantį Kanados už
sienio reikalų minister} J. 
Clarką dėl jo atsisakymo kari
niu Izraelio atstovu Kanadai 
priimti gen. mjr. A. Jaroną. 
Vedamajame Izraelis vadina
mas vieninteliu Kanados są
jungininku Artimuosiuose Ry
tuose, pastovios demokrati
jos tvirtove. Skaitai ir stebie
si: negi tokia kritika J. Clar- 
kui ir tuo pačiu Kanadai turi 
ryšį su šio dienraščio leidėjo 
pareigoms pasirinktu žydų kil
mės politiku Paul V. Godfrey, 
buvusiu metropolinio Toronto 
tarybos pirmininku? Neteko 
girdėti, kad aštrių priekaiš
tų būtų susilaukusi Australi
jos vyriausybė, atsisakiusi ofi
cialiam vizitui kovo pabaigo
je priimti dabartinį Izraelio 
prekybos minister) A. Šaroną, 
kuriam 1982 m. teko būti kraš
to apsaugos ministeriu, vado
vauti Izraelio invazijai Liba
nan ir susilaukti daug prie
kaištų dėl palestiniečių žudy
nių Beirute, Sabros ir Šatilos 
stovyklose.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tuntininkė ps. A. 

Saplienė nuo š. m. sausio 1 d. pa
sitraukė iš tuntininkės pareigų. 
Skautės, vadovės ir tėveliai reiš
kia nuoširdžią padėką už vadova
vimą. Nauja tuntininkė tapo v.s. D. 
Keršienė, pavaduotojos — v.s. fil. 
J. Neimanienė ir s. R. Žilinskie
nė. Visais “Šatrijos” tunto reika
lais skambinti tuntininkei tel. 
762-5521. J.D.B.

• 1986 m. LSS pirmijos skelb
to rašinių konkurso antroje grupėje 
I vietą laimėjo prit. skautė Lina 
Mockutė Toronte už rašinį “Die
vas, žmogus, atominė jėga”, tre
čioje grupėje — sk.v.v.sl. Tomas 
Dundzila Čikagoje už rašinį “Lie
tuvis Afganistane”.

• Į “Ažuolo-gintaro” vadovų- 
vių mokyklą registruojasi skautai 
nuo 17 metų, skautės — nuo 16 m. 
I-mo p.l., bet gali būti ir vyresni. 
Vadovų trūksta, o šie kursai duo-’ 
da daug žinių ir praktikos. Re
gistruotis per tuntininkus.

• LSS tarybos pirmija skel
bia lietuvių skautų sąjungos va
dovybės rinkimus. Juose dalyvau
ja visi skautai-tės ne jaunesni 
kaip 18 metų, užsimokėję nario 
mokestį už trejus šios kadenci
jos metus. Prezidiumui sąrašus 
pristato vienetai arba pavieniai 
iki kovo 23 d. šiuo adresu: v.s.fil. 
V. Varnas, 2307 Lyric Ave., Los 
Angeles, CA 90027, USA.

ROBERTAS KALVAITIS, pasižy
mėjęs futbolo žaidėjas. Jis yra jau
niausias Zigmo ir Marijos Kalvai
čių sūnus, lankė “Holy Rosary” pra
džios mokyklą ir “Aidershot” gim
naziją Burlingtone, Ont. Baigia stu
dijuoti inžinerijos mokslus Mc
Master universitete Hamiltone. 
Jau penkeri metai žaidžia universi
teto “Marauder” futbolo komando
je. Šiais metais išrinktas į visos 
Kanados universitetų rinktinę (ge
riausias “defensive end”) ir atitin
kamai apdovanotas. Jis reiškiasi ir 
kitose sporto šakose. Prieš porą me
tų pateko į Šiaurės Amerikos krep
šinio rinktinę ir atstovavo Hamil
tono “Kovui” Australijoje. Gavo dar
bą “Dofasco” plieno įmonėje inži
nerijos skyriuje Hamiltone

“AUŠROS” ŽINIOS
Kovo 11 d. George Harvey gim

nazijos patalpose įvyko York 
lygos krepšinio rungtynės “Auš
ra” — “Vytis”. Laimėjo “Aušra” 
86:76 (50:38). “Aušroje” žaidė: S. 
Žulys 27, V.Gataveckas 29, R. Un- 
derys 11, V. Dementavičius 5, K. 
Bartusevičius 8, G. Simpson 6.

Kovo 27, 28, 29 d.d. “Aušros” vy
rų krepšinio komanda yra pakvies
ta į Golden Ball turnyrą, kurį 
rengia Molsono ir Adidas bend
rovės. Turnyras įvyks Martin
grove, Westway, Burnhamthorpe 
ir Vincent Massey gimnazijos 
patalpose.

Molsonas tokį turnyrą rengia 
kartą per metus ir pakviečia 
pačias pajėgiausias krepšinio 
komandas. K.Š.

Edmonton, Alberta
LIETUVIŠKAS PAMALDAS Lie

tuvių namų koplyčioje vasario 8 
d. atlaikė iš Toronto atvykęs Pri
sikėlimo parapijos klebonas kun. 
A. Simanavičius. Keletą giesmių 
pagiedojo sol. Algis Simanavičius. 
Liturginius skaitymus atliko Al
gis Dudaravčius. Po pamaldų L. 
namų auditorijoje svečias kuni
gas ir Algis Simanavičius su Po
nia bei visi dalyviai buvo pavai
šinti kavute, sumuštiniais bei py
ragais.

P.p. Simanavičiai lankėsi Ed- 
montone ryšium su dukters Rasos 
Simanavičiūtės vestuvėmis. Ji iš
tekėjo už “Argonauto” futbolo 
komandos žaidėjo Lance Chomyk. 
Jo tėvai gyvena Edmontone; jie 
čia suruošė šaunų povestuvinį 
pobūvį. Jaunieji - Rasa ir Lance 
susituokė Toronte š. m. sausio 
mėnesį.

VASARIO 16 MINĖJIMAS, su
rengtas KLB Edmontono apylinkės 
v-bos, įvyko Lietuvių namuose 
vasario 21 d. vakarą. Minėjimą pra
dėjo įžanginiu žodžiu apylinkės 
pirm. Aglis Dudaravičius. Sugie
dojus himną, tolimesnei progra
mai vadovauti buvo pakviestas 
dr. P. Klemka. Pastarasis, pasvei
kinęs dalyvius ir apibūdinęs iš
kilmės eigą, visus supažindino su 
talentinga ir jauna tautiete poete- 
menininke Edita Nazaraite. Jos 
paveikslai ir akvarelės buvo iš
kabinti parodai L. namų salėje. 
Norintieji galėjo juos vietoje įsi
gyti arba užsisakyti.

Iškilmės dalyviai buvo pakviesti 
bendrai savitarnos vakarienei. Po 
vakarienės, paruoštos šaunių mū
sų šeimininkių, buvo tęsiama ofi- 

(Nukeltą į 9-tą psl.)

,LT. I-L LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA: 
61/4% už 90 dienų term. indė). 
63/4% už 6 mėn. term, indėlius 
7’/2% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73A% už 3 m. term, indėlius 
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
73/4% už pensijų planą , 

(variable rate)
81/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą- RRIF

(variable rate) 
674% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
53M»% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....10%%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 9’/s%
2 metų ...................
3 metų ....................10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame Iki $65,000 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.

RE^IKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas st. west 
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

232-2322
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. MOSS LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E1G7

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 8ELVIA ROAD, ------------------- ---------- —------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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



Paramos gavo 36 organizacijos
Metinis Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo narių susirinkimas

Oratorija “Baptizo vos” 
(Krikštiju jus) jau sukurta. Jos 
autoriai — poetas Bernardas 
Brazdžionis ir muzikas Br. TORONTO

1987 m. kovo 8 d., 4 v.p.p., para
pijos salėje įvyko metinis narių 
susirinkimas. Dalyvavo 252 nariai 
ir keletas svečių bei kitų lietu
vių kredito kooperatyvų atstovai: 
“Paramos” — V. Aušrotas, “Tal
kos” — J- Stankus ir R. Kontenis. 
Susirinkimų punktualiai pradėjo 
valdybos pirm. dr. S. Čepas, pa
sveikindamas ir primindamas, 
kad 1986 m. mirė 32 nariai. Jie 
buvo pagerbti atsistojimu ir kar
tu su kun. Aug. Simanavičiumi 
bendra malda. Po to perskaity
tas praėjusių metų susirinkimo 
protokolas, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Dr. S. Čepas, savo pranešime pa
sidžiaugė, kad 1986 m. buvo sėk
mingi. Iš gauto pelno numatytą 
nuošimtį gavo ne tik banko nariai, 
bet ir 21,483 dol. paramos gavo 
36 organizacijos. Daugiausia pa
ramos gavo Maironio mokykla — 
2,500 dol. ir Vasario 16 gimna
zija — 2,000 dol. Kitos organiza
cijos gavo po mažiau. Iš to pelno

Paleisti lietuviai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kalėjimo, kuriame laukė teis
mo. Jis buvo kaltinamas bend
radarbiavimu su pogrindžio 
spauda.

Kun. Sigitas Tamkevičius, 49 
metų amžiaus, 1983 m. nuteis
tas 10 metų, buvo atvežtas 1986 
m. pabaigoje į Vilnių iš Per
mės lagerio. Tardytojai parei
kalavo pasirašyti raštą, kuriuo 
pripažįsta savo kaltę, bet kun. 
S. Tamkevičius nesutiko. Tada 
jis vėl buvo grąžintas Permės 
lagerin. Dabar atėjo žinia, kad 
jis antrą kartą atgabentas Vil
niun. Saugumiečiai žada lais
vę, jeigu sutiks pasirašyti ati
tinkamą pareiškimą.

Gauta žinia, kad ir kun. Al
fonsas Svarinskas iš Permės 
lagerio atgabentas Vilniun ir 
laikomas Saugumo kalėjimo 
rūsiuose. Ten jis tardomas. Ma
noma, kad ir jam žadama lais
vė, jeigu sutiks pasirašyti ati
tinkamą raštą — prisipažini
mą prie savo nusikaltimų.

Ir kun. A. Svarinskas, ir kun. 
S. Tamkevičius yra nuteisti 10 
metų lagerio už veiklą Tikin
čiųjų teisėm ginti komitete. Inf.

AukosBendruomenei
KLB veiklai, gynybai nuo šmeiž

tų, lietuvių reprezentacijai, lie
tuviškam jaunimo švietimui Va
sario 16 proga gauta aukų.

$100.00 — P. Kanopa, St. Baršku
tis, S. V. Liuimos; $50.00 — H. But
kevičius, Tėvai pranciškonai, E. 
A Abromaičiai; $40.00 — V. K.; 
$30.00 — Juozas Staškevičius, N. 
Gailius; $25.00 — A. V. Grybas, A. 
S. Sakus, Ed. Daniliūnas; $20.00 — 
L. Gutauskas, G. Melnykas, A. 
Paulius, A. J. Lajukas, V. Bačėnas, 
J. Budrys, B. Baltaduonis; $15.00 
- Kaz. Otto; $10.00 — L. A. Stul- 
ginskas, P. Gaidelis, B. Trukanavi- 
čius; $5.00 — V. Beniušis, V. Mor
kūnas, P. Vilutis, A. Pranckevičius.

AUKOS ARCHYVUI-MUZIEJUI
$1,000.00 — Kostas Strikaitis iš 

Winnipego; $100.00 — prel. J. Ber- 
tašius; $50.00 — Henrikas Nagys; 
$25.00 — dr. A. Plioplys; $20.00 — 
P. Daržinskas, V. Krikščiūnas; 
$5.00 —Evarestas F.

KLB kultūrinių ir mažųjų kolo
nijų reikalams pirmininkė Rasa 
Kurienė su paskaitomis aplankė 
Vakarų Kanados lietuvių koloni
jas ir parvežė $1,100.00 auką. Au
kojo šios KLB apylinkės valdybos: 
po $250.00 — Vankuverio ir Kal- 
gario; po $300.00 — Edmontono 
ir Winnipego.

KLB valdyba visiems nuošir
džiai dėkoja. J. Krištolaitis, 

iždininkas 

-ŠYPSENOS—
Asilo sąvoka

— Mano drauge, leisk man 
pasakyti, jog tu esi asilas!

— Nesuprantu!
— Ko čia, atleiskite, nesu

prasti ...
— Nesuprantu, ar todėl esu 

tavo draugas, kad esu asilas, 
ar todėl esu asilas, kad esu 
tavo draugas.

Moderni pedagogika
— Kaip tau sekasi auklėti 

sūnų?
— Ačiū, gerai, aš jau pripra

tau jo klausyti!

dar liko 366,236 dol. banko rezer
vui, kuris dabar pasiekė — 1,532,- 
186 dol. Rezervas yra visų banko 
narių nuosavybė bei apsauga nuo 
kokių nors netikėtumų.

Didelis palūkanų nepastovumas 
kai kurias finansines organiza
cijas įstūmė į bankrotą. Mūsų 
kooperatyvo grėsmė nepalietė. 
Mūsų kooperatyvo paslaugomis 
šiek tiek naudojasi ir kitų tautų 
žmonės. Darbas banke pasidarė 
sklandesnis, įvedus kompiuterinę 
sistemą. Statute buvo padaryta 
kai kurių pakeitimų: dabar ko
operatyvo nariai, skaitant as
menines paskolas ir mortgičius, 
gali gauti paskolų net iki 250,000 
dolerių. Anksčiau galėdavo gauti 
tik 150,000. Prisikėlimo kredito 
kooperatyvo kapitalas peršoko 32 
mil. dolerių.

1987 m. mūsų kooperatyvui yra 
sukaktuviniai — 25 nuo jo įstei
gimo. Ta sukaktis bus stengiama
si atžymėti kokiu nors leidiniu 
bei iškilmingu pobūviu. Tuo rei
kalu laukiama iš narių pasiūly
mų. Pirmininkas savo pranešimą 
baigė padėka savo bendradar
biams ir visiems banko nariams 
už pasitikėjimą savu kredito ko
operatyvu.

Pranešimus padarė ir kiti to 
banko pareigūnai. Jų pranešimuo
se skirtingi banko reikalai buvo 
paliečiami smulkiau. Susirinki
mas išrinko naujus valdybos ir 
komisijų pareigūnus. Be balsavi
mų buvo perrinkti tie patys pa
reigūnai, kurių terminas buvo pa
sibaigęs, nes daugiau kandidatų 
nebuvo. Valdybon išrinkti — dr. 
S. Čepas ir V. Vaičiūnas, revizi
jos komisijon — D. Keršienė, į 
paskolų komisiją — P. Kuliavas. 
Buvo patvirtintas ir buhalteris 
(chartered accountant). Susirin
kimo pabaigoje buvo piniginė lo
terija su keletu laimikių, kavutė 
ir užkandžiai. J. V.

Edmonton, Alberta
(Atkelta iš 8-to psl.) 

cialioji programos dalis. Dr. P. 
Klemka paskaitą skaityti pakvietė 
viešnią iš Rytų Kanados — KLB 
krašto v-bos narę, kultūros komi
sijos pirmininkę — Rasą Lukoševi- 
čiūtę-Kurienę. Pastaroji Kanadoje 
gimusi jaunosios kartos atstovė, 
sužavėjo visus ne vien tik įdomiu 
gilių minčių paskaitos turiniu, 
bet ir gražia, aiškia, taisyklinga 
lietuvių kalba. (Rasa turėjo taip 
pat pasikalbėjimą su vietos val
dyba įr grupę tautiečių fynamuo- 
se minėjimo išvakarėse, pehkt^- 
dienį, vasario 20 d. Čia ji patei
kė informacinio pobūdžio prane
šimą apie įvykius, dabartinę pa
dėtį bei veiklą lietuvių kolonijo
se Kanadoje ir visame laisvame 
pasaulyje; nušvietė taip pat ir 
ateities projektus bei planus).

Prieš oficialios dalies pabai
gą dr. P. Klemka pakvietė scenon 
darbštųjį KLB Edmontono apylin
kės primininką Algį Dudaravičių. 
Čia jautriu sveikinimo žodžiu Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė įteikė jam 
KLB-nės kultūros komisijos vardu 
kultūrinininko - visuomenininko 
premiją: pažymėjimą ir $1000 če
kį. Už atliktus darbus jaunimo 
veikloje pažymėjimus ir po $200 
čekį Rasa įteikė Angelei Augytei- 
Loyer ir Kristinai Kasperavičiū- 
tei. Visiems dalyviams sustojus, 
Rasa, Algis, Angelė ir Kristina 
buvo pagerbti ilgu rankų plojimu.

Ilgu rankų plojimu buvo paly
dėtas ir meninės programos atli
kėjas — jaunas ir talentingas, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos daini
ninkas Vaclovas Povilonis. Jis, 
grodamas akordeonu ar gitara, 
puikiai atliko lietuviškų dainų 
pynę, kuri ilgai pasiliks dalyvių 
atmintyje. Svečias padainavo taip 
pat keletą dainų anglų, ukrainie
čių ir ispanų kalbomis. Ačių Tau, 
Vaclovai!

Po meninės programos sekė šo
kiai, grojant pakaitomis akordeo
nu Vaclovui Poviloniui ir stereo- 
muzikai. Veikė bufetas vadovau
jant Valteriui Dovidaičiui. Prie 
durų pareigas atliko Edvardas 
Melikauskas.

Šokių pertraukos metu aukas 
Kanados Lietuvių Bendruomenei 
ir Edmontono apylinkei rinko 
Eileen Kadienė ir Marytė Duda- 
ravičienė. Surinkta $320. Iš jų 
pusė ($160) bus pasiųsta KLB cent
rui, kita pusė panaudota Edmon
tono apylinkės reikalams.

Į ŠILTESNIUS KRAŠTUS dalį 
žiemos praleisti buvo išvažiavę 
Antanas ir Agnė Kontrimai - Mek- 
sikon, dr. Juozas ir Bronė Pilipa
vičiai į Havajus, Kostas ir Birutė 
Žolpiai, Juozas ir Ona Popikaičiai 
į Karibų salas bei Venecuelą.

Dobilas

Markaitis, SJ. Ji bus atlikta 
Toronte jungtinio choro 1987 
m. lapkričio 14 d. Ryersono 
instituto teatro salėje. Pirmoji 
jungtinio choro repeticija — 
balandžio 22, trečiadienį, 7.30 
v.v., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Kviečiami įsijungti 
chorai ir paskiri asmenys. Visi 
balsingi tautiečiai turėtų pri
sidėti prie šios oratorijos at
likimo Lietuvos krikščionybės 
sukakties proga. Dėl repetici
jų laiko bus susitarta per pir
mąją repeticiją. Oratorijos rei
kalais kreiptis į V. Verikaitį 
tel. 534-3120.

A. a. dr. Klemensas Liutkus, 
81 m. amžiaus, mirė 1987 m. 
kovo 13 d. Queensway General 
ligoninėje, Mississaugos mies
te. Palaidotas kovo 16 d. iš Lie
tuvos kankinių šventovės lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. 
Velionis gimė Budiškių k., Sa
ločių vis. Mokėsi Vidugirių 
pradžios mokykloje, Biržų gim
nazijoje, Telšių mokytojų se
minarijoje, Klaipėdos preky
bos mokykloje. Kurį laiką mo
kytojavo Lietuvoje. Gyvenda
mas Austrijoje, studijavo eko
nominius mokslus Insbruko

Antrą paskaitą serijoje “Krikš
čionybė Lietuvoje” kovo 15 d. 
Toronto Lietuvių namuose 
skaitė jauna istorikė dr. Rasa 
Mažeikaitė apie dramatiškus 
krikščionybės kelius į Lietu
vą, išsamiai gvildendama Min
daugo, Algirdo ir Jogailos 
pastangas. Įžangoje Prisikė
limo par. choras, vadovauja
mas V. Verikaičio, pagiedojo 
dvi lietuviškas giesmes. Su 
paskaitininke klausytojus su
pažindino A. Sungailienė, nu
šviesdama jaunos istorikės 
kelią išeivijoje ir jos darbus
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/Advokatė
JOANA E. KURAS, ll b.
atidarė sax/o ra.štinQ

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Ontario vyresniųjų piliečių 
ministerija pagerbs darbais 
pasižymėjusius pensininkus 
specialiais žymenimis. Visi 
gali siūlyti kandidatus. Blan
kai gaunami: Office for Senior 
Citizens’ Affairs, 6th Floor, 
76 College St., Queen’s Park, 
Toronto, Ont. M7A 1N3. Tel. 
(416) 965-5106. Kandidatų siū
lymai priimami iki š. m. ba
landžio 15 d.

A. a. sesuo Michaelė Brizgy- 
tė staigiai mirė kovo 11 d. Šv. 
Mykolo ligoninėje. Kovo 12 d., 
8 v.v., Prisikėlimo šventovėje 
buvo kalbamos maldos prie jos 
karsto. Kovo 13 d., 10 v.r., bu
vo atnašautos gedulinės Mi
šios, ir velionė išvežta į Put- 
namą, JAV-se, kur N. Pr. Mari
jos vienuolija turi savo kapi
nes. Velionė yra vysk. V. Briz- 
gio sesuo, žymiai jaunesnė už 
jį. Ji daug metų gyveno Toron
te, ruošė vaikus pirmajai Ko
munijai, uoliai lankė ligo
nius, dalyvavo įvairiuose pa
rengimuose.

un-te ir ten gavo daktaro 
laipsnį. Po karo atvykęs Kana- 
don vertėsi statyba, kurį lai
ką reiškėsi visuomeninėje 
veikloje, ypač Lietuvos atgi
mimo sąjūdyje. Velionis ilgai 
sirgo ir buvo rūpestingai slau
gomas žmonos Julijos.

KLB krašto valdyba trečia
me savo posėdyje aptarė su 
Deschenes komisijos praneši
mu susijusius reikalus. Skel
bimas “Protect the Innocent” 
buvo įdėtas dienraščiuose 
“The Globe a. Mail”, “La Pres- 
se” ir “Whig Standard” Kings- 
tone. Prisidėjo ir kitos tauti
nės grupės. Taip pat aptartas 
tradicinis baltiečių vakaras, 
kuris įvyks Otavoje balandžio 
1 d. Jame dalyvaus dr. M. Ulec- 
kienė ir R. Kurienė. Pastaroji 
padarė pranešimą apie savo 
kelionę į Kanados vakarus. 
Buvo apžvelgtas Vasario 16 
renginys penktadienio vaka
re. Pasidžiaugta jo sėkmin
gumu.

KLB Toronto apylinkės val
dyba, pirmininkaujama L. Ra-

akademinėje srityje. Pažymė
tina, kad R. Mažeikaitė jau 
baigė rašyti savo disertaciją 
iš Lietuvos istorijos ir š. m. 
balandžio 9 d. ją gins Fortha- 
mo un-te Niujorke. Popietei va
dovavo paskaitų komisijos 
pirm. kun. P. Dilys. Jam buvo 
džiugu matyti gausią auditori
ją — per 300 klausytojų. Pasta
rieji po paskaitos vaišinosi 
kava ir dalinosi paskaitos įspū
džiais.

Vokiečių laikraštis “Deut
sche Presse”, leidžiamas To
ronte, Vasario 16 proga (1987. 
II. 11) išspausdino ilgoką 
straipsnį “Zum Unabhaengig- 
keitstag Litauens”. Jo auto
rius — dr. Olgred Aule, estas, 
gyvenantis Vokietijos Miun
chene. Jis yra pirmininkas 
Baltiečių draugijos Vokieti
joje. Prie labai gero straips
nio pridėta buvusio paskuti
nio Lietuvos prezidento A. 
Smetonos nuotrauka. Už tokį 
straipsnį vertėtų padėkoti 
laikraščio redakcijai (“Deut
sche Presse”, 455 Spadina

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Fill CHAPll 2180 HuronUria St.. 27$-FM>
HMliBĮgmillMgll!mHW|l

BONCltVAlltS CHAFtl 436 Ronc»»v*ll«» Ava.

dzevičiaus, posėdžavo kovo 10 
d. Prisikėlimo par. patalpose. 
Sudaryta komisija įstatams ir 
rinkimo taisyklėms paruošti 
bei pakeisti. Jai vadovauja 
V. Kulnys. Pranešimą apie 
“Vilniaus” paviljono įrengi
mą Karavano metu padarė ko
misijos pirm. R. Jasienė. Šiai 
komisijai tenka sunki parei
ga, nes reikia sudaryti pro
gramą devyniom dienom, pri
sitaikyti prie Karavano ren
gėjų reikalavimų, organizuoti 
talką paviljono gamybai ir t.t.

' Karavanas š. m. ,bus birželio 
19-27 d.d. “Vilniaus” paviljo
ne numatoma programoje pa
minėti ir Lietuvos krikščio
nybės sukaktį. 1988 m. Vasa
rio 16 minėjimo komisijai su
tiko vadovauti R. Strimaitis.

A. a. Jadvygos Pikšilingie- 
nės atminimui vietoje gėlių 
A. Bliskienė ir R. Stepulaitis 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $20.

Ave., Suite 303, Toronto, 
Ont. M5S 2G8).

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 674-1068Iš okupuotos Lietuvos To
ronte yra gauti keli spalvoti 
atvirukai su Vilniaus bei Tra
kų vaizdais ir įrašais tik rusų 
ir anglų kalbomis. Nėra jokio 
lietuviško įrašo. Atvirukai iš
leisti Maskvoje “Plakat” lei
dyklos 1984 m., spausdinti 
“Krasnyi proletarii” spaustu
vėje. Nuotraukos — V. Polia- 
kovo. Pažymėtina, tai kad įra
šuose aiškiai matyti lenko ran
ka.. Pvz, lQks, įrašąs: “Atheism 
Museum of the Lithuanian 
SSR (the former St. Kasimir 
Polish — Roman Catholic 
Church).” Štai kitas įrašas: 
“Vilnius. The Ensemble of Po
lish — Roman Catholic Chur
ches of St. Ann and Bernar- 
dinsky”. Ant atviruko su Vil
niaus katedros nuotrauka iš
spausdintas platus propagan
dinis paaiškinimas vien rusų 
kalba. Tai ženklai, liudijan
tys sovietinę rusinimo poli
tiką, siekiančią rusų kalbos 
įsigalėjimo Lietuvoje ir lie
tuvių kalbos išstūmimo.

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. „
--•r-*- *-37) metų patirtis vakarų Tordhtb ir Hfrjh'PėrkO'rajonuose.

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

ronto Maironio mokyklos choras, vadovaujamas muzikės D. VISKONTIENĖS, dainuoja Užgavėnių karnavale 
Lietuvių namuose 1987 metų vasario 28 dieną Nuotr. St. Dabkaus

■ YORKt CHAPIL 2357 Bloor St. W 
767-3153

X EKSKURSIJOS
Į 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 i visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

X BACESIAS
All Seasons Travel, B.D

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

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.

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

MASKELL INSURANCE

All THE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-08141
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

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.

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

T\T) T? 0 TTT7 O insurances
| Jit Tr 0 ±1 Ij-IA 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*

DRA IDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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F^čiskčiitų serija 
“Krikščionybė Lietuvoje”

Trečioji paskaita 

prof. JULIAUS SLAVĖNO: 
“Reformacija Lietuvoje ir jos 

pėdsakai”
kovo 29, sekmadienį, 5 valandą po pietų,

Prisikėlimo parapijos salėje
Ketvirtoji ir paskutinė serijos paskaita — 

prof. VYTAUTO VARDŽIO: 
“Krikščionybė lietuvių tautos gyvenime” 
balandžio 5, sekmadienį, 5 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje. Visus kviečiame dalyvauti!

Lietuvos krikščionybės sukakties komiteto Kanadoje 
paskaitų komisija

10 TORONTO
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos — kovo 
19-22 d.d. Vedėjas — kun. V. Pik
turna iš JAV. Rekolekcijos prasi
dės kovo 19, ketvirtadienį, 11 v.r. 
Mišiomis, konferencija — pamoks
lu ir Kryžiaus keliais, 7 v.v. — 
Mišios ir pamokslas ir Kryžiaus 
keliai; šeštadienį, 11 v.r. — Mi
šios, pamokslas ir Kryžiaus ke
liai, 5.30 v.p.p. — Mišios ir pa
mokslas; sekmadienį — reguliaria 
tvarka. Autobusas rekolekcijų 
dienomis veš maldininkus Anapi
liu ketvirtadienio, penktadie
nio ir šeštadienio rytais iš Isling- 
tono požeminio stoties 10.30 v.r.

— Religinės šalpos popietė — 
kovo 22, sekmadienį po 11 v.r. Mi
šių, didžiojoje Anapilio salėje. 
Pajamos skiriamos Lietuvos tikin
tiesiems šelpti. Meninę programą 
atliks pianistas V. Pacevičius ir 
poetė A. Totoraitienė. Bilietus 
įsigyti pas S. Kalūzienę tel. 270- 
9826 arba A. Miklovaitienę tel. 
249-9493. Visus dalyvauti kviečia 
Kat moterų dr-ja.

— Sekmadieniais galima pietau
ti parapijos salėje po 9.30 v.r. ir po
11 v.r. Mišių. Maistą paruošia J. 
Bubulienė.

— A. a. Jadvyga Pikšilingienė iš 
Wasagos palaidota 1987 m. kovo 13 
d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje.

— Pakrikštyta Alena-Karolė, 
Edvardo ir Karolės Mozūraičių 
dukrelė, 1987 m. kovo 7 d.

— Mišios už a.a. Stasį Kviecins- 
ką — balandžio 1, trečiadienį, 
10 v.r., Lietuvos kankinių šven
tovėje.

— A. a. Klemensas Liutkus pa
laidotas kovo 16 d. lietuvių ka
pinėse.

— Paaukojo: religinei Lietuvos 
šalpai $100 — J. Arštikaitis, $10 —
l. Ross; parapijai $50 — I. Ross; 
Motinos Teresės labdarai $100 — 
B. Galinienė.

— Mišios kovo 22, sekmadienį,
9.30 v.r. — už a.a. Juozą Kriaučiū
ną, 11 v.r. — už a.a. Juozą Vaške
vičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 15 d. pamaldose buvo 

prisimintas Jonas Kelertas, 88 m., 
miręs 1987 m. vasario mėn. Čika
goje.

— Kovo 22 d., 9.45 v.r., pamaldos 
su Šv. Vakariene.

— Kovo 29 d. pamaldos 9.45 v.r. 
Bus įvesdinta'nauja parapijos ta
ryba į savo pareigas. Posėdyje 
kovo 11 d. tarybos nariai pasisky
rė pareigomis: E. Steponas — pir
mininkas, E. Bartminas ir G. Šer
nas — vicepirmininkai, M. Damba- 
rienė ir E. Delkuvienė — sekreto
rės, J. Novog — iždininkas, E. Pa
mataitis ir V. Stanaitis — ūkve
džiai, A. Šernaitė — jaunimo rei
kalams, I. Šturmienė — socialinei 
veiklai, V. Dauginis — atstovas 
Toronto liuteronų taryboje, E. 
Varden — narys.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— Valdybos posėdis — kovo 26 d.,

7.30 v.v.
— Visuotinis LN ir “Labdaros” 

narių susirinkimas — kovo 29 d.,
2.30 v.p.p.

— Pagerbiant a.a. Algį Puterį, 
pasiųsta auka Toronto Maironio 
mokyklai $100; pagerbiant a.a. 
seselę Michaelę, pasiųsta auka 
Vaikų darželio remontui $100 ir 
seselėm $50.

— Svečių knygoje pasirašė Ona 
ir Vytautas Jokūbaičiai iš Kliv- 
lando.

— Toronto LN ir “Labdaros” 1986
m. apyskaitos ir metinio susirin
kimo pranešimas buvo nariam iš
siųstas kovo 13 d. Nariai, negavę 
šio pranešimo, prašomi kreiptis į 
LN tel. 532-3311 arba raštu, 1573 
Bloor St. West, Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

REIKALINGA PRIEŽIŪRA dviem 
vaikam - vieno mėnesio ir dvejų 
metų pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį maždaug nuo 9 v.r. - 
5 v.p.p. Bloor-Prince Edvard rajone 
Toronte. Suinteresuotos prašomos 
skambinti telefonu 239-8086.

Prof. JULIUS SLAVĖNAS, 
istorikas, skaitys paskaitą “Refor
macija Lietuvoje ir jos pėdsakai” 
Toronto Prisikėlimo parapijos sa
lėje 1987 m. kovo 29, sekmadienį, 
5 v.p.p. Paskaitą rengia lietuvių 
visuomenei Lietuvos krikšto sukak
ties komiteto paskaitų komisija 

'/ Prisikėlimo parapijos žinos 
' — Metinės rekolekcijos, kurias 
ves kun. dr. T. Žiūraitis, OP, pra
sidės balandžio 6 d., 9.30 v.r. ir tę
sis iki balandžio 12 d.

— KLK moterų dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus naujai iš
rinkta valdyba: pirm. P. Saplie- 
nė, vicepirm. — R. Slapšienė, ižd. 
G. Šutienė, sekr. L. Murauskienė, 
koresp. A. Škėmienė, socialiniams 
reikalams K. Janulaitienė, D. Ker
šienė, O. Marcinkevičienė, paren
gimams — B. Prakapienė, N. Sli- 
vinskienė.

— Gavėnios penktadieniais mū
sų šventovėje 7 v.v. einami Kry
žiaus keliai ir laikomos Mišios.

— Pirmajai Komunijai besiruo
šiančių vaikučių tėvų susirinki
mas — kovo 29 d., 11.15 v. muzikos 
studijoje.

— Kovo 13 palaidota a.a. seselė 
Michaelė Brizgytė, 73 m.

— Metinė parapijos vakarienė 
kovo 22 d., 5 v.p.p., parap. salėje.

— “Growth in Faith” — semina
ro tema anglų kalba. Jis vyks 
sekmadieniais po 9.20 v.r. Mišių 
Parodų salėje ar muzikos kamba
ryje. Tas pats seminaras liet, 
kalba vyksta šventovėje trečia
dieniais 7.30 v.v.

— Vaikų Mišios — balandžio 12, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. Po Mišių
— vaišės Parodų salėje. Jaunos 
šeimos kviečiamos dalyvauti.

— Jaunų šeimų stovykla “Kretin
gos” stovyklavietėje jau pilna. 
Ji bus š. m. pirmą rugpjūčio sa
vaitę. Dalyvaus 32 šeimos, kurių 
trečdalis iš JAV.

— Jaunų šeimų išvyka į Toronto 
salas — gegužės 23, šeštadienį. 
Taip pat bus išvyka į “Second 
City” teatrą vakarienei ir progra
mai. Galintys prisidėti prie tos 
išvykos ir priimti nakvynei iš ki
tur atvykusias šeimas prašomi 
pranešti p. Kušlikienei 769-2321 
arba p. Bušinskienei 842-6524.

— Parapijai aukojo: $4,000 — a. 
a. Bronius Pačkauskas (testamen
tu); $450 — A. M. Žižiai; $250 — V. 
T. Gražuliai; $100 — A. Giedrai
tis, P. Kudreikis; $50 — L V. Bis- 
kiai, O. Mitalienė, K. Pivoras; re- 
lig. šalpai: $200 — A. J. Rakaus
kai; $100 — O. Beniušienė, A. Ka- 
telienė, M. S. Meškauskai, V. Mont
vilas, J.A.S.; $60 — A. Morkvėnas; 
$50 — R. Girdauskaitė, A. Ledie- 
nė, O. Mitalienė, J. Rimšaitė; 
pranciškonų klierikų fondui: $150
— V. Šlapkauskas; $100 — V. Urbo
nas; vargonų vajui: $100 — A. Čiu- 
žas, A. G. Stankai.

— Mišios kovo 22, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Juozą Giedrą 
ir jo šeimą, 9.20 v.r. — už a.a. Vy
tautą Vingelį, 10.15 v.r. — už a.a. 
Tomą Prakapą, Bronių Matusevi
čių, 11.30 v. r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. 
Mykolą Valadką.
Torontiškis Jurgis Strazdas 

išvertė iš anglų kalbos knygą 
“Raktiniai klausimai apie 
Kristų”. Ją išleisdino “Krikš
čionis gyvenime” leidykla Put- 
name, JAV-se. Knygos auto
rius yra Joseph A. Fitzmyer, 
SJ, Šv. Rašto profesorius Ame
rikos katalikų universitete 
Vašingtone.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas suaugusiems. Skambin
ti tei. 763-3686 Toronte.

Maloniai kviečiame atsilankyti į LIET U O S f-? ELIG f N Ė S

ŠALPOS POPIETĘ
kovo 22, sekmadienį, 12.30 vai. po pietų, didžiojoje Anapilio salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės kun. Vytautas Pikturna, rekolekcijų vedėjas.
• Meninę programą atliks pianistas Vytautas Pacevičius ir poetė Aldona Totoraitienė.
• Pietus paruoš J. Bubulienė.
Bilietus-kvietimus ($12 asmeniui) prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių 
arba kitomis dienomis užsisakyti pas Stasę Kalūzienę tel. 270-9826, Adą Miklovaitienę tel. 249-9493. 
Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia - KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

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. Sukauskas, 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

Ryšium su Lietuvos krikščionybės sukaktimi 

š.m. balandžio 12, sekmadienį, 1.30 valandą po pietų, 

•■E! KONCERTAS
PROGRAMOJE:---------------------
I • solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
| solistė Slava Žiemelytė, 
įėjimas - $6.00. Po koncerto - kavutė.
Koncertą rengia ir visus dalyvauti kviečia - Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

— smuikininkė Regina Bankienė, 
fleitistas Tomas Regina, 
akompaniatorius Jonas Govėdas.

Pelnas skiriamas Religinei Lietuvos šalpai.
č<

Muzikinė kanadiečių jau
nimo organizacija “Youth and 
Music Canada” rengia jauno 
akordeonisto Leonardo Turne- 
vičiaus koncertą š. m. kovo 21, 
šeštadienį, 9.30 v. ryto, Roy 
Thompson Hali, 60 Simcoe St. 
Koncertas skiriamas vaikams 
3-7 metų amžiaus. Bilietų kai
na vaikams — $3.50, suaugu
siems — $6.50. Gaunami Roy 
Thompson© salės kasoje (tel. 
593-4828). Tą pačią dieną, 11 
v.r., bus kitas koncertas, bet 
jo bilietai jau išparduoti. 
Leonardas Turnevičius yra gi
męs Stoney Creek, Ont., bai
gęs muzikos ir pedagogikos 
fakultetus Toronto un-te, mu
zikos konservatoriją — Dani
jos Kopenhagoje. Yra koncer
tavęs Islandijoje, Skandinavi
joje, Britanijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, JAV- 
se ir CBC radijo programoje 
“Les jeunes artistes”. Jis yra 
laimėjęs visą eilę tarptauti
nių premijų.

Toronto lietuvių pensininkų 
skaitymo būrelis pradeda sa
vo savaitinius susirinkimus ko
vo 25, trečiadienį, 10.30 v.r., 
klubo patalpose. Įėjimas iš kie
mo. Kviečia visus atsilankyti.

Trečioji paskaita serijos 
“Krikščionybė Lietuvoje” bus 
kovo 29, sekmadienį, 5 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje. Ją skaitys 
prof. J. Slavėnas iš Buffalo te
ma “Reformacija Lietuvoje ir 
jos pėdsakai”. Rengėjai kvie
čia visus tautiečius dalyvauti.

Baltiečių veteranų lyga Ka
nadoje kviečia metinį savo 
narių suvažiavimą š.m. balan
džio 4, šeštadienį, 1 v.p.p., To
ronto Lietuvių namuose. Nu
matyta plati programa. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas se
natorius dr. S. Haidasz. Lygai 
pirmininkauja St. Jokūbaitis. 
Suvažiavime tikimasi sulaukti 
žymių svečių.

Plačios apimties koncertas 
įvyks balandžio 12, sekmadie
nį, 1.30 v.p.p., Anapilio salė
je. Programą atliks: sol. M. Bi
zinkauskaitė, sol. S. Žiemely
tė, smuikininkė R. Bankienė, 
fleitistas T. Regina, akompa
niatorius J. Govėdas. Bus due
tai iš operų, instrumentalistų 
trio ir t.t. Koncertą rengia Lie
tuvos kankinių parapijos tary
bos kultūrinė sekcija.

Prof. R. Vaštokas, dėstantis 
antropologiją Trento un-te, 
kovo 15 d. išvyko Britanijon 
dviem savaitėm. Ten jis pa
kviestas skaityti paskaitą 
svarstybose “Prievartinė re
patriacija po II D. karo". 
Svarstybos bus Oksfordo un- 
te š. m. kovo 20-22 d.d.

tat
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas
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
* PRANEŠIMAS

Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ ir LABDARA FOUNDATION narių 

metinis-visuotinis susirinkimas

“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

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.

MIKQLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonią, 
tualetą ir prausyklą įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

&f
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JIEŠKAU PIRKTI pirmo ir antro 
tomo Br. Kviklio veikalo “Mūsą 
Lietuva”. Rašyti: K. Čerškus, R.R. 
No. 1, Einsdale, Ont. P0A 1J0 arba 
skambinti telefonu (705) 636-7464.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvią ir kitom 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVIČIUS telefonu 766-1498 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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

B MONTREAL
Kanados lietuvią kataliką cent

ro atstovų suvažiavime Toronte 
dalyvavęs Albinas Blauzdžiūnas, 
Lietuvos krikščionybės sukakties 
komiteto Montrealyje narys, pa
darė pranešimus apie montrealie- 
čių darbus, ją projektus ir pa
kvietė vysk. P. Baltakį į mūsiškę 
Lietuvos krikščionybės iškilmę 
š. m. gegužės 23 d. Be to, jis pakvie
tė solistus — V. Verikaitį ir S. Žie- 
melytę dalyvauti kantatoje “Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva”. Pa
remti kantatą lėšomis paprašė 
Kanados lietuvių fondą.

Naujasis Šv. Kazimiero parapi
jos komitetas įrengė salėje nau
ją, patogų bufetą, sutvarkė visas 
kėdes ir stalus. Komitetui pirmi
ninkauja Kazimieras Rašytinis. 
Šv. Onos ir Šv. Elzbietos draugi
jos nupirko dvi dailias kėdes jau
navedžiams.

Lietuvos krikšto sukakties iš
kilmėje gegužės 23 d. bus krikš
tijami naujagimiai. Šeimos, pla
nuojančios savo kūdikių krikštą, 
kviečiamos pasinaudoti ta diena. 
Krikšto apeigas atliks vysk. P. Bal
takis. A.Š.

“Pavasario” choro mergaitės 
nuosekliai kaupia pinigus savo

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 1 L7

■ T (£> MONTREALIO LIETUVIŲ 
L.I I 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.

Certifikatus ...........
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d. 
30d. - 119d.

MOKA UŽ: 
73/4%

71/z% 
7 % 
63/4% 
6’/2%

IMA
( Nekiln. turto nuo 91/z%,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite" 
KASOS VALANDOS

1475 De Seve
3.00
8.00 
6.00

10.30- 12.30

Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais 

9.00- 
12.00- 
10.00-

4.00 — 8.00 
2.00-6.00

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. į revizijos 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. kovo26d., 10v.r. įgalioji
mai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripa
žinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Lietuvių namų valdyba

ištuštėjusiam iždui papildyti 
Po sėkmingo čiuožimo maratono, 
įvykusio prieš dvi savaites, ko
vo 8 d. pardavinėjo savo (o gal ma- 
myčių?) keptus gražius ir skanius 
pyragus bei tortus su kava. Atro
do, kad žmonės jų pastangas nuo- 
širdžiai parėmė.

Putnamo seselių namų vyrei- 
nioji seselė M. Teresė ir seselė 
M. Bonifacija keliom dienom buvo 
atvykusios į Montrealį.

KLK Moterų dr-jos Montreal^ 
skyrius savo veiklos 35 metų su
kaktį minės rugsėjo 20 d. AV para
pijoje. Po iškilmingų pamaldij 
seks akademinė dalis ir koncer
tas, kurį atliks sol. Gina Čapkaus- 
kienė, sol. Rimas Strimaitis ir 
muz. Jonas Govėdas.

Artimiausiu laiku — balandžio 
5, sekmadienį, po pamaldų pas 
seseles šaukiamas draugijos su- 
sirinkimas, kurio metu seselė 
M. Margarita mielai sutiko skai
tyti paskaitą. Narės ir viešnioj 
bei svečiai kviečiami dalyvauti.

A. a. Kazimieras (Charles) Radec 
kas, 83 m. amžiaus, mirė kovo 3 d, 
Palaidotas kovo 6 d. iš St. John 
Brebeauf šventovės Lachine ka
pinėse. Liūdi žmona, duktė, ke 
turi vaikaičiai ir kiti giminės. B.S.
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