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Teisingumo jieškant
Įtariamų karo nusikaltėlių jieškojimas ir po keturių 

dešimtmečių nesiliauja. Prasidėjęs ypač intensyviai 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, jis išsiplėtė į N. Zelan
diją, Australiją, Kanadą, Britaniją. Pietų Amerikoje 
taip pat vyksta tam tikra medžioklė, bet gana tyliai ir ne- 
plačiu mastu. Jieškotojų dėmesys nukrypo ypač į tuos 
kraštus, kurie priėmė daugiausia pokario ateivių. Mano
ma, kad jų eilėse slepasi karo nusikaltėliai, kuriuos rei
kia nubausti. Esą to reikalauja teisingumas. Padarytas 
nusikaltimas esą niekad netampa dorybe, net ir po ilgų 
dešimtmečių byla yra keltina. Taip galvoja ne be pagrin
do nusikaltėlių jieškotojai. Bet antra vertus, ligšiolinis 
jų jieškojimas pasidarė toks beatodairiškas, kad pažei
džia patį teisingumą, padarydamas nekaltus žmones nu
sikaltėliais. Pvz. Kanadoje į sąrašą įtariamų nusikaltė
lių buvo įrašyti du vokiečiai (vyras ir žmona), gyveną nuo
šalioje vietoje ir turį vilkinį šunį apsaugai. Taip pat į 
sąrašus pateko vokiečių okupacijos metais rytų europie
čiai, tarnavę savo krašto pareigavietėse. Ne vienam bu
vo iškelta ir byla. Taigi toks jieškojimas yra paskirų ne
kaltų žmonių terorizavimas, kuris su teisingumu neturi 
nieko bendro.

DAUGIAUSIA kietumo iki šiol įtariamų nusikal
tėlių jieškojime parodė JAV teisingumo departa
mento skyrius OSI (Office of Special Investiga
tions). Jis nekelia bylų iš esmės, bet pasirūpina piliety

bės atėmimu per teismą ir įtariamą asmenį deportuoja 
Izraelin arba Sov. Sąjungon. Ten keliamos bylos ir ten 
susidorojama su įtartinais asmenimis. Tokia taktika iš 
viso nesiderina su Amerikos prestižu, Amerikos, kur 
žmogaus teisės yra respektuojamos. Dėl to pačioje Ame
rikoje atsirado sąjūdžiai, kurie kovoja prieš OSI taktiką, 
pažeidžiančią teisingumo principus. Remdamasi nepati
kimais sovietiniais pranešimais, ji dažnai terorizuoja 
nekaltus žmones. Kanados spaudoje ryšium su OSI takti
ka pasirodė viso puslapio skelbimas “Protect the inno
cent!” Tai buvo visuomenės šauksmas, kurį išgirdo Ka
nados vyriausybė ir, gavusi teisėjo Deschenes komisi
jos memorandumą, nusprendė OSI pobūdžio įstaigos ne
steigti. Jos darbą atliks reguliarios valsty&nės įstaigos 
- policija (RCMP) ir teisingumo ministerijos pareigūnai. 
Teisminės bylos atveju ir kaltinamasis bus įgalintas tu
rėti valstybės apmokamą gynybą. Kanadoje iki teisminių 
bylų pradžios dar ilgas kelias, nes reikia pakeisti atitin
kamus kriminalinio teisyno paragrafus.

KANADA su savo Deschenes komisija parodė daug 
išminties. Wiesenthalio centro atstovai reikalavo 
OSI įsteigimo, įtariamų nusikaltėlių deportavimo 

bei pilietybės atėmimo, įrodymų jieškojimo Sov. Sąjun
goje. Kanados vyriausybė visa tai atmetė ir pasirinko 
nuoseklumo kelią. Ji nutarė teisti pagrįstai įtariamus 
nusikaltėlius, bet savame krašte, nes tokie dalykai nėra 
eksportuojami. Remdamasi Deschenes komisijos duo
menimis, vyriausybė įsitikino, kad Kanadoje gali būti 
tiktai labai mažas skaičius įtariamų nusikaltėlių, būtent 
20, kurie gali būti teisiami. Tuo tarpu Wiesenthalio ša
lininkai skelbė, kad Kanadoje esą net 10.000 nacių karo 
nusikaltėlių. Paaiškėjo karo nusikaltėlių jieškotojų ne
pagrįstumas ir net gėdingumas. Deschenes komisija pa
darė dar vieną svarbų žingsnį, būtent rekomendavo vy
riausybei įtraukti į karo nusikaltėlių pajieškas ne tik 
nacių laikų, bet ir kitokių. Tuo būdu gali prasidėti ir so
vietinių karo nusikaltėlių pajieškos Kanadoje. Taigi 
yra atkelti nauji vartai, pro kuriuos galės žygiuoti ir ne 
nacių karo nusikaltėlių jieškotojai. O tokių yra. Jieškant 
vispusiško teisingumo, reikia pasauliui parodyti, kad 
karo nusikaltėlių yra ir komunistinėje, ir demokratinėje 
pusėje.

Pasaulio įvykiai
KAZACHSTANO KOMPARTIJOS CENTRO KOMITETAS PERNAI 
staiga iš vado pareigų pašalintą kazachstanietį D. Kunajevą 
apkaltino korupcija, asmeninio kulto puoselėjimu. Jam gresia 
ne tik išmetimas iš kompartijos, bet ir viešas teismas. M. Gorba
čiovas L. Brežnevo šalininką D. Kunajevą pakeitė rusu G. Kol- 
binu, susilaukdamas demonstracijų 1986 m. gruodžio 17-18 d.d. 
Kazachstano sostinėje Alma-Atoje. Pasauliui buvo aiškinama, 
kad jose dalyvavo nedidelis skaičius chuliganų, girtuoklių ir 
narkomanų. Platesnį riaušių vaizdą dabar atskleidė tuzinas už
sieniečių žurnalistų, iš Maskvos įsileistų Alma-Aton, kur juos 
priėmė Kazachstano premjeras N. Nazarbajevas. Pasirodo, dvi 
dienas trukusios riaušės susilaukė 3.000 dalyvių. Buvo suimta

KANADOS ĮVYKIAI

Pabrango pašto paslaugos
Kanados ministerių kabine

tas patvirtino jau anksčiau 
paskelbtą pašto paslaugų pa
branginimo projektą, įsigalio
jusį š. m. balandžio 1 d. Vie
tinių pirmos kalsės laiškų per
siuntimas pabranginamas nuo 
34 iki 36 centų. Kanadiečiai 
raminami paaiškinimu, kuria
me vietinių pirmos klasės laiš
kų pristatymas kitose šalyse 
matuojamas kanadiška valiu
ta: JAV — 30 ct., Britanijoje 
— 36 ct., Prancūzijoje — 46 ct. 
ir V. Vokietijoje — 55 ct. Susi
daro klaidinantis įspūdis, kad 
Kanados paštas vis dar yra pi
gesnis už užsienio paštus. Są
moningai nutylimas faktas, kad 
kiekvienos šalies gyventojai 
pašto ženklus perka ne kana- 
diškais doleriais, o savais pi
nigais. Už pašto ženklą pirmos 
klasės laiškui amerikiečiai 
moka tik 22 centus, ne 30 cen
tų. Be to, tas vietinis laiškas 
už tą pačią kainą pasiekia ir 
adresatus Kanadoje. Tuo tar
pu kanadiečiams, laiškus siun- 
tusiems į JAV, reikėdavo 39 
centų pašto ženklo, o dabar 
reikės jau 42 centų. Laiškų pri
statymą užjūrin Kanados paš

tas pabrangino nuo 68 iki 72 
centų. Pašto paslaugos taipgi 
pabranginamos komerciniams 
pirmos klasės laiškams ir ant
ros klasės siuntoms. Pastaro- 
jon įjungiami paštu siunčiami 
laikraščiai. Šios klasės siun
tos, kainavusios 4,5-6,5 cento, 
pabranginamos iki 5,1-7,7 cen
to nuo š. m. liepos 1 d. Prane
šime pabrėžiama, kad tai yra 
tik dalinis žingsnis į komerci
nio pobūdžio kainas, kurios 
laikraščių laukia ateityje.

Atsakingu už Kanados paštą, 
tapusį valdine bendrove, anks
čiau buvo pramonės ministeris 
Michel Cote, o dabar jį yra pa
keitęs korporacinių reikalų 
ministeris Harvie Andre. Ofi
cialiai buvo kalbama, kad paš
to bendrovė savo metinį defi
citą sumažino iki $183 milijo
nų ir jį visiškai turės panai
kinti iki 1988 m. kovo 31 d. Da
bar ministeris H. Andre prane
šė, kad paštui buvo paskirta 
$334 milijonų parama finansi
niams 1986 m. užbaigti iki š. 
m. kovo 31 d. Jis taipgi prasi
tarė, kad deficito panaikini
mą turbūt reikės atidėti vėles-
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Po ilgos žiemos atbunda gamta - besikleidžią pumpurėliai rengiasi sutikti pavasarį

Pasitinkant sprendimus nusikaltėlių klausimu
R. K. VAŠTOKAS ir

L, Y. LUCIUK
Šio straipsnio autoriai yra uni

versiteto profesoriai — vienas ant
ropologas, kitas istorikas. Jiedu 
parašė šį straipsnį angliškai ry
šium su Deschenes komisijos įteik
tu memorandumu Kanados vyriau
sybei ir pastarosios padarytu 
sprendimu. Čia spausdiname 
straipsnio vertimą. RED.

Kanados komisija, tyrinėjusi 
karo nuskaltėlius, pagaliau pa
skelbė savo memorandumą. 
Tai savitai kanadiška pažiūra, 
liečianti įtariamų nusikaltė
lių teismingumą. Baigminis 
komisijos memorandumas ap
lamai buvo visuomenės sutik
tas gana palankiai, ypač or
ganizacijų, atstovaujančių 
žydų, ukrainiečių ir kitoms 
Rytų Europos tautybėms. Buvo 
atkreiptas dėmesys ne tiktai 
į ginčus, kilusius tarp tauti
nių bendruomenių Deschenes 
komisijos veiklos metu, bet 
ir į sovietinius įkalčius. Ga
limas dalykas, šis komisijos 
memorandumas taps tiltu tarp 
įvairių bendruomenių, kuriose 
buvo kilę ginčai pastaraisiais 
metais.

Viena svarbiausių komisijos 
išvadų buvo ta, kad visi karo 
nusikaltėliai, nepaisant tau
tinės kilmės, religijos, ra
sės, kultūros, gyvenantys Ka
nadoje, bus teisiami Kanadoje 
pagal kriminalinį Kanados tei
syną. Pastarojo pakeitimas 
įgalins tokių bylų kėlimą. 
Šis sprendimas palengvins 
rūpesčius tų bendruomenių, 
kurios įrodinėjo, kad teisin
gumas neturi būti atrankinis 
ir kad buvimas Kanadoje bent 
vieno nusikaltėlio, kokios kil
mės jis bebūtų, yra netoleruo
tinas. Taigi, jei netrukus pra
sidėtų nacių karo nusikaltėlio 
teismas Kanadoje, tai teismi
nė byla galės būti keliama ir 
sovietų karo nusikaltėliui, 
gyvenančiam Kanadoje.

Antra, savitas kanadiškas 
sprendimas liečia ir kitą klau
simą. Teisingumo ministeris 
Ray Hnatyshyn pabrėžė, kad 
karo nusikaltėlių problema 
turi būti sprendžiama Kana

doje pagal Kanados įstatymus 
ir įrodymų reikalavimus. Pi
lietybės atėmimas, ištrėmi
mas ir išdavimas buvo atmesti. 
Min. Hnatyshyn pareiškė, esą 
Kanada neturėtų “eksportuo
ti” savo problemų. Kanados 
teisėtvarka yra pajėgi spręsti 
tokius klausimus savitu būdu.

Trečia, įtariamų karo nusi
kaltėlių klausimas nėra iš tik
rųjų toks, kaip pradžioje buvo 
manyta. Teisėjo Deschenes 
memorandumas rado, kad 
buvo “perdėta ne mažiau 
400%”, kalbant apie įtariamų 
karo nusikaltėlių skaičių Ka
nadoje. Skaičiai, pateikti 
“prašalaičių”, kaip pvz. Simo
no Wiesenthalio ir kitų, kaip 
pvz. Wiesenthalio centro Los 
Angeles mieste atstovo Sol 
Littmano, buvo labai perdėti. 
Kanadoje rasta tiktai 20 as
menų, kurie gali būti įtaria
mi specifiniais, rimtais karo 
nusikaltimais. Yra kiti 218 
įtariamų nusikaltėlių, kurie 
reikalingi tolimesnio tyrinė
jimo vienas po kito. Kanados 
ukrainiečiai veteranai, kurie 
priklausė “Galicijos” divizi
jai, visai išteisinti.

Taip pat rasta, kad nėra jo
kių įrodymų, jog Joseph Men- 
gele būtų bandęs kada nors 
vykti Kanadon. Teisėjas De
schenes savo memorandume 
rūpestingai išbraukė visų įta
riamų asmenų tautybę ir gimi
mo vietą, kad nebūtų pažeis
tos Kanados piliečių civili
nės laisvės pagal Kanados 
žmogaus teisių ir laisvių 
chartą. Karinis nusikalti
mas neturi nieko bendro su 
pilietybe ar tautybe. Tai yra 
pabrėžta teisėjo Deschenes 
memorandume.

Ketvirta, tolimesni tyrinė
jimai bus atliekami teisin
gumo ministerijos ir RCMP 
policijos esamuose teisėtvar
kos rėmuose. Reikalingos lė
šos bus paskirtos minėtiems 
pareigūnams. Nebus steigiama 
nauja organizacija, kaip pvz. 
JAV-se OSI. Ši rekomendacija 
yra visiškai priimtina Ka
nados ukrainiečių ir žydų 
organizacijoms, kurios daly

vavo tyrimų komisijos apklau
soje.

Tai ypatingai pažymėtinas 
reiškinys. Jei praeityje Ka
nados vyriausybė neskubėjo 
kelti bylų Kanadoje gyvenan
tiems karo nusikaltėliams, 
tai dabar matyti pritarimas 
įvairios kilmės kanadiečių — 
kroatų, žydų, ukrainiečių, 
vietnamiečių, lietuvių ir ara
bų, — kad visi Kanadoje gyve
nantys karo nusikaltėliai bū
tų teisiami. Pirmą kartą Ka
nados istorijoje bendruome
nės, tiesiogiai paliestos ka
ro nusikaltėlių pajieškų, tu
rės mechanizmą, įgalinantį 
teisti asmenis, remiantis pa
čiais pagrindiniais principais, 
būtent, kad visi karo nusikal
tėliai gali būti tiriami ir trau
kiami teisminėn atsakomybėn.

Būtų klaida ir nesupratimas 
to, ką teisėjas Deschenes re
komendavo, jei nebūtų paste
bėta, kad dabar Kanada įvedė 
teisminį precedentą, turintį 
tarptautinės reikšmės. Užuot 
pasekęs amerikiečių OSI sti
liaus sprendimu, provokuojan
čiu visuomenės protestą, — 
teisėjas Deschenes ir vyriau
sybė pasirinko savitą kelią, 
kuris patenkina visus kana
diečius, rimtai susirūpinu
sius šiuo klausimu.

Tos bendruomenės sutiko, 
kad vyriausybė nedelsdama 
turėtų rengti teismus tiems, 
kuriems yra sutelkta pakanka
mai įrodomosios medžiagos.

Pagaliau vienas svarbiau
sių dalykų ateičiai yra vy
riausybės užmojis sustiprinti 
imigrantų tyrinėjimą ir tuo 
būdu užtikrinti, kad Kanados 
pilietybė ir imigracija nebū
tų prieinama tiems, kurie da
lyvavo karo nusikaltimuose. 
Kanados vyriausybė tvirtai 
įsipareigojo, kad šis kraštas 
netaptų karo nusikaltėlių 
priegloba. Tuo būdu sumažės 
reikalas ateityje jieškoti 
karo nusikaltėlių iš dabarti
nių ar praėjusių konfliktų, 
jeigu jie bandys atvykti Ka
nadon apsimetę pabėgėliais 
ar priespaudos aukomis. 

apie 100, kurių trys nubausti • 
kalėjimu, o 28 tebėra tiriami. 
Riaušėse žuvo vienas polici
ninkas ir vienas studentas, 
daug buvo sužeista. Premje
ras N. Nazarbajevas prisipa
žino, kad riaušėmis pasibaigu
sias demonstracijas pradėjo 
studentai, o girtuokliai ir chu
liganai įsijungė tik antrą die
ną. Esą studentai turėjo pa
grįstų priekaištų blogom gyve
nimo ir maitinimosi sąlygom. 
Jie taipgi buvo suerzinti Mask
voj padaryto sprendimo, ka
zachstanietį kompartijos vadą 
D. Kunajevą pakeitusį rusu G. 
Kolbinu. Užsieniečiams žurna
listams prasitarta, kad G. Kol- 
binas riaušininkams tartame 
žodyje priminė anksčiau Ka- 
zachstanui vadovavusius kitus 
rusus. Riaušininkus išsklaidė 
milicininkai, KGB ir kariuo
menės daliniai.

Pastitraukė Brandtas
Iš politikos pasitraukė V. 

Vokietijos socialdemokratų 
partijos pirm. W. Brandtas, 
kuris 1969 m. tapo pirmuoju 
šios partijos kancleriu V. Vo
kietijos istorijoje, 1971 m. lai
mėjo Nobelio taikos premiją 
už savo Rytų politiką, siekusią 
suartėjimo su Maskva. Iš kanc
lerio pareigų W. Brandtas pasi
traukė 1974 m., kai jo patarė
jų eilėse buvo rastas R. Vokie
tijos špionažui tarnaujantis 
asmuo. Nuo to laiko W. Brand
tas ėjo tik socialdemokratų 
pirmininko pareigas, iš kurių 
jis ruošėsi pasitraukti po po
ros metų, sulaukęs deimanti
nės amžiaus sukakties. Atsista
tydinimą paspartino netikėtai 
kilęs triukšmas dėl graikės 
Margaritos Mathiopoulos, ku
rią W. Brandtas pasirinko ofi
cialia socialdemokratų kalbė
toja, nors ji nėra vokietė ir 
niekada nebuvo socialdemok
ratų partijos narė. Partijos 
pirmininko pareigas perėmė 
socialdemokratams V. Vokieti
jos parlamente vadovaujantis 
H. J. Vogelis.

Atsisakė taikos
Filipinų prezidentė C. Aqui

no, lig šiol siekusi taikos su 
komunistų partizanais, dabar 
įsakė karinėms savo pajėgoms 
sutriuškinti komunistus ir 
dešiniojo sparno sukilimų pla
nuotojus. Savaitės laikotar
pyje gausiuose politiniuose 
incidentuose žuvo daugiau

kaip 100 filipiniečių. Keturi 
asmenys žuvo, apie 30 buvo 
sužeista, kai sprogo bomba 
žiūrovų tribūnoje, besiruo
šiant karo akademijos naujos 
karininkų laidos išleistuvėms. 
Sekančią dieną prezidentė C. 
Aquino iš sprogusios bombos 
pažeistos tribūnos priėmė nau
jųjų karinininkų paradą ir 
įsakė kariuomenės daliniams 
siekti pergalės prieš komu
nistus bei kitus demokratinės 
Filipinų respublikos priešus. 
Pietiniame Filipinų Davao 
mieste gyventojus sukrėtė 109- 
niuose karstuose nešami ko
munistų nužudytų filipiniečių 
atkasti kaulai.

Išdavė paslaptis?
Daug žalos JAV žvalgybos 

ČIA agentūrai 1985 m. atnešė 
agento L. Howardo pabėgimas 
pas sovietus. Dar daugiau ža
los gali padaryti JAV ambasa
dą Maskvoje saugojusių dvie
jų marinų — puskarininkio Ar
noldo Bracy ir seržanto Clay- 
tono Lonetree suėmimas. Įta
riama, kad jiedu nakties metu 
į ambasados ryšių centrą, ČIA 
žvalgybos skyrių ir netgi amba
sadoriaus raštinę slaptai įlei
do sovietų KGB agentus, kurie 
ten galėjo nusifotografuoti 
kodus bei slaptus dokumentus. 
Spėjama, kad tuos du jaunus 
vyrus prisiviliojo KGB agen
tės, amasadoje dirbusios pagal
binėmis tarnautojomis. Anks
čiau JAV ambasada samdyda
vo vietinę darbo jėgą vertė
jų, virėjų, šoferių pareigoms. 
Ambasadą visada saugodavo 
du marinai, sekantys vienas ki
tą. Niekas tada nebuvo numa
tęs, kad juos abu moterų dėka 
savo tinklan gali įjungti KGB. 
Abu suimtieji marinai amba
sadoje tarnavo aštuonis mė
nesius, kartais jiems tekda
vo būti sargybiniais tuo pačiu 
laiku. Pirmiausia buvo suim
tas seržantas C. Lonetree, pri
sipažinęs dalinius ryšius su 
KGB agentais, o dabar suimtas 
ir puskarininkis A. Bracey. 
Jis betgi nėra susilaukęs ofi
cialių kaltinimų. Ambasados 
ryšių centrui, ČIA žvalgybos 
skyriui ir ambasadoriaus raš
tinei yra skirti trys pastato 
aukštai. Daroma išvada, kad 
KGB agentai tikrai buvo įsileisti 
ambasados ryšių centran, o jų 
įsileidimas ČIA žvalgybos sky- 
riun tik įtariamas.
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“Vidurnaktis prie Šeimenos“
K. Barėnas aptaria naują Antano Vaičiulaičio knygą
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9 HU IGI1HAMI GYYEMME
Tikėjimo tiesų kongregacija, 

vadovaujama kard. Josef Ratzin- 
gerio, išleido dokumentą apie 
pagarbą žmogiškosios gyvybės 
užuomazgai. Spaudos konferen
cijoje kardinolas nurodė, kad 
dokumentas, skatindamas val
stybes nurodytųjų normų laiky
tis, jokiu būdu nebandąs valsty
bėms primesti katalikiškąją mo
ralę, o tik norįs apginti visiems 
vienodai brangų žmogaus pri
gimties orumą. Pagal išleistąjį 
dokumentą, iš žmogiškosios pri
gimties orumo išplaukiąs reika
lavimas, kad žmogiškoji gyvybė 
būtų deramu būdu pradėta, ug
doma bei auklėjama. Tam esą 
reikalingi ir orūs gyvybės kilmi
ninkai - santuokiniai. Todėl 
atmetamas dirbtinis moters 
kiaušinėlio apvaisinimas sve
timo vyro sėkla. Kadangi san
tuokinės meilės intymiausias 
kūno veiksmas yra lytinis ir neat
skiriamai susijęs su naujos gy
vybės pradėjimu, tai atmetamas 
ir dirbtinis žmonos kiaušinėlio 
apvaisinimas savojo vyro sėkla, 
nes toks elgesys suskaldytų tą 
intymų meilės bei gyvybės tei
kimo vyksmą į vienas su kitu 
nieko bendro neturinčius du 
veiksmus. Tuo pat remiantis, 
atmetami ir bendrai visi dirb
tiniai žmogiškojo kiaušinėlio 
apvaisinimai mėgintuvėlyje, bei 
pasmerkiami tokiu būdu apvai
sintų kiaušinėlių naikinimai 
kaip žmogžudystė. Dokumente 
nurodoma, kad nuo pačios sa
vo užuomazgos žmogiškoji gy
vybė turinti būti nepaprastai 
gerbiama, nes vienintelė žemės 
gyvių tarpe savyje nešiojanti 
dieviškąjį atvaizdą. Dokumente 
aiškinama, kad motinos įsčio- 
je esančio gemalo diagnozė esan
ti leistina, jei tai daroma dėl 
naujosios gyvybės sveikatos 
bei gerovės. Tais pačiais sume
timais leistinos ir gemalo ope
racijos motinos įsčioje. Tačiau 
neleistina su gyvu žmogiškuoju 
gemalu eksperimentuoti lygiai 
kaip ir su kiekvienu gyvu žmo
gumi. Negyviesiems žmogiš
kiems gemalams teiktina tokia 
pati pagarba kaip ir kiekvieno 
mirusio žmogaus kūnui. Anot 
kard. Ratzingerio, šis dokumen
tas parašytas ne visų valstybių 
sukatalikinimui, bet rūpesčiu, 
kad visų valstybių įstatymai 
gerbtų žmogų.

Naujuoju Vengrijos primų ir 
Esztergom arkivyskupijos vado
vu paskirtas arkiv. Laszlo Lekai, 
59 m. amžiaus, iki šiol buvęs 
Kalocsa vyskupijos vadovu. 
Taipgi paskirti du kitų vysku
pijų vadovai: Vac vyskupijai 
vadovauti paskirtas buvęs tos 
vyskupijos vyskupas-pagalbinin- 
kas Izidor Maros, 70 m. amžiaus, 
o Kalocsa vyskupijos vadovu 
paskirtas iki šiol buvęs Romoje 
Vengrų popiežiškojo instituto 
rektorius prel. Laszlo Danko, 
50 m. amžiaus. Po Vengrijos pri- 
mo kard. Laszlo Lekai mirties 
praeitais metais naujų pasky
rimų reikalu derybos tarp Vati
kano ir komunistų valdžios tęsė
si beveik ištisus metus. Spėja
ma, kad naujoji Vengrijos katali
kų vadovybė ir toliau laikysis 
a.a. kard. Lekai taktikos: “mažų 
žingsniukų” pirmyn.

Karmeličių vienuolyno sta
tyba buvusios Aušvico koncen
tracijos stovyklos vietovėje, po 
ilgų katalikų derybų su žydais 
buvo modifikuota. Nutarta sta
tyti tarpreliginį centrą šalia 
buvusios koncentracijos stovyk
los ir jame apgyvendinti karme- 
lites vienuoles. Statybą numaty
ta baigti per 2 metus. Galutinis 
sprendimas buvo padarytas va
sario 22 d. Ženevoje. Pasitarime 
su žydais iš katalikų pusės, be 
vietos arkivyskupo kard. Ma- 
charskio, dar dalyvavo: kard. 
Albert Decourtray bei kard. 
Jean-Marie Lustiger iš Prancū
zijos ir kard. Godfried Daneels 
iš Belgijos.

Kun. Charles E. Curran, buvęs 
moralinės teologijos profeso
rius, kuriam Vatikanas atėmė 
teisę vadintis kataliku teologu 
bei dėstyti katalikiškąjį moralės 
mokslą, patraukė Katalikiškąjį 
Vašingtono universitetą į teis
mą. To universiteto kancleris 
yra Vašingtono arkivyskupas 
James A. Hickey.

Krikščionių-marksistų pokal
biui ateinančiai metais pasi
rinkimas Sov. Sąjungos esąs ne
pagrįstas spėliojimas. Tai vasa
rio 16 d. pareiškė Vatikano spau
dos vadovas dr. Joaquin Navar
ro-Valls, atsakydamas į vieno 
Italijos laikraščio spėliojimus. 
Toks Vatikano ir sovietų atsto
vų susitikimas buvo svarstomas 
po Vengrijoje vykusio pokalbio.

Kard. Stephen Sou Hwan Kim, 
Seulo miesto P. Korėjoje arki
vyskupas, paskelbė savo krašto 
žmonėms maldų dienas. Visi 
skatinami melstis už asmeninį 
atsivertimą, Bendrijos reformas 
ir Korėjos demokratėjimą bei 
pilietinių teisių atgavimą. Mal
dų laikotarpis pradėtas vasario 
28 d., praslinkus 49 dienoms po 
policijos kankinto bei nužudyto 
studento Park Čong Ču mirties. 
Policija prisipažino, kad studen
tas miręs sausio 14 d. policijos 
tardymo bei kankinimo metu. 
Maldų pradžiai kardinolas pa
rinkęs 49-tąją dieną po mirties, 
nes pagal budistų tradiciją, mi
rusiojo siela apleidžianti kūną 
po 49 dienų.

Kard. Gerald Emmett Carter, 
Toronto arkivyskupas, šiais me
tais švenčia savo trilypę sukaktį: 
75 m. amžiaus, 50 m. kunigystės 
ir 25 m. vyskupystės šventimų. 
Sukakčių paminėjimo iškilmės 
bus gegužės 26 d. Visi 75 m. am
žiaus sulaukę vyskupijų vado
vai, kaip taisyklė, turi įteikti 
popiežiui savo atsistatydinimo 
laišką iš eitųjų pareigų. Nuo 
popiežiaus pareina ar atsista
tydinimas priimamas, ar ne. 
Kadangi praeitais metais popie
žius paskyrė Toronto arkivysku- 
pu-pagalbininku su sosto pavel
dėjimo teisėmis vyskupą A. 
Ambrozič, slovėną, tai spėjama, 
kad kardinolo atsistatydinimą 
iš pareigų popiežius priims. 
Kard. Carter jau kovo 1 d. sulau
kė 75 m. amžiaus ir tikriausiai 
tokį atsistatydinimo laišką jau 
yra išsiuntęs.

Bendrijos santuokų tribunolai 
Jono-Pauliaus II buvo įspė
ti saugotis apgaulės psicholo
ginių ekspertų, kiekvienoje san
tuokinėje problemoje {žiūrin
čių priežastį santuokos anulia- 
cijai (sprendimui, kad toji san
tuoka niekada negaliojusi). 
Popiežius išreiškė susirūpini
mą paskutiniuoju metu vis gau
sėjančiu santuokų anuliacijų 
skaičiumi “dėl protinio nepajė
gumo”. Tas “protinio nepajėgu
mo” argumentas esąs kartais 
panaudojamas kaip išeitis suiru
sios santuokos panaikinimui. 
Todėl Bendrijos tribunolų tei
sėjai turį budėti, kad krikščio
niškoji santuoka nebūtų sunai
kinta automatišku santuokos 
anuliavimu. Tokios pavojingos 
padėties sulaukiama kai kiek
vienai suirusiai santuokai jieš- 
koma kokio nors nesubrendimo, 
protinio silpnumo ar nepajė
gumo gyventi santuokinį gyve
nimą ženklo. Ypač tokiu atveju 
pavojingi esą aiškinimai tų 
psichologų, kurie nėra katali
kiškųjų Santuokos sakramento 
pažiūrų ir žvelgia į santuoką 
kaip į dar vieną asmeniško pasi
tenkinimo bei psichologinio 
atsipalaidavimo priemonę. 
Popiežius nurodė, kad kiekvie
na santuoka iš santuokinių rei
kalaujanti pasiaukojimo, vargo 
ir sunkumų. Todėl santuokos 
suirimas dėl santuokinių kal
tės ar apsileidimo jokiu būdu 
negalįs būti santuokos anulia
vimo priežastimi.

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Žiaurus viršininkas
Penktos zonos viršininkas, 

vadinamas “načalnink učast- 
ka”, baltarusis majoras Alek
sandrovas. Tai aukšto ūgio, 
labai kūningas, dideliu pil
vu tiesioginis kalinių viršinin
kas. Kaliniai pasakojo, kad 
prieš tai dirbo veterinarijos 
felčeriu. Pasižymėjo ne išmin
timi, bet savo nuožmumu, pik
tomis akimis, dar piktesne 
“šypsena”. Jis buvo niūrus, 
be jokio gailesčio. Už men
kiausią nepaklusnumą skau
džiai bausdavo net ir savo 
talkininkus. Jo manymu, jei 
patekai į penktą zoną, esi itin 
pavojingas valstybinis nusi
kaltėlis. Aleksandrovas buvo 
labai kerštingas. Kaliniai la
biausiai jo bijodavo, dažniau- 
siaPjuo skųsdavosi. Ėjo kal
bos, kad prieš kurį laiką jis 
dirbo kitoje zonoje su krimi
naliniais kaliniais, tačiau 
savo nuožmumu jiems taip įky
rėjo, kad kaliniai kėsinosi su 
juo susidoroti. Tai sužinojusi 
lagerio administracija perkė
lė Aleksandrovą į penktąją 
zoną prie politinių kalinių. 
Labiausiai kalinius bauginda
vo jo lūšiškas žvilgsnis. Kai 
tik jis ateidavo į zoną, į savo 
darbo kambarį, sovietkolekty- 
vo nariai ir kiti talkininkai 
eidavo pas jį su informacijo
mis apie kitus kalinius.

Trečiojo lagerio viršinin
kas, kuris buvo daug žmoniš
kesnis, kartais aptramdydavo 
nežabotus Aleksandrovo iš
puolius.

Draugystė tarp prižiūrėtojų 
(“nadziratelių”) ir kalinių 
beveik neįmanoma. Prižiūrėto
jams dažnai kalama į galvą, 
jog visi kaliniai yra aršūs 
liaudies priešai, neapkenčią 
Tarybų valdžios. Daugelio jų 
rankos net suteptos nekaltų 
žmonių krauju. Todėl reikia 
kalinių neapkęsti. To moko 
marksizmas: neapkęsk priešo!

Buvo vienas prižiūrėtojas, 
kuris savo neapykanta ir žiau
rumu kaliniams prilygdavo 
Aleksandrovui. Abu labai 
džiaugdavosi, jei kurį kalinį 
nubausdavo karceriu, PK^1 — 
“pameščenija kamernovo ty- 
pa” (kalinį pusei metų užda
rydavo į kamerą).

Prastas maistas
Trečiojo konclagerio penk

tojoje zonoje kaliniams mais- 
/ tas buvo labai prastas. Jį ga
mino to paties konclagerio ki
tos zonos kriminalinės kali
nės, o mums atveždavo arklio 
traukiamu vežimu geležiniuo
se bakuose — termosuose. 
Maistą atveždavo labai nevie
nodu laiku. Pvz. pusryčius kar
tais atveždavo 9 v., kartais 
10 v. ar net 11 v. ir dar vėliau. 
Panašiai būdavo su pietumis 
ir vakariene. Kaliniai klaus
davo prižiūrėtojus, kodėl taip 
yra. Jie paaiškindavo, kad ark
lys būdavo užimtas prie kitų 
darbų.

Sriuba dažniausiai būdavo 
labai prasta. Vakarienei pa
prastai duodavo žuvienės. Tai 
į vandenį supilta smulki žu
vis su viduriais ir kaulais, 
įdėta truputis bulvių, kartais 
ir kruopų. Gaudavosi karti, 
juoda sriuba. Jei kuriam ka
liniui į dubenėlį patekdavo 
bulvių, tai tik jas išsigrai- 
bydavo, o sriubos nevalgydavo.

Košė būdavo avižinė, kartais 
miežinė; kartą į savaitę duo
davo manų košės. Tada visi 
puldavo prie langelio, kad tik 
jos gautų. Maisto dalintojas 
buvo Petras Paulaitis. Jis vi
siems dalindavo po lygiai. Kar
tais išdalindavo visą manų ko
šę — net sau nepasilikdavo.

Konclagerio administracijos 
ir čekistų talkininkams leis
davo pirkti iš lagerio parduo
tuvės maisto už 7 rb., 9 rb. ar 
net daugiau per mėnesį. Be to, 
jiems leisdavo gauti ir papildo
mai siuntinių, todėl jie minė
tos sriubos niekad nevalgyda
vo. Jie valgydavo duoną su mar
garinu ir gerdavo arbatą.

Duoną kepdavo iš labai pras
tų miltų. Kaliniams buvo lei
džiama pirkti maisto produk
tų: nedirbantiems ar neįvyk- 
džiusiems plano — mėnesiui 
už 5 rb., įvykdžiusiems planą 
— už 7-9 ar net uš 11 rb. Parduo
tuvėje būdavo margarino, ar
batos, retkarčiais obuolių mar
melado, pigių saldainių. Kai 
kada būdavo aliejaus bei bal
tos forminės duonos.

Nuo tokio maisto kaliniai 
silpo, dažnai sirgdavo. Kai

zonoje pasirodydavo medici
nos sesuo, tai dauguma kali
nių stodavo į eilę prie jos 
darbo kambario, tikėdamiesi 
gauti kokią medicininę pagal
bą, vaistų.

Kai kaliniai skųsdavosi zo
nos viršininkui, kad prastas 
maistas, jis atkirsdavo, kad 
kaliniai nė tokio maisto yra 
neverti. Didesnioji dalis ka
linių maitindavosi iš parduo
tuvės pirktais produktais. Var
gas būdavo tiems kaliniams, 
kuriems už mažiausią prasi
žengimą uždrausdavo pirkti 
produktus. Šios bausmės ne
išvengiau ir aš.

Nuo prasto maisto pradėjau 
sirgti, širdies srityje atsira
do skausmai, dažnai skaudė
davo galvą, ir kitos ligelės 
pradėjo mane varginti. Žadėjo 
guldyti į ligoninę.

Nuskriaustieji
Daugis Jonas, gyvenęs tary

biniuose kalėjimuose ir konc- 
lageriuose 25 metus, tapo su
luošintas. Jam iš parduotuvės 
produktus nupirkdavo P. Pau
laitis. Kai tik sužinojo zonos 
viršininkas Aleksandrovas, už
draudė jam pirkti produktus 
Daugiui. Aleksandrovas ne
kenčia kalinių, kurie dėl se
natvės, suluošinimo ar ligų 
nebegali dirbti, nes esą vals
tybei iš jų nesą jokios naudos. 
Geriau būtų, kad jie greičiau 
mirtų ...

Ligonių maistą dažniausiai 
skirdavo ne tikriems ligo
niams, kaip Daugis, Lufera- 
vas, ukrainietis iš Lvovo, 
bet administracijos talkinin
kams: Kuzmičiukui, Marinen- 
kai ir kitiems pataikūnams.

Kalinius, kurie Aleksandro
vui nepataikavo, užtardavo 
skriaudžiamus kalinius, daž
nai bausdavo. Pvz. armėnas 
ArikianaSį ukrainietis Černo- 
volas dažnai patekdavo į kar
cerį, į PKT — kalėjimą, dažnai 
netekdavo teisės pirkti pro
duktų, neleisdavo pasimatyti 
su namiškiais.

Bendras vaizdas
Penktoji zona — tai siauras 

pailgas žemės sklypelis, apie 
pusantro šimto žingsnių ilgio, 
apsuptas lyg erškėčių vainiku 
keturguba' tVory (dviem spyg
liuotų vielų ir dviem medinėm 
tvorom su signalizacija). Tai 
išorinis aptvaras. Viename ap
tvaro gale pastatytas nedidelis 
namukas, vadinamas “vachta” 
(sargybinė), visada saugoma 
ginkluotų kareivių. Šiame na
melyje būna budintis “nadzi- 
ratelis”,’ čia pat svečių kam
barys, kuriame leidžiama kali

niams pasimatyti su namiš
kiais. Aptvaro kampuose sar
gybų bokšteliai, kuriuose die
ną naktį stovi ginkluoti sargy
biniai. Prie “vachtos” įtaisy
ti stiprūs geležiniai vartai, 
kurie visada būna užrakinti ir 
saugomi; juos atrakindavo tik 
pagal reikalą.

Anapus geležinių vartų žmo
nės gyveno įprastą gyvenimą 
(žinoma, tarybinį. . .); čia buvo 
atskiras pasaulis, į nieką kitą 
nepanašus: savi įstatymai, ap
ranga, įpročiai, papročiai. Tai 
— vargstančių ir kenčiančių 
namai.

Įėjus į aptvarą, matosi kele
tas trobesių. Kairėje išilgai 
aptvaro ilgas vienaaukštis ba
rakas, kurio viename gale sa
lė politiniams užsiėmimams ir 
kinui; per barako vidurį kori
dorius, jo dešinėje pusėje kali
nių valgomasis, toliau prieš
kambaris (jame kaliniams lei
džiama rūkyti), už jo — zonos 
viršininko Aleksandrovo dar
bo kambarys; koridoriaus kai
rėje — kalinių prausykla, ma
žas bibliotekos kambarėlis, če
kisto kambarys, sanpunktas. To
liau per visą baraką gyvenamo
ji kalinių patalpa. Už gyvena
mosios patalpos yra gamybinė 
patalpa, kurioje stovi siuva
mos mašinos. Jomis kaliniai 
siuva darbines pirštines. Ne
toli aptverto sklypo galo stovi 
nedidelis medinis namukas, 
vadinamas “kaptiorka” (sandė
liukas), kuriame kaliniai laiko 
nuosavus daiktus. Pačiame ap
tvaro gale, dešinėje pusėje, 
stovi nedidelis pastatas, ku
riame yra katilinė, pirtis ir 
parduotuvė.

Priešais didįjį baraką rytą 
ir vakarą kaliniai stoja į ri
kiuotę patikrinimui. Skrupu
lingi saugotojai skaičiuoja ar 
visi kaliniai yra aptvare. Tik 
ukrainietis Černovolas reika
lavo politinių kalinių statuso. 
Jis nestodavo į rikiuotę patik
rinimui ir nenešiojo kairėje 
pusėje prisiūtos juostelės su 
įrašytu kalinio vardu ir pavar
de. Bet už tai dažnai jį baus
davo karceriu, kalėjimu ir ki
tomis bausmėmis.

Aplinkui tarp trobesių ir tvo
ros dar buvo vietos. Nedarbo 
metu aplink baraką kai kurie 
kaliniai vaikštinėdavo. Aš irgi 
ten vaikštinėdavau, mąstyda
vau, melsdavausi.

Buvo tokių, kurie į nelaisvę 
pateko prieš 30 ar 25 metus (P. 
Paulaitis, J. Daugis, keletas 
rusų). Tada jie buvo dar jauni, 
o dabar jau pasenę, suvargę, 
pražilę . . . (Bus daugiau)

AfA
Mylimai dukrai 

dr. NORAI ŠIMKUTEI 
netikėtai mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą tėvams - VYTAUTUI 
ir ANGELEI ŠIMKAMS bei artimiesiems -

Angelė, Vytas ir Rūta Kulniai

AfA 
. NORAI ŠIMKUTEI

mirus, 
buvusią klasės draugę ANGELĘ ir jos vyrą VYTĄ 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime - 

Ida ir Lionginas Paškai

AfA 
dukrelei NORAI ŠIMKUTEI

mirus, 

jos tėvus VYTAUTĄ ir ANGELĘ ŠIMKUS, nuošir
džiai užjaučiame -

Augustinas ir Irena Navickai

Brangiai dukrai

AfA 
dr. NORAI ŠIMKUTEI

netikėtai iškeliavus amžinybėn,

gilaus liūdesio prislėgtus tėvelius - ANGELĘ ir 
VYTĄ ŠIMKUS, gimines nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

Ona ir Kęstas Kudirka
Angelė ir Juozas Lukošiūnai

AfA 
STASEI JURGELIENEI

Lietuvoje mirus,

jos seserį JUOZAFINĄ ir ALBINĄ PLIOPLIUS, 
dukrą RAMUTĘ NOVOGRODSKIENĘ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame -

S. A. Petraičiai E. Draudvilienė
A. Gaidelienė R. E. Stravinskai
S. Underytė E. A. Underiai

AfA

KLEMENSUI LIUTKUI
mirus,

žmoną JULIJĄ ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame -

Sofija, Bronius, Rimantas Vaičaičiai 
Danutė, Vytas, Aras Paškai

AfA 
daktarui KLEMENSUI LIUTKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną JULIJĄ, seserį ELZBIETĄ bei kitus 

gimines Lietuvoje, visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu su jais liūdime -

A. Č. Pažerūnai 
ir šeima
J. D. Petroniai 
ir šeima

Marija Borusienė 
Anastazija Gaidelienė 
Vladas Paliulis 
Uršulė Paliulytė

Mielam Tėveliui

AfA
• KOSTUI JONUŠUI • -*•mini > l .

mirus,

giliai užjaučiame dukrelę RAMONĄ, jos vyrą 
PAULIŲ PRETKŲ, vaikaičius DALYTĘ ir RAINIŲ, 
Kalifornijoje, sūnų VIRGAUDĄ su žmona ANGELE 
bei šeima Čikagoje, visus gimines Lietuvoje ir 
Kanadoje.

Te būna lengva tau svetingosios Kanados 
žemelė, mielas Kostai.

Juozas ir Stella Miškiniai

AfA 
KOSTUI JONUŠUI 

mirus,

dukrai RAMUTEI su šeima, sūnui VYRGAUDUI 
su šeima, giminėms, artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią ir brolišką užuojautą-

A. A. Panumiai
O. J. Karaliūnai
O. P. Polgrimai
A. J. Ališauskai

V. S. Sudaičiai
K. J. Dirvaičiai 
E. P. Baronai 
M. J. Paukščiai

Canabian Slrt Jtkinorials JLft
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H1G4
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



JAV viceprezidentas GEORGE BUSH Baltuosiuose rūmuose Vašingtone 
priima iš LINO KOJELIO laivyno karininko priesaiką. Kairėje - Lino tėvas 
JUOZAS KOJELIS Baltųjų rūmų nuotrauka

Kratos ir tardymai
Iš “LKB kronikos” 72 numerio

Skuodis rengiasi emigruoti Amerikon

Kaunas-Vilnius. Ryšium su 
1986 m. gegužės 22 d. kratomis 
(kratos buvo padarytos pas 
kauniečius — A. PATACKĄ, 
Antaną PATACKĄ, inžinierių 
Paulių MARTINAITĮ, meno
tyrininką Petrą KIMBRĮ, in
žinierių Edvardą ŠIUGŽDĄ, 
fotografą Gytį RAMOŠKĄ ir kt. 
(žr. “LKBK” hr. 71). Iki spalio 
1 d. Saugumo buvo tardyti apie 
60 asmenų. Tarp jų: kauniečiai 
— filologas Vytas ALIŠAUS
KAS, matematikas Algis SAU
DARGAS, Aušra SAUDAR
GAITĖ, architektas Riman
tas ZIMKUS, skulptorius Vla
das RUKŠA, Adelė URBONAI
TĖ, gydytoja KURKLINSKIE- 
NĖ, Ramūnas KURKLINS- 
KAS, inžinierė Adelė MI- 
SIŪTĖ, buvęs Žemės ūkio aka
demijos dėstytojas Vladas 
KUDIRKA, Arūnas REKA
ŠIUS, inžinierius Vytautas 
VOLSKIS, Žemės ūkio akade
mijos dėstytojas Prutenis 
JANULIS, studentė Jūratė 
BANEVIČIŪTĖ, buvęs polit
kalinys Liudas SIMUTIS, pen
sininkė Birutė FEDERAVI- 
ČIENĖ, buvęs Žemės ūkio aka
demijos dėstytojas Jonas-Al- 
girdas LAZAUSKAS, restaura
torius Antanas JUCEVIČIUS, 
darbininkas Kostas LUKĖ- 
NAS, architektas Vytautas 
PETRAŠONIS, buvęs polit
kalinys Petras PLUMPA, ar
chitektas Henrikas SAM- 
BORA, matematikas Rolandas 
RAZULEVIČIUS, Nijolė PA- 
TACKIENĖ (Algirdo PATAC
KO žmona), M. DAMBRAUS
KIENĖ (politkalinio Liudo 
DAMBRAUSKO žmona; M. 
DAMBRAUSKIENEI čekistai 
siūlė rašyti malonės pra
šymą, jei nenorinti, kad jos 
vyras mirtų kalėjime) inži
nierius Viktoras KRŪMINIS, 
filosofas Albinas PLĖSNYS, 
vilniečiai — filologas Ri
mantas MATULIS, gydytoja 
Gaudenta JUOZAPAITYTĖ, 
inžinierius Juozas PRAPIES
TIS; Zarasų rajone dirbanti 
gydytoja Ramunė BUTKEVI- 
ČIŪTĖ, Garliavoje gyvenan
tis Adolfas TERESIUS ir kt.

Visi tardomieji buvo klau
sinėjami apie ryšius su Al
girdu PATACKU, Algiu SAU
DARGU, Petru KIMBRIU. Tar
dytojai stengėsi surasti liu
dininkų, kurie patvirtintų 
tardytų ar asmenų, pas ku
riuos buvo kratos, ypač An
tano ir Algirdo PATACKŲ “an
titarybinę veiklą”. Antanui 
PATACKUI buvo priskiriama 
knygos “Kun. Ambroziejus 
JAKAVONIS 1886-1986” bei 
leidinio apie Baltarusijos 
lietuvius autorystė. Tardy
muose čekistai tvirtino, kad 
tardomųjų santykiai su reli
gija jų nedomina, tačiau nuo
lat primesdavo įvairius klau
simus, liečiančius pasaulė
žiūrą ar tiesiogiai susijusius 
su religija.

Šiluva. 1986 m. rugsėjo 8 d. 
apie 16 v. Šiluvos autobusų sto
telėje saugumiečių ir milici
ninkų buvo sulaikytas Alfon
sas BUMBULIS, rinkęs Šiluvos 

bažnyčioje parašus dėl Klai
pėdos bažnyčios grąžinimo. 
Milicijos darbuotojai A. BUM
BULĮ, atėmę iš jo tekstus su 
parašais, nuvežė į Šiluvos mi
licijos skyrių. Iš Šiluvos A. 
BUMBULIS buvo nuvežtas į 
Raseinius, kur rajono teisė
jas ŠUMAUSKAS perskaitė 
kaltinamąjį aktą, esą A. BUM
BULIS, koliojęs milicijos pa
reigūnus, nevykdęs jų nurody
mų. A. BUMBULIS mėgino pa
neigti melagingus kaltinimus, 
sakydamas, jog incidentą Ši
luvos autobusų stotelėje ma
tė apie 30 žmonių ir jie gali 
paliudyti, kad nieko panašaus 
nebuvo, minėti kaltinimai ten- 
•denvingar sufabrikuoti. Kaip 
ir įprasta tokiais atvejais, 
teisėjui ŠUMAUSKUI nerūpė
jo tiesa, pareiškęs “liudinin
kų gana”, nuteisė A. BUMBU
LĮ 7 paroms arešto. Raseinių 
kalėjime A. BUMBULIS išbu
vo iki rugsėjo 15 d.

Sunaikinant pareiškimų 
tekstus ir parašus, su parašų 
rinkėjais dėl Klaipėdos baž
nyčios grąžinimo čekistai ir 
milicininkai grubiai elgėsi 
Sedoje, Kartenoje ir kt. vie
tovėse.

Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

Vyresnioji mūsų karta turi daug savo pergyveni
mus bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, 
dokumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečian
čių kūrybos ir meno rinkinių. Ne visi jaunosios kartos 
nariai tą savo tėvų palikimą moka vertinti, ne visi atei
tyje turės ir tinkamas sąlygas tokios medžiagos prie
žiūrai. Be to, ateities istorikams ir visiems savo sene
lių ir prosenelių praeitimi besidomintiems asmenims 
jau dabar parūpintina viena aiški tos medžiagos 
vieta.

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

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

KL BENDR UOMENĖ - MUZIEJUS, 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6H 1A8, Canada

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

Kanados lietuvių kultūros muziejaus 
lėšoms telkti komitetas

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI 

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

Vardas, pavardė ____________________________________

Adresas _________

Parašas_______________________ ___
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JAV Valstybės departamen
tas patvirtino žinią, kad vasa
rio 5 d. iš sovietų lagerio bu
vo paleistas Amerikos pilietis 
Vytautas Skuodis. Jis š. m. sau
sio mėn. baigė 7 metų bausmę 
Mordovijos griežto režimo la
geryje ir būtų pradėjęs 5 metų 
tremtį.

Kitas šaltinis praneša, kad 
Skuodis buvo išvestas iš trau
kinio Čeliabinske pakeliui į 
tremtį Magadane, ir perkeltas 
į spygliuota vėla grotuoto lan
go vienutę. Jis ten buvo laiko
mas dvi savaites, kartais ne
gaudavo maisto 24 valandas 
prieš tardymą, kurio metu iš 
jo buvo reikalaujama prisi
pažinti kaltu.

Skuodis atsisakė pasirašy
ti kaltės prisipažinimo teks
tą, kuriame kartu buvo reika
laujama pasižadėti niekad ne
dalyvauti antisovietinėje veik
loje. Toks tekstas yra pakiša
mas daugumai paleidžiamųjų. 
Galų gale Skuodis pasirašė, 
sąžinei leidžiant, pakeistą 
tekstą.

Grįžtant į namus, Skuodis 
aplankė Amerikos ambasadą 
Maskvoje, kur jis vėl išreiškė 
norą emigruoti su šeima į JAV- 
bes. JAV valdžia pripažįsta 
Skuodžio JAV pilietybę. Jis gi
mė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje 
ir grįžo 1930 m. su šeima į tada 
nepriklausomą Lietuvą.

Kai Skuodis buvo suimtas 
1980 m., JAV reguliariai prašė 
sovietus leidimo savo konsula
tui jį aplankyti. Sovietai vis 
neleido JAV konsulatui susi
siekti su Skuodžiu ir dėl to 
JAV griežtai protestavo.

Vasario 17 d. JAV delegaci
jos narys Sam Wise prabilo į 
susirinkusius Helsinkio bai
giamojo akto signatarus Vie
noje apie dvigubą pilietybės 
klausimą, iškeldamas Skuo
džio atvejį: “Vytautas Skuo
dis yra kitas pavyzdys turin
čio dvigubą JAV-Sovietų Są
jungos pilietybę žmogaus, ku
ris nori keliauti į JAV-bes. 
Nors gimė JAV-bėse, jam ne
leidžiama palikti Sov. Są
jungą. Bet mes džiaugiamės 
vėliausiomis žiniomis, kad 
jis buvo paleistas iš lagerio, 
kur atliko bausmę dėl religi
jos laisvės įgyvendinimo pa
gal Baigiamąjį aktą”.

Skuodis buvo žinomas moks
lininkas, kurio biografija 
pateko net į “Mažąją lietuviš
kąją tarybinę enciklopediją” 
ir kurio straipsniai buvo 
spausdinti moksliniuose žur
naluose.

Kaip geologas Skuodis ruo
šė hidroelektrinius projek
tus ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoj ir Sibire. Nuo 1969 
m. dėstė Vilniaus universite

Į 

i

te. Ten jis įsteigė ir gamtos 
apsaugos ratelį.

1979 m. lapkričio mėn. kra
tos metu pas jį bute rasta jo 
parašyta mokslinė studija 
“Dvasinis genocidas Lietuvo
je”. Įsijungęs į Lietuvos Hel
sinkio grupę ir Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komitetą, 
Skuodis netrukus buvo atleis
tas iš docento pareigų Vil
niaus universitete už “amo
ralų elgesį”.

Skuodis buvo suimtas 1980 
m. sausio 9 d. ir nuteistas 
1980 m. gruodžio 22 d. septy- 
neriem metam griežto režimo 
lagerio ir penkeriem metam 
Sibiro tremties pagal LTSR 
baudžiamojo kodekso 68-1 
straipsnį už “antisovietinę 
agitaciją ir propagandą”. 
Skuodis buvo kaltinamas, “kad 
sistemingai klausėsi užsie
nio radijo laidų, dalyvavo 
“Perspektyvų” ir “Alma Ma
ter” leidime, parašė veikalą 
“Dvasinis genocidas Lietuvo
je”, rašė “šmeižikiškus” pa
reiškimus Helsinkio baigia
mojo akto signatarams ir pan.

Kai Skuodžio žmona protes
tavo prieš neteisingą jos vy
ro įkalinimą aukštiems sovie
tų pareigūnams, Skuodis buvo

Iš Lietuvos pogrindžio spaudos
Dėkojame už auką!

1986 m. pavasarį, atlikęs 
bausmę Vilniaus saugumo izo
liatoriuje bei tremtį Parabe
lyje, į laisvę sugrįžo Julius 
SASNAUSKAS. Po 6.5 metų 
trukusios nelaisvės J. SAS
NAUSKAS į Lietuvą grįžo ne
palūžęs. Šiuo metu jis gyve
na ir dirba Vilniuje.

Lapkričio 3 d., atlikusi 4 
metų bausmę Mordovijos 
griežto režimo moterų lage
ryje, sugrįžo Jadvyga BIE
LIAUSKIENĖ. Dėl blogos svei
katos ir malonės prašymo, ku
rį sovietiniams valdinin
kams parašė jos sūnus Žilvi
nas BIELIAUSKAS, jai buvo 
panaikinta teismo metu pa
skirta 3 metų tremtis. Grį
žusi J. BIELIAUSKIENĖ apsi
gyveno Vilniuje.

Lapkričio & d.'iš Orįeųbur- 
go srities, Gaškąflp, lagerio, 
atlikęs 2 metų bausmę, į lais
vę buvo paleistas Romas ŽE
MAITIS. Bausmę jis atliko 
tarp kriminalinių nusikaltė
lių, ypatingai sunkiose sąly
gose ir labai jauname amžiu
je, teturėdamas 18-20 metų.

Tikintieji su dideliu džiaugs
mu ir dėkingumu sutiko iš so
vietinių lagerių Tėvynėn grį
žusius sąžinės belaisvius.

J. BIELIAUSKIENĖS, J. 
SASNAUSKO, R. ŽEMAIČIO 
ant Bažnyčios ir Tėvynės 
aukuro sudėta auka, tai įro
dymas, kad ir kalėjimų koš
mare įmanoma nepalūžti dva
sia, neprekiauti idėjomis, 
kad dvasia gali ir privalo 
nenusilenkti smurtui, tai ga
rantija, kad Bažnyčia ir tau
ta nenugalima, kol turi aukai 
pasiryžusių sūnų ir dukterų.
Vėl užpuldinėjami kunigai...

1986 m. spalio 17 d. naktį 
buvo užpultas ir sunkiai su
žalotas Pušaloto klebonas kun. 
Albinas PIPIRAS (61 m. am
žiaus).

Kiek anksčiau kun. A. PIPI
RAS nežinomų piktadarių bu
vo šantažuojamas telefonu. 
Rugpjūčio mėnesį dienos me
tu į Pušaloto parapijos klebo
niją, išplėšę langą, buvo įlin
dę 3 vyrai ir moteris, vienas 
vyrų su savimi turėjo revolve
rį, ir tik gretimame kambary
je pastebėję daugiau žmonių, 
įsibrovėliai pabėgo. Apie įvy
kį buvo pranešta Pasvalio ra
jono milicijai, deja ... ji rim
tai nereagavo. Maždaug savai
tę laiko prieš spalio 17 d. už
puolimą buvo nunuodytas kle
boniją saugojęs šuo.

Spalio 17 d. naktį kleboni
joje nakvojo 4 žmonės: klebo
nas A. PIPIRAS, 10 metų gimi
naitis — klebono krikštasūnis, 
80 metų ligonė senutė — klebo
no teta ir zakristijonas Rimu- 
tis KUDARAUSKAS. Žudikas, 
nuo gatvės pusės išplėšęs lan
gą, įsibrovė į kambarį, kuria
me miegojo mažametis kunigo 
giminaitis, įsakęs berniukui 
užsikloti galvą ir ramiai gu
lėti, įsilaužė į sekantį kam
barį, kur miegojo R. KUDA
RAUSKAS. Jis buvo sumuštas 
ir smūgiu į galvą apsvaigin
tas, kambaryje rasta klanas 
kraujo. Kun. A. PIPIRAS, gre
timuose kambariuose išgirdęs 
triukšmą, uždegė šviesą ir 

patalpintas į karcerį dviem 
mėnesiam su sumažintu mais
to kiekiu.

Skuodis lageryje regulia
riai skelbdavo bado streikus 
prieš tautos ir kitų žmogaus 
teisių pažeidimus okupuotoje 
Lietuvoje. (LIC)

PATIKSLINIMAS
Lietuvių informacijos cent

ras praneša, kad Viktoras Pet
kus, kaip buvo skelbta anks
čiau, nebuvo parvežtas į Vil
nių. Kun. Sigitas Tamkevičius 
buvo atgabentas į Vilnių, bet 
tebesėdi KGB kalėjime.

Neseniai paleistas kalinys 
Vytautas Skuodis patvirtino, 
kad Viktoras Petkus tebelai
komas Permės lageryje.

Lietuvos Helsinkio grupės 
steigėjas Petkus atlieka 15- 
kos metų bausmę, kuri baigsis 
1992 metais, Permės ypatingo
jo režimo 36-1 lageryje. Kol kas 
Gorbačiovo amnestijos dekre
tas nepalietė nei vieno poli
tinio kalinio, sėdinčio ypatin
go režimo lageryje. Šis lage
ris yra skirtas “ypač pavojin
giems recidyvistams”. Šalia 
Petkaus Permės lageryje yra 
35 metus iškalėjęs sovietų gu
lage Balys Gajauskas. Inf.

prieš save išvydo maskiruote 
prisidengusį vyrą, vienoj ran
koj laikantį peilį, o kitoj vir
tuvinį kirvuką mėsai kapoti. 
Kun. A. PIPIRAS nuplėšė įsi
brovėlio veidą dengiačią mas- 
kiruotę. Užpuolikas kirvuko 
smūgiu galvon kelis kartus 
partrenkė ir sužalojo kunigą. 
Vos gyvas — smarkiai nukrau
javęs, sulaužytu galvos kau
lu, išnarinta dešine ranka 
kun. A. PIPIRAS buvo įmestas 
į rūsį, Kurį laiką, beatsigau
nantį R. KUDARAUSKĄ iš 
naujo apsvaigindamas smū
giu į galvą, klebonijoje šei
mininkavo žudikas. Galiausiai 
suradęs 1500 rb. pasiėmęs ke
lis magnetofonus, pats apiplo
vė sukruvintą R. KUDARAUS
KĄ, rankšluosčiu aprišo žaiz
dą įr įsakė klebono mašina 
nuvežti jį į Klaipėdą, pats 
rankoj laikė peilį ir kirvį, 
kuriais nuolat grasino. Iš Klai
pėdos įsakė važiuoti į Kauną. 
Kelyje išgėręs per daug alko
holio, žudikas užmigo. Likus 
2 km. kelio iki Šilalės, pasi
baigė benzinas. R. KUDA- 
RAUSKAS susistabdė prava
žiuojančią mašiną ir paprašė 
nuvežti jį į artimiausią mili
cijos skyrių. Atvykusi milici
ja girtam žudikui uždėjo ant
rankius. Paaiškėjo, jog tai gru
zinas Aleksandras GALAŠVI- 
LIS, savo laiku Gruzijoje bai
gęs milicijos mokyklą.

Spalio 17 d. rytą tikintieji 
nesulaukę pamaldoms savo 
klebono kun. A. PIPIRO, atėjo 
į kleboniją jo jieškoti. Kuni
gą rado 4 valandas išbuvusį rū
syje, sunkiai sužalotą. Pane
vėžio ligoninėje jam buvo pa
daryta galvos operacija, kuri 
truko 4 valandas. Po operaci
jos kun. A. PIPIRAS kelias die
nas neatgavo sąmonės. Kai at
gavo sąmonę, kun. A. PIPIRO 
sveikatos būklė pradėjo ge
rėti.

Apiplėšimo aplinkybės ti
riamos . ..
Spalio 16 d. vakare Pušaloto 

gyventojai pastebėjo apie kle
boniją vaikščiojančius nepa
žįstamus asmenis. Neaiškumų 
kelia tai, jog spalio 17 d. rytą 
milicijos darbuotojai ir Pasva
lio rajono prokuroras kleboni
ją apžiūrėjo vieni, ir, tik žmo
nėms pradėjus reikalauti, bu
vo apiforminti kviestiniai as
menys. Mažametis klebono gi
minaitis tvirtina, kad apiplė
šimo naktį, kai A. GALASVI- 
LIS įsilaužė į jo kambarį, jis 
matęs nuo lango nubėgant tris 
rūkančius vyrus; senutė tei
gia, kad žudikui pasitraukus 
iš klebonijos, po kelių minu
čių nuvažiavo mašina, tą naktį 
stovėjusi netoli klebonijos; 
kun. A. PIPIRAS taip pat gir
dėjęs už lango kalbančius žmo
nes.

Spalio 23 d. minėtus įvykius 
trumpai aprašė Pasvalio rajo
ninis laikraštis “Darbas”. 
Straipsnyje prokuroras S. 
BIETKIS rašo: “Dėl savanau
diškų paskatų savo namuose 
iš spalio 16 d. į 17 d. buvo 
užpultas Pušaloto miesto gy
ventojas Albinas PIPIRAS. A. 
PIPIRAS sunkiai sužalotas, 
Rimutis KUDARAUSKAS 
lengvai sužalotas. Padedant 
visuomenei, užpuolikas tą pa-
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bunkporte, JAV-se. Kūrinio autoriai — architektas J. MULOKAS ir 
skulptorius VYTAUTAS KAŠUBA Nuotr. V. Maželio

Vyskupo atsišaukimas
Pirmą kartą kreipiuosi į Jus 

kaip Lietuvių katalikų religi
nės šalpos pirmininkas. J. E. 
vysk. V. Brizgys po 25 metų sėk
mingo vadovavimo atsisakė bū
ti perrenkamas, bet sutiko eiti 
tarybos pirmininko pareigas.

Popiežius Jonas-Paulius II 
ragina krikščionis puoselėti 
solidarumą su pavergtais bei 
kenčiančiais ir specialiai 
mums yra pasakęs: “Broliai 
lietuviai, palaikykite solida
rumą su savo broliais Lietu
voje”. ........

’ 5'.' E.' Kardinolas J. Bėrnar- 
din, kalbėdarrias religinės šal
pos jubiliejaus proga priminė: 
“Dauguma mūsų šį solida
rumą su Lietuvos tikinčiaisiais 
galime išreikšti prasmingai 
remdami Lietuvių katalikų re
liginės šalpos darbą”.

Malonu yra prisiminti ir pre
zidento Reagano žodžius, pa
sakytus sveikinant religinę 
šalpą jos sidabrinio jubilie
jaus proga: “Lietuvių katalikų 
religinė šalpa suteikia dvasi
nio sustiprinimo bei vilties 

AtA 
NORAI ŠIMKUTEI

mirus,
jos tėvui, kolegai VYTAUTUI ŠIMKUI, motinai 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime-

Natalija ir Vacys Liačai

Mylimai dukrai
NORAI

iškeliavus [amžinybę,

ANGELĘ ŠIMKIENĘ, jos vyrą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

TLN moterų būrelis

AfA 
POVILUI DUNDERUI

užmigus Viešpaties ramybėje, norime paguosti giliame 
liūdesy likusią jo brangią žmoną VERUTĘ, rūpestingo tėvo 
ir vyresnio draugo netekusius sūnus — PAULIŲ bei ANDRIŲ, 
su šeimomis dukras - MARGARITĄ ir AUDRONĘ.

Šviesus Povilo atminimas išliks ilgai atmintyje visų, 
kurie turėjo laimės gyvenime jį sutikti -
Hamiltonas, Ont. St. K. Mileriai

čią dieną buvo sulaikytas. Nu
statyta, kad užpuolimą, turint 
tikslą užvaldyti asmeninį pi
liečio turtą, padarė 29 m. am
žiaus gruzinų tautybės pilie
tis Aleksandras GALAŠVILIS, 
gyvenantis Kaliningrado sri
tyje, niekur nedirbantis. Tu
rimais duomenimis A. PIPI
RO namus jis užpuolė vienas.”

Iš “LKB kronikos” 1986 m. 
72 nr. 

tūkstančiams lieuvių katalikų, 
trokštančių praktikuoti savo 
tikėjimą”.

Tikrai, Lietuvių katalikų re
liginė šalpa sugeba prasmin
gai padėti mūsų kenčiantiems, 
kovojantiems už savo teises 
broliams Lietuvoje.

Gavėnios metu daugelyje pa
rapijų yra daromos rinkliavos 
religinei šalpai. Maloniai pra
šome dosniai prie jų prisidė
ti, o kurie neturite galimybės 
aukot per parapiją, siųskite 

. sąvo ‘j Lithuanian
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Remdami Lietuvių ka
talikų religinės šalpos darbus 
prasmingai išreikšite savo 
krikščionišką solidarumą su 
Lietuvos Bažnyčia.

Telaimina Jus Kristus, kuris 
užtikrinęs: “Kiek kartų tai pa
darėte vienam iš mažiausių 
mano brolių, padarėte man”.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos valdybos pirmininkas

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

optometrists
1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 1 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais
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© PAVERGTOJE TE,V HI II,
VILNIAUS KATEDRA

Po nepilnus dvejus metus 
trukusio atnaujinimo vėl atida
ryta senoji Vilniaus katedra, 
paversta paveikslų galerija. In
formacijų apie atliktą darbą bei 
archeologų tyrinėjimus patei
kia Rimvydas Valatka “Tiesoje” 
vasario 4 d. ir “Gimtajame kraš
te” vasario 26 d. Iš jo sužinome, 
kad švedų firma “Luft” Vilniaus 
katedros pastate įrengė automa
tinę mikroklimato sistemą, ku
rios dėka vasarą bus išlaikyta 
pastovi 20°, o žiemą 19° Celsijaus 
temperatūra su vienoda oro 
drėgme. Iš Potsdamo iškviesti 
specialistai vargonus pritaikys 
prie pasikeitusios pastato erd
vės. Katedros vidus dabar yra 
toks, kokį paliko architektas 
Laurynas Stuoka-Gucevičius. Ant 
kolonų vėl pakabinti atnaujin
ti paveikslai ir grafikos darbai. 
Aukštai viršuje iškilo specia
liai Vilniaus katedrai Pranciš
kaus Smuglevičiaus ir italo Vila- 
nio nutapyti didieji paveikslai, 
smarkiai nukentėję II D. karo 
metais. Juos per penkerius me
tus atnaujino specialistai P. 
Gudyno centre. Pagrindinė vie
ta teks Lietuvos portretams nuo 
XVI š. pradžios iki XIX š. pabai
gos. Vienoje koplyčioje jau su
telkti skulptūriniai Algimanto 
Alšėniškio ir Goštauto barelje
fai, “Vytauto Madona” iš Trakų, 
XVI š. pabaigoje tapytas “Tri- 
rankis šv. Kazimieras”, šv. Mar
tyno skulptūra iš Klaipėdos kraš
to. Atskira paroda bus skirta 
Pranciškui Smuglevičiui ir Vil
niaus dailė mokyklai. Paveiks
lų galerija tapusią katedrą pa
pildys surinktos išbarstytų se
nųjų Lietuvos galerijų nuotru
pos — Vytauto D. ir Jogailos 
portretai, Leibovičiaus atliktos 
166-šios Radvilų portretų gale
rijos graviūros, atnaujinti per 
karą nukentėję 45 vyskupų port
retai.

ŽVILGSNIAI PRAEITIN
Architektas Napoleonas Kit

kauskas žurnalistui Rimvydui 
Valatkai pasakojo apie archeo
loginius kasinėjimus, keturių 
metrų gylio duobėje atskleidu
sius net vienuolikos statybų 
pėdsakus. Keliolikos centimet
rų storio kultūriniame sluoks
nyje rasti medinių pastatų pėd
sakai priklauso pirmajam tūks
tantmečiui prieš Kristaus gi
mimą. Pasak architekto N. Kit
kausko, kadaise šioje vietoje 
stovėjo Perkūno šventykla. Kai 
Mindaugas apsikrikštijo, ji tapo 
krikščioniška šventove, o kai 
jis atsimetė ir buvo nužudytas, 
šventovę pakeitė Perkūno šven
tykla. Vilniaus katedros pože
mius sujaukė dažni Neries pot
vyniai, karai ir gaisrai. Kated
ros istorijoje pėdsakus paliko 
gotika, renesansas, barokas ir 
klasicizmas. Po klasicistiniu 
pastato darbužiu išliko Vytau
to D. statytos gotikinės kated
ros tūris, sienos, pilioriai. Vy
tauto D. katedra buvo dešimtimi 
metrų aukštesnė už tą, kurią pa
liko Laurynas Stuoka-Gucevi
čius. Jos aukštis tada siekė be
veik 38 metrus. Iki pavasario ti
kimasi atnaujinti gotikines krip
tas. Tada lankytojų lauks įdomi 
ekskursija po katedros pože

“AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga -3,4,5 dienos, 
Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena 

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p:p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

mius, į kuriuos jie įeis pro ka
ralių kriptą ir labirintais nu
žingsniuos iki išėjimo laiptelių. 
Jais vėl bus galima grįžti pa
veikslų galerija tapusios kated
ros salėn.

NARKOTIKŲ SKLEIDĖJAI
Kupiškio rajono liaudies teis

mo pirm. Kęstutis Šabanas savo 
rašiniu “Parduoti narkotikų ne
pavyko” vasario 13 d. “Tiesos” 
skaitytojus supažindina su dviem 
narkotikų skleidėjais — 23 me
tų amžiaus Arvydu Zaikausku 
ir dvejais metais už jį jaunesniu 
Gintaru Vaštaka. Jiedu išsiruo
šė tolimon kelionėn, nes A. Zai
kauskas, tarnaudamas Raudono
joje armijoje, girdėjo, kad pie
tinėje Sovietų Sąjungos dalyje 
galima gauti narkotikų. Už 1.500 
rublių ir dalį nusivežtų daiktų 
jiedu ten nusipirko 2 kilogramus 
narkotikų — hašišo miltelių, ku
riuos parsivežė namo, perpylė į 
trijų litrų talpos stiklainius, 
užkasė ir pradėjo jieškoti klien
tų. Praturtėti nepavyko, nes 
greit buvo nutverti milicijos 
pareigūnų. Teisme liudijęs spe
cialistas aiškino, jog vieno gra
mo hašišo pakanka apnuodyti 
trim žmonėm, o A. Zaikauskas 
ir G. Vaštaka turėjo du kilogra
mus. Liaudies teismas Kupišky
je A. Zaikauską nuteisė 8 me
tams, G. Vaštaką — 7,5 metų 
laisvės atėmimo sustiprinto re
žimo pataisos darbų kolonijo
je. K. Šabanas pasakoja, kad 
teismo metu G. Vaštaka elgėsi 
įžūliai, o jo brolis po teismo 
posėdžio salėje sukėlė triukš
mą. Lig šiol apie narkotikų sklei
dėjų bylas spauda nieko nerašy
davo, o dabar staiga prabilo, 
matyt, paveikta M. Gorbačiovo 
reformų. Iš K. Šabano aprašytos 
bylos sužinojome, kad narkoti
kai įsigyjami pietinėse Sovie
tų Sąjungos dalyse ir iš jų pa
siekia Lietuvą.

NAUJAS TILTAS
Klaipėdoje statomas tiltas, 

kuriuo Spalio prospektas per
šoks per Danės upę. Tada auto
mobilių eismas sumažės centri
nėje Klaipėdos miesto dalyje. 
Jau iškilo naujojo tilto gelžbe
toninės atramos, formuojama 
dviejų lygių Joniškės sankryža. 
Tilto projektą paruošė Lenin
grado institutas, turintis tik 
rusų kalboje įmanomą sudarkyti 
pavadinimą — “Lengiprotrans- 
most”.

“KAŠTONAS” IR “VENTA”
Panevėžyje veikianti “Lietu

vos muilo” gamykla klientams 
pateikė du naujus savo gaminius 
— skystą muilą “Kaštonas” ir kie
tą muilą “Venta”. Laboratorijos 
vedėjos D. Urbonienės prane
šimu, “Kaštonas” gaminamas 
su natūraliu kaštonų ekstraktu, 
o “Venta” — su ajerų, čiobrelių 
ir dilgėlių priedais. Tie visi prie
dai yra naudingi odai ir plau
kams. Fabrikas gamina 21 kietą 
ir penkių pavadinimų skystą 
muilą. Mažieji susilauks vaikams 
skirto muilo suvenyrinėje dėžu
tėje, papuoštoje spalvingais pa
veikslėliais. Prekybos bazėms 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
panevėžiečiai šiemet pagamins 
4.500 tonų muilo. .. ,, .

Vasario 16 proga trispalvė buvo iškelta prie Winnipego rotušės. Po vėlia
vos iškėlimo buvo burmistro priėmimas. Iš kairės: prel. J. BERTAŠIUS, 
sėdi KLB apylinkės pirm. M. TIMMERIWANAS, A. BALČIŪNIENĖ ir 
burmistras W. NORRIE

Winnipeg, Manitoba
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ ir Lie

tuvos krikšto 600 metų sukaktis, 
Winnipege buvo paminėta š. m. 
kovo 8 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje ir salėje. Pamaldų 
metu, o taip pat ir salėje giedojo 
mus aplankę šalimais esančios St. 
Andrews United Church choris
tai. Kartu buvo atėjęs ir jų kle
bonas Gastow Wialard.

Tuo metu Winnipego lietuvių 
parapijoje vedė Gavėnios reko
lekcijas Kanados lietuvių katali
kų kunigų vienybės valdybos pirm, 
kun. Jonas Staškus. Jo rekolek
cijų pokalbiai buvo prasmingi 
ir pamokantys. Minėjimo metu 
salėje jis įdomiai ir linksmai 
pakalbėjo angliškai ir lietuviš
kai apie šių minėjimų reikšmę 
ir apie statomą lietuvių kultū
ros muziejaus pastatą Anapily
je. Čia tenka paminėti, kad vie
nas iš mūsų bendruomenės narių 
— Kostas Strikaitis yra davęs 
1000 dol. šio muziejaus statybai.

Minėjimo metu susirinkę para
pijiečiai ir svečiai buvo pavai
šinti pietumis, saldumynais ir 
kavute. Visas šio minėjimo ir pie
tų suruošimas, keletui darbščių 
šeimininkių padedant, gulo ant 
mūsų klebono prel. J. Bertašiaus 
pečių. Viena šeimininkių — Mor
ta Bagdonienė, pati būdama evan
gelikų tikybos, net pasakė: “Jūs 
visi eikite melstis, o aš čia virtu
vėje, padirbėsiu”.

Po pietų mūsų klebonas nuošir
džiai padėkojo visiems '-atsilan
kiusiems, o ypatingai svečiams — 
gretimos parapijos klebonui ir 
choristams. Atsiminimui jų dva
siškiui buvo įteikta Šv. Kazimie
ro sukakties medalis, choro va
dovei ir vargonininkei po knygą 
“Lietuva”. Kiti svečiai gavo mū
sų šventovės albumėlius.

Išėjus svečiams, prasidėjo me
tinis mūsų parapijos susirinkimas. 
Šiam minėjimui ir susirinkimui 
gabiai vadovavo mūsų parapijos 
komiteto pirm. J. Grabys. 1986 m. 
susirinkimo protokolą perskaitė 
komiteto sekr. V. Rutkauskas. Po 
to sekė mūsų klebono J. Berta
šiaus apžvalginis praėjusių metų 
pranešimas. Jis gražiai padėko
jo visiems dirbusiems, aukoju
siems ar kitaip prisidėjusiems 
prie mūsų parapijos gyvavimo. 
B. Grabienė padarė pranešimą iš 
neseniai įvykusio Winnipego vys
kupijos klebonų ir parapijų at
stovų susirinkimo. Pranešė, kad 
1985 m. pravestoje mūsų vyskupi
jos rinkliavoje surinktų pinigų 
dalis buvo panaudota popiežiaus 
Jono-Pauliaus II atsilankymo 
Kanadoje išlaidoms padengti ir 
kitiems katalikų bendruomenės 
projektams apmokėti.

Čia tektų pažymėti, kad mūsų 
Šv. Kazimiero parapija šioje rink
liavoje viršijo reikalingą sumą 
ir iš vyskupijos buvo grąžinta 
2492.80 dol. Šie pinigai padėti į 
mūsų parapijos fondą. Numatyta 
panašias rinkliavas daryti ir atei
tyje, nes pinigai reikalingi: ka-
talikų mokykloms finansuoti Ma- 
nitobos provincijoje mokesčių mo
kėtojai negali pasirinkti kam skir
ti šivetimo mokesčius, privačioms 
ar valstybinėms mokykloms. Pri
vačios katalikų mokyklos turi iš
silaikyti pačios. Dalis pinigų bus 
panaudota apmokant kurios nors 
televizijos stoties laiką, kad bū
tų galima transliuoti katalikų re
ligijos programas. Numatoma įsi
gyti nuosavybę prie Clear Lake 
(Man.), kurią būtų galima panau
doti vasaros stovykloms ir jauni
mo studijoms, paremiant lėšomis 
kunigų seminariją. Šiems tikslams 
tikimasi surinkti vyskupijoje 8 ar 
9 šimtus tūkstančių dol.

Pasibaigus susirinkimui žmonės 
vaišindamiesi dar ilgai šnekučia-

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). 

vosi. Lauke tą dieną buvo labai 
šaltas oras — gal dėl to ir ne visi 
norintieji galėjo dalyvauti šia
me minėjime ir susirinkime. Ev.f.

PAAUKOJO VASARIO 16 GIM
NAZIJAI: $30: V. Zavedskienė; 
$15: A. Kuncaitis; $10: prel. J. Ber- 
tašius, A. Balčiūnas, O. Demerec- 
kienė, E. Fedaras, E. Kalasauskas, 
J. Mališauskas, J. Rauba, A. Raz- 
mienė, M. Šarauskas, T. Timmer
man; $5: O. Jančiukienė, V. Kriš
čiūnas, E. Pran, L. Stanius; $3: V. 
Novog; $1: N. N. Iš viso $169.00.

Visiems aukotojams reiškiu nuo
širdžią padėką.

Teklė Timmermanienė, 
Vasario 16 gimnazijos 
įgaliotinė Winnipege

Calgary, Alberta
PRIEŠVELYKINES REKOLEK

CIJAS vedė ir. lietuviškas Mišias 
atlaikė anglų Šv. Onos parapijos 
šventovėje kun. J. Staškus, atvykęs 
iš Mississaugos kovo 15 d. Pamal
doms buvo parinktas gavėnios lai
kas ir melstasi su Tikinčiosios 
Lietuvos žmonėmis, prašant palai
mos mūsų kenčiančiai tautai.

Šiais metais yra minima 600 me
tų Lietuvos krikšto sukaktis. Ne
sant lietuviškos parapijos, kuni
go atvykimas, buvo proga visiems 
lietuviams susirinkti į vieną vie
tą ir kartu atšvęsti ir prisiminti 
sunkų nueitą kelią iki lietuvių 
tauta galėjo įsijungti į Europos 
krikščioniškų tautų šeimą.

Kun. J. Staškus po Evangelijos 
pamoksle išryškino krikščioniško 
gyvenimo švarbiflietuviams. Krikš
čionių tikėjime susitaikinimas 
su Dievu - atgaila yra sielos iš
ganymo pagrindas. Mišioms patar
navo pirmą kartą Andriaus ir 
Debie Šukių sūnus.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo paruošta kavutė ir užkan
džiai. Čia Kunigų vienybės pir
mininkui kun. J. Staškui buvo pro
ga išgirsti vietos tikinčiųjų pagei
davimus.

KLB apylinkės valdyba (pirm. R. 
Kuzmickas) tvarkė salėje progra
mą. Apyl. valdyba dėkoja V. Gri
gienei už salės parūpinimą, vi
soms šeimininkėms, parūpinusioms 
užkandžius ir už stalo parengi
mą, K. Dubauskui už svečio priė
mimą ir palydėjimą į orauostį, St. 
Ann parapijos klebonui už leidi
mą naudotis parapijos patalomis.

PAKRIKŠTYTAS Antano ir Ju
lijos Vyšniauskų sūnus. Krikšto 
tėvais buvo Andrius Šukys ir Ju
lijos sesutė. Krikšto apeigos bu
vo lietuvių kalba ir visi su įdomu
mu sekė jų eigą. Po Krikšto tėvams 
buvo suteiktas palaiminimas. 
Krikšto apeigas atliko kun. J. Staš
kus, Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas iš Mississaugos, Ont. Kor.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) ................  5%
santaupas.......................5.25%
kasdienines palūkanas 
už santaupas....................... 5%
term, indėlius 1 m..........7.25%
term. Indėlius 3 m..........8.50%
reg. pensijų fondo.............  6%
90 dienų Indėlius.................6%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............7.25%

Hamilton, Ontario
PRELATO JUOZO TADARAUS- 

KO 50 METŲ KUNIGYSTĖS SU
KAKTIS. Hamiltono lietuvių Vil
niaus Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. Juvenalis Liauba, OFM 
ir parapijos taryba š. m. birželio 
7 d., sekmadienį, rengia ilgame
čiu! šios parapijos buvusiam kle
bonui prelatui Juozui Tadaraus- 
kui 50 metų kunigystės sukakties 
minėjimą. Minėjimas prasidės Mi- 
šiomis 4 v.p.p., kuriose dalyvaus 
vysk. P. A. Baltakis, OFM., vysk. 
V. Brizgys, Tėvų pranciškonų pro
vincijolas kun. P. Barius, OFM, ir 
kitų parapijų klebonai bei kuni
gai. Pamokslą sakys kun. J. Bore- 
vičius, SJ. Per pamaldas giedos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muzikės Darijos Deksnytės-Powell. 
Po mišių - vaišės Jaunimo cent
re. Kviečiami visi dalyvauti ir 
pagerbti ilgametį mūsų buvusį 
kleboną prelatą Juozą Tadaraus- 
ką. Koresp.

KAUKIŲ BALIUS, kurį šiais 
metais suruošė “Gyvataro” vyres
nieji šokėjai, praėjo labai gra
žiai. Pasižymėjo gausiu kaukių 
skaičiumi. Į premijų skyrimo ko
misiją buvo pakviesti: Gražina Ka- 
žemėkienė, Sofija Saunorienė, 
Hans Otto, Rūta Kamaitytė ir Da
rius Zubrickas. Jų nutarimu, kau
kių premijos paskirstytos: du gai
deliai - Onutė Žukauskaitė ir Da
nutė Grajauskaitė - 75 dol., ken
gūra - Teresė Apanavičienė - 60 
dol., bitė - Irena Zubienė - 45 dol., 
ispanai - Genė Vaitkienė ir Adis 
Grigaitis - 30 dol., meškiukas - 
Elytė Rukšėnaitė - 15 dol. Šį “Gy
vataro” parengimą savo aukomis 
gausiai parėmė Hamiltono lietu
viai: “Talka” — 200 dol., Adis Gri
gaitis - 75 dol., “Marlatt” laido
jimo įstaiga - 50 dol., dr. Algis 
Saunoris - 50 dol., dr. V. Kvedaras 
- 50 dol., Donna Tatti - 50 dol. ir J. 
Butkevičius - 40 dol. Laimės sta
liukus aukojo Petras Armonas 
(“Concession” garažas), Hans Otto 
(Joyce & Smith Co. Ltd.) ir Anta
nas Kybartas (“Ottawa Meats & 
Catering”). Gausi laimikais buvo 
ir smulkioji loterija, kurią pra
vedė Nijolė Otto. Nors daugumą 
darbų stengėsi atlikti patys šo
kėjai, bet labai daug jiems talki
no Danutė ir Bernardas Mačiai. B. 
Mačys vadovavo visai vakaro pro
gramai, o D. Mačienė rūpinosi šil
to bufeto ir staliukų paruošimu. 
Jai talkino šokėjų mamytės. “Gy- 
vataras” yra dėkingas visiems, 
parėmusiems šį parengimą pinigi
nėmis aukomis, savo darbu, atsi
lankymu. Gautas pelnas bus pa
naudotas “Gyvataro” veiklai plės
ti. Inf.

Lietuvos 600 m. krikščionybės mi
nėjimas Hamiltone. Iškilmėse prie 
savo vėliavos stovi KLK moterų 
dr-jos skyriaus narės. Iš kairės: 
E. VENSKEVIČIENĖ, SOFIJA 
RAKŠTIENĖ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask................ 9%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. kun. Adolfas Stašys, pakirs
tas vėžio ligos, mirė vasario 4 d. 
St. Petersburge, Floridoje. Ve
lionis gimė 1905 m. spalio 19 d. 
Ikonių kaime, Rokiškio apylin
kėse. Mokėsi Vytauto D. univer
sitete ir Kauno kunigų semina
rijoje. Kunigu įšventino vysk. 
K. Paltarokas 1928 m. lapkričio 
11 d. Dirbo gimanzijų kapelionu 
Zarasuose, Pasvalyje, Panevė
žyje ir Rokiškyje. Pokarinėje 
Vokietijoje taipgi tapo Nues- 
tingeno stovykloje suorganizuo
tos lietuvių gimnazijos kape
lionu ir vicedirektoriumi. At
vykęs į Čikagą 1947 m., pradžio
je darbavosi Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijoje, bet greit 
perėjo į Šv. Kryžiaus parapiją, 
kuriai vadovavo ateiviams kuni
gams palankus klebonas kun. A. 
Linkus. Velionies bei kitų ini
ciatyva vargonininku buvo pa
kviestas muz. St. Sodeika, para
pijoje pradėjęs telkti “Daina
vos” ansamblį, kurio globėju 
tapo a.a. kun. A. Stašys. Jis taip
gi įsijungė į Lietuvos vyčius ir 
ALTą, tapdamas generaliniu 
sekretoriumi, vadovavusiu cent
rinei įstaigai. Buvo ištiktas šir
dies smūgio, bet atsigavo ir vėl 
grįžo į visuomeninį darbą. At
šventęs auksinę kunigystės su
kaktį, poilsiui išvyko pas St. 
Petersburgo lietuvius. Ten taip 
pat dalyvavo vietinėje veiklo
je, kol pagaliau jėgas palaužė 
vėžys. Velionies palaikai buvo 
parvežti Čikagon. Organizacijų 
atstovų atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko vasario 6 d. Lacka- 
vičiaus laidotuvių koplyčioje. 
Gedulines Mišias vasario 7 d. 
Švč. M. Marijos gimimo švento
vėje su septyniais kunigais kon- 
celebravo vysk. V. Brizgys. Gie
dojo muz. E. Sakadolskienės va
dovaujamas “Dainavos” choras. 
Laidotuvių apeigas Šv. Kazimie
ro kapinėse atliko kun. V. Miko- 
laitis.

A. a. Valentina Paltanavičiū- 
tė-Minkienė, nuo 1934 m. su sa
vo vyru Steponu turėjusi Bos
tono bei apylinkių lietuviams 
skirtą lietuvišką radijo valan
dėlę, mirė savo bute š. m. vasa
rio 19 d. Velionė gimė 1907 m. 
lapkričio 5 d. Mykolo Paltanavi
čiaus, JAV lietuvių veikėjo, kny
gų bei laikraščių leidėjo ir re
daktoriaus, ir Stefanijos Kai- 
riūkštytės-Paltanavičienės, vais
tininkės, šeimoje. Motina taip 
pat valdė plunksną, dukrai Va
lentinai paliko “Magdutės pa
sakas”. Valentina Minkienė 53 
metus vadovavo lietuviškai ra
dijo valandėlei, paruošdavo 
programą ir ją pranešinėdavo. 
Bostono lietuviai su velione at
sisveikino vasario 22 d. Radijo 
klausytojų ir rėmėjų vardu kal
bėjo Stasys Santvaras, Bostono 
lietuvių tautininkų skyriaus —- 
J. Vizbaras, ALTos — B. Paliu
lis, LB Bostono apylinkės — B. 
Veitas, Lietuvių moterų federa
cijos Bostono klubo - E. Vasyliū- 
nienė. Tautos fondui buvo su
rinkta $300. Po lietuvių para
pijos klebono kun. A. Kontau- 
to atnašautų gedulinių Mišių 
velionė vasario 23 d. palaido
ta Forest Hill kapinėse.

Argentina
Argentinos lietuviai š. m. sau

sio 4 d. atsisveikino su iš Rosa
rio į JAV grįžtančiu kun. Anta
nu Švedu, MIC, kuris yra dirbęs 
JAV kariuomenės kapelionu ir 
turi pulkininko laipsnį. Argen
tinon jis atvyko 1960 m. gruodžio 
1 d., o iš jos išskrido 1987 m. sau
sio 10 d. Daugiausia dirbo su Ro
sario lietuviais, tad ir bendri 
atsisveikinimo pietūs buvo su
rengti Rosario mieste, “Lietu
vos respublikos” patalpose. Ro
sario lietuvių vardu kun. A. Šve
dui, MIC, buvo įteiktas auksinis 
kryželis ir grandinėlė. Išvykstan- 
tysis susilaukė ir asmeninių do
vanėlių iš kai kurių savo parapi
jiečių. Išleistuvėse dalyvavo ta
da Rosario mieste viešėję sve
čiai iš Toronto — Antanas ir 
Audronė Kazanavičiai.

Australija
Lietuvos studijų draugija, 

įsteigta Tasmanijos universi
tete Hobarte, savo veiklą su nau
jaisiais mokslo metais pradėjo 
š. m. kovo 3 d. Draugijos oficia
lus angliškas pavadinimas — 
“Tasmania University Union 
Lithuanian Studies Society”. 
Lietuvos studijų draugija skleis 
žinias apie Lietuvą, jos istori
ją, tautosaką ir papročius. Jos 
veikla bus nukreipta į australus 
studentus. Tikimasi, kad jų dalis 
susidomės Lietuva ir galbūt vė
liau savo mokslinius tyrinėji
mus nukreips jos linkme. Beveik 
visi steigėjai yra australai. Drau
gijos valdyba bus sudaryta iš jų 
eilių. Pirmajame susirinkime 
kovo 9 d. buvo rodomas filmas 

apie Australijoj gyvenančius 
lietuvius. Balandžio 13 d. na
riai bus supažindinti su lietu
viškais margučiais. Australijos 
lietuvių fondas visiems draugi- 
jos nariams žada parūpinti JAV 
anglų kalba leidžiamą žurnalą 
“Lituanus”. Informacinių bro
šiūrų apie Lietuvą parūpins 
Adelaidėje viekiantis Lietuvių 
informacijos biuras. Metinis 
nario mokestis — $12. Draugi, 
jon pagalbiniais nariais bus 
priimami ir kitų universitetą 
studentai.

Australijos lietuvių kataliką 
federacijos valdyba Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai skit- 
tas iškilmingas pamaldas kovo 
1 d. suorganizavo Melburne, Šv 
Patriko katedroje. Mišias konce- 
lebravo Melburno arkiv. F. Lit
tle, ukrainiečių vysk. I. Prasko, 
prel. P. Vaseris, kun. P. Dauk- 
nys, kun. S. Gaidelis ir kun. J. 
Petrauskas su dešimtimi kitą 
tautybių kunigų. Prieš Mišias 
sveikinimo žodį tarė Melburno 
arkiv. F. Little, o pamokslą Mi 
šių metu sakė kun. G. Jordan, ai
rių kilmės jėzuitas, gerai susi-Į 
pažinęs su Lietuvos istorija, da- į 
bartinėmis lietuvių kančiomis. 
sovietinėje vergijoje. Australi
jos lietuvių katalikų federaci
jos pirm. Vincas Žemaitis Mel
burno arkivyskupui F. Little 
įteikė Stasės Šambarienės išaus
tą lietuviškų raštų stulą.

Britanija
Mančesterio lietuvių katali

kų bendrija sausio 25 d. surengė 
tradicija tapusius bendrus pie
tus šią koloniją aptarnaujančiam: 
lietuvių kapelionui kan. V. Kai 
maičiui. Šeimininkių B. Berną 
tavičienės ir B. Barauskienės 
pagamintus patiekalus palaimi-: 
no pats kan. V. Kamaitis. Pietą 
metu pasidalinta mintimis Man
česterio lietuvių katalikų veik) 
los klausimais.

A. a. Kazimieras Galubickas. 
gimęs 1914 m. spalio 10 d. Traką) 
srityje, mirė Halifakse sausio! 
16 d. Velionis, dar mažas būda) 
mas, neteko abiejų tėvų. 1948m.; 
iš V. Vokietijos atvyko Škotijoj 
ir po dvejų metų persikėlė Hali-į 
faksan, kur iki pensijos dirbo’ 
cemento gamykloje. Dalyvauda) 
vo lietuviškuose renginiuose iri 
pamaldose. Buvo neblogai įsikū-1 
ręs, padėdavo kitiems. Laidotu 
vės susilaukė gausių dalyvių 
Velionies palaikai po religinių 
apeigų sudeginti “Ellaud” kre 
matoriume. Liko austrų kilmės 
žmona, du sūnūs, du vaikaičiai 
ir sesuo Lietuvoje.

Italija
Priėmimą svečiams Vasario 16 

proga surengė Lituvos atstovas 
Vatikanui Stasys Lozoraitis. Bei 
lietuvių, šį kartą buvo susilaukta, 
nemažai kitataučių svečių, kurią 
eilėse prel. Audrys Bačkis, uk 
rainiečių katalikų vadovas kar i 
dinolas Lubačivskis, kai kurie 
užsienio diplomatai, užsienio, 
žinių agentūrų, italų spaudos ir 
televizijos atstovai. Į lietuvių 
eiles įsijungė Šv. Kazimieroj 
kolegijos -vadovybė ir au-Į 
klėtiniai, lietuviškoji Vatikano, 
radijo tarnyba, marijonų vie
nuolijos vadovas kun. D. Petį 
raitis, MIC.

Vokietija
VLB krašto valdyba centrini 

Vasario 16 minėjimą surengė 
Hiutenfeldo rotušės salėje 
Apie 600 susirinkusių dalyvių 
pasveikino VLB krašto valdy 
bos pirm. Juozas Sabas, trum 
pai supažindindamas su šio ren 
ginio tikslu. Minėjimui vadovo 
vo vicepirm. Vincas Bartusevi 
čius, padaręs pagrindinį prane
šimą apie dabartinę sovietų oku
puotos Lietuvos būklę, šiemet 
minimą Lietuovs krikšto 600 me | 
tų sukaktį. Minėjimo pradžioje; 
kalbėjo iš JAV atvykusi PLBval Į 
dybos vicepirmininkė ir kultūri Į 
nių reikalų komisijos pirm. Mil Į 
da Lenkauskienė, primindama: 
artėjančius renginius — pašau Į 
lio lietuvių jaunimo kongresą j 
PLB seimą, kultūros kongresą ; 
tautinių šokių šventę, kviesda 
ma visus įsijungti šių renginių; 
ruošon, o galinčius — dalyvau | 
ti pačiuose renginiuose. Vasal 
rio 16 gimnazijos direktorius! 
Andrius Šmitas dėkojo už aukas t 
Vasario 16 gimnazijai, ypač V. ir 
V. Sutkams už 20.000 DM, M. Va
laičiui už 10.000 DM bei eilei į 
kitų, kurie atsiuntė po 5.000 DM 
Plaukiančios aukos teikia vil i 
ties, kad bus sutelkta bendrabu į 
čio statybai reikalinga suma. 
Meninę programą atliko gimna 
zijos moksleivių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Živilės 
Grodbergienės, mokinių choras 
ir orkestrėlis su savo vadovu 
muz. Arvydu Paltinu. Minėjimu 
aprašė vietiniai laikraščiai 
“Lampertheimer Zeitung” ir 
“Mannheimer Morgen” vasario 
16 d. laidose.



STEPAS VARANKA supažindina publiką su dr. A. Budreckiu, skaičiu
siu paskaitą serijoje “Krikščionybė Lietuvoje” Nuotr. St. Dabkaus

“Dramatiški krikščionybės keliai į Lietuvą”
Antroji serijos “Krikščionybė Lietuvoje” paskaita, kurią skaitė jauna istorikė 

dr. Rasa Mažeikaitė Toronte
STEPAS VARANKA

Antroji paskaitų komisijos 
numatyta paskaita įvyko 1987 
m. kovo 15 d., 2.30 v.p.p., To
ronto Lietuvių namuose, kara
liaus Mindaugo salėje. Į pa
skaitą atsilankė apie 300 tau
tiečių. Įėjimas į paskaitą — 
laisva auka.

Paskaitos popietei pirminin
kavo ir trumpą atidarymo žodį 
tarė kun. Povilas Dilys. Vie
toje tradicinės žodinės invo- 
kacijos prieš paskaitas įves
ta religinė muzikinė įžanga. 
Šiai paskaitai muzikinę pro
gramą atliko Prisikėlimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muziko V. Verikaičio; pagie
dojo dvi giesmes: P. Palio 
“Tremtinio malda” ir Alfonso

gaus filosofijos daktarės 
laipsnį.

Džiaugdamiesi jos ištverme, 
darbštumu, ir pasiryžimu, 
sveikiname jaunąją istorijos 
daktarę ir linkime jai sėkmės 
profesiniame ir asmeniniame 
gyvenime”. ,

Iškviesta į sceną, Rasa Ma
žeikaitė padėkojo visom orga
nizacijom ir visiems, kurie pri
sidėjo prie jos tikslo pasieki
mo. Klausytojai salėje savo 
pasitenkinimą išreiškė gar
siais plojimais, pagerbdami 
jaunąją mokslininkę.

Paskaita truko apie valan
dą laiko. Ar paskaitos bus 
skelbiamos spaudoje, ar bus 
išspausdintos atskiru leidi

niu, dar nėra galutinai nutar
ta. Yra sumanymas visas skai
tytas Toronte paskaitas išleisti 
atskira knyga. Tai priklausys 
nuo lėšų.

Rasa Mažeikaitė savo paskai
toje nagrinėjo Mindaugo, Al
girdo ir Jogailos pastangas 
sukrikščioninti Lietuvą. Tuo 
laiku krikštas buvo glaudžiai 
siejamas su Lietuvos politine 
padėtimi ir dėl to krikščiony
bės keliai Lietuvon buvo dra
matiški.

Po paskaitos gausūs dalyviai 
buvo pavaišinti kava, pyragai- 
čiais-sausainiais. Teko išgirsti 
gerų atsiliepimų apie rengia
mas paskaitas. Tai liudija 
dviejų paraėjusių paskaitų 
klausytojų skaičiai.
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ANGELIKA SUNGAILIENĖ (kairėje) supažindina su dr. RASA MAŽEI
KAITE, kuri Lietuvių namuose skaitė paskaitą “Dramatiški krikščionybės 
keliai į Lietuvą” Nuotr. Stp. Varankos

Darbingas sporto atstovų suvažiavimas
SIGITAS KRAŠAUSKAS

Kovo 14 d. Toronte ŠALFASS 
klubų atstovai svarstė organi
zacinius bei varžybinius spor
to reikalus. Matėsi Niujorko, 
Detroito, Čikagos, Klivlando, 
Londono, Toronto ir kitų vie
tovių atstovai, jų tarpe ne
mažas būrys ir iš jaunesnės 
kartos.

Kun. A. Simanavičiui, OFM, 
sukalbėjus invokaciją, pra
dėta darbo eiga pagal iš anks
to pateiktą darbotvarkę.

ŠALFASS cv pirmininkas 
Pr. Berneckas pakvietė suva
žiavimui pirmininkauti toron
tiškį Juozą Balsį ir klivlandiš- 
kį Vytautą Jokūbaitį, sekre
toriaus pareigoms — Rimą 
Sondą iš Toronto.

Pirmoje suvažiavimo dalyje 
girdėjome praėjusios metinės 
veiklos pranešimus, sveikini
mus iš organizacijų, Kanados 
bei Amerikos Lietuvių Bend
ruomenių, konsulų ir pavie
nių veikėjų.

Sporto šakų veiklos praneši
mai buvo priimti raštu ir ne- 
'ghištb laikė-juos'skaitant:'Iš
imti^ padaryta Toronto naujo 
klubo “Jungtis” pirmininkui R. 
Kuliavui. Jis pareiškė, kad 
gerai organizuotas Toronto 
lietuvių ledo ritulio klubas 
išvystė platesnę veiklą ir mė
gina jungti daugiau lietuviško 
jaunimo. Tai juos ir vertė pa
keisti klubo vardą iš “Ledo 
ritulio klubas” į “Jungtį”, puo
selėjantį net keturias sporto 
šakas.

Revizijos komisijos prane
šime, kurį skaitė jos pirm. V. 
Jokūbaitis, išreikšta padėka 
ŠALFASS cv iždininkui Jonui 
Nešukaičiui už tvarkingai ve
damą komplikuotą atskaito
mybę.

Diskusijose dėl minėtų pra
nešimų vyravo daugiau infor
macinė ir gana rami nuotaika. 
Tai jau geras ženklas kad pra
mokstame dirbti...

Antroje suvažiavimo dalyje 
apie Lietuvių sporto fondą 
kalbėjo jo pirm. Pr. Bernec
kas. Fondo pinigai esą duoda 
palūkanas, kuriomis remiasi 
dabartinė sportinė veikla. Jis 
tikisi pagrindinį fondo kapi
talą padidinti, kad atneštų 
Sąjungai daugiau lėšų iš jo 
palūkanų. Ar ši idėja pavyks, 
parodys ateitis.

Apie lietuvių išeivijos lei
dinį “Lietuvių sportas” kal
bėjo Sig. Krašauskas. Pasku
tinių septynerių metų laiko
tarpyje suvažiavimuose šiuo 
klausimu būdavo daug kalba
ma, beldžiamasi į sporto dar
buotojų sąžinę, prašant tal
kos, medžiagos ir t.t. Šį kartą 
nebuvo sunku. Suvažiavimas 
buvo painformuotas apie kny
gos spausdinimą. Redaktoriai 
(Čerkeliūnas, Mickevičius, 
Krašauskas) jau atliko savo 
pareigą. Knyga, kuri apima 
1944-1984 m. laikotarpį, sudaro 
502 puslapių visumą su 400 
nuotraukų. Tikimasi, kad ji

pagaliau greitu laiku išvys 
dienos šviesą.

Daugiausia gyvumo, o kartu 
ir rūpesčio sukėlė III-jų Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių 
1988 m. Australijoje klausi
mas. Suvažiavimas pakartoti
nai patvirtino praėjusio suva
žiavimo nutarimą Australijoje 
rengiamose IlI-se Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėse daly
vauti. Klausimas liko atviras, 
kiek komandų ar atskirų spor
to šakų rinktinių bus siunčia
ma. Tai priklausys nuo lėšų ir 
kitų aplinkybių. Jau praėju
siame suvažiavime Klivlande 
PLB atstovas buvo pareiškęs 
savo valdybos nuomonę pa
remti sportininkus $50,000 
suma. Ar šis pažadas bus įgy
vendintas parodys netolima 
ateitis. Australijos lietuvių 
sporto sąjungos pirm. J. Jona- 
vičius laiške ŠALFASS centro 
valdybai pažadėjo mūsų spor
tininkų išlaikymą Australijoje.

1988 m. ŠALFASS varžybinis 
kalendorius šiame suvažiavi
me nebuvo pilnai svarstomas. 
Tai bū£ atlikta šiųjnetų gale 
įvyksiančiame sųvažiąyiprie, 
kuriame bus renkama jau ir 
nauja ŠALFASS centro valdy
ba sekančiai kadencijai. Dėl 
krepšinio, tinklinio, šach
matų, raketbolo ir plaukimo 
žaidynių, kurios š. m. įvyks 
gegužės 16-17 d.d. Niujorke, 
daugumos nuomone, 1988 m. 
turėtų būti organizuojamos 
Toronte. Nutarimas dar nepa
darytas. Tokios žaidynės pa
prastai sutraukia 400-500 
sportininkų, ir Torontas yra 
pajėgus tai įvykdyti.

Baigiant suvažiavimo dar
bus, centro valdyba pasiūlė 
Vytautą Grybauską pakelti į 
Sąjungos garbės narius už nuo
pelnus lietuvių sportui. Pa
siūlymas entuziastiškai pri
imtas. Taip pat įteiktos pla- 
ketės už nuopelnus sportinei 
veiklai kun. Aug. Simanavi
čiui, OFM, ir Zigmui Žiupsniui.

Šiame suvažiavime labai 
argumentuotai ir stipriai 
reiškėsi diskusijose visuose 
klausimuose jaunesnieji — Ri
mas Sonda, Rimas Kuliavas, 
Rimas Miečius ir Edis Stra
vinskas. Tai vėl maloni pro
švaistė mūsų sportinėje veik
loje.

Šiam suvažiavimui buvo pa
ruoštas “ŠALFASS žodis” 4 nr.
— leidinėlis, paruoštas Rimo 
Sondos.

Suvaživimo dalyviams buvo 
paruošti pietūs, kurių metu 
svečias iš Kauno pasakojo 
apie “Žalgirio” vargus. Žaidė
jai, apakinti pasiektos garbės 
ir pripažinimo, nuslydo į leng
vą gyvenimo būdą, kuris krep
šiniui jau nebepadės... Sa
bonio reikalas dar liūdnesnis
— jo kojos pažeistos. Ar pavyks 
jį atstatyti normaliems spor
tinio gyvenimo reikalavimams, 
yrą klausimas. Jis šiuo metu 
gydomas.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

AfA 
POVILUI DUNDERUI 

mirus,
jo žmonai VERUTEI, dukroms, sūnums ir visiems 
artimiesiems bei giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškiu -

A. Viskantas

Mikulskio “Nenuženk nuo ak
mens, o Marija”. Pianinu 
akompanavo Danguolė Rotkie- 
nė.

Paskaitininkę su klausyto
jais supažindino Angelika 
Sungailienė. Ji kalbėjo: Rasa 
Mažeikaitė yra gimusi Kana
doje, Toronte, Birutės ir Juo
zo Mažeikų vyriausioji dukra. 
Pradinį mokslą ėjo Toronte, 
čia lankė ir baigė lietuvišką 
Maironio mokyklą. Ji aktyviai 
reiškėsi Toronto skaučių or
ganizacijoje. Paaugusi vado
vavo jaunųjų skaučių viene
tui. Giliai sąmoningoje lie
tuviškoje šeimoje nuo pat vai
kystės išmoko mylėti savo toli
mąją tėvynę ir domėtis viskuo, 
kas yra lietuviška.

Toronto universitete pasi
rinko studijuoti istoriją ir 
archeologiją. Įpusėjusi šias 
studijas, Rasa išvažiavo vie
nai vasarai į Lietuvą, į Vil
niaus un-te rengiamus šešių 
savaičių lituanistinius kur
sus. Ši išvyka į Lietuvą nulė
mė jos akademinio kelio kryp
tį. Bendravimas su lietuviais 
studentais, diskusijos ir iš
vykos sužadino joje norą giliau 
pažinti Lietuvos praeitį. Ga
vusi bakalaurės ir magistrės 
laipsnį Kent State universi
tete, pasirinko tezę “Lietu
vos kunigaikščių santykiai su 
popiežiais .

“S Kalbant apie istoriją, jo
kiais laikais lietuvių tautai 
nebuvo toks reikalingas ir 
svarbus istorinių faktų iškė
limas ir objektyvus jų nagri
nėjimas bei interpretavimas, 
kaip šiais laikais.

Mes žinome, kad Lietuvos 
okupantai, norėdami kuo grei
čiau suvirinti Lietuvą rusiš
kame katile, iškreipia faktus, 
naikina istorinius šaltinius 
bei paminklus. Todėl kiekvie
nas akademikas, kuris pašven
čia savo laiką ir energiją Lie
tuvos istorijos studijoms, tu
rės lemiamos reikšmės mūsų 
tautos gyvybės palaikymui ir 
mūsų valstybės atsteigimui.

Rasa Mažeikaitė kaip tik ir 
pasuko šiuo keliu ir pagrindi
nai ruošiasi moksliniam dar
bui. Studijų laikotarpyje ji 
pramoko lotynų, vokiečių, 
prancūzų, lenkų ir rusų kalbų. 
Susipažino su sunkia senąja 
slavų liturgine kalba, kad 
galėtų naudotis Europos uni
versitetų archyvuose esan
čiais dokumentais.

Gavusi magistrės laipsnį, ji 
ruošėsi daktaratui Fordhamo 
universitete, Niujorke. Jos 
disertacija nagrinėja kuni
gaikščio Algirdo religinę po
litiką. Jos tema angliškai: 
“Pagan Lithuania and the Po
litics of Religion in Eastern 
Europe During the Reign of Al
girdas”. Rašydama disertaciją, 
parašė eilę straipsnių įvai
riuose leidiniuose: “Archivum 
Historiae Pontificiae”, kuris 
leidžiamas Romoje, dr. V. Var- 
džio redaguojamoje knygoje 
“Krikščionybė Lietuvoje” ir 
kituose.

Rasa Mažeikaitė yra skai
čiusi paskaitas: Lietuvių 
kat. mokslo akademijos su
važiavime Los Angeles, vidur
amžių istorijos specialistų 
suvažiavime Mičigane, baltie- 
čių studijų dienose.

Rasa 1987 m. birželio 24-26 
d.d. skaitys paskaitą Romoje, 
tarptautiniame simpoziume, 
apie DLK Algirdo santykius 
su krikščionimis. Ji yra ište
kėjusi už dailininko Charles 
Jaffe. Šiuo metu gyvena Toron
te ir yra labai aktyviai įsijun
gusi į Kanados lietuvių kultū
ros muziejaus organizavimą.

Rasa balandžio 9 d. vyks į 
Fordhamo universitetą ginti 
savo disertacijos. Apgynusi

Filatelijos paroda LITHPEX VIII
1987 metai yra jubiliejiniai 

— sueina 600 metų nuo Lietu
vos krikšto. Toronto lietuvių 
filatelistų draugija nori tą 
sukaktį tinkamai paminėti. Ba
landžio 11-12 d. yra rengiama 
Toronto Lietuvių namuose 
(1573 Bloor St. West), lietuvių 
filatelistų paroda LITHPEX 
VIII. Į šią parodą kviečiame 
visą lietuvišką visuomenę at
silankyti. Į parodą įėjimas ne
mokamas.

Iš Kanados pašto yra gautas 
pašto antspaudas, kurio pavyz
dį čia matome. Pagal dabarti
nius Kanados įstatymus visi 
užrašai turi būti dviem kal
bom — angliškai ir prancūziš
kai. Tas įstatymas buvo apei
tas, kadangi užrašas yra loty
niškas — CHRISTIANITAS LI- 
TUANIAE.

Be to, išleisime du suveny
rinius vokus 600 m. Lietuvos 
krikšto sukakčiai paminėti. 
Vienas vokas bus vienos spal
vos — juodas. Jį paruošė dail. 
Petras Aleksa. Antras vokas

net penkių spalvų buvo pa
ruoštas dailininkės-grafikės 
Šimonėlienės. Vokai bus ant
spauduojami su specialiu paš
to antspaudu balandžio 11 d. 
data. Pašto ženklas turės būti 
36 centų, nes nuo balandžio 1 
d. Kanados pašto patarnavi
mai pabrangs.

Vokus galima įsigyti krei
piantis į Toronto Lietuvių 
filatelistų draugijos sekr. 
K. Kaminską, 25 Norma Cresc., 
Toronto, Ont., M6P 3G9. Vokų 
kaina — 5 už $1.00; vokas su 
pašto ženklu ir specialiu To
ronto pašto antspaudu — 
$1.00. K.K.
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Musų geriausiam draugui
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liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
VERAI, dukroms, sūnums, žentams ir vaikaičiams.

Kartu liūdi-
Julija, Antanas Vitkauskai, 
Rūta, Silvija, Audrė ir Jonas Žurkevičiai

Mylimam broliui A j" A
JUOZUI RACEVIČIUI

Lietuvoje mirus,

jo brolį BENEDIKTĄ RACEVIČIŲ su žmona APO
LONIJA nuoširdžiai užjaučiame -

Emilija Zakarževskienė,
duktė Rūta, vaikaitis Deividas

NAUJOS PAŠTO KAINOS
LSIGALIOJANCIOS

Išsikirpkite šį kainoraštį 
asmeniniam patogumui

..... jljU *.< J * .

BALANDŽI01 d
SIUNTOS
KANADOJE

SIUNTOS

SIUNTOS Į 
UŽJŪRI

Šios yra pašto kainų rūšys, kurios įsigalios nuo 
1987 m. balandžio 1 d. Kanados bei 
tarptautinėse siuntose.

Pilna visų pašto kainų informacija teikiama 
artimiausioje pašto įstaigoje.

I KLASĖS LAIŠKAI
Iki 30 gramų ......................
Virš 30 ir iki 50 gramų .

Specialūs patarnavimai:
Garantuota siunta* ...................
Registruota siunta* .................
Specialus įteikimas* (laiško)

Siuntiniai (iki 30 kilogramų)
Iš Vankuverio į VVinnipegą (2 kg) I klase

Siuntinių klasė ....................
Iš Halifakso į Montrealį (2 kg) I klase ....

Siuntinių klasė ....................

Nestandartinio laiško kaina
(iki 30 gramų) .........................................................................
Ši kaina taikoma verslinėms siuntoms (su atitinkamu 
apskaičiavimu ar leidiniu), kurios neturi pašto kodo ir 
neatitinka pašto nustatyto dydžio.

LAIŠKAI iki 30 gramų ....................
virš 30 ir iki 50 gramų 
virš 50 ir iki 1OO gramų

LAIŠKAI iki 20 gramų ....................
virš 20 ir iki 50 gramų 
virš 50 ir iki 1 00 gramų

42 et.

42 et.
60 et.
91 et.

36 et.
55 et.

72 et. 
$1.12 
$1.77

Pavyzdinės kainos

................... $6.29

................... $2.54

................... $4.64

................... $2.23

.............................................. $1.50

.............................................. $2.63

.............................................. $1.96
Priedas prie reguliarios kainos

NEPAMIRKŠKITE — visada naudokite pašto kodą.
Pašto kodas yra mechanizuoto skirstymo raktas.
Siuntai be pašto kodo ar su klaidingu pašto kodu negalima 
tikėtis sklandaus patarnavimo.

CANADA POST CORPORATION



Otavoje, Latvių namuose, (vyko pranešimai apie Vienos konferenciją. Kalbėtojai (iš kairės): J. V. DANYS, RŪTA 
SILINS ir dr. GUNTIS SILINS, lietuvių ir latvių atstovai Nuotr. J. V. Danio

Paskaičius L. Girinio straips
nį “VLIKas ir Tautos fondo 
uždaviniai” (“TŽ” 1987. I. 27), 
matyti, kad yra nesusigaudy
mo klausimuose: 1. kas yra tas 
Helsinkio baigiamasis aktas 
(HBA), 2. kokie yra konferen
cijos Vienoje tikslai ir pro
grama, 3. kokia veikla yra rei
kalinga paveikiai įtakai į vals
tybių delegacijas, 4. kokie ir 
kieno yra pasiekti pozityvūs 
rezultatai šiose konferenci
jose.

Straipsnis yra mišrainė pa
viršutiniškų išvedžiojimų, 
dažnai klaidingų ar nesupran
tamų, persunktas tendencija 
didinti VLIKo ir slopinti ar 
pasisavinti Bendruomenės at
liktus darbus. Taip pat įtai
gojama klaidinga nuomonė 
apie tai, kas Kanadoje atlie
ka tikrą tautinį-politinį dar
bą.

Konferencija Vienoje

Klaidinantis paviršutiniškumas
J. V. DANYS

Latvių veikla Otavoje
Otavos latviai prieš keletą 

metų nusipirko už 120,000 dol. 
nedidelę, apleistą ir nenaudo
jamą šventovę, kurią, daugiau
sia savanorišku darbu, pagrin
dinai atremontavo ir pagerino. 
Pusrūsyje įrengė salę su viso-

Aukojo Bendruomenei
KLB valdybos veiklai gauta au

kų iš Windsoro apylinkės: $50.00 — 
M. Kizis, A. Šileika, K. Vilkaus- 
kas, P. Eidukas, A. Juškauskas; 
$40.00 — J. Giedriūnas; $20.00 — 
dr. Č. Kuras, Br. Barisas, L. Le- 
parskas, E. Z. Zatorskai, P. Veck; 
$15.00 — V. Baltrušiūnas; $10.00
— V. Šilinskas, Alb. Tautkevičius, 
A. Tautkevičius, V. Barisas, St. 
Naikauskas, E. Pakauskienė, G. 
Vindašius. Windsoro apy. valdyba 
savo vardu dar atsiuntė $200.00.

Wasagos-Staynerio lietuviai pa
aukojo Vasario 16 proga: $50.00 — 
V. Geras, V. Vaitkus, P. Norušis, 
Ig. Pakarna: $40.00 — C. Javas; 
$30.00 — J. Mažeika; $20.00 — J. 
Dobilas, P. Kirstukas, B. Vitkus,
J. Gaivelis, A. J. Vaškevičius, J. P. 
Barakauskas, P. Jonelis, A. B. Stan
kaitis; $15.00 — K. Beržanskis, R. 
Dūda; $10.00 — D. V. Stanevičius, 
V. Tikuišis, J. Valantiejus, P. Žy
mantas; $5.00 — P. Babeckas, L. 
Garbačiauskas; $2.00 — P. Pakalka.

LKB krašto valdybos raštinėje 
(1011 College St.), gautos aukos: 
$100.00 — L. V. Matukas, Jadvyga 
Marčiukaitis; $20.00 — O. Gailiū- 
naitė; $15.00 — D. L. Vaidilos; $5.00
— J. Jurcevičius; $2.00 — Justas 
Hirsh.

Aukos Kanados lietuvių 
kultūros muziejui:

$1,000.00 — Juozas Vaičeliūnas, 
Angelė, Jonas Šulcai, Balys Sa
vickas; $250.00 — V. Baliūnienė; 
$100.00 — S. Fredas, B. Grinius, J. 
Astas.

Rodney apyl. valdybos pirm. J. 
Statkevičius atsiuntė $177.00, su
rinktus Vasario 16 proga su pavar
dėmis tų asmenų, kuriems galima 
išduoti kvitus. Krašto valdybos 
darbams paremti aukojo $50.00 —
K. Gaputis; $20.00 — Z. Mockus, 
S. Paketuras, O. Starkus, J. Stat
kevičius.

Windsoro apyl. valdyba prieš 
mėnesį laiko atsiuntė $625.00. 
Dabar M. Kizis, Windsoro apyl. 
valdybos pirmininkas, Vasario 16 
proga surinktus $795.00 dol., at
siuntė su aukojusių sąrašu. $100.00
— dr. Saulius Kizis; $60.00 — E. 
Zatorskas; $50.00 — Juškauskas, 
J. M. Kiziai, V. Barisas; $45.00 — 
dr. D. ir St. Naikauskai; $40.00 —
L. Leparskas; $30.00 — A. M. Taut- 
kevičiai; $25.00 — J. Giedriūnas, 
V. Ignatavičius; $20.00 — P. Eidu
kas, R. Dumčius, B. Balaišis, V. 
Badikonienė, Alb. Tautkevičius, 
B. Barisas, K. Vilkauskas, Z. Mis- 
tautas, P. Kairys, V. Baltrašiūnas, 
B. I. Kudzmavičius, V. Vindašius, 
V. Pleskevičius, Linkevičienė; 
$15.00 — Jonas Barisas, J. Barisas; 
$10.00 —V. Kutkus.

KLB valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukojusiems. “Apsigy
nimui” aukų gauta iš Windsoro 
apyl. valdybos ir dar iš keleto 
asmenų, bet tai yra beveik kaip 
lašas jūroje, nes dabar KLB val
dyba tam reikalui yra išleidus 
daugiau, negu kad buvo surinkta 
ligi šiol Vasario 16 proga. Krašto 
valdyba prašo pagausinti aukas, 
kurios dabar labai reikalingos 
lietuvių vardui ginti.

J. Krištolaitis, 
KLB krašto valdybos 

iždininkas

mis pagalbinėmis patalpomis. 
Pasidarė latvių bendruomeni
nis centras ir latvių tautinis 
gyvenimas labai pagyvėjo.

Prieš porą metų jaunesnių
jų latvių iniciatyva sudaryta 
“Baltic Friends” komisija, ku
rią sudaro latvių, lietuvių ir 
estų atstovai. “Baltic Friends” 
organizuoja bendrus pramogi
nius — kultūrinius renginius, 
kurie vyksta anglų kalba, pri
traukia mišrias šeimas ir jau
nas nemišrias šeimas.

Didesnis renginys įvyko 1986 
m. spalio mėnesį. Tai — 3 die
nų baltiečių festivalis tuose 
pačiuose Latvių namuose. Tu
rėjo nemažą pasisekimą, atsi
lankė ir parlamentarų pažiū
rėti parodų, pasiklausyti kon
certinės programos bei para
gauti baltiečių skanumynų.

1987. I. 23 surengė praneši
mus apie Vienos konferenciją. 
J. V. Danys kalbėjo apie pa
grindinius konferencijos tiks
lus ir parodė pusšimtį skaid
rių iš bendrų Baltiečių san
talkos ir atskirų latvių de

leiviai ir personalas. PLB 
jau daug metų remia Vasario 
16 gimnaziją ir moraliai, ir 
materialiai, parūpina stipen
dijas. To VLIKas nedaro.

Tautos fondas
Nors straipsnio antraštė

je minimi “Tautos fondo už
daviniai”, bet straipsnyje 
nieko aiškaus apie tai nepa
sakoma. Kviečia “eiti į de
mokratinę talką lietuviškai 
kultūrai išlaikyti, ugdyti ir 
vieningai vesti kovą už tau
tos laisvę”. Geros mintys, 
nes dabar jokių darbų nema
tyti, išskyrus, kad Tautos 
fondas renka pinigus net ir 
Bendruomenės renginiuose, 
bet viskas persiunčiama į 
Ameriką ir Kanadoje ne tik 
kultūrai, bet ir politiniam 
veikimui nieko nelieka. Kas 
domėjosi pvz. konferencijo
mis, susijusiomis su Helsin
kio aktais, aiškiai pastebėjo, 
kad veikla tautos reikalais 
turi eiti per atskirų valsty
bių vyriausybes ir, žinoma, 
vyriausybė pirmiausia atsi
žvelgs į savo piliečių reika
lavimus. Apgailėtina, bet Ka
nados Tautos fondo veikla ei
na ne tuo keliu ir skriaudžia 
politinę veiklą Kanadoje.

O su siūloma “demokratine 
talka” tai L. Girinis, VLIKo 
narys, turės vargo, nes nei 
VLIKo, nei Tautos fondo 
struktūra nėra demokratinė 
ir nematyti ženklų, kad tokia 
pasidarytų.

Netikslumai
L.G. istorinės žinios ir yra 

paviršutiniškos. Rašo, kad 
VLIKo daugumą sudaro tos pa
čios idėjinės grupės, kurios 
pasirašė Vasario 16 aktą. Bet 
iš 15 VLIKo partijų tik dvi ar 
trys galėtų maždaug preten
duoti, kad yra tos pačios ar 
panašios, kaip dalyvavusios 
Lietuvos Taryboje. Tai toli 
iki daugumos, o, be to, 1917 
ir 1987 m. partinės programos 
nėra tos pačios.

Kalbos apie vieningumą 
pasidaro tuščios, jei tai ne
paremiama darbais. Dabarti
nė VLIKo vadovybė neparodė 
noro tikrai vieningai dirbti 
Otavos ir Berno konferenci
jų metu. Nelabai nuoširdus 
pasiūlymas buvo kartu djfį^i 
Vienos konferencijoje, vėlai 
padarytas, nes nebuvo galima 
ignoruoti PLB padarytų ir ruo
šiamų darbų. Dirbančiųjų nu
stelbimas nėra geras būdas 
pritraukti tikrai dirbančius 
į talką.

Patardamas nesilaikyti su
stingusių, pasenusių idėjų 
(geras pasiūlymas), cituoja 
kelis sakinius iš prezidento 
Linkolno kalbos, pasakytos 
1862 m. (!). Bet, atrodo, atidžiai 
visos citatos neperskaitė, nes 
antroji dalis sako: “Kai mūsą 
atvejis yra naujas, mes turime 
galvoti naujai ir veikti nau
jai”. Mūsų atvejis “Lietuvos 
laisvinimas” ne taip jau nau
jas; jis išreikštas ir VLIKo 
pilname pavadinime “Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas”. Rezistencija 
prasidėjo 1940 m. sovietams 
okupavus Lietuvą, o VLIKas 
sudarytas 1943 m. pabaigoje. 
Taigi L. Girinio “naujas atve
jis” yra maždaug 45 metų am
žiaus, bet dėl to nėra reikalo 
jo tikslo keisti.

mas Kanados parlamentinės 
komisijos apklausinėjimuo
se 1986. VIII. 18-22. Vėliau 
to prašyta 1986. X. 23, kai 
Kanados delegacija sušaukė 
pasitarimą su NGO (nevaldi- 
nių organizacijų) atstovais 
Otavoje. Pakartotinai tai pa
daryta Lietuvių ir Latvių 
Bendruomenių narių Vienoje 
XI. 5 ambasadoriaus Bauer 
spaudos konferencijoje Ka
nados žurnalistams. Amba
sadorius Bauer abiem atve
jais pažadėjo tai padaryti 
tinkama proga ir forma.

Panašų, bet stipresnį ir il
gesnį pareiškimą padarė JAV 
delegacijos ambasadorius 
Robert Frowick 1986. XII. 12. 
Ir šiuo atveju Bendruomenės 
atstovai, kartu su latviais 
ir estais, ne tik raštu, bet 
ir tiesiogiai prašė JAV dele
gacijos vadovą ambas. War
ren Zimmermann jo spaudos 
konferencijose XI. 7 ir 13 tokį 
pareiškimą padaryti konferen
cijos posėdyje. Tai ambas. 
Zimmermann pažadėjo.

Ambasadorius Frowick taip 
pat 1986. XI. 24 konferencijos 
posėdyje delegatams pareiškė, 
kad sekančią dieną sukanka 
dešimt metų nuo įsteigimo 
Lietuvos Helsinkio grupės, 
kuri, deja, tapo sunaikinta. 
Ir šiuo atveju Bendruomenės 
atstovai, kartu su ukrainie
čiais, kreipėsi į JAV delega
ciją, prašydami sukaktis vie
šai iškelti. Taip pat buvo 
suruošta spaudos konferen- 
cija-seminaras šiam dešimt
mečiui paminėti, kuriame da
lyvavo disidentai, JAV sena
toriai ir kongresmanai. Visos 
šios akcijos metu VLIKo žmo
nių Vienoje jau nebuvo.

Demonstracija
Apie Baltiečių santalkos 

demonstraciją L. Girinis kal
ba lyg nieko panašaus dar ne
buvo, kad tai buvo svarbiau
sias ir bene vienintelis įvy
kis iškelti Lietuvos bylai Vie
noje. Demonstracijos yra labai 
svarbus veiksnys paremti žmo
nių grupės, taigi ir mūsų, sie
kimus, bet šitoje politinėje 
veikloje vienkartinis, trum
palaikis veiksmas nėra pakan
kamas. Esminis dalykas yra 
dokumentuotos informacijos 
paruošimas ir vyriausybės 
atstovų įtikinimas kalbėti 
mūsų vardu, nes mums tuose 
forumuose balso neduodama. 
Ši veikla reikalauja labai 
daug darbo ir laiko.

Viena nebuvo “vienkartinė 
proga” iškelti Lietuvos klau
simui, kaip kad tvirtina L.G. 
Jos buvo ir Madride, ir Ota
voje, ir Berne, ir jų bus dau
giau, nes visuotinės peržiū
ros konferencijos yra numa
tytos Helsinkio akte.

Otavoje, vykstant žmogaus 
teisių konferencijai, demons
tracijų buvo ir daugiau kaip 
Vienoje, ir daug jų buvo žy
miai gausesnės. Tiesa, lietu
vių skaičius buvo mažesnis, 
bet be dviejų baltiečių de
monstracijų, kuriose vyravo 
latviai, lietuviai dalyvavo 
dar kitose trijose kitų gru
pių demonstracijose. O sibiri- 
nių išvežimų minėjimo proga 
lietuviai, latviai, estai ir

ukrainiečiai surengė 600 žmo
nių demonstraciją, kurioje 
kalbėjo vyriausybės ir fede
racinių partijų atstovai; re- 
kordavo “Voice of America”, 
“Radio Liberty”, “CBC — In
ternational” ir transliavo į 
Lietuvą bei kitus kraštus, 
buvo rodoma visuose Kanados 
televizijos tinkluose.

Nė vienoje Otavos demons
tracijoje nedalyvavo Kana
dos VLIKo ir Tautos fondo at
stovai, ir nieku kitu, nė fi
nansiškai, neprisidėjo prie 
Lietuvos reikalų gynimo Ota
voje. Bendruomenė turėjo ne
mažai išlaidų, nes ne tik pa
ruošė gerai dokumentuotą me
džiagą, bet kartu su kitomis 
grupėmis suorganizavo tikrai 
reprezentacinį informacijos 
centrą, kuriame vyko parodos, 
spaudos konferencijos ir kuris 
buvo lankomas žurnalistų, 
parlamentarų ir delegacijų 
narių. Baltiečių santalkos 
informacijos centras Vieno
je toli gražu neprilygo Ota
vos centrui.

Be abejonės, atvažiavusieji 
iš tolimų kraštų į Vieną da
lyvauti demonstracijose pa
rodė didelį patriotinį mostą. 
Tai buvo akivaizdus įrodymas, 
kad visų kraštų lietuviai re
mia Lietuvos ir lietuvių lais
vinimo akciją.

L. Girinis mini, kad atva
žiavusieji patyrė nemažą fi
nansinę spragą savo kišenėse. 
Kiek teko kalbėtis su iš Ame
rikos atvykusiais, nesijautė, 
kad tai jiems būtų buvusi per 
didelė našta, nes, be Vienos, 
lankė Miuncheną (dalis Buda
peštą), Londoną ir dalyvavo 
metiniame VLIKo seime.

Nemanau, kad piniguose es
mė. Į Otavą iš Toronto buvo 
galima suvažinėti už 50 iš 
Montrealio — už 25 dol., bet 
nei Kanados VLIKo narių, nei 
Tautos fondo pareigūnų ne
buvo, kai tuo tarpu Toronto 
šauliai greitai suorganizavo 
autobusą dalyvių su gausiomis 
vėliavomis ir plakatais.

Vienašališka padėka
Straipsnyje L.G. mini, kad 

Toronto Lietuvių namuose įvy
kusiame informaciniame susi
rinkime H. Lapas pravedė pa
dėkos rezoliuciją VLIKui už 
sėkmingą veiklą. Nežinau už 
kurią veiklą dėkota, bet jei 
už visą lietuvių veiklą Vie
noje, tai buvo labai tenden
cinga ar nesuvokta, kas vyko 
ir vyksta Vienos konferenci
joje ir kas ir kiek darbų at
liko. Ir spaudoje, ir šiame 
rašinyje paminėta Lietuvių 
Bendruomenės darbų dalis. 
Štai šiek tiek statistikos iš Vie
nos.

Suruošta renginių ar prie 
jų prisidėta (spaudos konfe
rencijos, seminarai, parodos): 
VLIKas — 3, PLB su LIC — 8; 
dalyvauta delegacijų konfe
rencijose, priėmimuose: VLI
Kas — 3, PLB — 8; delegacijų 
lankymas: VLIKas — 3, PLB — 
10. Spausdintos specialios 
informacijos PLB ir LIC paruo
šė daug daugiau kaip VLIKas. 
Iš maždaug 170 demonstraci
jos dalyvių trečdalis buvo 
Vasario 16 gimnazijos moks

Vienoje vykstanti konferen
cija nėra “Helsinkio žmogaus 
teisių konferencija”, kaip tei
gia L. Girinis. Ten vyksta “Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija (ESBK)”, 
kurioje peržiūrima, kaip pa
sirašiusios 35 valstybės vykdo 
Helsinkio baigiamojo akto ir 
Madrido išvadų dokumento 
nutarimus. Šie aktai (apie 
90 psl. mašinraščio) praktiš
kai apima visas gyvenimo ir 
politikos sritis. Žmogaus tei
sės, kaip ir pvz. valstybių 
suverenumas, yra tik atskiros 
aktų dalys. Speciali 6 savai
čių konferencija skirta tik 
žmogaus teisių pažeidimams 
svarstyti įvyko Otavoje 1985 m.

Vienos konferencija nepasi
baigė ir nepasidarė “praei
tis” kaip kad įtaigoja L.G., 
kai po pirmųjų trijų dienų 
VLIKas ir ekskursantai išva
žiavo iš Vienos. Iš tikrųjų 
konferencija tik prasidėjo ir 
numatoma, kad truks iki lie
pos mėnesio. Vienos visuoti
nės peržiūros konferencijoje 
pirmąją savaitę buvo ministe- 
rių įžanginės kalbos visais 
akto klausimais. Pagal kon
ferencijos programą apie žmo
gaus teises delegatai pradė
jo kalbėti tik antrąją savaitę.

Helsinkio akto peržiūros 
tui visoje kongreso veikloje,,ypa,ę konferencijos vyksta nuo jo
^tudijų dienose ir stovykloje. pąsi,rašyipQ,t- 
matytas mokestis, kurin įeina: pil- 
'nas išlaikymas kongreso metu, įėji
mas į visus kultūrinius, pramo
ginius kongreso renginius, trans
portas nuo atvykimo į Australiją 
iki išvykimo. Visa tai kainuos 
$880 australiškų dolerių, (apie 
$560 JAV).

Dalyviais gali būti visi kiti as
menys tarp 16-35 m. amžiaus. Jiems 
kainuos $800 australiškų dolerių 
(apie $500 JAV). Įeina viskas, ką 
gauna atstovai, išskyrus dalyva
vimą studijų dienose, kurių metu 
jie keliaus autobusu turistinėje 
kelionėje iš Sydnėjaus į Kanberą 
per Adelaidę.

Buvę atstovai praėjusiuose jau
nimo kongresuose už maždaug$100 
aust, galės dalyvauti Sydnėjuje 
kongreso atidarymo savaitgalio 
metu įvykstančiame suvažiavime 
ir kongreso renginiuose. Kitos 
kelionės, ekskursijos ir pragy
venimas pagal pageidavimą.

Turistai gali dalyvauti pasirink
tuose kongreso renginiuose, taip 
pat keliauti po Australiją. Kai
na priklausys nuo pasirinkimo.

Ekskursijos bus organizuoja
mos į dvi įdomias Australijos vie
tas: Great Barrier Reef ir Ayers 
Rock. Great Barrier Reef yra pa
saulyje didžiausias koralų rifas 
su šimtais tropikinių salų. Septy
nios dienos prabangaus gyvenimo 
kainuos maždaug $600 austr. Ayers 
Rock yra pasaulyje didžiausias 
monolitas, esąs pačiame Australi
jos viduryje. Savaitės ekskursi
ja kainuos maždaug $400 austr. 
Vienos dienos ekskursijos bus 
organizuojamos pagrindiniuose 
kongreso miestuose: Sydnėjuje, 
Kanberoje, Adelaidėje ir Melbur
ne. Kainuos apie $40 austr.

Apsigyvenimas viešbučiuose kai
nuoja nuo $30-$50 austr. už dieną 
(po du kambaryje) asmeniui pra
bangiuose viešbučiuose.

1988 m. Australija švęs 200 me
tų sukaktį nuo pirmųjų baltųjų 
žmonių įsikūrimo. Tuo pačiu me
tu, kaip lietuvių jaunimo kongre
sas vyks pasaulinio 
skautų “Jamboree”, 
tuojau susirūpinti 
nes skridimai riboti.

monstracijų, eilę vaizdų iš 
seminarų, spaudos konferen
cijų ir kitokių pasirodymų.

Dr. Guntis Silins, Latvių 
Bendruomenės vicepirminin
kas su žmona Rūta, ilgiau kal
bėjo apie Helsinkio akto reikš
mę ir detaliai apie dalyvavi
mą spaudos konferencijose ke
liant Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos reikalus. Dr. Silins 
komentarai sovietų spaudos 
konferencijoje (“Kas gali ti
kėti jūsų pažadais, jei netei
sėtai okupavę Latviją, Lietu
vą ir Estiją ir po 40 metų ne
pasitraukiate ir neduodate 
žmonėms jokios laisvės”) buvo 
minimi daugelio kraštų spau
doje. Paklaustas, ar pakanka
mai padaryta, dr. Silins pa
darė ir kritiškų pastabų. Jo 
nuomone, ir jo grupė galėjo 
paveikiau pasireikšti, o pati 
Baltiečių santalka yra dau
giau tik vardas nei gerai or
ganizuota jungtinė jėga, 
bai buvo atlikti atskirų 
pių organizacijų.

Klausytojų buvo gausu
vai — arti 150, daugiausia lat
vių. J.V. Dns.

Dar- 
gru-

Ota-

Jaunimo kongreso žinios
Kongreso talentų vakarai. Kong

reso metu įvyks du talentų vaka
rai: Sydnėjuje 1987 m. gruodžio 
22 d., Melburne - 1988 m. sausio 
8 d. Australai pageidauja, kad kuo 
daugiau jaunimo, atvykstančio iš 
užjūrio, pasirodytų per talentų 
vakarus. Tuo tikslu kviečiame 
jaunimą, kuris ketina vykti Aust
ralijon ir gali atstovauti Kana
dai talentų vakaruose, pranešti 
tuojau pat KLJS valdybos vice
pirmininkei Marytei Adamony- 
tei (6470 Jalobert Ave., Montreal, 
Que. HIM 1K9. Telefonas: (514) 
256-5355.

Kanados ir JAV kongresinių at
stovų suvažiavimas planuojamas 
1987 m. vasaros metu Dainavoje. 
Tikimasi jau turėti išrinktus Ka
nados ir JAV atstovus, kurie šia
me paruošiamajame suvažiavime 
dalyvaus. Suvažiavimą organizuo
ja Pasaulio, Kanados ir JAV Lietu
vių jaunimo sąjungų valdybos. Bus 
proga artimiau susipažinti su ar
tėjančio jaunimo kongreso progra
ma, ypač studijų dienomis, kurios . 
įvyks Sydnėjuje ir Kanberoje, 
kongreso bei atstovų suvažiavi
mo eiga ir 1.1.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos valdyba yra Los Angeles, 
Kalifornijoje. Jai pirmininkauja 
Gintaras Grušas. Valdyba savo ka
denciją pradėjo po išrinkimo V 
PLJ kongreso studijų dienų me
tu, kurios įvyko Trento univer
sitete, Peterborough, Ontario, 
Kanadoje, 1983 m.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos valdyba yra Montrealyje. 
Jai pirmininkauja Daiva Piečai- 
tytė. JAV LJ sąjungos valdyba yra 
Čikagoje. Jai pirmininkauja dr. 
Aras Žlioba.

Registracija į kongresą. Pradinis 
registracijos blankas jau paruoš
tas. Jį turi užpildyti visi, kurie 
nori dalyvauti Australijoje 1987 
m. gruodžio 19 - 1988 m. sausio 10 
įvykstančiame VI Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese. Dalyviai 
skirstomi į keturias kategorijas: 
1. atstovai, 2. dalyviai, 3. buvusie
ji atstovai ir 4. turistai.

Atstovais bus išrinkti jaunuo- 
liai-lės, kurie atstovaus savo kraš-

masto anglų 
Taigi reikia 
kelionėmis,

Ų., metų,,,todėl 
kiekviena valstybė turi nuo
latinį personalą šiam reika
lui. Todėl ir visos organiza
cijos, sekančios šio akto vyk
dymą, turi ruoštis irgi beveik 
visą laiką, kad laiku infor
muotų savo krašto vyriausy
bių delegacijas, nes tokia in
formacija yra lemiantis fakto
rius, ar Lietuvos reikalai bus 
keliami, ar ne. Demonstracijų 
organizavimas yra trumpalai
kis, vienkartinis darbas.

Bendruomenės darbai
Lietuvių Bendruomenės 

darbai, bendradarbiaujant 
su Lietuvių informacijos 
centru, prasidėjo maždaug 
dveji metai prieš Vienos kon
ferenciją. Buvo renkama tin
kama medžiaga, ruošiami me
morandumai ir leidiniai. Jie 
buvo įteikti jau ir Otavos, 
ir Berno specialių konfe
rencijų delegacijoms, susi
tikta su valdžios atstovais, 
dalyvauta spaudos konferen
cijose. Kaip ruoštasi, į ką 
kreipta dėmesys ir kokia in
formacija pateikta, yra apra
šyta “TZ” 1986. XI. 4 ir vėles
niuose numeriuose.

Lietuvių Bendruomenė, kar
tu su latvių ir estų atstovais, 
labai aktyviai pasireiškė Ota
vos konferencijoje, kurioje 
VLIKo veiklos praktiškai bu
vo ypatingai mažai. Kadangi 
tik valstybių delegatai turi 
teisę kalbėti konferencijos 
posėdžiuose, Bendruomenė 
stengiasi tiesiogiai informuo
ti tų valstybių delegacijas, 
kuriose yra Lietuvių Bendruo
menės padaliniai.

Štai keli pavyzdžiai iš Bend
ruomenės veiklos Kanadoje, 
JAV-se ir Vienoje.

1986. XII. 10 Kanados dele
gacijos vadovas ambasadorius 
William Bauer Vienoje konfe
rencijos posėdyje pareiškė: 
“Baltijos valstybės — Latvi-
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Devenių kultūros fondo leidiniai

Registracijos reikalais kreip
tis į Jūratę Uleckaitę Toronte (416) 
928-9353. Kelionių reikalais kreip
tis į Bernadetą Abromaitytę To
ronte (416) 767-0867. Gabija

1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI
IBERŲPUSIASALYJE, $15.00, JAV

. 2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

s

4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV 
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, [

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įrlša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

ja, Lietuva ir Estija dar iki 
šios dienos yra militarinėje 
sovietų okupacijoje. Ir aš čia 
turiu pareikšti, kad Kanada 
nepripažįsta šių trijų Balti
jos valstybių inkorporavimo 
prievarta 1940 m. į Sovietų 
Sąjungą teisėtumo”.

Tai pirmas toks Kanados 
pareiškimas per 11 metų šių 
35 valstybių tarptautiniame 
forume. O jis neiškrito iš 
dangaus. Tai buvo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės, kartu 
su latviais iškeltas klausi-

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford>

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario



Vaizdas iš etnografinio vaidinimo “Rugiapjūtės pabaigtuvių šventė”, kurį matė Toronto lietuviai Lietuvių namų 
salėje kovo 28, šeštadienį, 7 v.v. Vaidino Pedagoginio lituanistikos instituto etnografinis ansamblis iš Čikagos

“Volungė” koncertavo Los Angeles

"Vidurnaktis prie Šeimenos"
Nauji Antano Vaičiulaičio pasakojimai

K. BARĖNAS

Ne kažin kaip dažnai susi
lauki šio ar kito visuotinai 
pripažinto talentingo meistro 
parašytos naujos knygos. Tobu
li meistrai — retas dalykas, 
o ypač dar mūsų lietuviški sve
tur. Nauji nepriauga, o vyres
niųjų eilės pamažu retėja. Jei
gu tokių tobulų jieškotume, tai 
irgi tik tarp vyresniųjų, dau
giausia mininčių jau gražias 
savo amžiaus sukaktis.

Pats naujausias atvejis yra 
Antanas Vaičiulaitis, 1986 m. 
viduryje sulaukęs 80 savo am
žiaus metų ir tų sukaktį atžy
mėjęs nauja dovana skaityto
jui — “Ateities” literatūros 
fondo išleista novelių ir apsa
kymų knyga “Vidurnaktis prie 
Šeimenos” (1986 m., 132 psl., 
kaina 7 dol., viršelis Jono Kup
rio, spausdino “Draugo” spaus
tuvė). Knygos pavadinime Šei
menos minėjimas sakytų, kad 
rašytojas čia pasakoja mums 
daugiausia apie tas vietas, 
kur ana upė teka ir iš kur jis 
pats yra kilęs.

Leidyklos su ta knyga išsiun
tinėtame reklaminiame lape
lyje, be kita ko, rašoma, kad 
čia sudėtieji kūriniai “pinasi 
į tokių įvairovę ir stilistinę 
vienybę, kuria pasižymi klasi
kinio lygio raštai”. Bet toks 
pasakymas, žinoma, nėra ko
kia naujiena, nes A. Vaičiulai
tis kaip rašytojas nebe nuo 
šiandien vien teigiamai apta
riamas kaip klasikas. Jo raštų 
teigiamybės tokių išvadų dik
tuoja.

A. Vaičiulaitis — plačiašakis 
talentas ir literatūros darbi
ninkas. Daug kų dirbęs ir nu
dirbęs, plačiausiai žinomas 
kaip prozaikas ir ne vien sa
viems lietuviams, nes nemaža 
jo kūrinių yra išversta ir į sve
timas kalbas. Prozaikas, kuris 
daugiausia kūrė trumpo met- 
ražo kūrinius (romanų tik vie
nų tėra parašęs, tai jo “Valen
tina”, bet ir apie tų vienų kri
tikų buvo kalbėta ilgai ir pla
čiai nuo jo išleidimo 1936 m. 
iki pat šios dienos). Kūrė jis 
apsakymus noveles, legendas, 
pasakas. Gali sakyti, visi tie 
žanrai atstovaujami ir šioje 
knygoje, o tai, žinia, padidina 
jos įvairovę — perskaitęs nove
lę ar apsakymų, peršoksi į pa
sakų ar legendų, iš realistinio 
gyvenimo į tolimus atgalinius 
amžius, į kitokių aplinkų ir jau 
fantazijos sukurtų.

Išskyrus aštuoneto puslapių 
apsakymų “Šventas Euristėjas 
Stulpininkas”, kaip gal pavyz
dį, kaip modernus šių dienų ra
šytojas kuria šventųjų gyveni
mus, visuose kituose kūriniuo
se vaizduojama nesenų laikų, 
ankstyvesniųjų šio amžiaus 
dešimtmečių, o taip pat ir pa
sakiška Lietuva. Pirmajame, 
daugiau kaip pusę knygos už
imančiame skyriuje (iš viso 10 
įvairiaus dydžio kūrinių) su
dėti realistiniai dalykai. 
Parašyti jie, aišku, taip, kaip 
tik Vaičiulaitis moka. Kai ku
riuose, ypač pačiuose trum
puosiuose, rašytojas taip su- 
dėsto viskų, kad ir vieno į pa
sakojimų įterpto įvykio užten
ka charakterizuoti žmogui, iš
reikšti jo ilgus metus trukusiai 
ir niekaip nenumalšinamai ne
tekimo nelaimei, svajonei ar 
kankinančiam ir neįmanomam 
atsakyti klausimui. Apipinti 
tokį akordų reikia sudaryti 
atitinkamų nuotaikų ir sukurti 
aplinkų. Rašytojas tai ir su
kuria štai istorijoje apie sie
lininkų (“Upė teka”), kuris Pa
nemunėje saugoja sielius ir jį 
pakalbinusiam pasakotojui at
veria savo neužmirštamų šir
dies graužulį. Prieš 23 metus 
prigėrė jo sūnelis, o jis dar 
ir dabar graudinasi ir, palik

tas pats vienas, su tuo vaike- 
liuku pasišneka, tarytum tas 
šalia sėdėtų, o plukdydamas 
sielius pasidairo, ar nekyšte
lės kur nors Nemune iš van
dens to Juozuko ranka.

Arba istorija to senelio (“Vi
durdienio kaitroj”), kuris at
brenda per laukus dar kartų 
žvilgterėti į tų vietų, kur sto
vėjo kadaise jo tėvų sodyba, 
jos, žinoma, jau seniai nebėra, 
ir nukretena aplankyti moti
nos kapo. Mat susapnavo, kad 
ji atleidžia sūnui, kuris dar 
jaunas sumušė jų. Sunkų sųži- 
nės priekaištų žmogus nešio
josi paskui visų gyvenimų iki 
gilios savo senatvės. Savo tų 
sunkumų jis atveria piemenu
kui, taigi pačiam patikimiau
siam klausytojui, kuris nei 
pasijuoks, nei stebėsis. Meist
riškai sukurti dalykėliai!

Nelaimingam žmogui suda
rytas gražaus pokalbio įspū
dis ar iškilęs kankinantis ir 
atsakymo neturintis klausi
mas vaizduojami kituose dvie
juose trumpučiuose kūriniuo
se. Nelaimės sukuprota Zu- 
zanėlė (“Tarp, šieno pradal
gių”) laikosi atokiai nuo žmo
nių, žinodama, kad tada nie
kas jos nepajuoks. Šitaip lai- 
kydaipąsi, jį visiškai paken
čiama i.,,jųų,čiaw..j Tačiau, kai 
sustojęs studentas pakalbėjo, 
ji jau ištisus metus galvoja 
apie jį, taip jų paveikė tas, 
rodos, nereikšmingas pokal
bis.

Jos tegu ir neišsakyta sva
jonė ir ilgesys — šviesūs. Kur 
kas sunkesnę problemų spren
džia senelis (“Kaimų take
liais”), kuris su savo senele 
ir vaikaičiu grįžta iš graudžių 
giminaičio laidotuvių. Užmuš
tų jie palaidojo ir buvo liudi
ninkai apgailinčių ir raudan
čių velionies šeimos narių. 
Senelį iki nuovargio kankina 
klausimas: kas turėjo teisę už
mušti tų giminaitį? Klausė jis 
ir kunigėlį, kuris atsakė, kad 
tokia buvusi Dievulio valia. 
Kunigėlis dar pridėjo, kad 
žmogus turi laisvų valių. 
“Žmogžudys galėjo rinktis: 
užmušti ar gyvų palikti, o Ro
ko niekas nepaklausė — nori 
ar nenori tu mirti?” sprendžia 
žmogus. Pakeliui besiilsėda- 
mas įmigo ir susapnavo nužu- 
dytųjį, kuris ir pats tų klausi
mų kėlė (.. . “kodėl manęs nie
kas nepaklausė?”).

Didesni kūriniai sudėtinges
ni. Jaunas mokytojas Vingrelis 
(“Vieversė”) tik sugėdintas, 
kad sukasi apie žymiai už save 
vyresnę našlę, leidžiasi į ilges
nę kelionę aplankyti Vieverse 
pramintos Onutės, su kuria 
kartu kadaise žaidė ir kuri 
dabar jau suaugusi jauna mer
gina. Visi jo jausmai ir min
tys staiga pakrypsta į Onutę, 
kuri, pasirodo, tylom laukė, 
bet nesulaukė jo ir ištekėjo. 
Susitikimas kartu buvo ir at
sisveikinimas su vaikinų stai
ga užklupusia svajone, kuris 
baigiasi be ašarų, o vien tik 
jaunosios moters atsiprašymu, 
kad reikalai susipainiojo ir 
ji nebelaukė, nors iš tikro 
niekas ir nebuvo kalbinęs jų 
laukti. Ji pati bus svajojusi, 
kad tas gerai pažįstamas mo
kytojėlis gal dar grįš.

Lietuvių literatūroje jau 
tradicinė yra tema, kai daž
nas smarkus subruzdimas bai
giasi visiškai ne taip, kaip 
buvo planuotas. Ir A. Vaičiu
laitis sukūrė tokį nuolankiai 
pasibaigiantį kūrinį (“Aš pa
dainuosiu dainų dainelę”). 
Pirmiausia sujunda liežuviais 
plakti veikliosios moterys, 
prie jų prisideda vyrai, ir di
doka delegacija net vyskupų 
pasiekė, susibaudusi atsikra

tyti nauju klebonu, kuris iš 
žmonių renka dainas. Netinka 
jiems toks! Tačiau vyskupui jie 
neišdrįso pakalbėti taip, kaip 
buvo taręsi, o klebonas iš tik
ro buvo iškeltas, bet į tokių 
vietų, kurioje dar yra daug ne
užrašytų dainų, ir išvažiavo 
patenkintas. Tos jį “išėdusios” 
meterėlės po visam jau gailė
josi savo pastangų.

Tų įvairovę papildo ir kiti 
šio skyriaus kūriniai. Dar ir 
šviesių įvairovę. Rūpestingai 
prižiūrėta motinėlė miršta 
(“Ežerai”), bet likusi viena, 
jau nebeturėdama patarėjos, 
Uršulė neskubėdama nuosai
kiai ryžtasi sutvarkyti savo 
gyvenimų. Klebonas apsirinka 
(“Vyskupo tėvas”), pasikvies
damas ne tų ūkininkų, kurį no
rėjo, bet kai paaiškėja klai
da, svečias tik truputį nusi
vilia, kad nebuvo pavaišintas 
skaniai pakvipusiu keptu par
šiuku. Pats liūdniausias ap
sakymas (“Budėtojas ir kelei
vė”) yra apie bolševikų iš
vežtuosius ir Štuthofe vokie
čių užmuštų inžinierių, kurio 
motina, net ir paėmusi atsiųs
tus jo daiktus, nepajėgia įsi- 
sųmoninti, kad jo nebėr. Tas 
kūrinėlis dar ir parašytas 
ne tiesiogiai papasakojant įvy
kių istorijų, 'b”)štdties,'b‘6(Iih- 
čiojo ir nelaimingosios moti
nos dialogais su nutylėjimais. 
Budintysis neatveria motinai 
teisybės, kad sūnaus nebėr, 
dar palieka jai tam tarpui vil
ties kibirkštėlę.

Antrųjį knygos skyrių sudaro 
5 kūriniai, kurių pirmasis 
(“Šventas Euristėjas Stulpi
ninkas”), kaip jau minėjome, 
yra ne lietuvio, o iš Egipto 
kilusio graiko šventojo isto
rija. Visi kiti kūriniai lietu
viški, viskas juose vyksta Lie
tuvos žemėje tada, kai dar gy
veno vaidilos, karaliai, buvo 
visokių aiškiaregių burtinin
kių ir galėjo atsitikti taip, 
kaip tik fantastinėse pasakose 
įmanoma. Tai jau legendų ir 
pasakų kūrėjo Antano Vaičiu
laičio nauja šios srities do
vana skaitytojams.

Trumputė čia tik viena im
presija (“Trys pušys ant Ker- 
nuvių kalno”) apie senovės lai
kus, kai pro Kernuvių kalnų 
prajodavo karaliaus Vytauto 
pulkai, o tas išskirtines pušis 
ypač mėgdavo vaidila Skirmo- 
nis, atgiedojęs paskutinę gies
mę ir miręs, kai didžiulė aud
ra išvertė tuos tris didžiau
sius medžius.

Tarp tų likusių trijų kūri
nių turime smagių legendų ar 
pasakų apie atsitarnavusį ka
raliaus narsų karvedį (“Žygi
manto Tidiko istorija”), kuris, 
netekęs žmonos ir atgedėjęs, 
pradeda tvarkytis savo žemė
se. Šis didikas savo nuotykius 
išgyvena ir baigia pagal didi- 
kišką fantazijų. Ypatingos jo 
medžioklės, ir nėra ko stebė
tis, kad jo vandenyse net lau
mės turkščia ir sužavi jaunų 
pareigūną. Jo ir potvarkiai 
ypatingi. Kai buvo susidorota 
su atklydusiais iš karaliaus 
miškų stumbrais, Tidikas įsa
kė neįsileisti į jo žemes jokio 
svetimo žvėries, galvijo ar 
paukščio. Ši smagi istorija bai
giama vestuvėmis, kai kaimy
nės voverė ima gliaudyti jo 
riešutus.

O dviejuose paskutiniuose 
kūriniuose duota progos pasi
reikšti ir mistiškiems ele
mentams. Kai sausros metais 
išdžiūvo šulinys, Motiejaus 
vaikai ir gyvuliai nesitvėrė 
troškuliu (“Motiejaus šuli
nys”), burtininkė patarė kur 
reikia kasti naujų. Iš senojo,' 
tiesa, vandenį buvo išgėrusi

Iš veiklios Toronto lietuvių 
kolonijos į Los Angeles, Kali
fornijoje, buvo atvykęs “Vo
lungės” choras. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje 1987 kovo 15 
d., tuoj po sekmadieninių Mi
šių, išėjo į sceną 10 vyrų, 22 
moterys, akompaniatorius Jo
nas Govėdas ir choro vadovė- 
dirigentė Dalia Viskontienė.

Prieš koncertų buvo išpirk
tos visos volungiečių atsivež
tos plokštelės, kasetės. Dau
gelis būtų pirkę vėliau, ypač 
išgirdus mielus svečius dai
nuojant.

“Volungė” įsteigta 1976 m. 
Yra dainavusi įvairiose lie
tuvių kolonijose Amerikoje ir 
Europoje. 1986 m. laimėjo ant
rą vietą Kanados radijo “CBC 
Chorai” varžybose. Atsilan
kiusiems dalinta jų paruošta 
programa gražia lietuvių kal
ba.

Koncertas nuo pradžios iki 
pabaigos buvo įdomus; gra
žiai, maloniai, pasigėrėtinai 
dainuota. Puikus akompania
torius Jonas Govėdas, jautriai 
chorą valdanti dirigentė Da
lia Viskontienė. Buvo praneš
ta, kad šį koncertą skiria pa
gerbti žymiai lietuviškos mu
zikos puoselėtojai Onai Razu- 
tienei, daugelį metų vadova
vusiai Los Angeles jaunimo 
lietuviškų šokių ir dainų vie
netams. Ji su jaunais daini
ninkais, dainininkėmis apke
liavo daug valstybių. Diriguo
dama savo ansambliui “Spin
dulys”, krito ir daugiau neat
sikėlė 1987 vasario 28 d. vaka
re. Labai gražu, kad mieli sve
čiai išreiškė tokią pagarbą 

KLEMENSAS JŪRA

Sudegino Rūpintojėlį
Nutrinksi greiti traukiniai — pagrįžta . . .
Aštriai nuzvimbia lėktuvai - nutolsta . . .
Šėlstantis okeanas nerimsta . . .
Ilgesio medis keroja, nenyksta . . .

Krūtinėje rauda spurdantis paukštelis, 
Draskomas pikto vanago nagais . . . 
Sieloje kaupiasi nostalgijos aruodai . . . 
Skęsta tittonikais seni vilties laivai .

Sena kančia gelmėse nepaskandinama . . .
Susiklosto beribiais amžių ledkalniais!
Klumpu, nepakeliu tūkstančių gruodžio naštos, 
Išaugusios iki plačių žvaigždynų kančios!

Šaukiu didžiūnus beribių žemės klonių!
Grąžinkit vyturėlį, tą tėviškės grumstelį! 
Žydrų pavasarių lakštingalos treliavimą!
Mažytę judrią sniegeną, apšalusioj palangėje!

Paimkite, maldauju, viso pasaulio auksą, 
Už Rūpintojėlį — senoje liepoje liūdintį!
Sunkiai parimusį, skeldėjantį, nulaužta dešine . . . 
Su deimanto krislu ant skruosto švento žėrinčiu!

Tūkstančius mylių keliaklupsta eiti, pareiti!
Trokštu sugerti ašarą to skruosto nuliūdusio . . . 
Dešimtmečiais parimusio, skeldėjančio . . .
Klaidų klajūno dar vis belaukiančio . . .

Pasaulio galingieji, paimkit auksą, paimkite sidabrą! 
Tik leiskite seno elgetos žingsniais grįžti!
Jums atiduodu trobelę — džiunglių pakraštėly . . . 
Jums — eukaliptą sodintą — ošiantį už lango!

Jums atiduodu liūdinčią mano palmę kiemely, 
Atlanto vėjuose nuolatos giliai čežančią . . . 
Ir pineirinio, ir verksnį gluosnį raudantį . . . 
Sodintus, išaugintus, mano sugrubusiais pirštais . . .

Ak, paimkit, maldauju! Paimkite viską, viską! 
Už vienintelę vieną — tą šventą valandėlę!
Sulenkt pavargusius kelius prie tėviškės vartelių! 
Nunešt graudžiausią maldą — liepos Rūpintojėliui!

Deja! Deja! Deja! —
Veltui išbristum plačiausias ilgesio marias!
Veltui mokėtum pasaulio auksu ir savo vargo trobele! 
Seniai nukirto liepą — svetimos piktos rankos . . . 
Sudegino ir liepos Rūpintojėlį — šventvagiška ugnele!
Brazilija, 87

už rentinio pasislėpusi didžiu
lė rupūžė, kurią vyrai šiaip 
taip nusmeigė, bet jos jau bu
vo užnuodytas vanduo. O buvo 
džiaugsmo net per viršų, kai 
vanduo prasimušė naujame 
šulinyje ir dar toks lyg ir gydo
mųjų savybių turįs. Į šventini
mo iškilmes pakviestas net ka
ralius, kuris atvažiavo ir do
vanų atvežė.

Dar daugiau mistiškų, pasa
kiškų dalykų esama paskuti
niame kūrinyje (“Žibutė ir jos 
gulbė”). Po tėvų mirties augo 
ta Žibutė dėdės šeimoje, dėdie
nės pastumdėle laikoma. Vis
kas kitaip ima dėtis, kai ji iš 
ežio išprašo, kad grąžintų gul
bės pamestą plunksną, be ku
rios ta nebepaskrenda. Įsimai
šo štai ir Perkūnas, kuris nu
baudžia tris padaužas. Po me
tų Žibutė iškeliauja į gulbės 

visų Kalifornijos lietuvių ger
biamai a.a. Onai Razutienei.

“Volungės” atliekamos dai
nos yra įvairios, gana gyvos, 
skambios. Atliko vien lietuvių 
kompozitorių ir liaudies dai
nas. Tarpuose padainavo įvai
riai, nelauktai, moderniai, 
linksmai, įtraukė net visus at
silankiusius, o vieną sykį net 
paragino atsistoti ir drauge 
smagiai pritarti jų smagiai 
dainai. Plojimams nebuvo ga
lo. Pabaigoje, po jausmingų 
Dalios Viskontienės žodžių, 
trys jų vyrai, pritariant mu
zikos garsams, padainavo iki 
tol negirdėtą lietuvišką dai
ną, pilną patriotinių žodžių. 
Gražesnės, jautresnės, lietu
viškesnės pabaigos negalėjo 
būti.

Nuoširdus ačiū visiems mie
liems volungiečiams ir volun- 
gietėms, malonėjusiems atvyk
ti į Kaliforniją iš Kanados 
Toronto. Po koncerto organiza
toriai Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkė visus at
silankiusius pakvietė kuk
liems užkandžiams, šampano 
taurelei. Tada paaiškėjo, kad 
visi atvykusieji puikiai kal
ba lietuviškai, tarsi būtų Lie
tuvoje gimę, nors jie beveik 
visi ir visos yra jauni.

Klausytojai neabejotinai 
gėrėjosi “Volungės” koncer
tu. Kaip prieš kiek laiko iš 
Australijos atvykusios trys 
mergaitės — “Svajonės” pui
kiai dainavo, žavėjo, taip da
bar “Volungė”. Jiems reikėtų 
pasistengti savo plokšteles, 
kasetes paskleisti ne vien lie
tuviuose, bet ir kitataučiuo
se. Alg. Gustaitis 

žemę, ten pagražinta grįžta, 
ir paskui jau įvykiai rieda, 
gali sakyti, linksmai ir lai
mingai, net trejomis vestuvė
mis. Danguje buvo pakeistas ir 
Žibutės amžiaus ilgis. Pagal 
burtus ji turėjo mirti po sep- 
tynerių metų, ir ta diena pa
mažu artėjo su visais mirties 
ženklais. Palikta jai buvo tei
sė sulaukti tokio amžiaus, 
kaip ir visiems, ir dar priedo 
septyneri metai.

Knyga ne iš storųjų, bet di
dumą joje atperka tasai kūri
nių įvairumas, meistriškas 
pasakojimas ir stilistinis to
bulumas. Skaitytojas turės pro
gos šventiškai pasidžiaugti.

Prie kai kurių kūrinių pa
žymėta, kada jie parašyti. Di
džioji dalis, pasirodo, sukur
ta 1985-1986 metais.
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<1 KULTQRIAIEJE VEIKLOJE
Poezijos dienos, tapusios tra

diciniu pavasario renginiu Jau
nimo centre Čikagoje, šiemet 
įvyks gegužės 22-23 d.d. Pirmoji 
šio renginio diena bus skirta Ka
ziui Bradūnui, antroji — Antanui 
Gustaičiui.

Dail. Austės Pečiūraitės tapy
bos darbų paroda sausio 10 - vasa
rio 7 d.d. surengta Niujorke, Man- 
hatano galerijoje “Gallery Ltd.” 
Dailę ji yra studijavusi Filadelfi
jos meno kolegijoje, magistrės 
laipsnį gavusi Čikagos meno insti
tute. Jos darbams būdingos elegan
tiškos damos, brangakmenių spal
vomis žėrintis iliuzijų pasaulis.

Šimtosios kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus gimimo metinės lig 
šiol platesniu mastu nebuvo pami
nėtos išeivijoje, nors jo daino
mis savo kelią pradėjo daug lietu
vių solistų, ypač baritonų ir bo
sų. Radijo bangomis transliuo
tais kūrinių įrašais Stasį Šimkų 
bene labiausiai prisiminė Petro 
Petručio vadovaujama radijo pro
grama “Margutis”, švenčianti sa
vo veiklos 55-rius metus. Nese
niai buvo paskelbtas šiai “Margu
čio” radijo sukakčiai skirtų solo 
dainų konkursas. Dabar vadovas 
P. Petrutis praneša, kad š. m. spa
lio 3-4 d.d. čikagiškiams Jaunimo 
centre planuojama surengti ir šim
tųjų Stasio Šimkaus gimimo me
tinių minėjimą. Jis turės akade
minę dalį ir Stasio Šimkaus kūri
nių koncertą, kuriame jau sutiko 
dalyvauti “Dainavos” ansamblis. 
P. Petrutis tariasi su solistais ir 
instrumentalistais dėl jų įsijun
gimo į sukaktuvinį koncertą.

N. Anglijos baltiečių draugija 
balandžio 5 d. Bostone rengia 
jauno pianisto Vyto Bakšio reči
talį, kuriame jis atliks E. Griego, 
F. Liszto, G. Crumbo, G. Rossi- 
nio, R. Rachmaninovo ir Giedros 
Gudauskienės kūrinius. V. Bakšys 
yra baigęs fortepijono klasę N. 
Anglijos konservatorijoje, ruo
šia muzikos doktoratą Niujorko 
valstijos universitete Stony Brook. 
Kalifornijos gabiųjų muzikos stu
dentų organizacija V. Bakšį yra 
išrinkusi nepaprastu 1986-87 moks
lo metų studentu. Tokiem stu
dentam parūpinama stipendija, 
koncertinės kelionės vasaros mė
nesiais Europoje arba Australi
joje.

Lietuvių dailininkų naujausių 
darbų parodą Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje, vasario 20 
— kovo 8 d.d. surengė Algiman
to Kezio, SJ, vadovaujama “Gale
rija”. Paroda, atspindinti naujuo
sius lietuvių dailininkų darbus, 
buvo skirta Vasario 16-jai. Jon 
įsijungė dailininkai: Austė Pe- 
čiūraitė, Jurgis Daugvila, Alek
sandra Eivaitė, Marija Gaižutie- 
nė, Vytautas Ignas, Ivona Kaz- 
Japsen, Elena Kepalaitė, Vida 
Krištolaitytė, Eleonora Marčiu
lionienė, Janina Monkutė-Marks, 
Žibuntas Mikšys, Nijolė Palu- 
binskienė, Jadvyga Paukštienė, 
Rolandas Poška, Zita Sodeikienė, 
Magdalena Stankūnienė, Marija 
Strasevičiūtė-McBride, Veronika 
Švabienė, Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai, Elena Urbaitytė, 
Vytatutas Virkau, Jonė Kvietytė- 
Young. į jų eiles buvo įtraukti 
ir keturi neseniai mirę dailinin
kai — Rimvydas Cinką, Algirdas 
Kurauskas, Bronius Murinas. Ro
mas Viesulas. Parodai skirtame 
leidinėlyje dalyvaujančių kūrybą 
lietuvių ir anglų kalbomis aptarė 
A. Kezys, SJ. Su parodai sutelk
tais darbais supažindinami ir ki
tų kolonijų lietuviai: Vašingto
ne — kovo 22 d., Kultūros židiny 
Bruklyne — kovo 28 d. ir Lietu
vių namuose Toronte — gegužės 
30-31 d.d.

Vargonų virtuozo Jono Žuko 
rečitalis, įtrauktas 1986-87 m. kon
certų serijon, vasario 8 d. įvyko 
Baltimorės Marijos, mūsų Karalie
nės, katedroje. Sis antrasis J. Žu
ko koncertas Baltimorės katedro
je jam buvo sukaktuvinis. Mat 
prieš 50 metų jaunas vargoninin
kas J. Žukas, grįžęs iš studijų Pa
ryžiaus konservatorijoje, pradėjo 
dirbti dėstytoju Kauno konserva
torijos vargonų klasėje ir 1937 m. 
lapkričio 26 d. savo pirmąjį var
gonų muzikos rečitali surengė Kau
no jėzuitų šventovėje. “Naujoji ro
muva” gruodžio 5 d. laidoje tada 
teigiamai įvertino J. Žuko pirma
jam koncertui pasirinktų J. S. Ba
cho, F. Mendelssohno, C. Franc- 
ko. Ch. Widoro kūrinių atliki
mą. Antruoju pasirodymu Balti
morės katedroje J. Žukas pami
nėjo savo koncertinės veiklos 
penkiasdešimtmetį, programon 
įtraukęs J. S. Bacho, S. Karg- 
Elerto, E. Elgaro, L. Vierno ir 
H. Muleto kompozicijas.

Knygženklių paroda, Vilniuje 
rengiama kas dveji metai, yra su
sieta su Lietuvos ir Latvijos knyg
ženklių kūrėjų bendradarbiavi
mu. Paskutinioji paroda iš Vil
niaus perkelta į Rygos meno lei
dinių biblioteką. Ją ten surengė 
Centrinis knygženklininkų klu
bas Latvijoje. Rygon buvo nu
vežta apie 200 knygženklių, ku
riuos sukūrė vilniečiai dailinin
kai — V. Ajauskas, D. Gražienė, 
V. Jucys, V. Kisarauskas, A. Kli- 
ševičius ir A. Venslovaitė-Gin- 
talienė. Parodos atidaryme aptar
ti Vilniaus ir Latvijos knygženk
lininkų klubų veiklos ir bendra
darbiavimo planai.

Respublikinėje bibliotekoje Vil
niuje savo 27 tapybos darbų pa
rodą surengė dail. Rūta Katiliūtė. 
Parodai sutelkti pastarųjų ketve- 
rių metų vidutinio formato kūri
niai, nutapyti aliejumi ant drobės. 
Vyrauja peizažai, kuriuos pagal 
spalvas būtų galima suskirstyti į 
sunkesnių ir šviesenių motyvų 
gamtovaizdžius. Didžiausio lan
kytojų dėmesio susilaukė “Auksi
nis parkas” (1984), ciklas “Vasa
ros miražai” (1985-86), “Juoda 
kompozicija” (1986), filosofinio 
apibendrinimo “Žemaitiškasis cik
las” (1986). Dail. R. Katiliūtė, 
beveik prieš du dešimtmečius bai
gusi Vilniaus dailės institutą, daug 
laiko skyrė kūrybiniams jieškoji- 
mams, nusivylimams ir atradi
mams. Ji dabar išvengia paviršu
tiniško gamtos formų pakartoji
mo, į paveikslus įjungdama žmo
gų supantį pasaulį bei jo proble
mas.

Kompoz. Vytauto Juozapaičio 
amžiaus penkiasdešimtmetis pa
minėtas specialiu jo kūrinių kon
certu Vilniaus filharmonijos sa
lėje. Koncerte skambėjo simfo
niniam orkestrui sukurti “Lietu
viški šokiai”, Trečioji simfonija 
ir Antroji simfonija styginiam 
orkestrui su timpanais. Pagrin
dinis dėmesys betgi teko naujajai 
oratorijai “Tu, ąžuole, tu, vėtra- 
lauži”. Oratorijai kompoz. V. Juo- 
zapaitis panaudojo S. Gedos, Jus
tino Marcinkevičiaus ir A. Žukaus
ko eilėraščius. Šį keturių dalių 
kūrinį atlikb' 'štil. S. ’ Trimakaitė. 
P.’■‘č'ylio'vadovaujamas Lietvtyp^ 
televizijos ir radijo choras, sim
foninis Vilniaus filharmonijos or
kestras, diriguojamas Gintaro Rin
kevičiaus. Oratorijos muzika re
miasi monodinėmis liaudies rau
dų intonacijomis, įdomiais poli
foniniais elementais. Originalu
mu ypač pasižymi dvi pirmosios 
oratorijos dalys.

Klojimų teatrus Žemaitijoje 
bando atgaivinti Vilniaus konser
vatorijos fakultetų Klaipėdoje 
docentas Petras Bielskis. Klojimų 
teatrai jau sėkmingai veikia Klan- 
giuose ir Agluonėnuose. P. Cvir
kos tėviškėje Klangiuose rengia
mi literatūros vakarai ir koncer
tai, Agluonėnuose teatras turi pa
lyginti nemažą repertuarą, kurį su
daro Vydūno komedijos “Piktoji 
gudrybė” ir “Numanė”, Žemaitės 
“Trys mylimos”, A. Fromo-Gužu
čio “Gudri našlė”. Klojimo sce
nai ruošiama B. Dauguviečio “Žal
dokynės” premjera. Teatro nau
jame iš akmenų pastatytame klo
jime susilaukė ir Dimitrava, da
bar priklausanti Kretingos rajo
no K. Požėlos kolchozui. Pirma
jam spektakliui Vilniaus konser
vatorijos fakultetus Klaipėdoje 
lankantys studentai pasirinko L. 
Inio knygos “Ave, vita!” insce
nizaciją, kurią paruošė ir reži
savo docentas Petras Bielskis, 
klojimų teatrų iniciatorius Že
maitijoje. Didžiulę naujojo klo
jimo patalpą užpildė gausūs žiū
rovai, suplaukę ne tik iš K. Po
žėlos kolchozo, bet ir kitų gyven
viečių, net ir artimesnių miestelių.

Antrasis respublikinis konkur
sas “Gaudžia trimitai”, skirtas 
liaudies instrumentų ansambliams 
bei jų solistams, įvyko Klaipėdo
je. Dalyvavo apie 30 ansamblių ir 
10 solistų instrumentalistų, lai
mėtojais tapusių zoniniuose ir 
miestų konkursuose. Baigminia
me konkurse Klaipėdoje laureatais 
tapo: Prienų- rajono Skriaudžių 
kultūros namų ir Kauno švietimo 
darbuotojų namų kanklininkės, 
Švenčionių rajoninių kultūros na
mų birbynininkai, Kauno A. Šiau- 
čiūnaitės susivienijimo ir Ukmer
gės rajono Deltuvos kultūros na
mų skudutininkai, Radviliškio ra
jono Baisogalos eksperimentinio 
ūkio armonikų ir Klaipėdos švie
timo darbuotojų namų akordeonų 
ansambliai, vidaus reikalų mi
nisterijos kultūros bei sporto rū
mų, respublikinių švietimo dar
buotojų namų, Kauno J. Gagarino 
moksleivių rūmų liaudies instru
mentų orkestrai. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 33

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

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

milijonų dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................. 6 %
180-364 d. termin. ind...................61/z%
term, indėlius 1 metų................  7 %
term, indėlius 2 metų................  7 %
term, indėlius 3 metų..................71/«%
GIC -1 m. - (met. pal.)..............71/z%
GIC -1 m. - (mėn. pal.).............71/«°/o
RRSP ir RRIF (pensijos) ........... 7’/z%
RRSP 1 metų term....................... 71/z%
spec. taup. s-tą........................... 61/«%
taupomąją s-tą........................... 6 %
taupymo kasd. palūkanųsąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk. iki . 53/4% 
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ........................ 10’/z%
mortgičius nuo............83/4% -10 %

Pasibaigus jaunų talentų popietei-koncertui, programos atlikėjams įteikiami pažymėjimai. Kairėje — popietės 
rengėja sol. S. Žiemelytė, Anapilio parapijos tarybos kultūrinės sekcijos pirmininkė, dešinėje — kun. K. Kaknevi
čius, kultūrinės sekcijos narys, ir dalis programos atlikėjų Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai

I

a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75f7 įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

tininkų unijos atstovai su pa
čiu J. C. Parrotu, stabdančiu 
atvežamas pašto siuntas, įrodi-

MOKA:
6 % už 90 dienų term, indei. 
61/z% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
71/4% už 3 m. term, indėlius 
7Vz% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
71/z% už pensijų planą 

(variable rate)
71/z% už 1 m. term, pensijų planą 
71/z% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
61/4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
53/4-6% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 103/<%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 91/z%
2 metų ................... 93/<%
3 metų ...................10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų .... 83/«%
(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.

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

(Atkelta iš 1 -mo psl.)
nei datai. Pašto bendrovė su 
deficitu kovoja paslaugų ma
žinimu. Naujuose miestų rajo
nuose atsisakoma siuntų pri
statymo į namus, pasitenki
nant vienoje vietoje dauge
liui gyventojų sutelktom paš
to dėžutėm. Gyventojai ten 
patys turės pasiimti jiems paš
tininko paliktą paštą. Tačiau 
ir šis projektas susidūrė su 
pašto bendrovei įprastomis 
kliūtimis. Daugeliu atvejų tas 
dėžutes buvo galima atrakin
ti vienu raktu, o žiemą užraktai 
taip užšalo, kad jų iš viso ne
buvo galima atrakinti. Paštas 
taipgi nori panaikinti mažuo
sius savo skyrius kaimiškose 
vietovėse, o didesniuosius ati
duoti darbą pigiau atliekan
čioms privačioms bendrovėms. 
Tokiai minčiai susilaukiama 
opozicijos, nes tada paštas 
kanadiečius padalintų j pir
mos ir antros klasės gyvento
jus: vieni gautų pilną aptar
navimą, o kiti tik dalinį.

Didžiausią problemą pašto

kursto pašto vadovybė, atsisa
kydama pasirašyti unijai pri
imtiną naują sutartį. Puse lū
pų prasitariama, kad paštas 
netgi nori sumažinti kai ku
riuos unijos išsikovotus finan
sinius laimėjimus savo na
riams. Nei J. C. Parrotas, nei 
kiti unijos veikėjai nesuka gal
vos, kad valdinė pašto bendro
vė neturi pakankamai lėšų da
bartinėms paštininkų privile
gijoms padengti.

Kanados pašto centrus To
ronte lig šiol valydavo privati 
bendrovė, kurios darbininkai 
nieko bendro neturėjo su paš
tininkų unija. Dabar 28 valy- 
tojus pietiniame Toronto paš
to centre pradėjo globoti J. 
C. Parroto vadovaujama pašti
ninkų unija, norinti jiems iš
kovoti valandinį $8 atlygini
mą, o vėliau sulyginti su paš
tininkų atlyginimu. Valdyto
jai pradėjo ilgai trunkantį 
streiką, kurin įsijungia ir paš-

nėjančiu, kad yra pažeidžia
mas naujai sudarytos pašto 
valytojų unijos streikas. Strei
kuojančius valytojus pašti
ninkų unija remia savo strei
kų fondo lėšomis, kiekvienam 
kas savaitę išmokėdama po 
šimtą dolerių. Jie galės strei
kuoti ir pašalpą gauti neribo
tą laiką, kol paštas sutiks pasi
rašyti sutartį su J. C. Parroto 
įsteigta nauja patalpų valyto
jų unija, kurios nariai taip pat 
taps pasakiškus atlyginimus 
gaunančiais pašto tarnauto
jais. Pašto bendrovės kova su 
deficitu J. C. Parrotui nerūpi, 
nes juk valdžios ižde yra pa
kankamai pinigų, tik reikia mo
kėti juos paimti.

Skautų veikla
• “Romuva Ine.” visuotinis 

narių susirinkimas dėl kapinių 
lankymo dienos nukeltas. Jis įvyks 
birželio 7 d. sekmadienį, 2 v.p.p., 
(ne gegužės 31 d.) Toronto Lietu
vių namų Gedimino menėje. J.D.B.

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

Mokslo metams baigiantis

A.P GOMES
Real Estete* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

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

60 d., 90 d. ir vienerų metų investavimus.
Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

bendrovei sudaro karingos 
paštininkų unijos išsikovoti 
pasakiški atlyginimai, kurių 
neįstengia padengti gauna
mos pajamos net ir už dvigubai 
pabrangintas paslaugas. Jos 
brangsta, bet nė kiek negerė
ja. Paštininkų unijos nariai, 
kovodami už nuolatinį rekor
dinių atlyginimų didinimą, ne
bando padidinti savo darbin
gumo. Paštininkų unija, vado
vaujama karingojo J. C. Parro
to, dabar pradeda šnekėti apie 
ilgą streiką. Esą tokį streiką

SA C7 /V/4JWĄ -
su

*
*A'
*

patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

an independent member broker

professionals inc. Realtor

“Dievas teikia mums meilę, g 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda ” R

Gerry Lougheed 8 

Funerol Home 8

252 Regent Street South 8, 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 8> 

Telefonas: (705) 673-9595 8 
53252S2S252525252S2Sa5252SZS2S2S2S252S2H52^

Šeštadieninėje Maironio mokyk
loje Toronte mokslo metai artėja 
į pabaigą.

Skaitėm, rašėm, dainavom, mo
kėmės gramatikos, istorijos, geo
grafijos, tikėjimo tiesų. Nors kar
tais šalti ir snieguoti buvo šešta
dieniai, mokyklą lankė mokiniai, 
su mažomis iširiitimis, labai pa
vyzdingai.

Gerai pasisekė mokyklos Kalė
dų eglutė, paminėjom ir atšven- 
tėm Vasario 16 (mokykla atliko 
koncertą “Vilniaus Manor” gy
ventojams). Dalyvavo programo
je Lietuvių namų Užgavėnių kar- 
navlo popietėje ir vakare. Džiau
gėmės, kad mokyklos Tėvų dieno
je dalyvavo daug tėvų. Tai rodo, 
kad tėvai lietuvišką mokyklą ir 
jos darbą vertina.

Dėkojame Antano Rinkūno švie
timo fondo valdybai, išleidusiai 
mokyklai velionies paliktą lie
tuvių literatūros konspektą, ku
ris lietuviškoms mokykloms, ypač 
jauniesiems mokytojams, bus la
bai naudinga medžiaga (konspek
tas sudarytas iš A. Rinkūno duo
tų literatūros-istorijos pamokų 
11, 12 ir 13 klasėm). Reikia pasi
džiaugti kad mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė kruopščiai 
peržiūri ir surūšiuoja tėvelio 
paliktą literatūrinę medžiagą.

Seselė Teresė kruopščiai ruo
šia vaikučius pirmajai komuni
jai (balandžio 26 - Anapilyje, ge- 
gužėas 3 - Prisikėlimo parapijo
je). Per jos iškilmes abiejose pa
rapijose giedos mokykos choras. 
Tuo pačiu laiku parapijų salėse 
vyks ir mokyklos metinių darbų 
paroda. Lietuvių visuomenei bus 
proga susipažinti su šeštadieni

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

Justinas Raškauskas

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

624-6336 namų 897-0068

nės mokyklos mokinių darbais.
Ir pagaliau mokslo metų ap

vainikavimas - Maironio mokyk
los abiturientų išleistuvės - po
kylis gegužės 29 d. Šypsantis pa
vasario saulutei, viliojančiai vi
sus į gamtą, entuziastiškai rin
kimės šeštadieniais į mokyklą.

Mokslo metai baigsis gegužės 
30 d., bet prieš tai yra Velykų atos
togos, mokyklos mokytojų susirin
kimas, ilgas savaitgalis - pamokų 
nebus. Atskaičius laisvus šeštadie
nius, mokyklai belieka tik keletas 
šeštadienių.

Dirbkime ištvermingai. Darbas 
yra gyvenimo druska, kuri padeda 
išaugti vaikui-jaunuoliui į garbin-, 
gą visuomenės narį.

Liuda Šileikienė
Toronto Maironio mokykla dė

koja už aukas gautas mokyklos lei
dinio išleidimui: $105 — M. R. Jag- 
lowicz; $100 — dr. A. V. Dailydės, 
D. C. Goudie, dr. R. A. Karkos, G. 
D. Sakai; $50 — drs. A. S. Kazlaus
kai, N. V. Liačai, R. A. Sapijoniai, 
G. Stone; $30 — B. Matulevičienė; 
$25 — dr. D. E. Čuplinskai, V. A. 
Kulniai, L. Nakrošiai; $20 — L. Bal
sys, L. Balaišis, dr. A. Barkauskas, 
S. Dabkus, R. Dementavičius, R. 
Juras, J. K. Liutkai, V. O. Narušiai, 
R. Pilipavičius, G. Staškevičius, S. 
Vaštokas; $15 — Z. Dižbalienė; 
$10 — J. D. Ažubaliai, J. Arštikai- 
tis, J. S. Bubuliai, V. E. Dailydės, 
P. B. Daržinskai, R. V. Dementavi- 
čiai, kun. dr. P. Gaida, J. Jurcevi- 
čius, B. Lapinskienė, V. Kulikaus
kas, Z. Linkevičienė, J. Maniuška, 
J. Pacevičienė, V. J. Plečkaitis, 
V. A. Ramanauskai, kun. J. Stas
kus, V. Tamulaičiai, S. Vaitkus, J. 
J. Valiuliai; $5 — D. Vaidilienė, 
G. Valiūnienė, L. Venslovaitienė,
M. F. Yokubynienė, S. Čeponienė, 
P. O. Dabkai, I. Ignaitienė, V. Matu
laitis, J. Pargauskas, B. E. Rovai, 
J. Rovas, R. J. Rusliai, L. T. Tamo
šauskai; $4 — M. Petronis; $2 —
N. N., A. Norkus.

Toronto Maironio mokykla

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.

J&L SULIMIERSKI »nd assoc,

INCOMEIMI
10% nuolaida “Tėviškės žiburių” skaitytojams

Tel. 533-7954

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Neima atlyginimo, jei klientas nepatenkintas

Didžiausia etniška pajamų mokesčių firma “Taxtronix” garantuoja:
• Visas galimas mokestines nuolaidas
• Konkurencines pigias kainas visiems
• Greitą, be klaidų kompiuterini 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

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.

daiva t. dalinda y B.A.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

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

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai 
išremontuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $249,900.

LAKESHORE ir KIPLING - labai gražus, dviejų miegamų
jų butas, pietų pusėj. Kaina - $89,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Vaidotas (Vary9 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 BELVIA ROAD,----------------- --------------- ------------------------T
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

telefonas 279-4371
Važiuoti (vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas



TORONTO
TORONTO APYLINKĖS JAU

NIMO KONGRESO ATSTOVŲ 
RINKIMAI (vyks balandžio 12, 
sekmadienį, Prisikėlimo ir Ana
pilio parapiją salėse nuo 10 v.r. 
iki 12 v.p.p.

Kandidatai:
Abromaitytė, Bernadeta 
Balaišytė, Marytė 
Čuplinskaitė, Indrė 
Čuplinskas, Rimas 
Čuplinskas, Vytas 
Kalendraitė, Daina 
Kalendra, Ričardas 
Rudaitytė, Rita 
Rudytė, Marytė 
Šaltmiraitė, Mirga 
Spūdaitė, Monika 
Staniulytė, Loreta

Reikia išrinkti 10 atstovų. Gali 
balsuoti visas jaunimas 16-30 m. 
amžiaus.

Kanados Lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba

Latvių namuose kovo 10 d. po
sėdžiavo, kaip visuomet vieną 
kartą į mėnesį, Kanados bal
tiečių federacijos atstovai ap
tardami baltiečių vakaronę su 
Kanados ministeriais Otavoje. 
Lietuviams atstovavo KLB vice
pirmininkas Vytautas Bireta ir 
sekretorė dr. Marija Uleckie- 
nė. Vakaronė — balandžio 1 d., 
trečiadienį, Otavoje Parlamen
to rūmuose.

Trečioji serijinių paskaitų 
“Krikščionybė Lietuvoje” po
pietė įvyko kovo 29 d., sekma
dienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo 
didžiojoje salėje. Ją atidarė 
ir popietei vadovavo paskaitų 
komisijos narys Stepas Varan- 
ka. Muzikinę dalį atliko To
ronto evangelikų-liuteronų 
Išganytojo parapijos choras, 
vadovaujamas Petro Šturmo. 
Choras skambiai pagiedojo 
tris giesmes. Jis negausus 
dainininkais, bet padarė gerą 
įspūdį, ypač tiems, kurie jo 
nebuvo niekada girdėję. Su 
svečiu kalbėtoju prof. Julium 
Slavėnu klausytojus supažin
dino Česlovas Senkevičius. 
Paskaitininkas temą “Refor
macija Lietuvoje ir jos pėd
sakai” dėstė laisvai, ne iš 
rašto, kalbėdamas apskritai 
apie reformacijos įtaką anų 
laikų Europos kultūrai ir at
skirai apžvelgė Lietuvą, kur 
visa eilė reformatų, baigusių 
aukštuosius mokslus, paliko 
žymius pėdsakus kultūrinio ir 
politinio gyvenimo srityse. 
Po paskaitos prie puoduko 
kavos visiems buvo progos pa
sidalyti įspūdžiais, susitikti, 
pasikalbėti. Popietėje daly-

Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje i 
balandžio 26, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiamas
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll. b.
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393 
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Toronto Lietuvių namuose, 
kovo 28 d., įvyko Pedagoginio 
lituanistikos instituto etnogra
finio ansamblio iš Čikagos 
spektaklis “Rugiapjūtės pa
baigtuvių šventė”. Pirmiausia, 
lydint muzikos garsams, ekra
ne prabėgo senovės Lietuvos 
kaimo vaizdai. Pats spektak
lis buvo dviejų veiksmų. Pir
mame veiksme brėkštant susi
rinkę rugių kirtėjai ir grėbė
jos sutinka ir sveikina tekan
čią saulę, o toliau vaizduoja
mas rugių kirtimas. Antrame 
talkininkai, susirinkę pabaig
tuvėm, vaišinasi, šoka ir dai
nuoja. Abiejuose veiksmuose 
dainuojamos liaudies dainos 
— sutartinės, taip pat sakomos 
oratorijos ir maldos. Ansamb
lio vadovas — A. Žygas, chor
vedė — E. Sakadolskienė, sce
nografe — O. Žemaitienė, at
likėjai — jaunimas.

Spektaklį pakvietė Kanados 
jiejyįį^komitetas VI-jam PLJ 
kongresui remti.

vavo apie 300 klausytojų.

Sol. MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ 
dainuos Anapilio salėje balandžio 
12 d., sekmadienį, 1.30 v.p.p., (vyks
tančiame plataus masto koncerte

Įėjimas: $14- suaugusiems, $13 - pensininkams ir studentams, $7.50 - vaikams 6-12 m., $3.50 - vaikams iki 5 m. 
Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekmadieniais ir LN raštinėje. Telefonas 532-3311.

Įvairiausias velykinis maistas: kumpiai, žąsys, kalakutai, 
paršiukai, pyragai, margučiai, vynas ir kt. Programoje vyrų trio, 
vadovaujamas Ramūno Underio, jaunieji pianistai, deklama
toriai, Velykų senelė. Maloniai kviečiame visus gausiu atsi- 

išei vijoje.
namai ir LN moterų būrelis

lankymu paremti lietuviškus papročius iš*
"į Lietuvių namai

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Įžanginį ir padėkos žodį ren
gėjų vardu tarė B. Abromaity
tė. Kalbėjo ir ansamblio va
dovas A. Žygas, dėkodamas ko
mitetui ir vakaro dalyviams 
už malonų priėmimą, o taip 
pat išreikšdamas padėką Pe
dagoginio instituto vadovy
bei už globą. Po programos 
buvo vyno ir sūrio vaišės, ku
riose visi vakaro dalyviai ga
lėjo pabendrauti su spektak
lio atlikėjais.

Salė buvo pilnutėlė žiūrovų 
— daug jaunimo ir jaunosios 
kartos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom mie

lom rengėjom ir viešniom, kurios 
dalyvavote mano mergvakaryje ar 
prisidėjote prie labai gražių do

Fleitistas TOMAS REGINA atliks 
dalį programos plataus masto kon
certe, kuris įvyks Anapilio salėje 
balandžio 12 dienų

vanų.
Jaučiuosi Toronte beveik kaip

namuose. Daiva Piečaitytė

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas tarnautojas.

Valandinis atlyginimas. Skambinti dienos metu: V. Dauginis 
tel. 533-1121 arba Lietuvių namai tel. 532-3311

SKAITYTOJAI PASISAKO
ŽYGĮ VIENOJE PRISIMENANT
Kazimieras Jankūnas iš Lodi, 

N.J., yra nepatenkintas, kad aš 
savo pranešime apie baltiečių 
laisvės žygį Vienoje Toronto 
Lietuvių namuose esą nepaminė
jau Gintės Damtišytės bei kitų ir, 
jei būčiau pasiskaitęs “Draugą” 
ir “Darbininką”, būčiau sužino
jęs, kiek daug jie ten atliko (“TŽ” 
1987. II. 17).

Savo pranešime perdaviau ver
timus straipsnių iš “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, “Die Welt”, 
“Die Presse” ir “Kurier”. Visi šie 
laikraščiai aprašė baltiečių de
monstraciją ir net įsidėjo nuo
traukų. Jie taip pat minėjo, kad 
baltiečių suruoštoje spaudos kon
ferencijoje dalyvavo JAV ambasa
dorius Warren Zimmermann ir 
kad tai supykdę sovietus. Savo 
pranešime minėjau, kad “Die 
Welt” ir “FAZ”, aprašydami eg- 
zilų organizacijas, tarp kitų, iš
vardino ir “Das Litauische Infor- 
mations-Zentrum” (Lietuvių infor
macijos centras).

Po demonstracijos tą patį vaka
rą stebėjau mūsų žygį V. Vokie
tijos televizijos “Heute Jour
nal” (Šios dienos įvykiai) progra
moje. Kitų žiniomis, mūsų žygis 
buvo rodomas Vienos televizijoje 
savaitės įvykių apžvalgoje.

Vienos žygis, suorganizuotas 
Pasaulio baltiečių santalkos, 
kuriai vadovavo mūsų VLIKas, 
yra visų baltiečių politinis lai
mėjimas. Mums, lietuviams, ypa
tingai džiugu, kad memorandu
mą pasirašė PLB, diplomatinė 
tarnyba ir VLIKas, o Vienos gat
vėmis petys į petį žygiavo ir 
PLB, ir VLIKo atstovai.

Haris Lapas

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
valdyba jieško 

raštinės vedėjo.
O

Kandidatas-tė turi mokėti lietuvių bei anglų kalbas, 
rašyti mašinėle ir domėtis lietuvių reikalais.

Prašymus su trumpu gyvenimo aprašymu siųsti Į KLB 
raštinę, 1011 College St., Toronto, Ontario M6H1A8

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

4^ STASYS JOKŪBAITIS.
~30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.’

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

S? POILSIO STOVYKLA 
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje Wasagoje, 
atidaroma rugpjūčio 8, šeštadieni, 12 v. 
uždaroma rugpjūčio 1 6, sekmadieni 12 v. 
Patalpų kainos 8 dienom vienam asmeniui 45 dol., šeimai 75 dol. 
Veiks virtuvė. Numatytos įvairios programos. Informaciją teikia ir 
registraciją veda V. Kulnys tel. 1-416-769-1266, 1573 Bloor 

Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

PROFESIONALAS
užpildo pajamų mokesčius 
(Income Tax) pigiomis kainomis. Sąžiningas patarnavimas. 
Skambinti dienos ar vakaro metu tel. 447-8963 Toronte.

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1987 m. balandžio 6 d., 1 v.p.p., “Vilnius 
Manor” pensininkų namuose, m aukšte, 1700 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių registracija - nuo 12 v.

DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų ir nominacijų komisijų sudarymas.
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a. valdybos pirmininko, b. iždininko, c. revizijos 

komisijos, d. revizoriaus (auditor).
5. Diskusijos dėl pranešimų
6- Apyskaitų tvirtinimas.
7. Auditoriaus tvirtinimas 1987 metams.
8. Rinkimai: 5 narių (valdybą, 2 narių - (revizijos komisiją.
9. Klausimai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas (vyks 

po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

“Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 į

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

ii

EKSKURSIJOS
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

XBACĖNAS
Ail Seasons Travel, B.D.

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

Registration No. 0009239

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

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

TA T) 17 Q TJ I? R insurance &
I J JY FlOJT rjlL 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 ŪDA — 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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n—7 Metinis i evisnes ziouriui I//^spaudos vakaras
/ M balandžio 25, Atvelykio šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.

Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

MONTREAL1®

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite savo 
dainomis pagarsėjusį Klivlando dainos ir 
muzikos vienetą - “UŽDAINUOKIM!”

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro “Les& The Music 
Masters” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose — 
didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 

PASIVAIŠINSITE žymiosios kulinarės 
J. Bubulienės gamintais valgiais ir įvairiais 
baro gėrimais.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. Bilieto kaina - $7 asmeniui, 
studentams $3 (balkone).

’ Vakaro pradžia - 6.30 v.v., 
meninės programos — 7 v.v.

Visus dalyvauti kviečia — “Tėviškės žiburių”1 leidėjai

‘Krikščionybė Lietuvoje

Ketvirtoji ir paskutinė 

serijos paskaita —

f. 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

#) Ryšium su Lietuvos krikščionybės sukaktimi fe
ž) š.m. balandžio 12, sekmadienį, 1.30 valandą po pietų, fe

12S: KONCERTAS ''
PROGRA MOJĘ:------------------------
| solistė Marytė Bizinkauskaitė,
I solistė Slava Žiemelytė,
įėjimas - $6.00. Po koncerto - kavutė.
Koncertą rengia ir visus dalyvauti kviečia - Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

t<

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

Pelnas skiriamas Religinei Lietuvos šalpai.

Juozų ir Juzių pagerbimą su
ruošė “Neringos” jūros šaulių 
kuopa kovo 22 d. AV parapijos sa
lėje. Susirinkus beveik pilnai 
salei ir susodinus visus gėlėmis 
papuoštus Juozus prie garbės sta
lo, prasidėjo šios šventės progra
ma, kurią gražiai pravedė Aldona 
Urbonavičienė. Adrija McVicar 
pianinu švelniai paskambino tris 
muzikinius dalykus. Programos 
vedėja išvardino visas organiza
cijas, kurios norėjo pasveikinti 
Juozus, o ypač kleboną kun. Juozą 
Aranauską, įteikdama jam keletą 
vokelių. Kun. J. Aranauskas pa
dėkojo šios šventės rengėjams bei 
dalyviams ir išreiškė viltį po me
tų vėl visiems čia susirinkti. Jam 
palaiminus valgius, visi vaišinosi 
puikiai paruoštais karštais pietu
mis. Jų metu pravesta loterija 
pradžiugino dalį svečių.

AV parapija, pageidaujant pa
rapijiečiams, įsigijo salei dešimt 
apskritų stalų. Komitetas laukia 
pasiūlymų, kaip pagražinti salę.

Inž. Juozas V. Danys iš Otavos

“Rūtos” klube balandžio 8 d. 1 v.p 
p. skaitys paskaitą "Žmonių ryšių 
palaikymo klausimai Vienos kon
ferencijoje”. Taip pat rodys skaid
res. J. V. Danys praeitą rudenį 
aktyviai dalyvavo toje konferen- 

• cijoje, todėl paskaita turėtų bū
ti labai įdomi. Paskaitos pasi
klausyti kviečiami klubo nariai 
ir svečiai.

“Rūtos” klubas nuoširdžiai dė
koja Petronėlei Juškevičienei ui 
padovanotą “Encyclopedia Bri
tannica” su papildomais tomais,

KLB Montrealio apylinkės val
dyba paskutiniame posėdyje nu
tarė šaukti visuotinį metinį su
sirinkimą gegužės 3 d. tuoj po pa
maldų AV parapijos salėje. Susi
rinkimo metu kiekvienas valdy
bos narys supažindins dalyvius 
su savo veikla. Kadangi šiuo me
tu valdybos kadencija baigiasi, 
bus renkama nauja valdyba. Visi 
Montrealio ir apylinkės lietuviai 
yra kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti. Norintieji galės susi
mokėti solidarumo mokestį. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39OZA Rosemont Blvd., Montreat, Que. H1X 1L7

■ "T /V C* MONTREALIO LIETUVIŲ L.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830

TO RO N T
Anapilio žinios

— Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
parapijos Katalikių moterų drau
gijos skyriui už puikiai surengtą 
Religinės šalpos popietę.

— Šv. Mykolo choro mokykla 
švenčia savo penkiasdešimt
metį ir ta proga rengia Didžio
sios savaitės muzikos koncertą 
balandžio 15 d., 8 v.v., Šv. Myko
lo katedroje. Visi šios mokyklos 
abiturientai kviečiami šventės 
programoje dalyvauti. Dėl repe
ticijų , laiko prašomi skambinti 
tel. 393-5682.

— J. Vėgelis pagamino gražius 
stovus žvakėms ir jais papuošė 
šventovę.

— Misijų metu Edmontone su
rinkta $207, o Kalgaryje — $189. 
Šie pinigai bus perduoti Kanados 
lietuvių kunigų vienybei, kurios 
rūpesčiu Vakarų Kanados misijos 
pravedamos.

— Praeitą savaitgalį kun. J. Staš- 
kus vedė rekolekcijas Sudburio 
ir Sault-Ste. Marie kolonijų lie
tuviams.

— Pamaldos Wasagos lietuviams 
bus balandžio 5 d.

— Anapilio muziejaus statybai 
priimamos asmeniškos paskolos, 
už kurias po metų bus sumokama 
9 nuošimčiai palūkanų. Šiuo rei
kalu prašome kreiptis į kleboną 
tel. 277-1270.

— Paaukojo: Lietuvos religinei 
šalpai: $100 — J. Prišas; Motinos 
Teresės labdarai: $30 — V. O. Ans- 
kiai; Anapilio archyvui-muziejui: 
$2,000 — Leonas, Eugenija ir Mar
garita Klevai, $1,000 — KLK mote
rų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius; parapijos sko
loms numokėti: $100 — V. Karase- 
vičius, $500 - Prisikėlimo para
pijos bankelis.

— Mišios balandžio 5, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Praną ir Oną 
Eidukaičius, 11.00 v.r. už a.a. Mari
ją Kronienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 5 pamaldos įpras

tu laiku — 9.45 v.r. pagal vasaros 
laiką. Neužmirškime pasukti laik
rodį vieną valandą pirmyn, balan
džio 4, šeštadienio vakarą.

— Balandžio 11, šeštadienį, 7 v.v., 
Gavėnios apmąstymo vakaras 
šventovėje. Vakarą praves pa
rapijos moterų draugija. Giedos 
parapijos choras.

— Parapijos tarybos posėdis 
— balandžio 8, trečiadienį, 7.30 
v.v., parapijos salėje.

— Parapijos tarybos narė Asta 
Šernaitė prašo parapijiečius 
remti aukomis Vasario 16 gim
naziją. Gimnazijai statomos 
naujos patalpos, kurios reika
lauja finansinės paramos. Dė
kojame už aukas.

— Parapijos choras renkasi 
pirmadieniais 7.30 v.v. para
pijos salėje.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
T'--- -•«-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantis penktadienis — 

mėnesio pirmasis. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose ir kitur 
iš anksto susitarus. Penktadie
nio vakarą šventovėje vyksta Kry
žiaus keliai ir Mišios 7 v.v. At
einantį šeštadienį Gyvojo Roži
nio dr-jos Mišios 11 v.r. Pensinin
kų namuose “Vilnius” Mišios 5 
v.p.p.

— Šv. Pranciškaus trečiojo or
dino mūsų parapijos kongrega
cijos Mišios ir susirinkimas ba
landžio 2 d., 10 v.r.

— Važiuojantiems į Romą-Liur- 
dą-Paryžių informacinis susirin
kimas balandžio 8 d., 8.15 v.v. Pa
rodų salėje.

— Pakrikštytas Daniel-Ernest, 
Beverly (Užbalis) ir Fred Noble 
sūnus.

— Mišios vaikams įvyks balan
džio 12 d., 12.30 v.p.p. mūsų šven
tovėje.

— Metinės parapijos rekolek
cijos, kurias praves kun. dr. 
Tomas Žiūraitis, OP, prasidės 
balandžio 6 ir baigsis balandžio 
12. Rekolekcijų tvarka: šiokia
dieniais Mišios ir pamokslas
9.30 v.r. ir 7.30 v.v., šeštadienį
10.30 v.r. ir 5 v.p.p., o sekmadienį 
pamokslai per visas Mišias.

— Parapijai aukojo: $100 — K. 
Lukošius, A. Kairienė, K. Lisaus
kas; $50 — P. Gaidelis, V. P. Mel- 
nykai, T. A. Žiliai; klierikų fon
dui: $50 — P. Gaidelis; relig. šal
pai: $100 — V. Jonynas; naujų var
gonų vajui: $100 — J. Maniuška, 
V. 0. Marcinkevičiai, A. P. Poškai; 
vargšams: $50 — A. Kairienė; nau
jam šventovės stogui: $100 — V. O. 
Marcinkevičiai.

— “Share Life” diecezijos vajaus 
pirmoji rinkliava bus daroma at
einantį sekmadienį, balandžio 5 d.

— Mišios balandžio 5, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Simoną Gri
gonį, 9.20 v.r. — už Gapučių šei
mos mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Oną Baltramonienę, a.a. Elzbietą 
Užkurienę, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7 v.v. už 
Antano šeimą.

Lietuvių namų žinios
— KLJS suruoštas spektaklis 

“Rugiapjūtės pabaigtuvių šven
tė” kovo 28 d. susilaukė virš 300 
žiūrovų, dalyvavo daug jaunimo.

— Visuotiniame LN ir “Labdaros” 
metiniame susirinkime dalyvavo 
286 balsavimo teisę turintys na
riai ir visa eilė svečių. Valdy- 
bon buvo išrinkti: K. Raudys, J. 
V. Šimkus, J. Slivinskas, S. Vaš- 
tokas; revizijos komisijon — A. 
Sukauskas.

— LN valdybos pirmas posėdis - 
balandžio 2 d., 7.30 v.v.

— LN vyrų būrelis suruošė savo 
tradicinį metinį balių, susi
laukdamas daug svečių. Progra
mą atliko V. Povilonis ir trio, 
o gardžią vakarienę paruošė V. 
Birštonas.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, (vairiems parengimams. 
Skambinti tel. 7S7-°Trr’

° 1987 m. balandžio 12, sekmadieni 3.30 valandą p.p., I 
Toronto Lietuvių namų Vytauto D. salėje įvyks 

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Kalbės: 1. Prof. dr. R. Vaštokas - "The Chosen People” knygos apžvalga. 

2. Adv. A. Pacevičius - Deschenes komisijos rekomendacijos.
Po pranešimų bus diskusijos. Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

Rengia - KANADOS LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. ..... 7'/2% Taupymo - special............ .... 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų .............. ..... 71/4% Taupymo-kasdienines .... .... 41/2%
180 d.-364 d. ... ....  63/4% Einamos sąsk.................... .... 41/z%
120d. - 179d. ... ....  6'/2% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/4%
30d. - 119d. ... ....  6’/4% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 91/4%, asmenines - nuo 101/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero

Š. m. balandžio 26, Atvelykio sekmadienį,
12.30 v.p.p., Anapilyje 
ruošiamas

Tradiciniai Velykų valgiai: h 
žąsys, antys, kalakutai, kepti paršiukai ir kt. į 

Valgius paruoš J. Bubulienė.
Įėjimas: $13-suaugusiems, $8-jaunuoliams 12-15 m., $5-vaikams 7-12 m. į 

Bilietus galima Įsigyti pas R. Celejewskutel. 231-8832 ir J. Bubulienę tel. 279-0256 arba į 
sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje. Anapilio parapijos parengimų sekcija |

Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........ 10.30-12.30 —---- 10.30-12.30

Kanadoje balandžio 1 d., įsi
galioja naujos pašto kainos. 
Laiškai Kanadoje — 36 et., į 
JAV — 42 et., kitur į užsienį
— 72 et., registruoti laiškai
— $2.63. Plačiau žiūr. skelbi
me.

Pasukti laikrodžių rodykles 
vieną valandą pirmyn balan
džio 4, šeštadienio vakarą. Ofi
cialiai grįžtama į dienos švie
sos taupymo laiką — balandžio 
5, sekmadienį, 2 v.r.

Prof. Vytautas Vardys iš Ok- 
lahomos universiteto skaitys 
ketvirtą ir paskutinę paskaitą 
tema “Krikščionybė lietuvių 
tautos gyvenime” balandžio 
5 d., sekmadienį, 5 v.p.p. Pri
sikėlimo parapijos salėje.

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.

Margučių dažymas bus ro
domas balandžio 12 (Verbų 
sekmadienį) nuo 10 v.r. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Ren
gia Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyrius.

A. a. Algio Puterio atmini
mui Leonas Razgaitis ir šeima 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.00.

1 metų GIC - Garantuoti Investacijų Pažymėjimai - 
$5,000 minimum

KUR KITUR GAUSITE TOKIAS 
AUKŠTAS PALŪKANAS?

Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prira
šomos į nario sąskaitą vieną kartą į mėnesį.

Procentai garantuojami vieniems metams nuo įdėjimo datos.
Geresnių taupymo sąlygų niekur nerasite, ypatingai tie, 

kurie norite gauti mėnesines palūkanas.
Taupykite tik savame kredito kooperatyve.
'Procentų dydis gali keistis.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas
Kultūrinė popietė, kurią ren

gia Kanados lietuvių žurnalis
tų sąjunga, įvyks š. m. balan
džio 12, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose. 
Prof. dr. R. Vaštokas supažin
dins visuomenę su “The Cho
sen People” (Išrinktoji tauta, 
žvilgsnis į praeitį) knyga, o 
KLB krašto valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičius padarys 
aktualų pranešimą apie De
schenes komisijos rekomen
dacijų išvadas.

A. a. Noros Šimkutės atmi
nimui, užjausdamas tėvus An
gelę ir Vytautą, Jurgis Juo
dikis “Tėviškės žiburiams” au
koto $20.

Tradicinis “TŽ” spaudos ba
lius — balandžio 25, Atvely
kio šeštadienį, Anapilio salė
je. Bus jaunatviška meninė 
programa, gausi laimikiais 
loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilie
tai jau gaunami administraci
joje ir po pamaldų Anapilio 
ir Prisikėlmo parapijų salėse.

Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos kultūrinė sekcija, 
surengusi jaunų talentų popie
tę, rūpinasi ir toliau tais ta
lentais. Jeigu kam, studijuo
jančiam muziką, reikėtų finan
sinės pagalbos, tesikreipia į 
minėtos komisijos pirmininkę 
sol. S. Žiemelytę.

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!”

Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, 82 m. amžiaus, Dievo 
tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju skelbimo bylos 
pagrindinis vedėjas, mirė kovo 
18 d. Romoje. Palaidotas mari
jonų vienuolijos kapinių ko
plyčioje, Romos Campo Vera- 
no kapinėse. Pokario metais 
jis daugiausia gyveno Romo
je, centriniame marijonų vie
nuolijos name, ir ten ėjo įvai
rias centrinės marijonų vado
vybės pareigas. Angelicum 
universitete buvo gavęs dok
toratus iš filosofijos bei teo
logijos ir daugiausia domė
josi teologine-istorine sri
timi. Plačiai rašė lietuviškoje 
spaudoje, buvo išleidęs eilę 
savo knygų bei išvertęs keliais 
knygas iš svetimų kalbų. Jis 
buvo ilgametis Lietuvių kata
likų mokslo akademijos valdy
bos narys ir Lietuvių enciklo
pedijos teologijos skyriaus 
redaktorius.

MOTERIS, gyvenanti rytiniame 
Amerikos pakraštyje, nori susi
rašinėti su vyriškiu 60-65 metų 
amžiaus, draugystės tikslu. Rašyti 
“Tėviškės žiburiams”, pažymint 
and voko Audrei.

EINU DAŽYTI NAMUS iš lauko ir 
vidaus. Darbą atlieku greitai ir są
žiningai. Skambinti tel. 763-3710 
Toronte.

PARDUODU 1979 metų automo
bilį “Dodge-Omne” gerame stovy
je. Motoras 4 cilinderių. Galima nu
važiuoti su vienu galionu 30 myliy. 
Kaina - $750. Reikalui esant galiu 
išmokyti vairuoti. Mieli tėveliai ar 
dėdės, nupirkite savo sūnui ar duk
rai šį automobilį. Taip pat parduo- ) 
du spalvotą televiziją, video kame
rą ir “Sony V-CR” video rekorderį 
Kaina pagal susitarimą. Skambinti 
tel. 767-6354 Toronte.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieki 
staliaus, plytelių dėjimo, vonil). 
tualetų ir prausyklų 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


