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Velykų tikėjimas
Tikėjimas į ką nors, gyvenimas savaisiais įsitikini

mais - žmogui būtinybė, nes kiekvienas turime ne tik 
akis, bet ir protą. Akimis žvelgiame į aplinką, o protu 
susikuriame viso to, ką matom, prasmę. Vieni savo mąs
tysenoje daugiau prisiriša prie apčiuopiamos aplinkos, 
kiti - prie aplinką prašokančią dalykų. Mums, lietuviams, 
abi šios plotmės intymiai susipynė. Lietuvos žemė mums 
yra šventa kaip fizinė tikrovė, nes protėvių prakaitu bei 
krauju laistyta, ir ten protėvių kaulai dabar ilsisi. Tai 
šio riboto gyvenimo kelionę baigusių mūsų protėvių 
kapinės. Ji mums šventa ir kaip antgamtinė tikrovė, nes 
Dievo mums patikėta. Todėl ir duotoji priesaika savajam 
kraštui mums yra šventa. Kas ją sulaužo - jaučiasi nu
sikaltęs ir tėvynei, ir Dievui.

S
USITINKAME kosmopolitų, kurie sako: “Tikėk 
Dievą, o tautybė ir tėvynė - nesvarbu, nes jos skir
tos tik šiam gyvenimui”. Bet argi toks pasisaky
mas neprieštarauja paties Dievo duotajam įsakymui 

“gerbk savo tėvą ir motiną”? Juk mūsų tėvai ir motinos, 
seneliai ir proseneliai - tai mūsų kūno dalis! Savoji kil
mė mums turi būti lygiai taip brangi kaip ir mūsų akys, 
ausys, rankos ir kojos. Tokia galvosena apsišarvavus, ir 
būsimą žmonijos prisikėlimą galima lengviau suprasti 
Prisikėlusio Kristaus akivaizdoje. Mums turi išryškėti, kad 
kelsis ne vienas su kitu ryšio neturintys asmenys, bet 
žemėje giminyste apdovanotos šeimos, giminės ir tautos. 
Kelsis ir mūsų Lietuva! Tai ne erdvėse plūduriuojantys / 
perkeistais kūnais lietuviai, bet antgamčio perkeistoje 
aplinkoje tvirtai įsišaknijusi tikinčioji lietuviška bend
ruomenė su savo pakelėse rymančiais kryžiais bei rū
pintojėliais. Prisikėlusiame Kristuje kelsis visa tai, kas 
kilnu ir brangu kiekvieno žmogaus širdžiai, nes ir mūsų 
Tarpininko širdis ne iš akmens nukalta, kaip ir Jo bei 
mūsų Motinos Marijos, kurios vardu mūsų žemė vadi
nama.

V
ISA TAI mums itin svarbu suprasti šiais Lietuvos 
krikščionybės sukaktuviniais metais. Suprasti, kad 
Krikštas nėra grynai mūsų asmeniškas dalykas, 
bet visos mūsų šeimos, giminės bei tautos reikalas. Kad 

krikščionybė - tai dalis Dievo mums ir įvairių kitų tau
tų Bendrijai patikėto palikimo, idant kiekviena tauta 
antgamtyje augtų, klestėtų ir džiugintų Dievą. Krikštas - 
mūsų tautos ginklas nuo viso blogio: ne tik to, kuris da
bar niokoja mūsų kraštą, mūsų seses ir brolius, bet ir 
nuo Piktojo, kuris stengiasi pavergti kiekvieną sielą ir 
užsklęsti vartus kiekvienam lietuviui pakeliui į amži
nybei prisikėlusią Lietuvą. Prisikėlusio Kristaus tei
kiamas Krikštas yra vartai mums, lietuviams, į Dievo švie
sa pasipuošusią amžinąją Lietuvą, kurioje - šv. Kazimie
ras, palaimintasis Mykolas Giedraitis, būsimas palaimin
tasis arkiv. Jurgis Matulaitis bei visi nežinomieji lie
tuviai šventieji ir kankiniai. Šitaip žvelgiant į tikrovę, 
turėtų paaiškėti ir tai, kad laikinajame gyvenime savojo 
krašto fizinė laisvė nėra tiek svarbi, kiek savojo krašto 
tikėjimas. Juk tikėjimas, Krikštu pakeltas antgamtin, 
teikia gyvenimą, kurio net žiauriausi budeliai atimti ne
gali, laisvę, kuri yra amžina.

Kun. J. Staškus

Vyskupo sveikinimas išeivijos lietuviams

VYTA LITAS KASTYTIS

Pavasario stebuklas
Seku kaip vystosi 
Mažytis pumpurėlis.
Nuvargęs Kristus 
Su kryžium kėlės.

Gamta, pajutus Jo Prisikėlimą, 
Iš po mirties atkusti ima.
Širdis, per žiemą nevilty 

kentėjusi,
Staiga kalnų upeliais išsiliejo, 
Ir tremtinys, nuo tėviškės 

atskirtas,
Pakyla vėl kovon gajus ir tvirtas.

Hanau, V. Vokietija 
1946 m. balandžio 7 d.

L

RISTAUS PRISIKĖLIMO 
šventės sulaukus, sveikiname skaitytojus

ir visus tautiečius, laukiančius Lietuvos prisikėlimo.

Naujieji pasaulio įvykiai testiprina šio prisikėlimo
viltį!

D. MICKUTĖ-MITKIENĖ

Velykų varpai
Baltoji procesija apjuosė 

triskart
Šventovės, lyg nuotakos, liemenį 

baltą.
Žibintai ir vėliavos plakas 

iškeltos,
O prieky visų - spinduliuojantis 

Kristus!
Banguoja minia, lyg pavasario 

upė.
Ir giesmės, ir muzika liejas 

į vieną.
Matai, ir girdi, ir žinai, kad 

sutrupins
Šita Rezurekcija mirtį kiekvieną!
Aidais šimtabalsiais suskambo

varpai,
Ir skelbia: šį rytą Prikaltasai 

kėlės!
Tai kas, kad mirtie, tu gyvybes 

karpai -
Šį Rytą bejėgė tapai. . .
Ir mirtį, ir nerimą juodą išgujo
Velykų varpai -Aleliuja!

“Tėviškės žiburiai ”

Kančia paženklintas prisikeliantis Kristus Iliustracija dail. RIMO PAULIONIO

Prisikėlimas apreiškia baigminį Kūrėjo tikslą
Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS

Jėzus Nazarietis tikrai gy
veno. Tuo faktu nūdien neabe
jojama. Istorijos mokslas žino 
jo gimimo laiką, vietą bei šei
mą. Jėzus, kaip žmogus, tikrai 
perėjo visas žmogaus augimo 
ir brendimo stadijas — kūdi
kystę, vaikystę, jaunystę ir 
tapo suaugusiu vyru. Jis tik
rai mokė ir gydė, dalinosi su 
žmonėmis savo įsitikinimais 
gimtajame krašte, Palestinoje. 
Jo veikla buvo tikra. Savo 
žodžiais ir darbais Jėzus pa
darė didelę įtaką savo bend
raamžiams. Istorijos mokslas 
žino jo mirties laiką, vietą, 
būdą ir liudininkus. Jėzus Na
zarietis tikrai mirė.

Kol kas Jėzaus istoriškumas 
nekelia mums jokių klaustukų. 
Tačiau jis yra vadinamas ir 
Jėzumi Kristumi, ne vien pa
prastu Jėzumi Nazariečiu. Tai 
įvyko dėl to, kad jo istoriš
kas gyvenimas ir mirtis buvo 

neįprastai suprasti bei įver
tinti bemaž prieš du tūkstant
mečius. Istorijos mokslas liu
dija, kad ši savita Jėzaus 
samprata ir jo gyvenimo bei 
mirties savita kristologinė 
vertė buvo suvokta pačioje 
krikščionybės pradžioje — 
tuojau po jo mirties ant kry
žiaus, kurią įvykdė romėnų 
valdžia, vietos religinių įstai
gų spaudžiama. Po jo gėdin
gos mirties ant kryžiaus buvo 
tvirtinama, kad šis Jėzus Na
zarietis, kuris, “valdant Pon- 
cijui Pilotui, buvo prikaltas 
prie kryžiaus, nukankintas ir 
palaidotas”, nepasiliko kape, 
bet prisikėlė iš numirusių 
“trečiąją dieną”. Be to, tvir
tinama, kad Jėzus nuo dabar 
sėdi “Tėvo dešinėje”, yra ly
gus dieviškumu Tėvui, “vėl 
garbingai ateis gyvųjų ir mi
rusiųjų teisti” ir jo Karalystė 
bus amžina. Visa tai dėl to, 
kad Jėzus yra Viešpats — “tik
ras Dievas iš tikro Dievo, vie

nos prigimties su Tėvu”.
Kyla klausimas: ar Kristus, 

kurį Bendrija išpažino tikė
jimu Naujojo Testamento pus
lapiuose ir gyvenime, yra tas 
pats Jėzus Nazarietis, kurio 
istoriškumu neabejojama?

ATEISTINĖ JĖZAUS
KRISTAUS SAMPRATA

Žurnale iš Lietuvos Mokslas 
ir gyvenimas yra straipsnis 
“Ar istorija tampa teologijos 
tarnaite?” (1, 1987, p. 25-27). 
Ten rašoma:

... nėra patikimų istorinių duo
menų, liudijančių realų vienos 
judėjų sektos vadovo, Jėzaus, ap
siskelbusio ir aplinkinių laikyto 
mesiju, egzistavimą (27 psl.).

Autorius prileidžia, kad “ne
galima atmesti ir kai kurių iš
vadų, atsiradusių iš krikščio
niškų ir nekrikščioniškų šalti
nių analizės, faktų sugretini
mo” (t.p.). Autoriui atrodo, kad 
“mituose” apie Jėzų yra kaž
koks istorinis pradas (mano 

MIELI BROLIAI IR SESERYS 
KRISTUJE!

Kiekvieną gėrio pasireiš
kimą mes instinktyviai sutin
kame su džiaugsmu — ne vien 
vidiniu pasigėrėjimu, bet 
dažnai leisdami tam džiaugs
mui suspindėti ir išorėje. Kuo 
gėris yra didesnis, tuo jis 
mums brangesnis, tuo tyres
nis yra ir mūsų džiaugsmas.

Nė viena religinė šventė nė
ra perpildyta tokiu šventu 
džiaugsmu, kaip Velykos. Juk 
nuo pradžios iki galo per visą 
Velykų liturgiją skamba tas 
vienas džiaugsmingas Aleliu
ja. Kunigų maldose visi him
nai aidi džiaugsmo šūkiu: “Tai 
yra Viešpaties diena, džiau
kimės ir linksminkimės joje”.

Mes džiaugiamės švęsdami 
Kristaus gimimą — Sūnaus ta
pimą žmogumi. Tačiau tas mū
sų kalėdinis džiaugsmas yra 
labiau vidinis, verčiąs mus 
giliau susimąstyti. Per Kalė
das mes jaučiamės priblokšti 
ir net apstulbinti tos nesu
prantamos Dievo meilės žmo
gui. Kalėdų naktį giedame ne 
entuziastišką Aleliuja, bet 
— “Garbė Dievui aukštybėse 
ir ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”. Velykų džiaugsmas 
yra visiškai kitoks. Prieš pri
sikėlimą vykusi Kristaus kan
čia ir pažeminanti mirtis ant 
kryžiaus mus suartina su Kris
tumi, padeda pilniau išgyventi 
pagrindinę mūsų krikščioniš
ko tikėjimo tiesą, kad Kristus 
yra ne tik mūsų Išganytojas, 
bet ir Brolis, kad jo gyvenimo 
kelias yra ir kiekvieno mūsų 
kelias — nuo gimimo iki pomir
tinio išaukštinimo dangaus 
garbėje.

Šis gilus įsitikinimas, kad 
Kristus savo kančia įprasmino 
mūsų gyvenimo kančias ir savo 
mirtimi įveikė mirtį, o prisi
kėlimu kiekvienam užtikrino 
prisikėlimą, Velykinį Kristaus 
triumfą daro sykiu ir mūsų as
meniniu triumfu. Kas gali būti 
mums brangesnio, kas gali mu
myse sužadinti didesnį 
džiaugsmą, kaip žinojimas, 
pagrįstas paties Dievo užtik

pabraukta), kuris vėliau buvo 
apipintas legendomis ir įvai
riais idėjiniais bei religiniais 
mokymais, įgavusiais literatū
rinę formą ir tam tikrą sinte
zę Naujajame testamente” 
(t.p., cituojant M. Kublakovo 
knygą Jėzus Kristus — dievas, 
žmogus, mitas?).

Toliau straipsnio autorius 
kelia naują klausimą:

Bet ar Jėzaus, kaip realiai gy
venusio žmogaus, pripažinimas 
reiškia jo krikščionybės įkūrėjo 
pripažinimą, ar toks pripažinimas 
paneigia Jėzaus Kristaus evange- 
linio paveikslo mitologiškumą? 
(p. 26).

Ateistinė Jėzaus Kristaus 
samprata remiasi ideologine 
prielaida: Dievo nėra. Tuo pa
čiu atsisakoma antgamtinės 
tikrovės. Ateistui istorija yra 
plaukimas upe, kurioje vyksta 
nuožmi klasių kova, o religija 
— tikėjimas antgamčiu — žmo
nijos opiumas. Istorijos duo
menys apie krikščionybės kil
mę peraiškinami pagal ideolo
ginę prielaidą:

Atsiradusi rytinėse Komos im
perijos provincijose, irstant 
vergvaldinei santvarkai ir for
muojantis feodaliniams santy
kiams, krikščionybė mesianisti- 
nių vilčių ir apokaliptinių regė
jimų forma išreiškė didžiulį socia
linių permainų troškimų ir tuo pa
čiu realų žmonių bejėgiškumų 
prieš moralinę ir socialinę ne
teisybę.

Karingo ir pergalingo mesijo 
greito atėjimo viltis, tokia gyva 
judėjų sektose, buvo sužlugdyta 
pačios gyvenimo realybės. Skau
džiai neteisybei, socialinėms 
nelaimėms nesimatė pabaigos, bet 

rinimu, kad ir mes prisikelsi
me lygiai garbingam ir amži
nam gyvenimui, kaip Velykų 
rytą prisikėlė Kristus.

Be šio asmeninio džiaugs
mo mes išgyvename ir visos 
mūsų tautos viltingą prisikėli
mo džiaugsmą. Lietuvių tauta, 
kaip ir kiekvienas mūsų asme
niškai, eina Kristaus pramin
tu Kryžiaus keliu: yra išjuo
kiama tikėjimo priešų, aplei
džiama bailių petrų, išduoda
ma už šiltesnę vietą judų. Tau
ta kančia, bet žengia drąsiai 
ir viltingai, nes žino, kad po 
Didžiojo penktadienio išaušta 
džiaugsmingas Velykų rytas.

Šių metų savo ganytojiškame 
laiške tikintiesiems Lietuvos 
vyskupai ir vyskupijų valdyto
jai rašo: “Džiaugiamės, kad 
daugėja subrendusių ir jaunų 
žmonių, aiškiai ir gražiai iš
pažįstančių savo šventąjį ti
kėjimą, kad nemaža pavėlavu
sių ateina prie krikšto ir kitų 
sakramentų. Ypatinga paguo
da mums, Bažnyčios vado
vams, teikia ir gražias viltis 
žadina sąmoningos, doros ir 
vieningos jaunos katalikiškos 
šeimos.”

1987 metų Velykų, švenčia
mų Lietuvos krikščonybės ju
biliejiniais metais, džiaugs
mas tepaliečia visą mūsų gy
venimą. Juk džiaugsmas yra ly
giai užkrečiantis, kaip ir liū
desys. Jei mūsų džiaugsmas 
bus nuoširdus, paeinąs iš gi
laus tikėjimo savo ir tautos 
laimingesne ateitimi, jį pajus 
ir nuliūdime bei beviltiškume 
gyvenantis, nuo Dievo nusigrę
žęs mūsų brolis tėvynėje bei 
išeivijoje.

Velykų šventėje sveikinu 
visus lietuvius pasaulyje, lin
kėdamas džiaugtis Kristaus 
prisikėlimo stebuklu, kuris 
įžiebia meilę, stiprina tikė
jimą, ugdo viltį. Tegul Vely
kos kiekviename iš mūsų pa
dvelkia tikru dvasiniu pava
sariu!

Jūsų -
VYSKUPAS PA ULIUS 

A. BALTAKIS, OFM

kokias pastangas išsivaduoti tuoj 
pat užgniauždavo ‘geležinis romė
no užkariautojo kumštis’. Todėl 
stichiškai (mano pabraukta) su
siformavo mintis, kad mesijas jau 
buvo atėjęs ir iš esmės savo misiją 
įvykdė — atpirko žmones iš nuo
dėmės ... O Jeigu mesijas Jau buvo 
atėjęs, tai būtinai reikėjo žinoti, 
kaip tai įvyko, kur gimė, gyveno, 
ką veikė, kaip mirė ir t.t. (mano 
pabraukta). Atsakant į šiuos klau
simus ir buvo sukurtas Jėzaus Kris
taus paveikslas, dievo-žmogaus 
vaizdinys. įkūnijantis pasaulio 
pertvarkymo, blogio įveikimo vil
tį ir tuo pačiu išreiškiantį realų 
bejėgiškumų prieš socialines ka
taklizmas ... Tai leido krikščio
nybei, laikui bėgant, tapti valsty
bine Romos imperijos, o vėliau ir 
visos feodalinės Europos religija 
(p. 26-27).

Ši Jėzaus Kristaus ir krikš
čionybės samprata nėra moks
liška, nes negerbia istorijos 
duomenų. Ji yra ideologinė kū
ryba.

KODĖL KRIKŠČIONYBĖ 
JĖZŲ KRISTŲ SUPRANTA 

SAVITAI?
Krikščionybė tiki, kad is

toriškasis Jėzus Nazarietis 
yra tikėjimo Kristus, nes žmo
nių “prikaltą prie kryžiaus, 
nukankintą ir palaidotą” Jėzų 
Nazarietį, “valdant Poncijui 
Pilotui”, “Dievas ... prikėlė, 
išvaduodamas iš mirties siau
bo” (Apd 2,23-24). Ir sąžinin
gas istorijos mokslas Jėzaus 
Nazariečio nukryžiavimą ir 
lemtingą krikščionybės ryšį 
su pirmomis Velykomis laiko 
istoriniais faktais.

(Nukelta (3-čią psl.)

I
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PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Velionies profesoriaus Maceinos pagerbimas
Toronto Prisikėlimo parapijos choras, atlikęs kompozitoriaus T. Dubois oratoriją “Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai” Hamiltono lietuvių šventovėje, minint Lietuvos krikščionybės sukaktį 1987 m. kovo 1 d. Dirigentas — V. 
Verikaitis, solistai - Anita Pakalniškytė, Rimas Strimaitis, Jonas Vaškevičius Nuotr. J. Miltenio

AfA 
MARYTĖS NORKIENĖS 

mirties metinių šv. Mišios 
įvyks balandžio 25, šeštadienį, 10 v.r. Prisikėlimo 
parapijos šventovėje.

Prašome gimines ir draugus dalyvauti Mišiose 
ir pasimelsti už jos vėlę.

A. Norkus ir šeima

A. LEMBERGAS

“.. . krikščionis mirties aki
vaizdoje nėra pesimistas. Jis 
žino, kad atsiskyrimas pasi
baigs. Ir vis dėlto .. . liūdesio 
krikščioniškoji viltis panai
kinti negali, kadangi ji negali 
žmogaus išgelbėti iš atsiskyri
mo fakto. Krikščioniškai žiū
rint, grįžimas į perkeistą že
mę yra tikras. Tačiau mes vis- 
tiek esame priversti iš šios 
žemės pasitraukti. Šitas pri
verstinis pasitraukimas yra 
nepergalimas, tuo pačiu yra 
nepergalimas nė iš jo kyląs 
liūdesys .. . Atsiskyrimo liū
desys pasilieka visados ir yra 
būdingiausias mūsosios egzis
tencijos palydovas. Jis yra 
nępergalimas, kaip nepergali
ma šioje tikrovėje yra pati 
mirztis”. Taip rašė Antanas Ma
ceina savo “Jobo dramoje”. 
Tų žodžių gilią prasmę ne vie
nas pajuto, patyręs apie šio 
krikščionio mąstytojo mirtį. 
Profesorius Maceina mirė sau
sio 27 Miunsteryje ir palaido
tas Brebersdorfe, netoli 
Schweinfurto, Žemutinių 
Frankų krašte, pietų Vokie
tijoje. Čia ilsisi jo kūno pa
laikai, bet jo dvasia išlieka 
jo gausiuose raštuose, tautos 
ir visų pirma jo artimųjų 'bi
čiulių ir gerbėjų atmintyje. 
Hiutenfelde kovo 14 įvyko ve
lionio minėjimas, kurį suren
gė jo idėjų draugai — Vokieti
jos ateitininkai ir Lietuvių 
fronto bičiuliai. Vietos baž
nyčioje gedulines'Mišias auko
jo vyskupas Antanas Deksnys 
drauge su kunigais Antanu 
Bunga, Alfonsu Bernatonių, 
Bronium Liubinu, Kazimieru 
Senkum ir Domininku Valen- 
čiu.

Vyskupas Deksnys savo pa
moksle išreiškė užuojautą ve
lionio šeimai ir idėjos drau
gams ateitininkams bei Lietu
vių fronto bičiuliams. Lietu
vių visuomenei, sakė vysku
pas, Antanas Maceina pir
miausia buvo idealistas visuo
menininkas, mokslininkas fi
losofas, teologas ir poetas, 
gausių talentų žmogus, jų ne
užkasęs. Nuo pat jaunystės 
velionis siekė pasinerti ne 
į kasdienybę, bet į paslapčių, 
problemų supamą pasaulį. 
Kuo giliau studijavo, tuo la
biau Antanas Maciena teigė 
teistinę filosofiją ir išpa
žino krikščionių Dievą. Kai 
vienos sukakties proga vysku
pas sveikino filosofą kaip 
geros sėklos sėjėją, šis kuk
liai su nusižeminimu vyskupui 
atsakė: “Ar iš tikro sėjau į lie
tuviškąją dirvą mintis ir žo
džius, kurie atskleidžia mums 
didžiąsias tikėjimo paslap
tis... negalėčiau pasakyti, 
kadangi tarp visų tų sėklų esa
ma nemažai dirsių ir kūkalių”.

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!”

Per Mišias giedojo Vasario 
16 gimnazijos choras, veda
mas mokytojo Arvydo Paltino.

Minėjimas įvyko vietos pa
rapijos salėje, nacių kankinio 
jėzuito filosofo tėvo Alfredo 
Delpo centre.

Velionies bičiulis lituanistas 
Vincas Natkevičius atidarė mi
nėjimą ir jį pravedė. Apibū
dindamas asmenį ir jo kūrybą, 
kalbėtojas priminė Maceinos 
žodžius: “pats filosofavimas 
yra kelias Dievop: kiekvienas, 
kuris filosofuoja, eina Dievo 
linkui — net ir dialektinis ma
terialistas; jis tik turi suvokti, 
ką jis filosofuodamas iš tikro 
daro; jis tik turi suvokti, kas 
yra filosofija”.

Buvo perskaitytas negalėju
sio į minėjimą atvykti atsto
vo prie Šv. Sosto Stasio Lozo
raičio užuojautos laiškas.

Iš JAV atvykęs Ateitininkų 
federacijos vadas inž. Bronius 
Polikaitis iškėlė velionies nuo
pelnus šiam sambūriui. Bū
damas studentas Maceina va
dovavo ateitininkų meno drau
gijai “Šatrija”, keletą metų 
redagavo žurnalą “Ateitis”, 
trejus metus buvo Ateitininkų 
federacijos tarybos pirminin
ku ir ėjo federacijos vado pa
reigas. Pastaruoju metu buvo 
Ateitininkų federacijos tary- 
bos"ftarys. Jišne kartą, pasak 
Polikaičio, teigė, kad savo kil
me ir esme ateitininkas yra 
kovotojas už Dievą; tai asmuo, 
kuris aiškiai ir ryžtingai sto
vi Kristaus pusėje ir eina į vi
sas gyvenimo sritis, nešdamas 
į jas Kristaus dvasią.

Apie mirtį profesoriaus Ma
ceinos raštuose kalbėjo dr. Ka
jetonas J. Čeginskas. Savo mir
ties filosofijos Maceina siste
mingai neišdėstė, bet apie ją 
daug rašė, ypač šešiuose veika
luose, kuriuose gvildena tei
giamus ir neigiamus žmogaus 
ir Dievo santykius. Tai — Di
dysis inkvizitorius, Jobo dra
ma, Saulės giesmė, Didžioji pa
dėjėja, Niekšybės paslaptis, 
Dievo avinėlis. Nenutyli mir
ties nė vėlesnieji raštai: Baž
nyčia ir pasaulis, Religijos fi
losofija, Filosofijos kilmė ir 
prasmė, Asmuo ir istorija, Die
vas ir laisvė. Mąstydamas apie 
mirtį, Maceina vadovaujasi 
krikščioniškojo tikėjimo tie
somis, todėl jo mirties filoso
fija neatskiriama nuo mirties 
teologijos.

Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai ateitininkai Indrė 
Čuplinskaitė, Rimas Čuplins- 
kas ir Aidas Palubinskas pa
skaitė Antano Jasmanto (Ma
ceinos) eilių. Bacho “Avė Ma
ria” atliko smuiku Kazys Mo- 
tiekaitis, pianinu Anelija Gai- 
damauskaitė.

Minėjimas baigtas Ateitinin
kų himnu.

Sovietinio kalinio atsiminimai

AfA 
JURGIUI GYLIUI

mirus,
giliai užjaučiame mūsų mokytoją AUŠRĄ KARKIENĘ 
ir mokines ADRIANĄ ir VILIJĄ netekusias tėvelio 
ir senelio-

Toronto Maironio mokykla

VLADAS LAPIENIS 
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Revoliucionieriams
Tokia lengva tremtis buvo 

taikoma ne tiktai įžymiems 
asmenims. Ją patyrė ir dauge
lis XX š. revoliucionierių. 
Ypač jos nebijojo bolševikai. 
Stalinas, keturis kartus pa
bėgęs iš tremties, penktą kar
tą buvo ištremtas į... pačią 
Vologdą. Vadimas Pobelskij 
už aštrius priešvalstybinius 
straipsnius buvo ištremtas iš 
Tambovo į Saratovą!., . Įsi
vaizduokit, koks bausmės 
griežtumas!.. . Nors ir tokia, 
pagal dabartinį mūsų supra
timą labai lengva tremtis (ne
reikėjo bijoti, kad teks badau
ti), tačiau tuo metu ir ji buvo 
sunkiai priimama.

Daugelis revoliucionierių 
prisimena, kaip liguistai bu
vo sutinkamas kalėjimo pakei
timas tremtimi. Kalėjime buvo 
aprūpinti duona, pastoge, ši
luma, o tremtyje teko gyventi 
vienam tarp svetimų, reikėjo 
rūpintis duona ir pastoge. Bet 
kai nereikia duona ir pastoge 
rūpintis, būna dar blogiau, 
aiškina jis: “Siaubas dykaduo- 
niavimo . . . Baisiausia' yra 
tada, kai žmonėms tenka nieko 
neveikti. Daugelis iš nusivy
limo pradeda girtuokliauti... 
Tremtis pavojinga tuo, kad 
tremtiniams pakeista dirva, 
jie išblokšti iš įprasto gy
venimo vėžių, nutrauktos šak
nys, nutraukti gyvi ryšiai su 
artimaisiais.

Atrodo, kodėl varginanti ir 
nepakeliama buvo tremtis Ra- 
diščevui? Bet kai jam grėsė 
pakartotina tremtis, jis iš bai
mės nusižudė.

Puškinas iš Michailovsko, 
šio žemiškojo rojaus, kuriame, 
atrodo, buvo galima gyventi, 
1824 m. spalio mėnesį rašė Žu- 
kovskiui: “Išgelbėk mane nors 
pilim, nors Solovkų vienuoly
nu”. Tai buvo ne tuščias išsi
reiškimas, nes jis ir guberna
toriui rašė, prašydamas pa
keisti tremtį pilimi. Mums, su
žinojusiems, kas tai yra Solov- 
kai (Solovkų konclageriuose 
teko kalėti ir vysk. T. Matu
lioniui, Rusijos kunigams ir 
daugeliui pasauliečių), nuo
stabą kelia tai, kokiame nusi
vylime, kaip suerzintas buvo 
poetas, kad galėjo palikti Mi- 
chailovską ir prašytis į Solov
kų salas. Žiauri tremtis — tai 
gyvenimas nepanašus į gyveni
mą, tai klaiki tuštuma, tai — 
didelis praradimas.

Komunistų rankose
Priespaudos priemonių są

raše tremtis buvo ketvirtoje 
vietoje . .. “Šviesioji” re
voliucija buvo užsimojusi pa
naikinti visokią priespaudą, 
taigi ir tremtį. Tačiau vos tik 
pradėjusi žengti pirmuosius 
netvirtus žingsnius, dar nesu
brendusi, revoliucija suprato, 
kad nors ji tremtį pasmerkė 
kaip carinės priespaudos prie
monę, bet ir pati “pažangiau
sia” santvarka be tremties ne
gali apsieiti.

Gal porą ar trejus metus po 
revoliucijos tremties nebuvo. 
O po to prasidėjo deportacija 
— ištrėmimas nepageidauja
mų asmenų.

Jau liaudies didvyris Tucha- 
čevskis, vėliau tapęs maršalu, 
1926 m. rašydamas žurnale 
“Taika ir revoliucija” (Nr. 7/8, 
p. 10) apie kovą su kontrrevo
liucionierių maištais apie 
1921 m. Tambovo gubernijoj, 
įrodinėjo, kad tremtis labai 
reikalinga, net būtina. Buvo 
nutarta organizuoti banditų 

(t. y. partizanų) šeimų trėmi
mą plačiu mastu. Buvo organi
zuojami konclageriai, kur iš 
anksto tos šeimos buvo uždaro
mos. Tiktai “patogumas” revo
liucijos priešus sušaudyti, 
užuot kažkur juos vežti, kelyje 
saugoti, valgydinti, apgyven
dinti ir vėl saugoti, sulaikė 
nuo įvedimo reguliariosios 
tremties. Sulaikė nuo regu
liariosios tremties iki kari
nio komunizmo pabaigos.

Jau 1922 m. spalio 16 d. 
NKVD buvo sudaryta trėmi
mui pastovi komisija. Ji turėjo 
tremti “socialiai pavojingus 
asmenis, antitarybinių parti
jų veikėjus”, t. y. visų partijų, 
išskyrus bolševikų. Dažniausia 
buvo tremiama trejiem metam. 
Tokiu būdu praėjus jau beveik 
trejiem metam po revoliuci
jos, t. y. dvidešimtaisiais me
tais, tremčių institucija jau 
veikė įprastai ir nuosekliai. 
Tiesa, iš pradžių baudžiamoji 
tremtis dar nebuvo atnaujinta, 
tačiau buvo sugalvoti vadina
mieji pataisos darbų lageriai, 
kurie vėliau buvo pavadinti 
pataisos darbų kolonijomis. 
Juose ir buvo patalpinta dau
guma nusikaltėlių.

Politinis!* nutSėmimas tapo 
patogesnis,; nes dabar, nesant 
opozicinės spaudos, niekas ne- 
iškeldavo jo viešumon. Be to, 
palyginus su karinio komuniz
mo sušaudymais, trejų metų 
nutrėmimas atrodė kaip labai 
gera auklėjimo priemonė. Bet 
iš tų “auklėjimo priemonių” 
žmonės į gimtąsias vietas re
tai besugrįždavo. O jei sugrįž
davo, juos tremdavo iš naujo. 
Žmonės buvo tremiami iš vie
nos vietos į kitą, ir paskutinė 
tremtis pasibaigdavo mirtimi. 
Valdžios klastingos užmačios 
paaiškėjo negreit. Valdžia, jei 
galėtų, iš karto sunaikintų vi
sus jai nepritariančius. Todėl 
kol kas tuos tremiamus žmo
nes ne iš gyvenimo išraudavo, 
bet tik iš žmonių atminties.

Sovietinės valdžios tremtis 
buvo lengvai atnaujinta dėl to, 
kad nebuvo užmiršti dar cari
nės Rusijos tremtinių pramin
ti keliai į S^birijos, Archan
gelsko, Vologdos ir kitas vie
toves.

Sovietinė valdžia, kai tik 
prisijungė prie Tarybų Sąjun
gos platųjį Kazakstaną, tuojau 
panaudojo jo platybes trėmi
mams. Ji surado ir Sibire, ir 
kitose vietovėse atokesnių 
vietų.

Tremtinių maitinimas
Anksčiau carinė valdžia 

tremtinius turėjo pati išmai
tinti. Ji nedrįso versti trem
tinius didinti i nacionalinį 
produktą. Ir profesionalai re
voliucionieriai priverstinį 
darbą laikė pažeminimu.

Jakutijoj gyvenantieji poli
tiniai tremtiniai turėjo teisę 
turėti 15 dešimtinių žemės, t. 
y. 65 kartus daugiau, negu da
bartinis kolchozininkas. Trem
tiniai revoliucionieriai nebu
vo suinteresuoti žeme. O jaku- 
tai buvo ja suinteresuoti. Jie 
nuomojo tremtinių žemę, mo
kėjo revoliucionieriams žemės 
rentą, atsiskaitydavo produk
tais ir arkliais. Be to, vals
tybė mokėjo savo politiniam 
priešui kas mėnesį po 12 rub
lių maistpinigių ir 22 rb. ap
sirengimui.

Lepešinskis rašo (savo 
straipsnyje “Persilaužimas”): 
“Leninas, būdamas tremtyje 
Sušenske, gaudavo kas mėne
sį maistpinigių po 12 rublių”. 
O pats Lepešinskis gaudavo 
16 rb., nes buvo ne paprastas 
tremtinys, o tremtinys tarnau
tojas (činovnik).

Sibire viskas buvo 2-3 kartus 
pigiau, negu kitose Rusijos 
vietose, todėl valdiškas išlai
kymas buvo net su perteklium. 
Pavyzdžiui, V. Leninas, būda
mas tremtyje, nejautė jokio ne
pritekliaus, todėl galėjo visus 
trejus metus užsiimti revoliu
cine teorija. Revoliucionie
rius Martovas rašo, kad būda
mas tremtyje jis už butą ir 
maistą mokėjo šeimininkui po 
5 rb. mėnesiui, o už likusius 
iš valdžios gautus pinigus jis 
pirko knygas ir taupė pinigus 
pabėgimui.

Anarchistas A. P. Uljanovs- 
kas sako, kad būdamas trem
tyje (Turchuansko krašte, kur 
jis buvo drauge su Stalinu), 
turėjo pirmą sykį gyvenime 
atliekamų pinigų... Iš tų 
pinigų dalį jis pasiųsdavo mer
gaitei, su kuria susipažino ke
liaudamas; ir tik būdamas 
tremtyje, jis galėjo nusipirkti 
kakavos. Geras gyvenamas 
namas kainavo 12 rb. Niekas 
iš politinių kalinių nejautė 
nepritekliaus. Piniginį išlai
kymą gavo visi administraci
jos siunčiami tremtiniai.

Sugriežtinta tremtis
Su tokiomis carinės Rusi

jos įvestomis “nesveikomis” 
tremties sąlygomis sovietinė 
valdžia nenorėjo taikstytis. 
1928 m. II-as visos Rusijos su
važiavimas pripažino esančią 
tremties sistemą nepatenki
nama ir kalbėjo apie “organi
zavimą tremtiniams kolonijų” 
izoliuotose nuošaliose vieto
vėse, o taip pat apie įvedimą 
nuosprendžių, nenurodančių 
kada baigiasi tremties laikas, 
t. y. apie beterminines trem
tis. 1929 m. buvo nutarta or
ganizuoti tremtys priverčia
miems darbams. Kas nedirba 
— tas tenevalgo. Tai socializ
mo principas. Tik šiuo prin
cipu tegalėjo būti organizuo
jama socialistinė tremties sis
tema. Sovietinė valdžia sten
gėsi išguiti iš žmonių širdžių 
tokią buržuazinę galvoseną, 
kad tremtinių išlaikymu turi 
rūpintis valstybė. Žinoma, iš 
karto toks reikalavimas buvo 
nelengvas sovietinei valdžiai 
įgyvendinti, tačiau palaips
niui jį įgyvendino.

1927 m. tremtiniams eserams 
ir esdekams mokėjo po 6 rb. 
mėnesiui, o trockistams — po 
30 rb. (juk vis dėlto jie — savi, 
bolševikai). Tačiau pinigų 
vertė dabar buvo jau nebe to
kia, kaip caro laikais. Dabar 
už mažą kambarėlį reikėjo mo
kėti po 10 rb. mėnesiui. Be 
kortelės vienas kilogramas 
duonos kainavo 3 rb. O kas ėjo 
į darbą, tiems GPU neleido 
mokėti ir šių pašalpų.

(Bus daugiau)

AfA 
ANGELEI ir ALFONSUI 

ŠMIGELSKIAMS
mirus,

dukrą LORETĄ, žentą PETRĄ MURAUSKUS, 
vaikaites su vyrais nuoširdžiai užjaučiame -

Tania Gureckas
Stasė ir Bill K nowbell

AfA
Brangiai mamytei 

ONAI MALINAUSKIENEI 
mirus,

jos dukrai ELEONORAI BALTRUŠAITIENEI 
reiškiame gilią užuojautą -

O. P. Derliūnai J. P. Gurkliai
V. Aleknevičienė A. K. Pajaujai

S. A. Zim niekai

Brangiam tėveliui

AfA
VINCUI JUODVALKIUI

iškeliavus amžinybėn,

jo dukrai v.s. STEFAI GEDGAUDIENEI vyriau
siai seserijos skautininkei reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

Toronto “Rambyno”tuntas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533- 7954

Ne ąžuolui ir uosiui
Gyvenimu pralenkti.
Gyvensime, peržengę
Net patį mirties slenkstį.

Kun. J. Gutauskas

Mielam tėveliui

AfA
JURGIUI GYLIUI

mirus Čikagoje,
dukrą AUŠRĄ KARKIENĘ su šeima, gimines
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

O. V. Kušneraičiai
A. R. Šileikos

H. D. Steponaičiai

<anabian ^rtjFHemonalšM).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPO RALE - 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



(Atkelta iš 1-mo psl.)
Istorinė antropologija liu

dija, kad Dievo jieškojimas —
religija yra visuotinis žmoni
jos poreikis. Krikščionybė ti
kėjimu — atsiliepimu išpažįs
ta Dievą, kuris yra asmeniš
kas, kuria Visatą, rūpinasi 
žmogumi ir reikliai apreiškia 
savo užmojį istorijoje. Taigi 
krikščionybė, tikėdama Dievą 
ir antgamčio tikrovę, savo aki
račiu iš esmės skiriasi nuo 
ateistinės istorijos sampra
tos. Turėdama skirtingą tikė
jimo akiratį, krikščionybė ski
riasi ir savo įžvalga į Jėzaus 
Nazariečio kryžių ir Prisikė
limą. Ne krikščionybė sukūrė 
Jėzų Kristų, bet Jėzus — Vyras 
iš Nazareto “šventumo dvasia 
ir prisikėlimu iš numirusių 
pristatytas Dievo Sūnumi su 
didžia galia” (Rom 1,4) yra 
krikščionybės įsteigėjas.

Jėzaus Nazariečio prisikė
limas yra Naujojo Testamento 
ir pirmųjų krikščionių perduo
ta pagrindinė tikėjimo tiesa. 
Išpažinti, kad “Jėzus yra Vieš
pats”, žmogus turi pripažinti, 
kad “Dievas jį prikėlė iš numi
rusių” (Rom 10,9), nes “jei Kris
tus nebuvo prikeltas, tai tuš
čias mūsų skelbimas ir tuščias 
jūsų tikėjimas” (1 Kor 15,14). 
Nuo pat pirmojo Velykų ryto 
iki šiandien, būti krikščioniu 
reiškia tikėti Jėzaus prisikė
limą.
PRISIKĖLIMAS APREIŠKIA 
BAIGMINĮ KŪRĖJO TIKSLĄ
Jėzaus prisikėlimas yra es

minis krikščionybei, nes per 
jį Jėzus tapo gyvenimo pilnat
ve, kuria jis dalinasi su žmo
gumi. Prisikėlimu Jėzus yra 
“pirmgimis iš mirusiųjų tarpo” 
(Kol 1,18) Būti “Kristuje” reiš
kia būti “nauju kūriniu” (2 Koi' 
5,17). Šv. Dvasia nebuvo gau
nama, kol “Jėzus dar nebuvo 
pašlovintas” (Jn 7,39). Jėzus 
kvėpė Dvasią į mokinius tuo
jau pat po pasirodymo Prisikė
limo dienos vakarą (Jn 20, 
19-23).

Ar Prisikėlimas yra istoriš- kėlimo liudininkus, bet pasa
kas įvykis? Jėzaus kapas buvo koja apie liudijimą tų, ku- 
rastas tuščias. Daug asmenų riems Jėzus — Prisikėlusis 
liudijo, kad jiems pasirodė Pri- Viešpats pasirodė po Prisi- 
sikėlusis Viešpats. Jėzaus mo- kėlimo. Pasakojimai apie pa
kiniai buvo nuostabiai permai- sirodymus yra įvairūs, bet turi 
nyti. Liudininkų, kurie būtų bendrą šerdį. Būdinga, kad tie, 
matę pat) Prisikėlimą; nebuvo. kuriems Prisikėlusysis pasi- 
Tajgi ar jis yrfTKHfortSkaS* Jis- redu-yra prislėgti ar.musivylę
buvo ir istoriškas ir antisto- 
riškas. Mat jis buvo prieina
mas žmogui su atvirybe Die
vui, o ne bešališkam stebėto
jui. Net pagal paties Naujojo 
Testamento liudijimą Jėzaus 
prisikėlimas nėra paprastas 
lavono atgaivinimas. Jėzaus 
prisikėlimą reikia skirti nuo 
Jėzaus prikėlimų iš mirties 
(Mk 5, 21-24, 35-43; Lk 7,11-17;
Jn 11). Jajiro dukrelė, Najino 
našlės sūnus ir Lozorius buvo 
atgaivinti gyvenimui. Jiems
reikėjo antrukart mirti. Pri
sikėlimu Jėzus įėjo į vispusiš
kai naują buvimą. Būdinga, 
kad mokiniai negalėjoje leng
vai atpažinti. Tai yra labai 
reikšminga. Jėzui prisikėlimas 
buvo tikras, bet antistoriškas, 
o jo mokiniams Jėzaus prisi-

VELVKV RYTAS LIETUVOJE, medžio raižinys Iš TELESFORO VALIAUS monografijos

Prisikėlimas apreiškia baigmini Kūrėjo tikslą
kėlimas buvo tikras ir istoriš
kas. Prisikėlimu ir Prisikėlu
siojo pasirodymais jie buvo 
vispusiškai permainyti.

Prisikėlimas yra Velykų įvy- 
kis-paslaptis, davusi Jėzui 
naują būseną, o mokiniams 
baigminę įžvalgą į Dievo už
mojį žmogui ir pasauliui. Pri
sikėlimo išgyvenimu pradinė 
Bendrija — apaštalai ir moki
niai buvo įgalinti suvokti Jė
zaus Nazariečio gyvenimo ir 
mirties paslaptį. Prisikėlimas 
buvo kūniškas — visas Jėzus 
kūnu ir siela buvo prikeltas. 
Prikėlimu Dievas Tėvas iš
aukštino savo Sūnų Jėzų Naza
rietį, padarydamas jį žmonijos 
išganymo šaltiniu.

Poprisikėliminiai Velykų 
įvykio aprašai pabrėžia kūniš
kąjį Prisikėlimo bruožą. Evan
gelistai kalba apie lietimą 
Jn 20,27), valgymą (Lk 24,41-43) 
ir pokalbį (Jn 21,15-22). Ryšys 
tarp istoriškojo Jėzaus ir Prisi
kėlusiojo Viešpaties čia yra 
perdėm ryškus. Iš kitos pusės, 
Jėzaus kūniškumas po Prisi
kėlimo yra savo esme skirtin
gas, nes nebuvo tik mirusiojo 
lavono atgaivinimas. Apašta
lai ir mokiniai ne visada jį at
pažino (Lk 24,16; Jn 20,14; 21,4), 
kai kurie abejojo, kad tai jis 
(Mt 28,17; Lk 24,41). Prisikė
lusiojo atėjimas ir išėjimas 
aprašomi skirtingai negu mir
tingo žmogaus atėjimas ir išėji
mas (Lk 24,31; Jn 20,19.26). Mor
kus pabrėžia, kad Jėzus pasiro
dė “kitokiu pavidalu” (Mk 16, 
12). Apaštalas Paulius paryš
kina nuostabią permainą Jė
zuje per Prisikėlimą: “Sėja
mas gendantis grūdas, keliasi 
negendantis. Sėjamas prastas, 
keliasi garbingas. Sėjamas 
silpnas, keliasi galingas. Sė
jamas juslinis kūnas, keliasi 
dvasinis kūnas” (1 Kor 15,42-44).

Jėzaus pasirodymai po Pri
sikėlimo. Naujasis Testamen
tas nekalba apie paties Prisi-

(Lk 24,21). Jėzus prašnekina 
juos klausimu ar pasveikini
mu “Ramybė jums!” (Jn 20,19; 
Lk 24,15; Mt 28,9.18). Prisikė
lusiojo kreipimąsi lydi džiu
gus atpažinimas (Lk 24,28-32; 
Jn 21,7; 20,20; Mt 28,9.17). Ga
lop Prisikėlusysis siunčia juos 
eiti į pasaulį ir daryti žmones 
jo mokiniais (Mt 28,19; Jn 20,21; 
21,15-17; Lk 24,46-49). Pasakoji
mų apie pasirodymus šerdis 
yra nelauktas ir nesitikėtas 
susitikimas su Prisikėlusiuo
ju. Jie žinojo, kad Jėzus tikrai 
buvo miręs ir palaidotas, o 
dabar jie matė Prisikėlusį.

Krikščionybės ištaka ir pra
džia. Tikėjimas Prisikėlimu 
gimė “trečią dieną” po Jėzaus 
Nazariečio mirties, o ne de
šimtmečių ar šimtmečių slink

tyje. Jėzus buvo palaidotas 
Juozapo iš Arimatėjos kape 
(Mk 15,43). “Trečią dieną” ka
pas buvo rastas tuščias (Mk 
16,1-8; Mt 28; Lk 24; Jn 20). 
Savyje tuščias kapas nieko ne
įrodo. Tačiau kelia klausimus: 
“Kur dingo Jėzaus kūnas?” “Ar 
kas jo nepavogė?” “Ar Jėzus 
iš tikrųjų prisikėlė iš numi
rusių?”

Pasakojimas apie tuščią ka
pą užima svarbią vietą Evan
gelijose. Liudijimas apie jį 
yra istoriškai svarus. Mat 
anuometinis autorius būtų rė
męsis liudijimu moterų tik dėl 
to, kad jų liudijimas buvo is
toriškai tikras. Moterys anuo
met nebuvo laikomos vertin
gais liudininkais. Be to, ir 

. vėliau kilusieji ginčai su žy
dais apie Jėzaus prisikėlimą 
turėjo kaip prielaidą tuščiąjį 
kapą. Buvo ginčijamasi kur ga
lėjo dingti iš kapo Jėzaus kū
nas. Mokiniai buvo kaltinami 
už kūno pavogimą (Mt 28,11-15; 
27,64), o kiti spėliojo, kad 
sodininkas perkėlė kūną kur 
nors kitur (Jn 20,13-15). Jeigu 
kapas nebūtų buvęs rastas tuš
čias, pasakojimas apie tuščią 
kapą būtų buvęs beprasmis.

Pasakojimas apie tuščią 
kapą yra tik antraeilės reikš
mės liudijimas. Krikščionybė 
neprasidėjo tikėjimu į tuščią 
kapą, bet tikėjimu į Prisikė
limą.

Pasaulyje yra daug tuščių 
kapų. Faraono Tutankamuno 
kapo paroda Šiaurinėje Ame
rikoje 1978-79 m. priminė 

daugeliui lankytojų istorinę 
išimtį. Mat jo kapas buvo vie
nas iš keleto senovės asmeny
bių, kurių kapai buvo atrasti 
su neišvogta mumija ir laido
jimo reikmenimis. Tačiau tai 
nereiškia, kad visi kiti farao
nai prisikėlė iš numirusių. 
Tuščio kapo faktas buvo svar
besnis liudijimas pirmiesiems 
krikščionims negu mums nū
dien. Tačiau ir tada ne tuš
čias kapas, bet Prisikėlusiojo 
Viešpaties pasirodymai buvo 
tikėjimo Prisikėlimu priežas
tis. Savo ruožtu tikėjimas į 
Prisikėlimą padėjo suprasti, 
kodėl Jėzaus kapas buvo tuš
čias (1 Kor 15,4-5; Lk 24,34).

Pirmieji krikščionys tikėjo 
ir skelbė kūnišką Prisikėlimą. 
Susitikdami su Prisikėlusiuo
ju, jie patyrė, kad jis nėra tik 
atgaivintas lavonas, bet gyvy
bę teikianti dvasia. Apašta
las Paulius apie 53-iuosius 
pirmojo kristinio amžiaus me
tus rašė korintiečiams: “Jeigu 
esama juslinio kūno, tai esa
ma ir dvasinio. Taip ir para
šyta: ‘Pirmasis žmogus Ado
mas tapo gyva būtybe’; pasku
tinysis Adomas Jėzus Kristus 
tapo gyvybę teikiančia dva
sia” (1 Kor 15, 44-45).

Pergalė sunaikino mirtį! 
Būdinga, kad krikščionybė 
džiūgauja dėl mirties pralai
mėjimo. Pirmosios kartos 
krikščionis apaštalas Paulius 
rašo:

stai aš jums atskleidžiu paslaptį: 
... visi būsime pakeisti ... miru
sieji bus prikelti jau negendantys. 
... Juk reikia, kad šis gendantis 
kūnas apsivilktų negendamybe, šis 
marus kūnas apsivilktų nemarybe. 
Pergalė sunaikino mirtį! Kur gi, 
mirtie, tavoji pergalė? Ačiū Die
vui, kuris mums duoda pergalę 
per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų 
(1 Kor 15,51-57).

ŠIUOLAIKINIS ŽMOGUS 
IR VELYKŲ ĮVYKIS

Prisikėlimo išgyvenimas 
aną istorinę Velykų dieną yra 
nedalomas. Jis apima nepa
prastą susitikimą su Jėzumi, 
save laikiusį Sūnumi Dievo, 
kurį jis drįso vadinti savo 
Abba — Tėvu stebinančiu 
pasitikėjimu pačiame mirties 
vienišume. Kartu jis apima ir 
susitikimą su Jėzaus meile ir 
ištikimybe, apreikšta klusnu
mu iki kryžiaus mirties ir pa
čiu Prisikėlimu. Neįmanoma 
aiškiai atskirti Velykų įvyky
je Prisikėlusį Kristų nuo mo
kinių sutiktojo Prisikėlusio 
Kristaus. Velykų dienos susiti
kimas su Prisikėlusiuoju yra 
ir Prisikėlimo išgyvenimas 
ir tikėjimo Prisikėlimu išta
ka. Velykų dieną gimęs tikėji
mas neatskiriamai siejasi su 
Prisikėlimu. Jis buvo išgyven
tas kaip tikėjimo pagrindas.

Liudijimas apie Velykų įvy
kio išgyvenimą skiriasi nuo 
liudijimo apie mūsų patirčiai 
prieinamus reiškinius. Imki
me pavyzdžiu liudijimą as
mens, kuris išgyveno kaimyno 
nušokimą nuo tilto į upę. Pats 
įvykis yra galimas ir supran
tamas. Be to, mūsų patirtis, 
nepriklausomai nuo patikimo 
ir sąžiningo liudijimo, pa
deda jį suvokti galimu.

Kas kita su liudijimu apie 
Prisikėlimą — Velykų įvykį ir 
jo išgyvenimą, nes jis savo 
esme yra nepaprastai savitas. 
Susitikimas su asmeniu iš ki
to pasaulio, kuris turi “pasi
rodyti”, nes jau nėra varžomas 
erdvės ir laiko saistų, nėra 
suprantamas remiantis žmo
giška patirtimi. Todėl esame 
priklausomi nuo mokinių liu
dijimo. Jie darė skirtumą tarp 
savo išgyvenimo pagrindo — 
Prisikėlusiojo ir paties išgy
venimo; “Nukryžiuotasisdr pa-si gų 
laidotas Jėzus yra gyvas, nes 
pasirodė Prisikėlusiu Vieš
pačiu! Prisikėlusis Viešpats 
nėra mūsų išgyvenimo kūri
nys!”

Šv. Dvasia ir žmogaus neri
mas. Tikėti apaštalų ir moki
nių liudijimą pajėgiama tik 
Dvasios skatinimu: “... nė 
vienas negali ištarti: ‘Jėzus 
yra Viešpats!’, jei Šventoji

Vokietijos vyskupų pareiškimas
Šiemet Lietuvos Katalikų 

Bendrija švenčia 600 metų su
kaktį, kai lietuvių tauta pri
ėmė tikėjimą į Jėzų Kristų ir 
tapo Katalikų Bendrijos nare. 
Trejus metus ruošėsi lietuviai 
tėvynėje ir svetur šiai sukak
čiai; kurios iškilmės bus 1987 
m. birželio 28 d.

Vokietijos vyskupai ir Kata
likų Bendrija Vokietijoje tamp
riu ryšiu jungiasi su kovojan
čiais prieš bedievybę ir nebi
jančiais patekti už kalėjimo 
grotų broliais ir sesėm Lietu
vos Katalikų Bendrijoje. Šiuo 
metu visa eilė kunigų bei eili
nių tikinčiųjų yra suimti už 
liudijimą savo tikėjimo.

Vokietijos vyskupai, solida
rizuodami su savo broliais lie-

Eilėraštis iš Lietuvos
■ Aleliuja, Aleliuja!!

Kėlės Kristus iš mirties!
Kryžiaus pergalė mums 

spindi
: Kaip žvaigždė vilties . . .

; Iš sutemų pakilo tautos
\ Eis po Kristaus vėliava,

Šešis šimtmečius jau žengia
; Ir manoji Lietuva . . .

Devenių kulturos fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
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Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 
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Dvasia nepaskatina” (1 Kor 
12,3). Tikėdami, švenčiame 
mirties pergalėjimą Prisikė-
limu, nes pasitikime tikėjimo 
liudijimu.

Būdinga, kad Šv. Dvasia ska
tina žmogų jieškoti gyvenimo 
prasmės ir laimės per nerimą. 
Ir ateistui nerimas nėra tik 
svečias. Kai gyvenime yra da
lykų, kurie neturėtų būti, reiš
kiasi pyktis; kai gyvenime dar 
nėra to, kas turėtų būti, gims
ta drąsa.

Šios dvi nerimo apraiškos — 
pyktis ir drąsa veda į viltį. 
Žmogus, kuris išmoksta gyven
ti viltimi tikroviškoje nerimo 
mokykloje, pajėgia tikėti, kad 
viltis išsipildys. O jai išsipil
džius, jis ras gyvenimo pras
mę ir laimę.

Žmogaus nerimas galynėjasi 
su akiračiais: šiapusiniu, ku
ris susilieja su mirtimi, ir 
anapusiniu — Prisikėlimu. 
Krikščionybė tiki, kad Prisi
kėlimu Kūrėjas apreiškia vis
pusišką ir baigminį užmojį 
žmogui — savo mylimiausiam 
kūriniui.

Dvasia skatina ir įgalina 
tikėti Prisikėlimą — Velykų 
įvykį, bet nepriverčia. Neri
mas — pyktis dėl blogio ir 
drąsi viltis yra veiksnys, 
skatinantis į prasmės ir lai
mės akiratį, tačiau palieka 
laisvę rinktis.

Velykų įvykio — Prisikėlimo 
šventimas suveda akis į akį 
su reikliu iššūkiu: drįsti šir
dimi atsiverti likiminiam gy
venimo prasmės ir laimės 
klausimui. Vispusiškai nuo
širdi atvirybė Dievui ir išgy
venimas, kad nerimstame sie
kiant būti nemariu yra tikro
viškas Velykų įvykio šventi
mas.

Ateistas Prisikėlimo įvykį 
laiko negalimu dalyku, bet jis 
gali pajėgti būti ištikimas 
savo sąžinei ir likiminės 
prasmės jieškojimui. Krikš
čionybė teigia, kad toks as
muo, nors pats to ir nesuvok
tų, tiki Prisikėlusiuoju Vieš
pačiu. Tiesa, Prisikėlusis 
Viešpats jam bent laikinai lie
ka bevardis.

... Kristus tikrai yra prikeltas 
iš numirusių kaip pirmgimis 
užmigusiųjų tarpe. Kaip per žmo
gų atsirado mirtis, taip per žmo- 

iš numirusiųjų prisikėlimas.
Kaip Adome visi miršta, taip Kris
tuje visi bus atgaivinti, tačiau 
kiekvienas pagal savo eilę. Pir
masis buvo Kristus, tada priklau
santys Kristui jo atėjimo metu. 
Paskui bus galas, kai jis perduos 
karalystę Dievui Tėvui, sunaiki
nęs visas valdžias, galybes, pajė
gas. Jis gi turi karaliauti ir pagul
dyti po savo kojomis visus priešus. 
Kaip paskutinis priešas bus su
naikinta mirtis (1 Kor 15,20-26).

tuviais vyskupais, kreipiasi į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
prašydami laikytis Jungtinių 
Tautų visuotinio žmogaus tei
sių pareiškimo bei Helsinkio 
konferencijos baigiamojo akto, 
gerbti lietuvių teises, grąžinti 
tikintiesiems Vilniaus kated
rą bei šv. Kazimiero šventovę 
ir Taikos karalienės šventovę 
Klaipėdoje.

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kuri 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home
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JAV kongreso dovana “Kronikai”
"TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Kovo 19-oji, šv. Juozapo die
na, buvo sukaktuvinė ta pras
me, kad suėjo lygiai 15 metų, 
kai Lietuvos pogrindyje lei
džiama “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika”. Iki šiol 
išėjo 72 “Kronikos” numeriai. 
Tuo tarpu už jos leidimą ir pla
tinimą keliolika žmonių sėdė
jo ar ir dabar tebesėdi Sovie
tų Sąjungos kalėjimuose. Mi
nėdama 10-ties metų sukaktį, 
“Kronika” rašė: “LKB kroni
kos’ gyvavimas per ištisą de
šimtmetį sistemoje, kurioje 
pilna šnipų, ginkluotų geriau
sia sekimo technika, išdavikų 
ir pataikūnų, yra beveik ste
buklas. Pradžioje, jei pasiseks, 
redakcija planavo geriausiu 
atveju išleisti kokį dešimtį 
numerių ir sėsti į kalėjimą. 
Kaip atsakymą čia norėtųsi pa
cituoti T. Karolio Garucko, 
SJ, žodžius, adresuotus labai 
sunkiu LKB kronikos redakci
jai momentu: ‘Dievas laimino 
pradžią, laimins ir pabai
gą’ • • •”

Dievui laiminant 72 “Kro
nikos” numeriai jau pasiekė 
laisvuosius Vakarus, kur jie 
verčiami į kitas didžiąsias 
kalbas ir skleidžiami įvairiuo
se laisvojo pasaulio kraštuos, 
kaip autentiškas Lietuvos <ti
kinčiųjų dokumentas apie 
Bendrijos ir tikinčiųjų tik
rąją padėtį tame krašte. “Kro
nikos” skelbiama informacija 
Lietuvos okupantui yra skau
di. Tai paliudija ir kovo 30 d. 
Vienoje įvykusi spaudos kon
ferencija apie Bendrijos pa
dėtį Lietuvoje, į kurią Vilnius 
atsiuntė savo atstovus — kun. 
St. Lidį ir prof. J. Karosą. 
Jiedu liudijo apie tariamą ti
kėjimo laisvę Lietuvoje, nors 
ypač prof. J. Karosas dergė 
kalinamus kunigus Svarinską 
bei Tamkevičių ir taip pat Ba
lį Gajauską.

“Kronikos” 15 metų sukak
ties minėjimą JAV sostinėje 
Vašingtone surengė amerikie
čiai: JAV kongresmanas John 
Milleris, Tikėjimo ir demo
kratijos institutas ir Lietuvių 
religinės šalpos įstaiga. Minė
jimas pradėtas koncelebraci- 
nėmis Mišiomis Šv. Petro baž
nyčioje, kuri yra už poros 
kvartalų nuo JAV kongreso rū
mų. Nors Mišios buvo laiko
mos 4 v.p.p., labai nepatogiu 
ypač valdžios įstaigose dir
bantiems metu, bet į jas susi
rinko iki šimto žmonių. Mišių 
pagrindinis celebrantas buvo 
Vašingtono vyskupas augzilia
ras Thomas Lyons, jas aukojo 
kartu su vysk. Paulium Balta
kiu ir kun. Kazimieru Pugevi- 
čium. Abu vyskupai tarė žo
džius apie “Kroniką” — vienas 
Mišių pradžioje, kitas — pabai
goje, kai tuo tarpu pamokslą 
anglų kalba pasakė Lietuvių 
informacijos ir religinės šal
pos įstaigų vedėjas kun. K. Pu- 
gevičius. Pagrindinis akcen
tas — “Kronikos” dėka Lietuva 
liko žinoma plačiajam pasau
lyje.

Po Mišių, kurios buvo paly
dėtos lietuviškomis giesmė
mis, atėjom į Sam Rayburno 
vardo JAV kongreso įstaigų 
rūmus, kur vienoje iš tų rūmų 
salių įvyko “LKB kronikos” 15 
metų sukakties paminėjimas 
su kukliomis vyno ir sūrio 
vaišėmis. Darbams įstaigose 
pasibaigus, į minėjimą susi
rinko iki dviejų šimtų žmonių. 
Atėjo keli JAV atstovų rūmų 
nariai, Baltųjų rūmų ir vals
tybės departamento pareigū
nai, vyskupai Lyons ir Balta
kis, Lietuvos atstovas dr. S. 
Bačkis su žmona ir daugelis 
kitų. Čia pat buvo išstatyta 
ir nemaža, ypač amerikiečių 

dėmesį atkreipusi, “Kronikos” 
paroda, kur matėme jos tomus, 
išleistus įvairiomis kalbomis.

“Kronikos” 15-kos metų su
kakties minėjimą pravedė ren
gėjus atstovaujančio kongres- 
mano J. Millerio patarėjas ir 
James Madisono fondo pirmi
ninkas George Weigel, kuris 
pasirodė esąs gerai informuo
tas apie žmogaus ir tikinčiųjų 
teisių padėtį Lietuvoje. Trum
pą žodį tarė Tikėjimo ir demo
kratijos instituto direktorius 
dr. Ken Hill, kurio vadovauja
mas institutas taipgi atstovau
ja minėjimo rengėjus. Ilgą, 
istoriniais faktais perpintą 
prezidento Reagano sveikini
mą perskaitė Baltųjų rūmų šta
bo narys Linas Kojelis, greit 
vėl išskubėjęs, nes tą vakarą 
įvyko ilgai laukta prezidento 
Reagano spaudos konferenci
ja, kurioje reporteriai pre
zidentę klausinėjo apie jo ry
šius su daug triukšmo sukėlu
sią ginklų pardavimo Iranui 
afera.

Tada minėjimui vadovavęs 
G. Weigel pakvietė žodį tarti 
JAV atstovų rūmų narį John 
Millerį, kuris kongrese atsto
vauja tam tikrą Seattle miesto, 
Vašingtono valstijoje, apygar
dą. Gan simpatingas kongres-, 
manas Milleris pasisakė, kad 
jo atstovaujamoj apygardoj 
lietuviai nesudaro jokio svo
rio, nes aplamai jų Seattle 
mieste gyvena mažai, kad jis 
pats esąs ne lietuvių kilmės 
ir net nekatalikas, o žydas. 
(Čia jau pasigirdo plojimai.). 
Kodėl jis susidomėjo kažko
kiam mažai žinomam krašte 
pogrindyje leidžiamu leidi
niu? Susidomėjo todėl, kad, 
kartojant kongresmano Mille
rio žodžius, jis tiki, kad žmo
gaus teisės turi būti svarbi 
šio krašto užsienio politikos 
dalis, kad “Kronika” per 15 
metų pastoviai ir neatlaidžiai 
gina tikėjimo laisvę ir kartu 
žmogaus teises. Todėl kongres
manas John Milleris ir ėmėsi 
iniciatyvos JAV kongrese su
organizuoti, jo žodžiais, kad 
ir nedidelę pakomisę, kuri rū
pintųsi tikėjimo ir tikinčiųjų 
laisve Lietuvoje ir apie jų 
vargus kalbėtų Amerikai bei 
pasauliui.

Baigęs kalbą, kuri buvo pa
lydėta didelėmis ir nuoširdžio
mis ovacijomis, kongresmanas 
Milleris pakvietė visus pakelti 
taures už “Kronikos” 15-kos 
metų sukaktį ir palinkėti, kad 
ji ištvertų, kol ateis geresni 
laikai ir nebereikės valdžios 
pareigūnų daromų nusikalti
mų registruoti ir juos skelbti 
pasauliui.

Paskutinis kalbėjo Lietuvių 
informacijos centro ir religi
nės šalpos įstaigos vedėjas 
kun. K. Pugevičius, šia proga 
į sostinę atsivežęs ir kuone 
visą savo štabą. Pabrėžęs, kad 
“Kronika” yra tipiškas kovos 
už žmogaus teises dokumen
tas, jis sakė, kad 15-kos metų 
sukakties proga “Kronikai” ge
resnės dovanos negali būti, 
kaip sudarymas specialios J. 
Millerio vadovaujamos kon
gresinės pakomisės. Nuo da
bar “LKB kronika” ir Lietuvos 
tikintieji nebebus palikti vie
ni. Už juos kalbės ir JAV 
kongresas.

“Amerikos balso” pareigū
nė įrašė vyskupo P. Baltakio 
“Kronikos” 15-kos metų sukak
ties proga tartą Lietuvai 
specialų žodį ir perdavė apy
braižą iš minėjimo iškilmių 
JAV sostinėje. Tikimasi, kad 
“Kronikos” leidėjams ir tikin
tiesiems lietuvių tautos na
riams tai buvo džiugi žinia.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE
TEATRALŲ SĄJUNGA

1947 m. Vilniuje buvo įsteig
ta Lietuvos teatro draugija, jun
gusi visus teatrų darbuotojus. 
Draugija turėjo teatrologų, sce
nos veteranų, režisierių ir me
ninio žodžio sekcijas. Ji organi
zuodavo paskaitas, spektaklių 
peržiūras, rūpindavosi profesi
nio lygio kėlimu. Apie 40 metų 
sulaukusių Lietuvos teatro drau
giją kovo 17 d. pakeitė naujai 
įsteigta Lietuvos teatro veikėjų 
sąjunga. Įsakymas buvo gautas 
iš Maskvos. Mat ten 1986 m. gruo
džio mėnesį buvo suorganizuota 
tokį pavadinimą turinti visos 
Sovietų Sąjungos institucija, 
kuriai teks jungti respublikines 
teatro veikėjų sąjungas. Organi
zacinei komisijai Vilniuje va
dovavo V. Noreika, taręs žodį 
steigėjų suvažiavime kovo 17 d. 
Pasirodo, teatro veikėjų sąjun
gų steigimas yra susietas su M. 
Gorbačiovo pradėtais vidinio at
sinaujinimo veiksmais. Lietuvos 
teatro veikėjų sąjungai teks rū
pintis teatruose atliekamais 
bandymais, ekonominių rodik
lių derinimu su idėjiniais užda
viniais. Pastariesiems teks skir
ti pagrindinį dėmesį. Iš V. No
reikos pranešimo susidaro įspū
dis, kad Lietuvos teatrų bei jų 
vadovų laukia didesnė iniciaty
va, kurią ir teks derinti su idė
jiniais kompartijos uždaviniais. 
Suvažiavimo dalyviai išrinko 
Lietuvos teatro veikėjų sąjun
gos valdybą ir revizijos komisi
ją. Valdybos pirmininku išrink
tas Vilniaus dramos teatro, fil
mų ir televizijos aktorius Regi
mantas Adomaitis.

SINAGOGA VILNIUJE
Mykolas Jankivskis “Gimtojo 

krašto” 12 nr. skaitytojus supa
žindina su Vilniaus sinagogos 
veikla, primindamas, kad Lietu
voje šiuo metu veikia tik dvi si
nagogos —■ Vilniuje ir Kaune. Jo
se meldžiamasi kiekvieną vaka
rą, o šeštadieniais ir iš ryto. Šio
kiadieniais sinagogų lankomu
mas negausus. Daugiau lanky
tojų susilaukiama per didžią
sias žydų šventes. Vilniaus si
nagogai vadovauja tikinčiųjų 
pensininkų grupė su savo pir
mininku Berzaku Arieliu-Lei- 
ba, gimusiu Ukmergėje 1918* m. 
Paskutinis Vilniaus sinagogos 
rabinas mirė 1972 m. Skerdikas, 
atliekantis ritualinį gyvulių 
skerdimą, atvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį iš Daugpilio. Kan
torius rudens šventėms kviečia
mas pagal Maskvos rabinato re
komendaciją. 1986 m. Vilniaus 
sinagogon kantorius buvo atvy
kęs iš Leningrado. Antrame si
nagogos aukšte įrengta macų 
kepykla, kuriai vadovauja vy
riausias macų kepėjas Michai
las Štarbergas. Lietuvoje ma
cai kepami tik Vilniaus sinago
goje. Pirkėjai atvažiuoja iš kitų 
Lietuvos miestų. Nemažai jų at
vyksta iš Kauno ir Klaipėdos. 
Macai kasmet kepami nuo vasa
rio 1 d. iki balandžio 1 d. Mykolo 
Jankivskio duomenimis, 1986 m. 
Vilniaus sinagogoje buvo paga
minta ir parduota 21,2 tonos 
macų.

BUJERIŲ SPORTAS
Bujeriais vadinamas burines 

roges, šimto kilometrų per va

“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:

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.

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”

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 Bloo r St W., Toronto, O nt., Canad a, M6S 1M7

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

landą greičiu skriejančias ant 
ledo, išrado olandų žvejai, prie 
burinės valties prisitaisę me
dines pačiūžas. Neringos krašto
tyros muziejuje yra nuotraukų, 
liudijančių, kad ir šios vietovės 
žvejai, sutvirtėjus Kuršių ma
rių ledui, kadaise burinėmis ro
gėmis čiuoždavo Rusnėn drus
kos nusipirkti, vežiodavo agur
kais kvepiančias stintas į Klai
pėdos turgų, rengdavo smagias 
lenktynes marių įlankose. Pir
mąsias Europos bujerių varžy
bas 1928 m. Rygos įlankoje su
rengė latviai. Dar XX š. pradžio
je drąsiausi lenktynininkai bu
jeriais čiuoždavo 225 km per va
landą greičiu. Lietuvoje buria
vimo sporto veteranas Stasys 
Marcinkevičius, vienas pirmų
jų pasigaminęs medinį bujerį, 
juo bandė važinėti užšalusia Ne
vėžio vaga. Pokariniais metais 
keletą sportinių bujerių įsigijo 
Klaipėdos jachtklubas ir netgi 
organizavo parengiamuosius vai
rininkų kursus. Deja, šis sportas 
Lietuvoje neprigijo. Ir klaipė
diškių, ir neringiškių pastangos 
buvo nesėkmingos. Tik Latvijos 
ir Estijos buriuotojai, atvykę Ne- 
ringon, stebėdavosi, kad Kuršių 
marios žiemą tampa nykia ledo 
dykuma. Užšalusios Kuršių ma
rios yra puikiausia vieta buje
rių lenktynėms, masinėms Klai
pėdos gyventojų šventėms ant 
sutvirtėjusio ledo. Vilties atei
čiai duoda šiemet Neringoje su
rengtos bujerininkų pirmeny
bės, nors teisėjai dėl susilpnė- 
jusio vėjo negalėjo nustatyti nu
galėtojų. Pirmieji bujeriai pasi
rodė ir Trakų ežeruose, kur buje- 
rininkams vadovauja turistinės 
bazės instruktorius Kęstutis Ba
ravykas.

SAULĖS KAITINTUVAI
Vilnietis architektas Vygan

tas Raginis suprojektavo gyve
namąjį namą su originalia ap
šildymo sistema. Pirmas toks jo 
bandomasis namas statomas Vil
niaus rajono Ždanovo kolchoze. 
Ant pietinio stogo bus įrengta 
speciali baterija iš stiklinių vo
nelių su įmontuotais juodais ra
diatoriais. Saulės įkaitinti, jie 
priverčia vandenį cirkuliuoti 
vamzdynuose. Saulėtą vasaros 
dieną vanduo sušyla iki 70" Cel
sijaus, o apsiniaukusią — iki 40". 
Atsukus čiaupą, iš jo tekės šil
tas vanduo. Tik žiemą vandenį 
reikės šildyti kuru. Tokius sau
lės kaitintuvus kaimo statybi
ninkai numato panaudoti visuo
meniniuose bei gamybiniuose 
pastatuose, lauke įrengtose kar
vių melžimo aikštelėse.

“CIRKO ŽIBURIAI-86”
Taip pavadintame respub

likiniame konkurse dalyvavo 
vienuolika saviveiklinių cirko 
grupių. Liaudies grupėje lau
reatų vardus išsikovojo Alytaus 
mašinų gamyklos cirkas “Aly
tus”, gyvuojantis jau šešiolik
tus metus, ir Šakių rajoninių 
kultūros namų cirkas “Šypse
na”. Kitoje grupėje geriausiai 
pasirodė Mažeikių statybos ir 
remonto tresto bei Alytaus sta
tybų tresto saviveiklinio cirko 
vienetai. Laureatų koncertas 
buvo surengtas Vilniuje, Gele
žinkelininkų kultūros rūmuose.

V. Kst.

Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas Montrealyje posėdžiauja. Iš kairės: J. Lukoševičius, I. Valkauskie
nė, E. Tanonienė, primininkas kun. St. Šileika, M. Malcienė, A. Blauzdžiūnas, sesuo M. Palmira, A. Keblys, A. 
Norkeliūnas. Nuotraukoje trūksta kun. J. Aranausko ir E. Krasovskienės Nuotr. A. Kalvaičio

6 HAMILTON’"
NAUJAI IŠRINKTA PARAPI

JOS TARYBA posėdyje nutarė 
ruošti buvusiam parapijos klebo
nui ir jos įsteigėjui, prelatui dr. 
Juozui Tadarauskui 50-ties metų 
kunigystės sukakties iškilmes. 
Šios garbingos sukakties iškilmė 
įvyks Hamiltone 1987 m. birželio
7 d., AV šventovėje. Prelato atna
šaujamos Mišios - 4 v.p.p. ir sve
čio kunigo pamokslas. 5.30 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje - iškilmin
ga vakarienė, sveikinimai ir kita 
programa.

Prašome iš anksto įsigyti pakvie
timus, nes stalai bus rezervuoti. 
Pakvietimo kaina — $15 asmeniui, 
gaunami pas A. Petkevičių, parapi
jos knygynėlio vedėją.

Parapijos taryba

HAMILTONO KLK MOTERŲ 
DR-JOS skyriaus kovo 22 d. su
rengta adv. A. Pacevičiaus pa
skaita apie valdžios įstatymo pa
keitimus šeimos testamentuose ir 
palikimus giminėms Lietuvoje su
traukė daug klausytojų. Paskai
tininkas nuosekliai išdėstė nau
jus pakeitimus ir išsamiai atsakė 
į įvairius klausimus. Be to, užsi
minė apie Deschenes komisijos 
rekomendacijų išdavas.

Balandžio 26, sekmadienį, po 
10.30 v. pamaldų, parapijos salė
je šaukiamas visų narių ir pri
jaučiančių susirinkimas, kuriame 
Z. Rickienė parodys kaip galima 
pasidaryti gražių dalykų iš jūros 
kiautelių (shells): paveikslų, va-
zų, lempų ir kt. Visos narės ir vie
šnios bei svečiai kviečiami daly
vauti. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Zosei 

Rickienei, dukroms Rimai ir Da
nai, Danutei ir Motiejui Jonikams 
už suruoštą mums staigmeną - 
namo įkurtuves.

Dėkojame AV parapijos klebo
nui kun. J. Liaubai, OFM, pašven
tinusiam mūsų naujos pastogės na
mų slenkstį ir simbolinę dovaną 
- kryžių. Pranui Sakalui sveiki
nusiam svečių vardu ir mūsų išgy- 
rimą. Marytei ir Zenonui Bakai- 
čiams už patarimus, paramą, rū
pestį ir viešnagę.

Nuoširdus ačiū mieliems mūsų 
svečiams: A. V. Kežinaičiams, L.
J. Stungevičiams, V. L. Kybartams, 
D. M. Jonikams, M. Z. Bakaičiams, 
Z. P. Sakalams, R. J. Piciniams, 
A. K. Žilvyčiams, J. V. Narušiams, 
O. G. Melnykams J. P. Dovidai- 
čiams, A. G. Skaisčiams, N. L. Pliū- 
rarns, H. Rickienei, R. Butkevičie
nei, J. Jakienei, J. V. Seniūnams, 
G. D. Smith, J. M. Korzinsky, N. 
Kisiūnienei, E. P. Brazams, S. S. 
Rakščiams, L. J. Kriaučiūnams, A. 
J. Rickams, Z. J. Rickams, E. Knox 
ir H. Mitchell, C.ir K. Leon, dr. ir 
Mrs. L. Pogorski, S. Pogorski, B. 
Girard, dr. S. Pogorski, G. Molton.

Jūsų visų nuoširdumas, gėlės, 
gausiai apkrautas vaišėmis stalas, 
dovana, noras pabuvoti kartu su 
mumis ir prielankumas, sukėlė 
mumyse didelį džiaugsmą.

Šios surengtos staigmenos nie
kada nepamiršime.

Dėkingi -
Albina ir Petras Styros

Calgary, Alberta
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju “Gintaro” ir 
“Atžalyno” šokėjams ir jų vado
vams, taip pat už prisiųstą plokš
telę, o J. Vitkūnienei už tautinių 
drabužių knygą.

Tautiniai šokiai džiugino ne tik 
lietuvius, bet ir kitų grupių kana
diečius. Už tai užsitarnaujate di
delės pagarbos ir paramos. Džiau- 
giuosiu, galėjusi keletą valandų 
pabuvoti jūsų tarpe. Su malonumu 
lauksime ir vėl atvykstant.

A. Karpienė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” Tų 
atstovas) Is

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Welland, Ontario
KLB WELLANDO APYLINKĖS 

aukos Vasario 16 proga KLB kraš
to valdybai ir Tautos fondui: $115 
— J. Baliukas; $40 — V. Karalius, 
A. Pivoriūnas; $30 — J. Kutka; 
$20 —J. Bieliūnas, kun. K. Butkus, 
OFM, M. Izokaitienė, Br. Jackevi
čius, R. Slavickas, A. Smolskis, J. 
Radvila, J. Staškevičius, J. Tamu- 
lėnienė, A. Žinaitis, Meškerioto- 
jų-medžiotojų klubas; $15 — K. 
Stankevičius, M. Urpšys; $10 — 
A. Čepukas, Pr. Bersėnas, Br. Si
monaitis, A. Stankevičius, M. Šal- 
čiūnas, A. Šileikis; $5 — E. Bersė- 
nienė, K Blužienė, O. Kuzavienė, 
A. Ramanauskas.

Iš viso suaukota $555. Tautos fon
dui - $350, Bendruomenei - $205.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems lietuvybės reika
lams. Apylinkės valdyba

Portage LaPrairie, 
Manitoba

TAUTINIO PALIKIMO DIENO
SE gražiai pasirodė, pirmą kartą 
ir lietuvių grupė: Teklė Timmer- 
manienė ir Aldona Jančiukaitė iš 
Winnipego. Šiame mieste gyvena Z. 
Brazauskas, kuris 20 metų globojo 
muzikai gabų jaunuolį Clarence As
lam. Jis prieš dvejus metus buvo 
pasirodęs ir Toronto Lietuvių na
muose. Dabar, kaip Z. Brazauskas 
rašo, dėka geradarių pavyko jam 
išeiti iš priglaudos ir apsigyven
ti privačiame name. Muzikos ta
lentą plėsti padeda du profesoriai.

Portage LaPrairie, Man., įvyko įvairių tautybių Tautinio palikimo dienos. 
Jose dalyvavo ir lietuvaitės iš Winnipego: TEKLĖ TIMMERMANIENĖ 
ir ALDONA JANČIUKAITĖ

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS i ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ, 

Blessed Sacrement šventovėje 
š. m. kovo 29 d., pravedė nepail
stantis Lietuvos kankinių parapi
jos klebonas kun. Jonas Staškus. 
Apylinkės tautiečiai nuoširdžiai 
dėkoja klebonui ir kun. K. Kakne
vičiui, kurie nežiūrint tolimo at
stumo, suranda laiko mus regulia
riai aplankyti ir suteikti mums 
dvasinį patarnavimą. Po pamal
dų parapijos salėje turėjome ar
batėlę. Valdyba dėkoja tautie
tėms: R. Galinienei, G. Krami- 
lienei, A. Skaržinskienei, I. Um- 
brasienei, A. Vanagienei ir O. Žu- 
rauskienei už iškepimą skanių py
ragaičių.

PASIŽYMĖJUS plaukikas Juo
zas Poderys 16-kos metų amžiaus, 
Gedimino ir Danutės Poderių sū
nus laimėjo net devynis aukso me
dalius per Ontario žiemos plauki
mo rungtynes. Vietos dienraštyje 
“The Sault Star” pažymėta, kad tai 
naujas rekordas. Juozas dalyvaus 
Kanados plaukikų rungtynėse lie
pos mėnesį Kalgaryje. Linkime 
sėkmės Juozui patekti į Kanados 
olimpinę rinktinę.

ATOSTOGAUJA, tautietės J. 
Gasparienė, O. Okmanienė ir J. E. 
Skardžiai išvyko porai savaičių į 
saulėtąją Floridą. A. V.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

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

“LKB kronikos” penkiolikos 
metų sukaktis kovo 19 d. pami
nėta Vašingtone. Minėjimas pra
dėtas Mišiomis, kurias pagalbi
nis Vašingtono arkivyskupijos 
vysk. Thomas Lyons koncelebra- 
vo su Lietuvių katalikų religi
nės šalpos pirm. vysk. P. Balta
kiu, OFM, ir reikalų vedėju kun.
K. Pugevičiumi, pasakiusiu su
kakčiai skirtą pamokslą. Oficia
lioji dalis paminėta JAV kongre
so rūmuose. Priėmimą svečiams 
ten surengė respublikininkas J. 
Milleris, JAV atstovų rūmų na
rys, Lietuvių katalikų religinė 
šalpa ir Vašingtone veikiantis 
Institutas religijos bei demo
kratijos reikalams. Priėmime 
dalyvavo keli JAV kongreso na
riai, nemažas būrys įvairių insti
tucijų atstovų ir vietinių lietu
vių. Priėmimo kambaryje buvo 
surengta Lietuvos Katalikų 
Bendrijos kančias atspindinčių 
leidinių parodėlė, rodomos sve
čius su Lietuva supažindinan
čios vaizdajuostės. Kalbėjo Ins
tituto religijos ir demokratijos 
reikalams pirm. Kent Hill, vysk. 
P. Baltakis, OFM, kun. K. Pugevi- 
čius. Baltųjų rūmų atstovas Li
nas Kojelis perskaitė prez. R. 
Reagano sveikinimą. Atstovų rū
mų narys J. Milleris pranešė, 
kad JAV kongrese steigiama 
Lietuvos katalikams skirta reli
ginės laisvės pakomisė.

Metines premijas jauniesiems 
spaudos bendradarbiams pa
skiria Čikagoje įsteigtas Dr. P. 
Daužvardžio fondas, priklau
santis Lietuvių žurnalistų są
jungos valdybai, kuri šiuo me
tu yra Los Angeles mieste. Fon
do valdyba kovo 22 d. posėdyje 
Čikagoje premijas paskyrė: $200 
— “Draugo” kandidatei Agnei 
Katiliškytei, $150 — “Draugo” 
kandidatei Ritai Likanderytei, 
$100 — “Tėviškės žiburių” kan
didatei Marytei Balaišytei, dvi 
$75 premijas — “Pasaulio lietu
vio” kandidatei Danutei Račiū
naitei ir Australijos “Mūsų pa
stogės” kandidatui Jonui A. Ma- 
šanauskui. Premijos bus įteik
tos “Margučio” koncerte, “Tėviš
kės žiburių” ir “Mūsų pastogės” 
spaudos baliuose.

Šimtąjį gimtadienį Čikagoje 
atšventė Izidorius Straukas, kai 
kiti tuo laiku šventė Vasario 16. 
Sukaktuvininkas yra gimęs 1887 
m. vasario 16 d. Girdvainiu kai
me prie Laukuvos, dabar pri
klausančiame Tauragės rajonui. 
Augo dviejų valakų ūkininko 
šeimoje, turėjusioje devynis 
vaikus: penkis sūnus ir ketu
rias dukras. Mokytis pradėjo 
Varnių mokykloje, ruošėsi ketu
rių klasių progimnazijos egza
minams, bet buvo paimtas ka
riuomenėn, kurioje praleido 
ketverius metus ir namo grįžo 
po turkų karo. Čikagoje gyveno 
Marquette parko apylinkėje, kol 
išaugino ir gyveniman išleido 
vaikus. Dabar gyvena vyriausios 
dukros Birutės Navickienės šei
moje Lemonte. Dar jaučiasi stip
rus, kasdien mankštinasi, vasa
rą krapštosi daržovių sklypely
je. Šimtojo gimtadienio proga 
sukaktuvininkas gavo sveikini
mą iš prez. R. Reagano, turėjo 
pasikalbėjimą su “Margučio” ra
dijo laidų vedėju Petru Petru- 
čiu. Izidorius Straukas 1983 m. 
yra išleidęs atsiminimų knygą 
“Nuo Laukuvos iki Čikagos”.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba Los Angeles 
mieste šiais metais baigia savo 
kadenciją. Naujos valdybos rin
kimais jau pradėjo rūpintis pirm. 
R. K. Vidžiūnienė. Narius ji ra
gina sudaryti rinkimuose sutin
kančius kandidatuoti penkių 
asmenų grupes toje pačioje vie
tovėje. Kandidatų grupes reikia 
pranešti pirm. R. K. Vidžiūnie- 
nei, 23500 Via Galera, Valencia, 
CA 91355.

Lietuvių fronto bičiuliai savo 
tradicinę studijų ir poilsio sa
vaitę “Dainavos” stovyklavietė
je šią vasarą rengia rugpjūčio 
9-16 d.d. Dalyvausiančios šei
mos turi pridėti po $10 registra
cijos mokesčio ir pranešti LFB 
centro valdybos ižd. Jonui Va
sariui, 979 Proehl Dr., Barber
ton, Ohio 44203, USA. Tel. (216) 
644-7411.

Australija
Pertho lietuviai Vakarų Aust

ralijoje Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį minėjo kovo 1 d. 
Šv. Marijos katedroje. Iškilmin
gas Mišias su kitais kunigais 
atnašavo ir pamokslą sakė arkiv. 
W. Foley. Po pamaldų jų daly
viai susirinko pietums Lietuvių 
namuose. Žodį tarė arkiv. W. 
Foley, kun. dr. A. Savickas, Pa
vergtų tautų organizacijos pirm. 
E. Hardy bei kiti svečiai. Pra
nešimą apie Lietuvos istoriją, 
lietuvių tautos krikštą ir jo įta
ką dabarčiai padarė Alfonsas Ci

žeika. Sukakties minėjimo ren
giniu rūpinosi lietuvių kapelio-
nas kun. dr. A. Savickas ir Aust
ralijos lietuvių katalikų fede
racijos atstovas Perthe B. Stec- 
kis.

Žurnalistui Antanui Laukai
čiui Sydnėjuje padaryta sunki, 
bet gerai pavykusi širdies ope
racija. Velionis jau parvežtas 
namo, kur jį globoja iš Lietuvos 
atvykusi sesuo. Tikisi sustiprė
ti ir vėl tęsti spaudos darbą. Jis 
dalyvaudavo organizacinėje spor
to veikloje, daug rašydavo spor
to temomis “Mūsų pastogėje”, 
bendradarbiaudavo kituose laik
raščiuose. Pastaruoju metu yra 
nuolatinis Klivlande leidžia
mos “Dirvos” bendradarbis Aust
ralijoje.

Britanija
A. a. Monika Navickaitė-And- 

riuškevičienė po ilgos ir sunkios 
ligos vasario 17 d. mirė Peter
borough ligoninėje, sulaukusi 
81 metų amžiaus. Buvo kilusi iš 
Mažeikių apylinkės, šeimos ne
turėjo, tik Lietuvoje paliko liū
dintį brolį. Gedulines Mišias Vi
sų sielų šventovėje vasario 25 
d. laikė kun. dr. S. Matulis, MIC. 
Velionė būrelio lietuvių ir kai
mynų buvo palydėta į Flettono 
kapines ir palaidota šalia anks
čiau mirusio savo vyro Kazi
miero.

Prancūzija
A. a. Elena Jankauskaitė-Tu- 

rauskienė, Lietuvos diplomato 
Eduardo Turausko našlė, mirė 
vasaro 26 d. Paryžiaus priemies
tyje Nanterre. Ji gimė 1906 m. 
kovo 15 d. Paryžiuje. Velionė 
gerai mokėjo prancūzų ir lietu
vių kalbas, redaguodavo ir sti
lizuodavo ministerio E. Turaus
ko prancūziškus raštus, ilgus 
metus vadovavo Kauno radijo 
užsieniui skirtai valandėlei 
prancūzų kalba, Lietuvių-pran
cūzų draugijos surengtiem pran
cūzų kalbos kursam. Velionė 
priklausė ateitininkams, Mer
gaičių globos draugijai, Pasau
liniam motinų sąjūdžiui, “Pax 
Romana” organizacijai, Laisvų
jų žurnalistų federacijai trem
tyje. Jai dažnai tekdavo daly
vauti organizacijų kongresuo
se Budapešte, Romoje, Fribur
ge, Paryžiuje, Bad Godesberge. 
Jos vyras E. Turauskas mirė 
1966.IX.12 Paryžiuje. Velio
nė 1986 m. kovo 15 d. savo arti
mųjų tarpe buvo atšventusi am
žiaus aštuoniasdešimtmetį. Jos 
liūdi Čikagoje gyvenanti sesuo 
Birutė Prapuolenienė.

Italija
Lietuvių informacijos centras 

Bruklyne vasario 27 d. atidarė 
tiesioginį savo skyrių Romoje, 
Šv. Kazimiero kolegijoje. Sky
riaus vedėju yra pakviestas rek
torius prel. A. Bartkus. Ryšiams 
su Roma įsigytas “Telefax” apa
ratas, kuris ištisus raštus bei 
dokumentus automatiškai per
duoda telefono linija. Skyriaus 
atidarymo iškilmė pradėta pir
muoju ryšių užmezgimu tarp 
Niujorko ir Romos. Iš Lietuvių 
informacijos centro Romos sky- 
riun buvo pasiųstas vysk. P. Bal
takio, OFM, raštas Vatikano ry
šių viršininkui vysk. J. P. Foley. 
Jame vysk. P. Baltakis, OFM, pra
nešė, kad jis ir generalinis Lie
tuvos konsulas A. Simutis ofi
cialiai atidaro Lietuvių infor
macijos centro skyrių Romoje, 
tarnausiantį lietuviškiems rei
kalams ir sovietų persekioja
mai Lietuvos Katalikų Bendri
jai. Šia proga Romon taipgi bu
vo pasiųstas informacinis pra
nešimas apie Liudo Dambraus
ko paleidimą iš sovietinio gu
lago. Iš skyriaus Romoje cent
rui Bruklyne buvo perduotas 
prel. A. Bartkaus laiškas, dė- 
kojantis vysk. P. Balakiui, OFM, 
už skyriaus atidarymą.

Vokietija
Hamburgo lietuviai 69-tąsias 

Vasario 16 metines minėjo va
sario 7 d. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui skirtas Mi
šias vietinėje katalikų švento
vėje atnašavo kun. Antanas Bun- 
ga. Oficialioji minėjimo dalis 
įvyko parapijos salėje. Įvadi
niu žodžiu minėjimą pradėjo 
VLB Hamburgo apylinkės pirm.
L. Narkus. Sugiedojus Tautos 
himną, tylos minute buvo prisi
mintas ir pagerbtas Hamburgo 
lietuvių kapelionas a. a. kun. 
Vaclovas Šarka. Vasario 16 pro
ga lietuvius sveikino latvių, 
estų atstovai bei kiti lietuvių 
bičiuliai. Paskaitą apie nepri
klausomybės netekimą bei jos 
atgavimo viltis skaitė Algis Kli- 
maitis. Tada buvo persikelta į 
lietuvių patalpas Holzdamm gat
vėje, kur šeimininkės buvo pa- 
ruošusios lietuviškas vaišes. 
Padainuota lietuvių liaudies 
dainų.
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Baltiečių veteranų sąjungos IX suvažiavimas
J. VARČIUS

Baltiečių veteranų sąjunga 
Kanadoje (Baltic Veterans’ 
League of Canada), buvo įsteig
ta 1978 m., kurią sudaro Bal
tiečių karo veteranų ir kitos 
patriotinės karinio pobūdžio 
organizacijos. Jos tikslas su
vienyti lietuvių, latvių, estų 
karo veteranus ir kitas patrio
tines kultūrines organizacijas, 
kad bendromis jėgomis efekty
viau padėti savo kraštams išsi
laisvinti iš sovietinės okupa
cijos ir atgauti nepriklauso
mybę.

Aktyviausias šios sąjungos 
veikėjas yra jos organizatorius 
Stasys Jokūbaitis, kuris 7 me
tus buvo jos pirmininku ir savo 
sumanumu, veržlumu bei darb
štumu išgarsino šią organizaci
ją Kanados politinėje veikloje. 
Jis užmezgė draugiškus ryšius 
su Kanados žymiais kariškiais, 
parlamento nariais, konserva
torių ir liberalų partijų lyde
riais bei Toronto miesto parei
gūnais. Baltiečių veteranų są- 

studijų ins^tuto narys, kuris 
studijuoja krašto saugumo rei
kalus, ekonomines, industri
nes, diplomatines ir karines 
problemas. Sąjungos pirminin
kas St. Jokūbaitis yra gavęs 
laiškų iš šio instituto prezi
dento gen. Ben G.G. Bell kur 
teigiamai įvertino jo vadovau
jamos organizacijos veiklą.

Baltiečių veteranų sąjungos 
devintasis suvažiavimas įvyko 
1987 m. balandžio 4, šeštadie
nį, 1 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose, kurio pagrindinius 
paruošos darbus atliko pirm. St. 
Jokūbaitis. Tai buvo labai tvar
kingai suruoštas suvažiavimas, 
kur buvo sutikti garbingi sve
čiai, organizacijų atstovai ir 
net spaudos korespondentams 
paskirtas atskiras stalas su 
informacine medžiaga, ko daž
nai trūksta kitų organizacijų 
panašiuose susirinkimuose ar 
suvažiavimuose, sąmoningai ig
noruojant spaudos bendradar
bius.

Suvažiavime dalyvavo 17 ka
nadiečių ir etninių grupių žy
mių svečių: senatorius dr. S. 
Haidasz, Latvijos gen. kons. 
dr. Upenieks, Kanados karinio 
štabo generolas Bruce Legee, 
Kanados parlamento atstovas
A. Witer, Ontario provincijos 
parlamento atstovas Y. Shym- 
ko, Toronto miesto atstovas
B. Grys, Toronto kareivinių 
viršininkas pulk. M. A. Ste
venson, Olandų veteranų pre
zidentas E. 'R. Bishop su po
nia, buvęs parlamento atsto
vas K. Robinson, prel. J. Ta- 
darauskas, kun. A. Simanavi
čius, OEM, KLB krašto valdy
bos pirm. A. Pacevičius, estų, 
latvių ir lietuvių bendruome
nių pirmininkai, svečiai iš
Detroito, Montrealio, Hamil
tono ir St. Catharines.

Suvažiavimo programą su
darė dvi dalys: oficialioji, skir
ta svečių kalboms, ir antroji — 
organizaciniai reikalai. Pirmo
ji dalis pradėta vėliavų įneši
mu, kurių vadovė buvo Kana
dos vėliava, palydima sąjungos 
ir kitų lietuvių šaulių kuopų, 
estų ir latvių organizacijų — vi
so 13 vėliavų.

Sąjungos pirm. St. Jokūbai
tis atidarė suvažiavimą įžan
gine sveikinimo kalba, paryš
kindamas šios organizacijos 
siekius, būtent, tęsti kovą dėl 
Baltijos kraštų išlaisvinimo, 
jų nepriklausorhybės atstaty
mo. Priminė kad šiuos siekius 

stiprina V. Europos ir Ameri
kos vyriausybių sovietinės oku
pacijos nepripažinimas. Bal
tiečių kilmės Kanados pilie
čiai yra ištikimi šio krašto 
laisvės ir demokratijos prin- 
cipamas, pasiryžę aukoti sa
vo gyvybes dėl jos nepriklau
somybės. Po įžanginės pirmi
ninko kalbos, kun. J. Simana
vičius, OFM, perskaitė pras
mingą invokaciją, prašydamas 
Aukščiausio palaimos šios or
ganizacijos kilniems siekiams.

Pagrindinis kalbėtojas se
natorius dr. Stanley Haidasz 
savo 20 minučių kalboje pri
minė tragiškus įvykius 1940 m. 
Baltijos kraštuose, žiaurią 
komunistinę okupaciją ir ne
kaltų žmonių žudymus. Sveiki
no baltiečių veteranus ir ragi
no nepavargti kovoje dėl pa
grindinių žmogaus bei tautos 
laisvės teisių ir savų kraštų 
nepriklausomybės siekimo. 
Laisvės ir demokratijos idea
lai sudaro ne tik organizacijų, 
bet ir Kanados valstybės pa
grindą. Kanada geografiškai ir 

a ’ politiškai bet militaTiškai ran
dasi pavojingoje vietoje, nes 
skiria dvi galingiausias pasau
lyje valstybes. Kanada kariš
kai yra labai silpna valstybė, 
neturi ne tik atominių ginklų, 
bet net nepajėgia savo terito
riją apsaugoti nuo sovietų bom
bonešių ir plaukiojančių po
vandeninių laivų. Yra svarbu, 
kad civilinės karinio pobūdžio 
organizacijos prisidėtų prie 
Kandos krašto saugumo, nes 
Kanados biudžete skiriami 
apie 9 bilijonai dolerių per 
metus gynybos reikalams nėra 
pakankama garantija šio kraš
to suverenitetui apsaugoti.

Po paskaitos vyko dalyvau
jančių svečių sveikinimai, ku
rie gyrė sąjungos veiklą, ra
gino visus narius kovoti už 
laisvės ir demokratijos prin
cipus, ginti žmogus teises ir 
siekti savo tėvų žemių, buvu
sių nepriklausomų Baltijos 
valstybių išlaisvinimo. Par
lamento atstovas A. Witer, ku
ris kiekviena proga parlamen
te primena Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją, perdavė 
Kanados premjero B. Mulron
ey sveikinimą ir padrąsinimą 
nepavargti kovoje dėl savo 
tautų laisvės. Buvo gauti svei
kinimai raštu: Ontario premje
ro D. Petersono, Kvebeko gu
bernatoriaus L. Lemontague, 
kultūros ir pilietybės minis- 
terės Lily Munro, Lietuvos gen. 
kons. dr. J. Žmuidzino, VLIKo 
ir kitų žymių kanadiečių poli
tikų ir valdžios pareigūnų.

Oficialioji dalis buvo baigta 
perskaityta rezoliucija, kuri 
buvo užtvirtinta visų dalyvių 
audringu plojimu. Ji bus pa
siųsta Kanados premjerui B. 

J&L SULIMIERSKI ASSOC
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Mulroney, ministeriams, parla
mento nariams ir valdžios pa
reigūnams. Rezoliucijoje pri
menama 1940 m. birželio 15 d., 
Sovietų Sąjungos armijos įvyk
dyta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomų valstybių 
okupacija, sulaužant tarptau
tines sutartis. Šios valstybės 
buvo įjungtos kaip kolonijos į 
Sovietų Sąjungą, kuriose buvo 
vykdomi nekaltų gyventojų ma
siniai žudymai ir deportaci
jos. Karo metais ir po karo 
Baltijos kraštuose vyko hero
jiškos partizanų kovos iki 1964 
m. su raudonosios armijos ir 
KGB kariniais daliniais.

Padaryti priekaištai Kana
dos vyriausybei, kad ji nepa
rėmė JAV prezidento R. Rea- 
gano politikos sustabdyti ko
munizmo siautėjimą. Kanados 
vyriausybė nori pasilikti “la
bai draugiška” Sovietų Sąjun
gai ir palikti Baltijos valsty
bes komunistų malonei. Rezo
liucija reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų karines pa
jėgas iš Baltijos valstybių ir 
prašo Kanados vyriausybę pa
dėti baltiečiams atgauti lais
vę ir nepriklausomybę buvu
sioms Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybėms.

Sugrojus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnus, vėliavos 
buvo išneštos iš salės. Pirm. 
St. Jokūbaitis paskelbė 1 vai. 
pertrauką ir visus dalyvius pa
kvietė pasivaišinti karštais 
pietumis. Vaišės vyko drau
giškoje aplinkoje, dalyviams 
besišnekučiuojant, atnauji
nant pažintis ir vaišinantis LN 
“Lokio” svetainėje.

Antroji suvažiavimo dalis 
pradėta apie 4.30 v.p.p., kurio
je buvo svarstomi sąjungos or
ganizaciniai reikalai. Pirm. St. 
Jokūbaitis padarė 1986 m. veik
los apžvalgą, iždininkas pa
teikė pajamų-išlaidų apyskai
tą. Diskutuota ateities veik
la ir perrinkta buvusi 12 na
rių valdyba, kurios pirminin
ku išrinktas Stasys Jokūbai
tis. Suvažiavimas baigtas 6 v. 
visų narių pasiryžimu dirbti 
ir aukotis dėl laisvės ir demo
kratijos idealų, siekti sustip
rinta veikla Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybių nepri
klausomybės atstatymo.

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).

Pedagoginio lituanistikos ins
tituto “Rugiapjūtės” pasirody
me, kovo 28 d. Lietuvių namuo
se, surinkta $400 aukų. Aukojo: 
$30 — A. Dailydė, P. Paškus; $25 
— P. Basys; $20 — P. Abromaitis, 
K. Raudys, Z. Girdauskas, J. 
Stravinskas; $15 — E. Stungevi- 
čius; $10 — Z. Didžbalienė, M. 
Jokūbynienė, B. Stanulienė, Br. 
Prakapienė. Kiti prašė pavar
džių neskelbti. Visiems auko
jusiems, parėmusiems Kanados 
jaunimo atstovų vykimą j Jau
nimo kongresą Australijoje, 
nuoširdus ačiū.

Informacija kongreso reika
lais. Šiuo metu Kongresui remti 
Kanados komitetas ruošia pla
čią informaciją, kuri bus iš
siuntinėta visiems atsiuntu- 
siems pirminį registracijos 
blanką. Informacijoje bus pa
teikta visa Jaunimo kongreso, 
stovyklos ir studijų dienų pro
grama. Taip pat visiems bus 
paskambinta, informuojant apie 
kelionę į Australiją. Kelionių 
reikalais jau reikia susirūpinti 
ir įmokėti $250 (amerikietiškais) 
asmeniui iki balandžio 30 d., 
kad užsitikrinti šio laiko skri
dimo kainą. Registracijos rei
kalais skambinti Jūratei Ulec- 
kaitei (416) 928-9353. Kelionių 
reikalais — Bernadetai Abro
maitytei (416) 767-0867. Po ba
landžio 30 d. dar bus galima gau
ti bilietų, bet jau kita kaina.

Buvusių kongreso dalyviu su
sitikimas Pauliaus Kuro rūpes
čiu rengiamas 1987 m. rugsėjo 
mėnesį. Susitikimo tikslas — su
burti praėjusių kongresų atsto
vus, dalyvius bei jų draugus, 
talkinti VI PL Jaunimo kongre
so Australijoje pasiruošimui 

Baltiečių veteranų sąjungos suvažiavime Toronto Lietuvių namuose š. m. balandžio 4 d.; iš kairės: J. Šiaučiulis, 
M. Abarius, kun. A. Simanavičius, OFM, aldcrmanas B. Grys, generolas B. Legee, prel. J. Tadarauskas, adv. A. 
Pacevičius, Latvijos konsulas dr. Upenieks, senatorius dr. S. Haidasz Nuotr. St. Dabkaus

Ontario lavybos strategija susideda iš penkių lanksčių, 
pažangių tarnybų. Jos visos kartu sudaro bendrąjį klestėjimo 

ir našumo pagrindą.
VERSLUI: LAVYBOS, PATARIMO 
IR KVALIFIKACIJŲ AKSTINAI. 
Lavybos patariamoji tarnyba: 
randama daugiau nei penkias
dešimtyje Kvalifikacijų vystymo 
įstaigų Ontario provincijoje, turi 
patyrusius patarėjus, kurie padeda 
verslo įmonėms peržvelgti savuosius 
poreikius lavybai ir išvystyti tokios 
lavybos gaires. Ontario kvalifikacijų 
akstinai: verslai su mažiau nei 200 
darbininkų gali gauti iki 80% paramos 
darbininkų lavybos išlaidoms.

Parama taipgi teikiama reikalingos lavyboms medžiagos 
paruošimui.
DARBININKAMS: AMATUOSE PASITOBULINIMO 
IR PRIEINAMUMO PROGRAMOS.
Amatuose pasitobulinimas: trumpi akredituoti kursai yra 
prieinami Ontario amatininkams, kad besikeičiančias 
technologijas mokėtų tinkamai pavartoti savajame amate. 
Apie Amatuose pasitobulinimo programą amatininkai gali 
daugiau sužinoti kreipdamiesi į apylinkines amatų mokymosi 
įstaigas, jų unijas, arba skambindami telefonu Lavybos 
greitąja linija.
Prieinamumo programos: Ontario pagrindinių kvalifikacijų 
programa moko skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos 
mokslų ir skaitytyvų (kompiuterių) naudojimo. Daugumas 
kursų yra teikiami Ontario pritaikomojo meno bei 
technologijos kolegijose. Speciali parama teikiama 
padengimui vaikų priežiūros, transportacijos ir buto 
išlaidų lavybos metu.
Specialus Projekto fondas remia bendruomenės grupes, 
kurios vysto naujus lavybos būdus bei technikas.

Ontario provincijos lavybos strategija.
Tai svarbi nuolatinį Ontario gyventojų gerbūvio 
vystymąsi užtikrinanti iniciatyva. Lavyba dėl 

-<••• a •> • „ geresnės Ontario ateities yraJi visiems teikia naudos. kiekvieno reikalas.

® Ontario GREITOSIOS LINIJOS tel. 1-800-387-5656
Minister.Hon.Gregorysorbara (Informacija teikiama angliškai ir prancūziškai.)
Premier. Hon David Peterson

Ontario 
lavybos strategija.

Tai daugiau 
nei visų dalių 

v v

suma.

bei padėti Kanados atstovams j 
jį nuvykti. Pauliui talkina bu
vusios kongreso dalyvės Gražina 
Ignaitytė, Giedrė Čepaitytė ir 
Laima Beržinytė. Kadangi nėra 
visų buvusių kongresų atstovų 
sąrašų, prašome visus kaip ga
lima greičiau susisiekti su 
Paulium Kuru, skaminti tel. 
(519) 837-0780 ar Laima Berži- 
nyte tel. (416) 766-2858.

Kelionės į Australiją. Pasi
renkant išvykimo datas, reikėtų 
atsiminti, kad kelionė iš Toron
to per Ramųjį vandenyną į Aust
raliją truks dvi dienas. Kong
reso pradžia yra gruodžio 19. 
Gruodžio 20 d. — registracija 
ir kongreso atidarymas bei susi
pažinimo šokiai. Gruodžio 21 d. 
Sydnėjuje prasideda studijų 
dienos. Yra būtina, kad visi at
stovai dalyvautų bent studijų 
dienų pradžioje. Dalyviai bei 
turistai turėtų derinti savo ke
lionės planus su įvairiais Jau
nimo kongreso įvykiais pagal 
anksčiau skelbtą Jaunimo kon
greso tvarkaraštį. Buvusių kon
greso dalyvių suvažiavimas pra
sideda Sydnėjuje gruodžio 21 d.

Į Jaunimo kongresą galima 
skristi dvejopai: 1. per Ramųjį 
vandenyną (Hawaii, Fiji . . .) 2. 
per Helsinkį ir tolimuosius ry
tus (Singapūrą, t.t.). Šiuo metu 
PUS valdyba yra užsakiusi vie
tų kelionei per Ramųjį vandeny
ną. Išvykimas: gruodžio 15, 16, 
17, 19, 25, 1987 m. iš Los Ange
les į Sydney; gruodžio 16, 20, 
1987 iš San Francisco į Sydney. 
Grįžimas pagal pasirinkimą: 
sausio 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 iš 
Melbourno į Los Angeles. Iš 
anksto įmokėjus $250 amerikie
tiškais, asmeniui iki balandžio 

30 d., 1987, kelionės kaina per 
Ramųjį vandenyną nuo San 
Francisco ar Los Angeles į Syd
ney ir atgal iš Melbourno į Los 
Angeles yra $1365 (amen). Bus 
organizuojami grupiniai skridi
mai (jeigu susidarys pakanka
mas skaičius) iš Toronto į Los 
Angeles ar San Francisco. Prie 
sumos $1365 (amen) reikia dar 
pridėti kiek kainuos kelionė iš 
Toronto į Los Angeles ar San 
Francisco.

Kiek kainuos skridimas iš To-

Holokaustas mokyklų programose
1985 m. pradėta siūlyti įves

ti į mokyklų mokslo progra
mas Kanados sostinėje Otavo
je kursą apie žydų holokaustą. 
Pavyzdžiu buvo nurodoma To
ronto North York švietimo ko
misijos naudojama programa. 
Žydų organizacijos “B’nai 
Brith” atstovai buvo pagrin
diniai siūlytojai ir atitin
kamos medžiagos pateikėjai.

1986 m. pabaigoje speciali 
Otavos švietimo komisijos 
pakomisė paruošė taisykles 
programai sudaryti apie ho
lokausto programas ir pasiū
lė paskirti $90,000 galuti
nėms programoms sudaryti. 
Taip pat pasiūlyta, kad “B’nai 
Brith” atstovas būtų įtrauk
tas į programų sudarymą kaip 
specialistas. Šis pasiūlymas 
su nedideliais pakeitimais 
buvo 1987 m. pradžioje Ota
vos švietimo komisijos mokyk
lų patikėtinių priimtas.

Kilo reakcija prieš pasiūly
tą vienašališką programą iš 

ronto per Helsinkį ir Singapū
rą dar nėra žinoma. Šiuo metu 
su Finnair bendrove vyksta de
rybos. Artimiausiu laiku bus 
paskelbta. Galintiems išvykti 
prieš gruodžio 1 d., 1987 m., yra 
galimybė prisijungti prie stu
dentų kelionių ir porai dienų 
sustoti Tokijo ar Kuala Lam- 
pur miestuose.

Informacijos bei kelionių re
gistracijos reikalais kreiptis 
į B. Abromaitytę Toronte: tel. 
(416)767-0867. Gabija 

kitų etninių grupių, juoba, 
kad tai buvo padaryta neatsi
klausus švietimo komisijos 
sudarytos pakomisės daugia- 
kultūriniams reikalams. Ati
tinkamai rašyta raštai ir kel
ta žodžiu posėdžiuose, reika
laujant, kad programa būtų 
pakeista į studijas apie taut- 
žudystes, ne tik apie holo
kaustą.

Labai aktyviai šioje akcijo
je pasireiškė ukrainiečiai ir 
ypač arabai, kurių Otavoje esa
ma apie 20,000, ir apie 4,000 
jų vaikų lanko mokyklas. 1987 
m. vasario 23 d. viešame švie
timo komisijos posėdyje buvo 
pareikšta daug nepasitenkini
mo vienašališka programa. 
Uždarame posėdyje švietimo 
komisijos mokyklų patikėti
niai 16 prieš vieną nubalsa
vo, kad programa bus apie 
“žmogaus nusikaltimus žmo
niškumui” ir apims visų lai
kų įvairias tautžudystes.

Dabar etninės grupės yra
pakviestos pateikti medžia
gą galutiniam programos su
darymui.

Iš lietuvių irgi buvo para
šyti laiškai prieš posėdį vi
siems mokyklų patikėtiniams, 
pareiškiant nepasitenkinimą 
pasiūlyta vienašališka pro
grama ir pridedant pavyzdžių 
iš tautžudystes prieš lietu
vius. Dabar renkama medžiaga 
anglų kalba, kuri bus įteikta 
daugiakultūrių reikalų pako
misei. J.V. Dns.

h> Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Atsiremti į dabartį
AURELIJA BAJLAŠAITIENĖ

Atsiliepiant į “TŽ” J. R. 
straipsnį aktualia Vasario 
16-osios minėjimų tema, ne 
vien diskusijos yra svarbu, 
bet tai,, kad tų tradicinių 
minėjimų rengėjai ir inicia
toriai atkreiptų dėmesį į spau
dos balsą, kuris yra gyva ir 
tiksli visuomenės reakcija. 
Jei nepriklausomybės atstaty
mo sukakties diena yra viena 
iš svarbiausių mūsų tautos 
švenčių, kurios tikslas — mū
sų tautinės sąmonės atgaivi
nimas, konkrečios kovos už 
prarastą laisvę įprasminimas 
ir paskatinimas, tai dabarti
niai minėjimai to uždavinio 
neatlieka. Girdime ilgas pa
skaitas, kartojamus visiems 
žinomus senos ir naujos isto
rijos faktus, baigiant tuščiais 
šūkiais. Tikrumoje dalyvavi
mas tokiuose minėjimuose jau 
yra tapęs vien sunkios parei
gos atlikimu. Vyresnioji kar
ta, kurios mintyje dar gyvi 
laisvės praradimo prisimini
mai, jaučia savyje įsipareigo
jimo jausmą, bet jaunesnieji 
nėra taip lengvai įtikinami, 
kad vien klausymas ilgų kalbų, 
tradicinė meninė programa ir 
vaišės su padėkomis, rezoliu
cijomis ir proklamacijomis tu
ri bet kokią konkrečią prasmę.

Esame iš prigimties svajoto
jai, retai žvelgiantys j gy
venimo realybę, todėl ir dide
lė dalis mūsų darbų nėra sėk
minga. Iš kažkur paveldėta tra
dicija, kad memorandumai ir 
rezoliucijos yra veiksmas ir 
kovos už laisvę įrodymas, yra 
naivi ir beprasmiška. Gyvena
me demokratijose, kurių meto
dai, aplinka ir sistema turėjo 
mus išmokyti ne vien moder
nėti mūsų veikloje, bet taip 
pat mus įtikinti, kad dabarties 
pažinimas yra būtinas mūsų 
egzistencijai užtikrinti. Visa 
tai, ką mes vadiname “veikla”, 
yra daugiausia popierizmas, 
kalbos ir paskaitos, lankymai
si, nuotraukų dąrymas ir tąp- 
pusavyje lenktyniavimas. Jei 
lenkai turi savo egzilinę vy
riausybę, o didžiausia pasau
lyje amžinų emigrantų masė, 
t. y. žydai, konkretizuoja 
savo veiklą, išnaudodami kiek
vieną politinį momentą ir rei
kalauja iš saviškių visiškos 
vienybės, kai išeina iš savo 
visuomenės ribų, tai mes mū
sų įvairių veiksnių atstovuo
se to nematome. Mūsų vado
vaujančių asmenų energija 
yra sukaupiama į savitarpio 
nesusipratimų išlyginimą ar
ba naujų iškėlimą.

Mūsų veiksniai vis dar ne
gali pasidalinti veiklos sriti
mis, staiga nutarus, kad tik 
“politinė veikla" turinti dau
giausia prestižo, todėl vyksta 
varžybos ir kyla nesantaika. 
Mano siūlymas būtų, kad visi 

veiksniai sudarytų vieną koali
ciją politinių partijų pavyz
džiu: iš savo valdybų paskirtų 
po vieną ar kelis asmenis VIE
NAM BENDRAM DARBUI — 
Lietuvos bylos kėlimui. Tos 
koalicijos branduolys turėtų 
savo atstovaujamų veiksnių 
pilnus įgaliojimus, o didžių
jų demokratijų institucijose 
ir įstaigose turėtume tik VIE
NĄ bendrą grupę, atstovaujan
čią visiems lietuviams. Tuo 
būdu sumažėtų energijos eik
vojimas beprasmiškom lenkty
nėm, veikla būtų žymiai stip
resnė ir būtų pasiekta geres
nių rezultatų. Socialinė, kul
tūrinė ir kitokia veikla būtų 
tęsiama, nedaloma, neblaško
ma. Kodėl negalime imti pa
vyzdžiu valstybės aparato, ku
rį sudaro įvairios ministeri
jos, turinčios tiesioginę savo 
užduotį? Kol bus kovojama už 
pirmavimą politinėje veikloje, 
kol mūsų didieji minėjimai 
bus organizuojami atmestinai 
su pagrindiniu tikslu pasipi
nigauti ir tuos pinigus paskirs
tyti, tol negalime tikėtis kon
krečių vaisių, nors per minė
jimus sakytume gražiausias 
kalbas ir skelbtume kilniau
sius šūkius.

Gera valia, jei tikime mūsų 
himno žodžiais “vienybė te
žydi”, turėtų tapti mūsų gy
venimo realybe, nuomonių 
skirtumuose jieškant bendrų 
elementų, juos sujungiant vie
nam bendram tikslui — Lietu
vos laisvės atgavimui. Be vie
nybės nieko nepasieksime. Va
sario 16-osios minėjimas, ku
rio rengimas būtų pavestas 
specialiam visuomenės atsto
vų komitetui, galėtų atkelti 
vartus ir mūsų jaunimui, kad 
būtų išgirstas ir jo balsas, 
kad būtų pripažinta ir jam tei
sė projektuoti, planuoti ir da
lyvauti. Reikia taip pat sutikti 
su tuo, kad jau laisvėje išsi
mokslinęs ir subrendęs lietu
viškas jaunimas gali turėti pui
kių idėjų, nes jiems yra arti
miau: pažįstama>)gyvenamojo 
krašto psichika-ir metodai.

J. R. skatina gyventi dabar
timi ir planuoti ateitį. Norė
čiau dar pridėti, kad jau lai
kas nustoti gyventi praeitimi, 
ją paliekant istorijos vadovė
liams, muziejams ir archy
vams. Neatsirėmę į dabartį, 
neturėsime ateities.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

<1. netikėtai susitikęKlivlando skautų Kaziuko mugėje 1987 m. kovo 29
Suvalkų trikampio lietuviai: T. GRIGUTYTĖ ir V. JANKAUSKAS

Nuotr. V. Bacevičiaus

į m t , __ 2 ’ e*

Penki milijonai metinių pajamų
Toronto Lietuvių kredito 

kooperatyvo “Parama” 34-tas 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 22 Lietuvių namuose. Su
sirinkime dalyvavo 362 regis
truoti nariai.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė valdybos pirm. Dainius P. 
Vaidila. Tylos minute prisi
minti ir pagerbti 54 1986 me
tais mirę nariai. Dr. E. Birgio- 
las, valdybos sekretorius, per
skaitė 1986 m. metinio susirin
kimo protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų.

Valdybos pirmininkas savo 
trumpame pranešime, apžvel
gęs gerėjančių Kanados, o 
ypač Ontario provincijos, eko
nominę padėtį, pranešė kad 
“Parama” per 1986 metus pa
augo virš 8 mil. dol. ir aktyvai 
pasiekė daugiau nei 58 mil. 
dolerių. Labiausiai išaugo 
kasdieninių palūkanų sąskai
ta. Taip pat įvesta nauja GIC 
(garantuotų investavimo cer- 
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Švęskite vietinės 
valdžios 
savaitę

tifikatų) sąskaita, kuri, tiki
masi, taip pat patiks taupyto- 
jams.

Pagal įstatymą kredito uni
jos privalo sudaryti 5% rezer
vus. Dėl greito augimo tai ne
lengvas “Paramai” uždavinys, 
bet jau yra sudarytas virš 2 
milijonų rezervas. Baigdamas 
padėkojo visiems už pasitikė
jimą ir bendradarbiavimą. Po 
to į sceną pakvietė du studen
tus: Kristiną Janavičiūtę ir 
Darių Ross, kuriems įteikė 
šių metų stipendijas po $750.

Iždininkas V. Aušrotas, pa
teikdamas 1986 m. apyskaitą, 
pasidžiaugė, kad “Parama” tu
rėjo labai sėkmingus metus. 
Kapitalas paaugo 8.6 mil. do
lerių, t.y. 17.5%. Nekilnojamo 
turto paskolos pakilo virš 3.5 
mil. dol. ir pasiekė $13,168,336 
sumą.

“Parama” vėl sumažino mor- 
gičių nuošimčius iki 8.75%. 
Valdyba džiaugiasi, kad “Pa

j

rama” gali padėti savo na
riams, ypač naujakuriams.

Paramos metinės pajamos 
pirmą kartą peržengė 5 mili
jonus dolerių. (Prieš dešimt 
metų buvo peržengtas tik vie
nas milijonas). Metų pelnas 
dvigubai didesnis nei 1985 me
tų — $622,276 ir perkeltas į 
rezervą, patenkinant valdžios 
reikalavimus. Mūsų rezervai 
metų gale pasiekė $2,152,802 
— 3.7% visų indėlių. Pasiekusi 
5% visų indėlių rezervą, “Pa
rama” galės mokėti dar geres
nius nuošimčius savo nariams 
ir imti mažesnius iš skolinto
ju-

Per 1986 metus “Parama” 
paaugo 260 nariais ir turi 5740 
narių, kurių indėlių vidurkis 
pasiekė $9,500.

Aukoms ir organizacijų pa
ramai 1986 metais buvo išleis
ta $26,685.

Kredito komiteto praneši
mą perskaitė T. Stanulis. 
Paaiškėjo, kad 1986 metais 
buvo patvirtintos 748 pasko
los $34,761,870 sumai. Prie
žiūros komiteto pranešimą 
perskaitė A. Jucys. Susirin
kimas visas apyskaitas pa
tvirtino be diskusijų.

Rinkimus pravedė komisija: 
St. Grigaliūnas, B. Jankaus
kienė ir Eug. Rovas. Valdybon 
perrinktas H. Stepaitis ir kre
dito komitetan T. Stanulis — 
abu aklamacijos būdu. Į prie
žiūros komitetą buvo du kan
didatai. Balsų dauguma buvo 
išrinktas Gintaras Dalinda, 
C.A., dirbantis draudimo 
bendrovėje kaip finansinio 
planavimo direktorius ir tu
rįs gerą patyrimą bankų re- 
vizijos" darbe.

Susirinkimas priėmė kelis 
pasiūlymus bei sumanymus. 
Dalyviai buvo pavaišinti py
ragaičiais ir kavute.

Vytautas Aušrotas

Lietuvos krikščionybės sukakties informacija
Sol. Lilija Šukytė, sol. Vilija 

Mozūraitytė, akompanuojant pia
nistei Ramintai Lampsatytei, ir 
Lietuvių operos choras atliks kon
certo programą Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus akademijo
je, kuri įvyks birželio 28 d. va
karą Vatikane audiencijų salėje.

Prof. Vytautas Vardys skaitys 
paskaitą “Krikščionybė lietu
vių tautos istorijoje” Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus komi
teto rengiamoj akademijoj - bir
želio 28 d. vakarą, Vatikano 
audiencijų salėje.

Romos garsioje Angelo pilyje 
ir soduose birželio 28 d. vaka

Pianistė DALIA SAKAITĖ iš Niujorko atliks dalį meninės programos, 
Toronto “Volungės” metiniame koncerte, kuris įvyks 1987 m. gegužės 3 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje

AfA 
POVILUI DUNDERUI 

mirus,

jo sūnų PAULIŲ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto kėgliavimo klubas

rą, po didžiųjų iškilmių ir aka- 
demijos-koncerto, bus Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus daly
vių ir svečių pobūvis-vakarienė. 
Programoje tautinių šokių an
sambliai, vadovaujami Galinos 
Gobienės.

“Krikščionybė Lietuvoje”, isto
rinis kolektyvinis veikalas nuo 
priešmindauginių iki šių laikų, 
redaguojamas prof. Vytauto Var- 
džio, apie 670 psl., renkamas 
“Draugo” spaustuvėje Čikagoje 
ir iš spaudos išeis š. m. gegužės 
pabaigoj ar birželio pirmomis 
dienomis. Bronius Kviklys, pa
sinaudodamas savo turtingu ar
chyvu, rengia Lietuvos krikščio
nybės jubiliejui paminėti vaiz
dinę dokumentinę parodą. Ji 
bus rodoma per JAV centrines 
iškilmes Čikagoje lapkričio 26- 
29 d. d. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje.

Vykdomasis komitetas

Toronto lietuvių tautinių šokių grupės “Atžalyno" paviljonas, įrengtas 
Lietuvių namuose Užgavėnių karnavale Nuotr. St. Dabkaus

Junkitės savo victinėn šventėn — sužinokite 
kaip svarbi yra jums vietinė valdžia.

Supraskite kaip ji aprūpina jus vandeniu 
bei elektra... mokyklomis bei knygynais... 
keliais bei transportacija...

policija bei ugniagesyba... socialinėmis bei 
sveikatingumo tarnybomis...

šiukšlių rinkimo svarba... 
parkais bei atgaiva... ir bendruomeniniu 
planavimu...

Vietinė 
valdžia...
“Čia pat kur gyvenate”

Ministry of

Hon. Bernard Grandmaitre
Ontario Minister



Jaunieji menininkai, atlikę programą 1987 m. kovo 8 jauny talentų popietėje Anapilyje. Iš kairės sėdi: G. Neįma
nąs, V. Liačas, A. Batūra, L. Underys, V. Underytė, D. Batūraitė, J. Macijauskaitė; stovi: G. Batūra, D. Baršauskai- 
tė, L. Šipelytė, K, Baršauskaitė, L. Mockutė, V. Bijūnaitė, T. Liačas Nuotr. B. Tarvydo

Iš jaunimo literatūros bandymų
Audrės Kubiliūtės detektyvinė istorija

Vilniaus gatvių pavadinimai
Senojo Vilniaus gatvėvar- 

džiai yra kilę natūraliu būdu. 
Jie nebuvo sugalvoti miesto sa
vivaldybės arba krašto valdo
vų. Gatvė, vedanti į Trakus bu
vo logiškai vadinama Trakų 
gatve; gatvė, pravesta šalia 
bazilijonų vienuolyno, vadi
nosi Bazilijonų, o gatvė, ku
rioje buvo skerdžiami gyvu
liai ir parduodama mėsa — 
Mėsinių.

Valdžioms besikeičiant, gat- 
vėvardžiai dažniausiai lik
davo tie patys, tik buvo ver
čiami į kitą kalbą. Pvz. vokie
čių gatvė lenkiškai vadinosi 
Niemiecka, rusiškai — Nemec- 
kaja, o Brauno atlase (1550 m.) 
— Die deutsche Gasse. Carinė 
valdžia buvo pakeitusi kai ku
riuos gatvėvardžius, tačiau tie 
pakeitimai nebuvo gausūs.

Antroje XIX š. pusėje, kai 
pro Vilnių buvo nutiesta pir
moji Lietuvoje geležinkelio 
linija, jungianti Petersbur- 
gą su Varšuva, miestas ėmė 
sparčiai augti. Šis augimas 
jau buvo planuojamas, gatvės 
buvo tiesios ir miesto galvų 
krikštijamos joms patinka
mais vardais. Cariniais lai
kais sugalvoti gatvėvardžiai 
dažniausiai politinio atspal
vio neturėjo.

Lenkų valdymo metais Vil
niaus gatvėvardžiai buvo kai 
kur pakeisti. Lenkai vadino 
gatves savo karvedžių, meni
ninkų ir poetų vardais. Gatvė, 
kuria generolo Belinos-Praž- 
movskio ulonai 1919 m. balan
džio 19-tos dienos ankstų rytą 
įsiveržė į Vilnių ir išvaikė už
simiegojusius raudonarmie
čius, tapo pavadinta ui. Beliny 
(dabar Liepkalnio). Savo gat
ves turėjo maršalai — Pilsuds
kis ir Rydz-Smigly, generolai 
Želigovskis, Šeptickis ir mi
nėtas Belina. Atsirado Micke
vičiaus, Kosciuškos, Ožeškie
nės, Moniuškos, vysk. Bandurs- 
kio, Slovackio ir kitų daugiau 
ar mažiau žinomų lenkų gat
vės. Kai kurie lenkų sukurti 
gatvėvardžiai, pvz. Želigovs
kio, nebuvo sekančioms val
džioms priimtini.

Gatvėvardžiai pagrindinai 
pasikeitė po II D. karo. Su 
šventovėmis susiję gatvėvar
džiai ateistinės sovietų val
džios buvo nepageidaujami. Ir 
taip Šv. Marijos Magdalenos 
gatvė buvo pavadinta Janonio 
gatve, Šv. Ignoto — Giedrio, 
Šv.Jono — Sruogos, Visų šven
tųjų — Lazdynų Pelėdos, Auš
ros Vartų — Gorkio, Šv. Jokū
bo — Didžiulio, Šv. Pilypo — 
Angariečio, Šv. Onos — “Tie
sos”, Šv. Mykolo — Biliūno, 
Šv. Kazimiero — Vito, Šv. Ste
pono — Tarybų ir Šv. Nikode
mo — Liepų.

Vienuolynų vardais vadina
mos gatvės irgi gavo kitus var
dus. Benediktinų gatvė dabar 
vadinasi Žuko, Domininkonų 
— Garelio, Bazilijonų — Jace- 
nevičiaus, Bernardinų — Pi
lies, Pranciškonų ir Šv. Mika
lojaus — Kretingos, Augustini- 
jonų — Siauroji, Karmelitų — 
Biržų ir Bonifratrų — Guce
vičiaus.

Bonifratrų gatvėje gyveno 
Vilniaus universiteto profe
sorius Mykolas Roemeris. Jo 
butas teisių fakulteto stu
dentams buvo gerai žinomas, 
nes profesorius ten juos 
kviesdavosi egzaminams. Vo
kiečių okupacijos metais pro
fesoriui išvykus iš Vilniaus, 
jo giminaičio lenko padeda
mas lenkų pogrindis spausdi
no jo buto laikraštuką “Nie- 
podleglosc”. Nieks neįtarė, 
kad lietuvio bute tai būtų 
galima daryti. Roemeriui grį
žus, šio laikraščio spausdi- 
nimas buvo perkeltas į vizi- 
tiečių vienuolyną.

Dingo taip pat su žydų tikė
jimu surišti gatvėvardžiai. Dar 
dabar žydų ortodoksų spaudo
je minimas Gaonas Elijas savo 
vardo gatvės nebeturi. Ji va
dinasi Stiklių gatve. Strašuno 
gatvė tapo Žemaitijos, o Žydų 
— Stiklių skersgatviu. Žydų 
gatvės dalis yra užstatyta, o 
ten stovėjusi 1572 m. baigta 
statyti sinagoga buvo nugriau
ta, nors ją ir buvo galima at
statyti.

Nebuvo pasigailėta nė orto
doksų. Šv. Dvasios (cerkvės) 
gatvė dabar vadinasi Birštono, 
o Šventikų — Margytės.

Kalvarijų gatvė, kuria kas 
metai apie 100.000 maldinin
kų su procesijomis eidavo 
lankyti Kalvarijų stacijų, da
bar pavadinta Dzieržinskio 
vardu. Išganytojo skersgatvis 
(rusiškai Spaskaja), vedantis 
tiesiai į Spaso (Išganytojo) 
Vilnių supančios gynybinės 
sienos vartus, dabar vadinasi 
Bokšto skersgatviu. Nebėra 
Vilniuje Maldininkų, Šv. Jac
kaus, Jėzuitų, Mahometonų, 
Vysk. Matulevičiaus, Šv. Pet
ro ir Povilo, Mečetės, Vysk. 
Valančiaus ir Šv. Vincento 
gatvėvardžių.

Prof. Jonas Palionis, lietu
vių kalbos komisijos pirmi
ninkas, Vilniaus “Tiesos” 1986 
m. rugsėjo 23 d. laidoje pikti
nasi, kad pokario metais mies
tų vykdomieji komitetai, norė
dami įamžinti partijos, vals
tybės bei partizaninio judėji
mo veikėjų vardus, “išleido iš 
akių kai kurių senųjų pavadi
nimų istorinę reikšmę”. Tai 
tiesa, tačiau kitur profeso
rius rašo: “Kai kurių tokių pa
vadinimų, ypač tų, kurie ne
buvo paveldėti iš tolimos pra
eities ir vėlesniais amžiais 
buvo dažnai kaitaliojami pri
klausomai nuo valdančių 
sluoksnių klasinių interesų 
(pvz. Šv. Dvasios g., Išganytojo 
g., Visų Šventųjų g. ir pan.), 
pakeitimas yra visiškai patei
sinamas”.

Čia prof. Palionis turi gal
voje religinio pobūdžio gatvė
vardžius, kurie yra vieni iš se
niausių. Visų šventųjų gatvė- 
vardis buvo žinomas dar prieš 
Lazdynų Pelėdos gimimą, Šv. 
Dvasios cerkvės gatvė nuo se
nų laikų buvo žinoma kaip 
Cerkvės gatvė, o Išganytojo 
skersgatvį carinė valdžia lo
giškai pavadino “Spaskaja”. 
Šv. Jono, Aušros Vartų ir Do
mininkonų gatvėvardžiai buvo 
žinomi dar XVIII š. ir jokie 
“valdantieji sluoksniai” jų 
nekaitaliojo, tačiau jie nie
kad dėl savo religinio pobū
džio nebus sovietų grąžinti.

Vykdomieji miesto komite
tai tikrai dosniai komunisti
nius veikėjus apdovanojo jų 
vardo gatvėmis. Dzieržinskis, 
Pševalskis, Kapsukas, Karo
sas, Montvila, Angarietis, 
Eidukevičius, Garelis, Čar- 
nas, Žukas, Jacenevičius, 
Margytė ir Vitas turi savo var
do gatves. Kad nebūtų skriau
dos mažiau žinomiems komu
nistams Vilniuje, yra Komu- 
narų, Komjaunimo ir Pionie
rių gatvės. Ilgiausiai savo 
vardo gatvės laukė Stalino 
saulės parvežėjas Justas Pa
leckis. Jo vardu ne per seniau
siai buvo pavadinta Totorių 
gatvė ir jos tąsa — Jėzuitų 
skersgatvis, kuris ligi to lai
ko irgi vadinosi Totorių gat
ve. Totorių gatvė taip buvo 
šimtmečiais vadinama, ir jo
kie “valdantieji sluoksniai” 
nebuvo to vardo pakeitę. Jei
gu reikia, Paleckio vardu ga
lima pavadinti kokio nors nau
jo rajono gatvę, o Totorių gat
vės vardą — grąžinti.

Savo vardo gatves arba aikš
tes turi sovietų ir carinės

Rusijos karvedžiai — Obucho- 
vas, Suvorovas, 1920 m. liepos 
14 d. Vilnių užėmęs Gajus, 
maršalas Krylovas, Kutuzovas, 
Černiachovskis ir rehabilituo- 
tas Putna. Eiliniai kareiviai 
turi Tankistų, Lakūnų, Parti
zanų gatves ir Raud. armijos 
prospektą.

Vilnius — poetų ir rašytojų 
miestas, todėl čia yra Vanagė
lio, Giros, Janonio, Cvirkos, 
Vienuolio, Kudirkos, Daukšos, 
Žemaitės, Biliūno, Strazdelio, 
Sirvydo ir Sruogos gatvės; ma
žiau žinomiems yra paskirta 
Rašytojų gatvė. Nepamiršti ir 
nelietuviai: Mickevičius, Ku- 
pala, Ševčenka, Gogolis, Siro- 
komla, Skorina, Kraševskis, 
Puškinas ir socrealizmo kūrė
jas Gorkis, kuriam paskirtos 
net trys sujungtos į vieną gat
vės: Aušros Vartų, Didžioji ir 
Pilies. Jos šimtmečiais kaip 
tokios buvo žinomos, o Gorkis 
su Vilniumi nieko bendro ne
turėjo.

Pati svarbiausia Vilniaus 
gatvė — Gedimino dabar vadi
nasi Lenino prospektu. Šios 
gatvės, atsiradusios XIX š. 
pradžioje, vardas keitėsi pa
gal miesto valdovų norus. Ca
riniais laikais ji vadinosi Šv. 
Jurgio prospektu, lenkų — Mic
kevičiaus, vėliau Gedimino, 
Stalino ir galiausiai Lenino 
prospektu. Didžiausia Vil
niaus aikštė — Lukiškių irgi 
pavadinta Lenino vardu. Ta 
aikštė šimtmečiais buvo Lu
kiškėmis vadinama. Leninas 
turi šiek tiek bendro su Vil
niumi, nes jis čia 1895 m. lan
kėsi ir vieną naktį nakvojo.

Vilniaus gatvėvardžius ga
lima rasti leidyklos “Mintis” 
1964 m. išleistoje knygoje: 
“Vilnius — adresno spravoč- 
naja kniga”. Vilniaus vieto
vardžiai ir gatvėvardžiai yra 
išnagrinėti J. Jurkšto knygoje 
“Vilniaus vietovardžiai”, ku
rią išleido “Mokslas” 1985 m. 
Vilniuje. J.B.

Toronto Prisikėlimo parapijos choras vienoje paskaitoje iš serijos "Krikščionybė Lietuvoje” atliko religinio po
būdžio įžangą Nuotr. Stp. Varankos

A. TYRUOLIS

Vyresnioji lietuvių rašytojų 
karta išeivijoje, o kartu ir pati 
grožine literatūra besidominti 
visuomenė vis dažniau ir daž
niau pasigenda jaunosios, jau 
už Lietuvos ribų gimusios ir 
augusios kartos literatūrinio 
pasireiškimo. Tai ypač pir
miausia pasakytina apie be
letristinę kūrybą. Poezijoje 
ledai buvo pralaužti dar 1969 
m., kai pasirodė jaunųjų poe
zijos rinkinys “Tiltai ir tu
neliai” (išleido “Ateities” 
leidykla). Nauju poetiniu žo
džiu čia prabilo 10 jaunųjų 
mūsų poetų, jau augusių ir 
brendusių daugiausia už Lie- 
tuvos ribų. Praėjusiais me
tais mažesnė keturių jaunų
jų autorių grupelė susibūrė
į rinkinį “Keturi” (išleistą 
taipgi “Ateities” leidyklos).

Beletristikos jaunimui ra
šyta jau ir anksčiau, bet dau
giausia vyrėlesnės kartos ar 
jau ir kiek anksčiau šiame 
žanre pasireiškusių autorių. 
Tik dabar eina kalba ne tiek 
apie jaunimo literatūrą, kiek 
apie tą literatūrą kurti pra
dedančius autorius.

Naują žingsnį čia žengė jau
na autorė Audra Kubiliūtė, 
dar ne per seniausiai baigu
si Pedagoginį lituanistikos 
institutą Čikagoje. Pažymė
tina, kad ir keli kiti jaunieji 
autoriai buvo baigę tą insti
tutą, padedantį jiems laisves
niu lietuvišku kūrybiniu žo
džiu pasireikšti.

Savo intriguojančiu pava
dinimu “Nepaprasti įvykiai 
aštuonioliktoje gatvėje” iš
leistoj knygoj A. Kubiliūtė 
davė lietuviško mokyklinio 
jaunimo įsijungimo į detek
tyvinį nuotykį vaizdą, kur pa
rodytas jaunimo sumanumas 
kovojant su visuomenės ydo
mis. Tos rūšies literatūra 
daugiau mėgiama anglosaksų 
pasaulyje. Nei ankstesnėj, 
nei dabartinėj lietuvių li
teratūroj panašios temos ne
buvo plačiau nagrinėtos, iš
skyrus vieną kitą retą išimtį. 
Tad A. Kubįliūtės beletristi
nis bandymas bus kaip ir nau
jas, artimesnis gyvenamajam 
metui ir aplinkai. Ar kas au
torei turėjo įtakos, nežinia, 
tik pradėdama pasakojimą ji 
pažymi: “Bridgeview miesto 
ir aštuonioliktos gatvės gy
ventojai ir vietovės yra au
torės vaizduotės išdava”.

Medžiagos apysakos siuže
tui galėtum užtikti kartais ir 
dienos žiniose, kurių didelia
me krašte nuolat pasitaiko. Vy
riausia veikėja Šarūne Klevai- 
tė, kurios dėdė buvo dirbęs po
licijoj, su savo drauge Kristi
na Alkyte ir nemažu būreliu 

kitų jaunuolių padeda išaiš
kinti banko čekių knygelių ir 
apsipirkimo kortelių suklasto
jimo “didvyrius”, kuriuos su
sekdami anie pasiryžėliai at
lieka paminėjimo vertą darbą 
ir deramai pasitarnauja tvar
kos įstatymo vykdytojams. 
Jaunųjų seklių darbas čia su
sietas ir su jų mokslo bei mo
kyklinių parengimų pavaizda
vimu. Pasakojimo eiga vyksta 
su pakankama įtampa, kol po 
tam tikrų, kartais ir skaudes
nių pastangų pasiseka pasiek
ti pageidaujamą tikslą. Į pa
sakojimą įdėta vietom ir die
noraštinio pobūdžio įtarpų. 
Kai kur tik trumpais brūkš
niais nubrėžta kiek sudėtin-
gesnė situacija, kai kur gal 
pasigestum tvirtesnio veiksmo 
pagrįstumo. Vis dėlto jauno-
sios autorės pastangos nar
plioti tos rūšies įvykį tikrai 
pasigėrėtinas, nors ir daugiau 
dėmesio sukaupta pačiam nuo
tykiui, kaip psichologiniam 
charakterio atskleidimui.

Tikėkimės, kad autorė savo 
beletristiniu sugebėjimu reik
šis ir toliau, duodama naujų 
ir daugiau lietuviško siuže
to istorijų ne tik jauniesiems, 
bet ir vyresniesiems, tuo pri
sidėdama prie lietuvių išeivi
jos grožinės literatūros toli
mesnio reiškimosi ir tęstinu
mo.

Autorės kalba palyginti ge
ra. Tas pat pasakytina ir apie 
rašybą. Tik retkarčiais pasi
taiko vienas kitas angliško 
akcento posakis. Yra šiek tiek 
skiriamųjų ženklų riktu, bet 
žymiai mažiau, negu ne vieno 
vyresniųjų rašytojų raštuose.

Apskritai šią jaunosios au
torės knygą, turinčią ir tam 
tikros auklėjamosios reikš
mės, mielai paskaitys jauni
mas, bet ir vyresniesiems bus 
ne pro šalį žvilgterti, kiek 
sumanumo ir ryžto parodo jau
nimas kovojant su visuomenės 
ydomis.

Audra Kubiliūtė. NEPAPRAS
TI ĮVYKIAI aštuoniolik
toje GATVĖJE. Chicago, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo Taryba, 1986. 117 p. Ilius
tracijos dail. Dianos Kizlaus- 
kienės. Kaina nepažymėta. Iš
leidimą parėmė Lietuvių fon
das.

Atsiųsta paminėti
MOTERIS. Lietuvių moterų žur

nalas, 1987 m. nr. 1 (75). Redak
torė — V. Kulpavičienė. Leidžia 
KLK moterų draugija.

PASAULIO LIETUVIS. Redakto
rius - Br. Nainys. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba.

Dailia Mackialienė, BERŽAS UŽ 
LANGO. Romanas. Nidos knygų 
leidinys nr. 112, 1986 m. Išleidi
mą finansavo Jurgis ir Veronika 
Janušaičiai (Port Orange), Kostas 
ir Onė Naudžiai (Los Angeles), 
Rimas Utenis (Terryville).
VARPAS, 1986 m., 21 nr. Redak

torius - Antanas Kučys, administ
ratorė - Elena Rūkienė (3346 West 
65th Place, Chicago, IL 60629, USA). 
Leidėjas — Varpininkų filisterių 
draugija. Kaina - $4.00.

Joseph A. Fitzmyer. SJ, RAK
TINIAI KLAUSIMAI APIE KRIS
TŲ. Naujojo Testamento atsaky
mai. Iš anglų kalbos vertė Jurgis 
Strazdas. Kalbą tikrino Petras 
Balčiūnas. Išleido “Krikščionis 
gyvenime”. Putnam, CT. 1986 m., 
199 psl. Kaina - $6.00.

NAUJOJI VILTIS, politikos ir 
kultūros žurnalas, 1986 m. 19 nr. 
Leidėjas — Lietuvių studentų tau
tininkų korporacija “Neo-Lithua- 
nia” ir Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga. "Redakcinė kolegija — 
Aleksas Laikūnąs (redaktorius), 
dr. Bronius Nemickas, Mečys Va
liukėnas. Administratorius — Bro
nius Kasakaitis, 7150 So. Spaul
ding Ave., Chicago, IL 60629, USA. 
Numerio kaina — $5.00.
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d KULTMĖJE VEIKLOJE
Dail. Česlovas Janusas š. m. 

liepos 18 d. švęs amžiaus aštuo
niasdešimtmetį. Apžvalginę jo 
darbų parodą sukakties proga pla
nuojama surengti šį rudenį Bruk- 
lyne, Kultūros židinyje. Jis turi 
daug savo talento gerbėjų. XIV-je 
dailės parodoje Niujorke vasario 
7-8 d.d. lankytojai jį vėl išrinko 
populiariausiu dalyviu.

Saviveiklinė Čikagos lietuvių 
grupė “Vaidilutė” savo antrajam 
pasirodymui ruošia dvi premje
ras. Joms pasirinkti du vienaveiks
miai kūriniai: Antano Gustaičio 
komedija “Kaip velnias prisivilio
jo Fortunato Klimo sielą” ir Kos
to Ostrausko dramą “Čičinskas”. 
Premjeriniai spektakliai numa
tyti gegužės 3 d. Jaunimo centro 
salėje. Juos režisuoja Darius La
pinskas.

Broniaus Jonušo stipendija li
tuanistinius dalykus studijuojan
čiam studentui šiemet bus paskir
ta jau dešimtąkartą. Metinę $1.000 
stipendiją savo vyro atminimui 
yra įsteigusi Emilija Jonušienė. 
Prašymus stipendijai su pridėta 
kurios nors žinomos lietuvių or
ganizacijos rekomendacija reikia 
siųsti iki š. m. birželio 15 d. šiuo 
adresu: Broniaus Jonušo stipendi
ja, 9927 Davenshire, Omaha, NE 
68114, USA. Premiją paskirs ko
misija, pirmenybę duodama tiems, 
kurie aktyviai reiškiasi lietuviš
kose jaunimo organizacijose.

A. a. Kazys Vasiliauskas, bu
vęs Kauno dramos teatro akto
rius, vasario 14 d. mirė Niujorke, 
Šv. Juozapo ligoninėje Bruklyne. 
Velionis gimė 1910 m. lapkričio 26 
d. Marvos dvare prie Kauno. Mo
kėsi Kaune, kur baigė aukštesnią
ją komercijos mokyklą, įsijungė į 
Lietuvos aero klubą. 1935 m. įsto
jo į V. Fedoto-Sipavičiaus suorga
nizuotą dramos studiją, kuriai vė
liau vadovavo P. Kubertavičius. 
Kauno dramos teatre pradėjo dirb
ti 1938 m., žengdamas pirmuosius 
kūrybinius žingsnius. Kauno ra
diofone dalyvaudavo rež. J. Gu- 
čiaus paruoštuose vaidinimuose. 
Išeivijos scenose reiškėsi Augs
burge ir kurį laiką Niurjorke. P. 
Pūkelevičiūtės filme “Aukso žą
sis” sukūrė Fortūnato vaidmenį. 
Pragyvenimą užsidirbdavo kaip 
braižytojas. Paliko žmoną Vandą, 
dukrą Laimą ir sūnų Algimantą su 
šeima.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, veikiantis Čikagoje, Jau
nimo centre, vadovaujamas pirm, 
dr. J. A. Račkausko, sujungė Juo
zo Žilevičiaus lietuvių mzikologi- 
jos archyvą ir Juozo Kreivėno 
lietuviškos muzikos biblioteką. Ši 
institucija dabar vadinsis Juozo 
Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno lie
tuviškos muzikos archyvu. Jo di
rektoriumi patvirtintas Juozas 
Kreivėnas, vicedirektoriais — Ka
zimieras Skaisgirys ir Emilija Sa- 
kadolskienė. Sujungto archyvo ku
ratoriais paskirti — dr. Leonardas 
Šimutis, Aleksandras Kučiūnas, 
Dalia Kučėnienė. ir Edvardas Šu- 
laitis. Neseniai archyvą papildė 
vertinga kompozitoriaus ir pianis
to Vytauto Bacevičiaus (1905—- 
1970) medžiaga, po jo mirties Niu
jorke atsidūrusi Bridgeporto uni
versiteto muzikos skyriuje. Ar
chyvas velionies palikimą norėjo 
nusipirkti, bet neturėjo pakanka
mai lėšų. Tad kūriniai buvo pasi
skolinti ir nufotografuoti Čika
goje.

XXXIV-ji Europos lietuviškų
jų studijų savaitė šią vasarą ren
giama Britanijos sostinėje Lon
done, katalikų Digby Stuart kole
gijoje, liepos 26 - rugpjūčio 2 d.d. 
Savaitės metu bus paminėta Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktis. Iš
kilmingas Mišias rugpjūčio 1 d. su
tiko koncelebruoti popiežiaus at
stovas arkiv. Luigi Barbarito. 
Rengėjai nori išsiaiškinti tikslų 
dalyvių skaičių, kurį gali suma
žinti birželio 28 d. Romoje įvyk
siantis pagrindinis Lietuvos krikš
to sukakties minėjimas. Kyla klau
simas — kiek lietuvių iš Europos 
ir užjūrio mėnesiu vėliau norės įsi
jungti savaitėn, kuriai reikia bent 
80 dalyvių? Tiems, kurie dalyvaus 
iškilmėse Romoje, tai būtų jau ant
ra kelionė, susieta su mažesnė
mis ar didesnėmis išlaidomis. Sa
vaitės rengėjų komitetą, nesusi
laukusį 80 dalyvių, užgriūtų nepa
keliami nuostoliai. Sutinkantys da
lyvauti savaitėje nedelsiant pra
šomi pranešti M. Bajorinui, Li
thuanian House, 2 Ladbroke Gar
dens, London, Wil 2PT, Britain. 
Jiems bus išsiųsti registracijos 
blankai. M. Bajorinas teikia ir 
visas kitas žinias apie XXXIV-ją 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitę. Registracija kainuos 25 
svarus, pragyvenimas vienam as
meniui —165 svarus.

Lietuvos dailės muziejaus pa
rodų rūmai vilniečius pakvietė 
į dailininkų Broniaus Baliulevi- 
čiaus ir Onos Pučkoriūtės-Baliule- 
vičienės keramikos darbų parodą. 
Jiedu prieš 25 metus baigė Vilniaus 
dailės institutą. Tą kūrybinį laiko
tarpį atspindėjo įvairios vazos, 
servizai, dekoratyvinės lėkštės, 
plastinės kompozicijos, teminiai 
ciklai. Šie keramikai taipgi yra 
sukūrę dekoratyvinių plokščių 
kompozicijas “Lietuviškos vestu
vės” ir “Vilnius” R. Vokietijos 
Erfurte atidarytam restoranui 
“Vilnius”.

Liaudies menininkė Stasė Kar
čiauskienė kauniečius pakvietė į 
pirmąją asmeninę savo tapybos 
darbų parodą “Saulutės” salone. 
S. Karčiauskienė dirba mokyto
ja vidurinėje Rumšiškių mokyklo
je. Primityviu stiliumi ji tapo ne
toli esančio Lietuvos liaudies bui
ties muziejaus senąsias sodybas, 
ten vykstančias šventes. Primity
vus S. Karčiauskienės paveikslų 
stilius sudomino liaudies meno 
žinovus ir gerbėjus. Parodą ap
lankiusiems kauniečiams didžiau
sią įspūdį paliko S. Karčiauskie
nės sukurti “Prieškariniai Šakiai”, 
“Pravienos vingis”, “Akmens gat
velė”.

Tradiciniame visos Rusijos ope
ros festivalyje Kazanėje, boso F. 
Šaliapino gimtinėje, buvo susi
laukta solistų iš penkiolikos teat
rų. Vilniaus operos ir baleto teat
rui atstovavo sol. Aušra Stasiū
naitė, mezzo-sopranas, atlikusi pa
grindinį vaidmenį G. Bizet ope
roje “Carmen”. Iš Kazanės ji nu
vyko Leningradan, kur simfoninis 
Leningrado orkestras su akademi
niu Latvijos choru ir solistais at
liko L. Beethoveno “IX-ją simfo
niją”. Sol. A. Stasiūnaitei teko 
mezzo-soprano partija. Rygiečiai 
ją yra pakvietę dalyvauti latvių 
kompozitoriaus R. Kalsuono kūry
bos vakare, atlikti Eboli vaidme
nį G. Verdžio “Don Carlos” spek
taklyje Rygos operos teatre.

Vilniaus statybininkų kultūros 
rūmų moterų choras “Eglė”, va
dovaujamas Jono Kavaliausko, 
savo pirmąjį koncertą surengė 
1971 m. kovo 7 d., o š.m. kovo 8 d. 
vilniečius pakvietė į 250-tąjį kon
certą. “Eglės” vadovui J. Kava
liauskui dabar talkina chormeis- 
terė G. Urvikienė ir koncertmeis
terė D. Kavaliauskienė. Chore 
dainuoja 90 vilniečių moterų. Yra 
ir tokių, kurios “E^lėn” įjungė ir 
savo dukras: A. Sarauskienė — 
Eglę, L. Dilbienė — Daivą, V. 
Venckuvienė — Dalią. Saviveik
linių chorų grupėje “Eglė” nuo 
pat įsteigimo dienos yra išsikovo
jusi geriausio moterų choro vardą 
Lietuvoje. Savo naujus kūrinius 
“Eglei” dedikuoja kai kurie Lie
tuvos kompozitoriai. Jos reper
tuare yra šimtai lietuvių liaudies 
bei kompozitorių sukurtų dainų, 
oratorijų, Vakarų klasikų kompo
zicijų. Respublikinėms dainų 
šventėms skirtą moterų chorų re
pertuarą pirmiausia atlieka “Eg
lė”, su juo supažindindama jau
nuosius kitų chorų dirigentus.

Etnografo Balio Bnračo (1897 
—1972) devyniasdešimtosioms gi
mimo metinėms buvo skirta jo is
torinių bei etnografinių nuotrau
kų paroda, kovo 10 d. atidaryta 
Vilniuje, Lietuvos dailės parodų 
rūmuose. Velionis, 1923-34 m. ke
liaudamas po Lietuvą, fotografa
vo kyržius, architektūrinius pa
minklus, piliakalnius, medžio dro
žėjus, pasakotojus, kaimo muzi
kantus ir dainininkus. Už krašto
tyros nuotraukas jis laimėjo auk
so medalį pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje 1937 m. Yra palikęs ke
lis tūkstančius tų dabar labai ver
tingų nuotraukų negatyvų. B. Bu- 
račas taipgi užrašė kelis tūkstan
čius liaudies dainų ir padavimų, 
sutelkė 600 margučių rinkinį.

IV-ji respublikinė mažosios 
tekstilės paroda buvo surengta 
Vilniuje, Lietuvos istorijos ir et
nografijos muziejuje. Šiam meno 
žanrui atstovauja miniatiūriniai 
tekstiliniai paveikslai, tekstilinės 
grafikos darbai, kompozicijos, su
kurtos iš įvairiausių medžiagų — 
metalo, popieriaus, medžio, mo
lio, plunksnų. Parodos lankytojai 
žavėjosi B. Vaitiekūnienės gobe
leno technika išausta keturių da
lių kompozicija “Karo meto lan
gelis”, V. Repšienės gamtai skir
tais miniatiūriniais gobelenais, 
J. Urbienės ant šilko tapytais Ig
nalinos ežerų peizažais, L. Gu
daitienės “Baltija”, D. Valentaitės 
“Auštant”, A. Kavaliauskaitės 
“Drugelių šokiu”, K. Balčikonio 
“Jūros žaislais”, F. Jakubausko 
“Judo pinigais”, V. Jurevičiaus 
“Skrybėle”. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8  •532-3414

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
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 į NAMUS
------------------------o------------------------

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

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

“Bache Securities” registruotas atstovas
VILIUS SERGA UTIS, 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

I* ASIRINKI'I K
S \ U NAMA -
su

patyrusiu atstovu
& sąžiningu patarnavimu
& asmeniniu patarimu ANTANAS genys

profession a Is inc, R e a 11 o r

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
rm: 231-2839

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas

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

Justinas Raškauskas

624-6336
allanl
IIIIIIII

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

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

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

ZlllctutD Simpsons, 176 Yonge St.,
/ IIIOICHG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................  6 %
180-364 d. termin. ind................  61/2%
term, indėlius 1 metų................ 7 %
term, indėlius 2 metų................ 7 %
term, indėlius 3 metų..................7’/<%
GIC -1 m. - (met. pal.)..............71/2%
GIC - 1 m. - (mėn. pal.).............7’/«%
RRSP ir RRIF (pensijos) ........... 71/2%
RRSP 1 metų term.......................  71/2%
spec. taup. s-tą........................... 61/4%
taupomąją s-tą ..........................  6 %
taupymo kasd. palūkanų sąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk. iki . 53/4% 
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 101/2%
mortgičius nuo............83/4% -10 %

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario 

‘Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

namų 897-0068

Studentė LAIMUTĖ KRIVAITĖ keliauja aplink pasaulį... Čia ji sveikina
si su Egipto prezidentu H. Mubarak

KANADOS ĮVYKIAI

Dviejų vadų pokalbiai
Otavoje buvo iškilmingai su

tiktas oficialiam vizitui atvy
kęs JAV prez. R. Reaganas su
sitikti su Kanados ministeriu 
pirm. B. Mulroniu. Spaudoje 
buvo daug rašoma apie šią 25 
valandas trukusią viešnagę, 
nes ji buvo labai svarbi abiem 
politikam. Prez. R. Reaganas 
norėjo parodyti vadžią susi
grąžinimą į savo rankas po jį 
ištikusią skaudžią smūgią, su
sietą su slaptu ginklą parda
vimu Iranui pagrobtiems ame- 
rikiečams išlaisvinti, dalies 
pinigą nukreipimu Nikaragvos 
partizanams. Kanados ministe
rial pirm. B. Maironiui rūpėjo 
kritusio populiarumo atstaty
mas rinkėją eilėse. Politinės 
naudos jis tikėjosi susilauk
ti iš šiuo metu vedamu laisvos 
prekybos derybą tarp JAV ir 
Kanados, oficialios sutarties 
sustabdyti Kanados ežerus nai
kinančiam rūgščią lietui, Šiau- 
rės-vakarą praplaukos tarp 
Arktikos salą pripažinimo Ka-
nadai. JAV nebando savintis 
tą salą, bet praplauką norėtą 
laikyti tarptautine juosta. Ka
nada neturi pakankamai laivą 
ir lėktuvą praplaukos saugu
mui užtikrinti. Joje ir tarp Ka
nadai priklausančią Šiaurės 
ledjūrio salą dabar po ledu 
plaukioja povandeniniai ato
miniai sovietą laivai, sudary
dami grėsmę ne tik Kanadai, 
bet ir Amerikai. Tarptautinė 
praplaukos kontrolė sumen
kintą branduolinę sovietą lai
vą grėsmę.

Ministeris pirm. B. Mulroney 
pokalbiuose su prez. R. Rea- 
ganu susilaukė pilno pritari
mo laisvai prekybai tarp JAV 
ir Kanados. Viešai buvo pa
reikšta, kad sutartį reikėtą pa
sirašyti dar šiais metais, nes 
kitos progos turbūt nebus su
silaukta ilgus metus. Mat lais
vos prekybos idėją tvirtai re
mia ir už ją kovoja prez. R. Rea
ganas, artėjantis prie savo 
antro termino pabaigos. Kiti 
prezidentai gali remtis laisvai 
prekybai nepritariančiais po
litikais, kuriems geriau patin
ka varžtai į JAV įvežamiems 
Kanados gaminiams. Opozici
jos laisvai prekybai netrūks
ta ir pačioje Kanadoje. Kriti
kai kažkodėl užmiršta dabar 
plataus pripažinimo susilau
kusią Bendrąją rinką Europo
je, kuri ten taip pat buvo su- 
tika kritiškai, o dabar tapo di
dele ekonomine jėga.

Rūgščių lietaus klausimu ne
buvo padaryta esminių pakei
timų. Prez. R. Reaganas savo 
biudžete turi $2,5 bilijono gam
tosaugos tyrimams, bet nėra 
linkęs pasirašyti sutarties, ku
ri apsaugotų gyvybę praran
dančius Kanados ežerus. Jis 
prisipažįsta, kad jiems žalos 
daro ir arčiau Kanados esan
tys JAV fabrikai, bet pagrin
dinė kaltė tenka Kanados fab
rikams. Ežerams daug žalos pa
daro iš didžiąją fabrikų dūm
traukių atmosferon išmetama 
sieros rūgščią druska. Dien
raštis “The Toronto Star” ba
landžio 5 d. laidoje pateikia 
statistinių duomenų. Esą 1980 
m. sieros rūgščių druskos iš 
savo dūmtraukių oran išmetė 
Ontario fabrikai: “Inco” Sud- 
buryje — 810.000 toną, “Algo
ma Steel” Wawoje — 160.000, 
“Lambton G. S.” Sarnijoje — 
150.000, “Nanticoke G.S.” Nan
ticoke — 144.000, “Falcon
bridge” Sudburyje — 123.000, 
“Lakeview G. S.” Mississaugo- 
je — 75.000, “Imperial Oil” Sar
nijoje — 23.000, “Hearn G. S.” 
Toronte — 16.000, “Stelco” Ha
miltone — beveik 16 toną. Prez. 

R. Reaganas teisingai pastebė
jo, kad sieros rūgščią druskos 
išmatą sustabdymas pareika
lautą labai didelią lėšą ne tik 
iš įmonią, bet ir valdžios iždo. 
Kai kurias įmones tektą iš vi
so uždaryti', darbininkams pa
rūpinti kitokį darbą. Dėl to ir 
reikia rimto pasiruošimo. Tik 
jį atlikus, būtą galima kalbė
ti apie sutartį tarp JAV ir Ka
nados. “The Toronto Star” pa
teikta statistika rodo, kad ko
vai su rūgščią lietumi pakan
kami darbo yra ir pačioje Ka
nadoje. Deja, dienraštis nieko 
nerašo apie pačią kanadiečią 
konkrečius bandymus šioje sri
tyje.

Prez. R. Reaganas buvo pa
kviestas tarti žodį bendrame 
Kanados parlamento ir senato 
posėdyje. Jo kalba, trukusi 28 
minutes, trylika kartą buvo 
nutraukta plojimo. Spaudoje 
plačiausiai nuskambėjo skan
dalingas kai kurią NDP socia

Šaunus muzikių pasirodymas
Balandžio 12 popietės kon

certas Anapilyje, Mississaugo- 
je, sųrugštąg Anapilio parapi;. 
jos-^arybos kultię'inės sekci
jos, buvo labai įvairus ir įdo
mus. Čia ne tik dainavo solis
tės pavieniui, bet buvo ir voka
linių duetų, instrumentinių 
duetų ir trio bei solisčių 
su įvairią instrumentalistų 
palyda vienetų.

Koncertą pradėjo Regina 
Bankienė — smuikas, Tomas 
Regina — fleita ir Jonas 
Govėdas — pianinas, atlikda
mi 20-to š. kompozitoriaus B. 
Martinu “Madrigal sonata”. 
Tai modernios muzikos vei
kalas, kuriame dažnai prasi
skverbia ir senųjų sutartinių 
harmonijos. Veikalas, reika
laujantis aukštos atlikėjų tech
nikos, nuskambėjo pasigėrė
tinai.

Komp. J. Kačinsko senovi
nių dainų ciklas, padainuo
tas sol. M. Bizinkauskaitės, 
parodė, kad ji moka ne tik in
terpretuoti operų arijas, bet 
ir klausytojui patraukliai at
likti liaudies dainas. Ji 
taip pat padainavo solo dvi 
operų arijas (iš A. Dvorak “Ru- 
salka” ir G. Puccini “Madama 
Butterfly”), atskleisdama įsi
jautimą į vaidmens pergyve
nimą, draminį sugebėjimą, vo
kalinės vaidybos talentą.

Vienas iškiliausių popietės 
momentu buvo muziką Jono 
Govėdo ir Tomo Reginos išpil
dyta J. S. Bacho “Sonata in 
B-minor”. Sakoma, kai an
gelai garbina Dievą, jie Jam 
groja Bacho muziką. Klausyda
mas šių muzikų meistriška 
technika ir puikiu susigroji- 
mu atlikto kūrinio, atsigaivi
ni dvasia ir jautiesi arčiau 
dangaus...

Sol. S. Žiemelytė sodriu bal
su perdavė B. Dvariono “Gin
tarus”, P. I. Čaikovskio “Vie
nišą širdį” ir St. Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota”. Paskutinio
ji visiems gerai pažįstama 
daina buvo labiausiai įspūdin
ga savo naujuose “rėmuose”. 
Pritariant muzikams Bankie- 
nei, Reginai ir Govėdui, solis
tės balsas intymiai sutapo su 
palyda, o trumpas instrumen
tinis “intermezzo” prieš pat 
dainos pabaigą praturtino ir 
atnaujino šią seną liaudies 
dainą. Instrumentinį apipavi
dalinimą parašė muz. J. Govė
das.

Muz. R. Bankienė laisvai ir 
su dideliu pasitikėjimu atliko 
J. Brahms “Scherzo”. Smuiko ir 

listą parlamentarą elgesys. 
Svečio kalbą savo kritiškais 
šūkiais trukdė Svend Robin
son, John Parry ir Les Ben
jamin. Prez. R. Reagans truk
dymus pastebėjo ir į juos rea
gavo humoristiniu klausimu: 
“Negi taip mano aidas skam
ba šioje salėje?” Kanados po
litikoje yra įprasta parlamen- 
tan pasikviestą svečią išklau
syti pagarbiai, be trukdymą, 
nors ne visoms jo mintims bū
tą pritariama. Deja, taip ne
pasielgė karingoji socialistą 
trijulė, protestą reiškusi prieš 
prez. R. Reagano gynybinią 
ginklą bandymus erdvėse, jo 
politiką Centrinėje Ameriko
je. Ta trijulė netgi bandė truk
dyti ir prez. R. Reagano kriti
ką Sovietą Sąjungai dėl Afga
nistano okupacijos, komunisti
nės valdžios įvedimo Kambo- 
dijoje, Etiopijoje, Angoloje. 
Kai pagaliau svečias prez. R. 
Reaganas baigė savo kalbą ir 
kai visi atsistoję plojo, didžio
ji NDP socialistą dalis neplo
dama liko sėdėti.

Socialistų vadas E. Broad- 
bentas, vengdamas spaudos 
atstovą, išskubėjo iš parlamen
to ir išskrido Italijon į Socia
listą internacionalo posėdį. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis nusi
vylimą trim savo parlamenta
ram pareiškė telefoniniame 
pokalbyje iš Romos. Atrodo, 
socialistams galvą apsuko ją 
partijos populiarumo pakili
mas iki 34%, paskutinėje vie
toje palikęs konservatorius. 
Socialistai dėl savo parlamen
tarą išsišokimo dabar susilau
kė aštrios kritikos. Spaudoje 
primenama, kad jie dar nėra 
laimėję Kanados parlamento 
rinkimą ir kad savo išsišoki
mais prieš JAV prez. R. Rea- 
ganą įžeidė kanadiečius, nes 
jis Otavon buvo atvykęs kaip 
oficialus svečias. Asmeninis 
socialistą apsijuokinimas esąs 
ją pačią reikalas, bet jis tam
pąs visu kanadiečią reikalu, 
kai tarptautinėje plotmėje ap
juokinama Kanada.

fleitos duetas perdavė melo
dingus Quantz “Duet in C-ma- 
jor” garsus.

Vokalistai mėgsta dainuoti 
“Lieder” nes čia jie neatlieka 
kokio nors operinio vaidme- 
nio, o patys pateikia asmeni
nius savo muzikinius jausmus 
klausytojui. Šiame koncerte 
solistės M. Bizinkauskaitė ir 
S. Žiemelytė tai atliko duetų 
forma. Dvi F. Mendelssohno ir 
dvi R. Schumanno dainos paro
dė jų darnų susidainavimą ir 
gerą vokalinę techniką. Ją bal
sų atspalviai gražiai derinasi. 
Tai buvo išryškinta ir duete 
iš G. Puccini “Madama Butter
fly”.

Klausytojai buvo sužavėti 
koncertu ir pagerbė atlikėjus 
ilgais plojimais. Ibk

“Gintaro” ansamblio tėvu ko
mitetas kviečia visus atsilan
kyti į metinį “Gintaro” koncer
tą, kuris įvyks gegužės 24 d., 
sekmadienį, 5.30 v.v. Anapilio 
salėje. Programą atliks visos 
“Gintaro” šokėjų grupės, dai
nos vienetas ir sol. R. Paulio- 
nis. Koncerto bilietus galima 
užsisakyti pas J. Vingelienę, 
tel. 233-8108, vakarais pas G. 
Šimkienę, tel. 766-8844, ir sek
madieniais po Mišių parapijo
se. Ta proga bus meno kūri
nių loterija sekančių dailinin
kų: V. Balsienės, T. Valiaus, 
J. Bakio, J. Dagio ir R. Paulio- 
nio. Loterijos bilietai jau pla
tinami.

Prieš savo metinį koncertą 
“Gintaras” turės dar sekančius 
pasirodymus: gegužės 8 ir 9 d. 
d. Karasagoje, Anapilyje. Ge
gužės 10 d. Motinos dienos pro
ga gintariečiai pardavinės ro
žes prie Prisikėlimo ir Anapi
lio parapijų. “Gintaro” dainos 
vienetas atliks meninę progra
mą per Motinos dienos pietus 
Anapilyje. Gegužės 16-17 d. vy
riausioji grupė ir sol. R. Pau- 
lionis atliks programą Hartfor
de, Lietuvos 600 metų krikščio
nybės sukakties minėjime. 
“Gintaro” ansamblio vadovės 
D. Nausėdienė, G. Paulionie- 
nė ir R. Yčienė Ontario pilie
tybės bei kultūros ministeri
jos buvo apdovanotos specia
liais pažymėjimais už pastan
gas, laiką bei darbą “Gintaro” 
ansamblyje. Nuoširdžiai dėko
jame Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui už 500 
dol. auką. Dana G.

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

• TTTTT T LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6 % už 90 dienų term, indėl. 
6'/2% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
7 % už 2 m. term, indėlius 
7'/4% už 3 m. term, indėlius 
772% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
71/2% už pensijų planą 

(variable rate)
71/2% už 1 m. term, pensijų planą 
7’/2% už pensijų fondą - RRIF 

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

IMA:
už asmenines

paskolas nuo.......103/4%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų.................. 9'/2%
2 metų ................. 93/4%
3 metų................. 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų ... 83/4%
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais- 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metu 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.

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

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

daiva t. dalinda, BA. 
associate broker

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*

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Vaidotas (Way) 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. M5E 1G7

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
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/ 37-tųjų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių <s*

■BANKETAS
ir ŠOKIAI

įvyks gegužės 9, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose
Šokių pradžia 6.30 valandą vakaro, vakarienės - 7 v.v. (1573 Bloor St.W.) 

Taurės bus įteiktos šokių metu. Gros orkestras. Bus loterija.

Bilietai gaunami:

Riek Dresher
tel. 233-8788 (namų);
233-3334 (darbo),

Įėjimas — $15.00

Audra Danaitytė 
tel. 626-8994 (namų); 
626-8994 (darbo)

Pasaulio Lietuviu,Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

Australija laukia Jūsų!
Visi važiuokime į VI pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 

1987 m. gruodžio 19-1988 sausio 10 d.d.
1. Išvykstam Australijon per Ramųjį vandenyną iš Los Angeles į Sydnėjų -

gruodžio 15,16,17,19, 25, iš San Francisko į Sydnėjų - gruodžio 16, 20 d.d. 
grįžtam - iš Melburno į Los Angeles sausio 3, 7, 8, 9, 10,12, 13, 15.

Kaina: $1365 (amerikietiškais). Organizuojamos grupės.
Norint gauti papigintą kelionę, reikia įmokėti $250

iki 1987 m. balandžio 30 dienos.

2. Per ATLANTĄ, HELSINKĮ ir tolimuosius rytus
Išvykstam - iš Toronto pagal asmenų pageidavimus, 
sustojant Helsinkyje ir Singapore.

Dėl informacijų ir registracijos Kanadoje kreiptis į 
, Bernadetą Abromaitytę tel. (416) 767-0867.

VENEZUELON
Ekskursija po GRAIKŲ SALAS
4 dienos laivu, 3 dienos Atėnuose, 7 dienos Rhodes 
Kelionė lėktuvu, laivu ir viešbutis nuo $1,299.00

Kelionė lėktuvu ir viešbutis 
nuo $479.00

(BAVARO BEACH
Kelionė lėktuvu, viešbutis su pusryčiais 
bei vakariene nuo $699.00

MARLIN kelionių įstaiga praneša, kad visais kelionių reikalais, 
patarnaus RAIMUNDAS VALADKA tel. 279-4235
Teiraukitės dabar ir apie ekskursijas į Havajų salas 1988 metų vasario mėnesį

2959 Bloor St. W. (prie Swiss Chalet arti Royal York gatvės) tel. 231-1061

MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

769-1616

)

TOROI\IT®«t
A. a. dr. Klemenso Liutkaus 

atminimui A. ir E. Miklovai- 
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Valei Valiūnienei mi
rus, užjausdami Vilę Duobai- 
tienę ir jos šeimą, Henrikas ir 
Liudmila Sukauskai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Kęstučio-Ąntano Les- 
čiaus dviejų metą mirties pri
siminimui tėvai Aleksandra ir 
Jonas L'esčiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. A. Bogušienės atmini
mui vietoje gėlių, giliai užjaus
damas jos vyrą Kazį bei dukras 
Birutę ir Aldoną, Adomas Kal
nėnas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

KLB valdybos pranešimas. 
Lietuviai, kurie turi sunku
mų dėl šeimų sujungimo ar gi
minės negauna leidimo atva
žiuoti į svečius jų aplankyti, 
prašomi siųsti tuo reikalu pil
ną informaciją KLB valdybai 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8. Yra galimybių tuo 
reikalu padėti.

KLB valdyba balandžio 6 d. 
turėjo savo mėnesinį posėdį. 
Tarp kitų dalykų buvo svars
tomi Baltiečių vakaro rezul
tatai. Vakaras, kuriame buvo 
susitikta su valdžios atsto
vais, įvyko balandžio 1 d. 
KLB valdybai atstovavo pirm, 
adv. A. Pacevičius, visuome
ninės sekcijos pirm. adv. J. 
Kuraitė-Lasienė ir sekretorė 
dr. Arštikaitytė-Uleckienė. 
Posėdyje pranešimus padarė 
atskiros komisijos, peržiū
rėti einamieji reikalai. Al
girdas Vaičiūnas sutiko būti 
švietimo komisijos pirminin- 
ku-

Balandžio 12, sekmadienį, Pri
sikėlimo parapijos salėje įvy
ko mergvakaris Inai Lukoše- 
vičiūtei, kuri ruošiasi ištekėti 
už Morkaus Sungailos. Per 
mergvakarį buvo pranešta, kad 
Ina tik ką sudėto kraičio dalį - 
$200 paskyrė Lietuvos kali- 
niams-kankiniams, sėdintiems 
sovietų kalėjimuose. Tai gra
žus pavyzdys kitoms.

ANGLIJON
Kelionė lėktuvu $399.00

Kelionės į KARIBŲ SALAS,
BARBADŲ SALAS, KOLUMBIJĄ, JAMAIKĄ, 

MEKSIKĄ ir DOMININKONŲ RESPUBLIKĄ

EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

X BALĖNAS j
All Seasons Travel, B.D. f

1 573 Bloor Street West, /

Toronto, Ontario M6P 1A6 į
Registration No. 0009239 ' I i

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.

Išreikšdamas dr. A. Dailydei 
padėką už padarytą paslaugą, 
aukoju “Tėviškės žiburiams” 
$25. Viktoras Priščepionka

JAV aukščiausiojo teismo tei
sėjas Thurgood Marshall ba
landžio 6 d. laikinai sustabdė 
esto Kari Linnas deportaciją į 
Sov. Sąjungą. Linnas, 67 m. 
amžiaus, kaltinamas karo nusi
kaltimais ir Sov. Sąjungoj jau 
seniai nuteistas mirties baus
me.

Antaną Rinkūną prisimenant
Kovo 30 d. suėjo dveji metai 

nuo a.a. A. Rinkūno mirties. 
Su liūdesiu prisimenam atsi
sveikinimo momentą, kuris pa
lietė visą Toronto lietuvių vi
suomenę. Praradome tos visuo
menės šulą, aktyviai besireiš- 
kusį įvairioj veikloj.

A. Rinkūnui iškeliavus am
žinybėn, liko spraga, kurią 
vargiai pajėgsim užpildyti. Ši 
spraga labiausiai liečia jau
nimą, kurio švietimu velionis 
su dideliu pasišventimu rūpi
nosi. Jo darbo vaisius buvo ir 
lietuvių kalbos vadovėlis 
“Kregždutė”, kuriuo naudojosi 
visa išeivijoj auganti karta. 
Taip pat per paskutinį dešimt
metį A. Rinkūnas jaunimo bu
vo gerai pažįstamas ir gerbia
mas, kaip Toronto aukštesnių
jų lituanistinių kursų vedėjas 
ir lektorius. Ten jis dėstė lie
tuvių literatūrą ir buvo jau
nimo mėgstamas nes sugebėjo 
literatūrą dėstyti gyvai, daž
nai įterpdamas humoristinius 
anekdotus.

Visus Antano Rinkūno nuo
pelnus švietimo srityje būtų 
sunku išvardinti. Užtenka pa
sakyti, kad be pertraukos mo
kytojavo arba ruošė vadovė
lius. Jo atminimui buvo įsteig
tas Antano Rinkūno švietimo 
fondas. Šio fondo tikslas — 
puoselėti A. Rinkūno parody
tą rūpestį lietuviško švietimo 
reikalams, ruošiant švietimo 
priemones ir 1.1.

Pirmas projektas, atliktas 
fondo iniciatyva, yra A. Rin
kūno lietuvių literatūros 
konspektų išleidimas. Kons
pektai sudaryti iš užrašų, ku
riuos A. Rinkūnas naudojo 
dėstydamas lituanistiniuose 
kursuose. Konspektai apima 
šiuos rašytojus: A. Mickevi
čių, Valančių, Baranauską, 
Strazdą-Strazdelį, Basanavi
čių, Maironį, Vaižgantą, Bi
liūną, Vienuolį, Šatrijos Ra
ganą, Lazdynų Pelėdą, Žemai
tę ir Krėvę-Mickevičių. Jie 
taikytini 11, 12 ir 13-to sky
riaus moksleiviams. Tarp li
teratūrinių santraukų ir pa
aiškinimų pateikiami ir klau
simai. Šių konspektų paskir
tis — padėti lietuvių litera
tūrą besimokantiems mokslei
viams, o taip pat ir mokyto
jams. Tai bus didelė pagalba 
lituanistinėms mokykloms.

Rūta Girdauskaitė
Skautų veikla

• Kristaus prisikėlimo šv. Ve
lykų džiaugsmas telydi visus bro
lius ir seses per visus metus.

• Šv. Jurgio šventę “Šatrijos” 
ir “Ranibyno” tuntai švęs balan
džio 26, sekmadienį Prisikėlimo 
parapijoj. Organizuotai einam į 
10.15 v.r. Mišias, o po Mišių iškil
minga sueiga Parodų salėje.

• Balandžio 11 d. skautai-tės, 
vadovaujami A. Saplio ir M. Šalt- 
miraitės, nuo Lietuvių namų dvira
čiais važiavo į Toronto salas ir 
turėjo įspūdingą iškylą, kurioje 
gavo daug patyrimo.

• Šių metų skautų stovykla 
“Romuva 25” įvyks rugpjūčio 1-15 
d.d. Stovyklos viršininkė bus s. Al
dona Baltakienė, Kanados rajono 
vadeivė. J.D.B.
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AfA 
JURGIUI GYLIUI 

mirus,

jo dukrą AUŠRĄ KARKIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

dr. Stasys ir Elizabeth Šalkauskis 
dr. Aras ir Cathy Balsys 
Liudas ir Gražina Matukas

bei jų šeimos

Advokatė

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

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Advokatas
PETRAS K. SIJONĖLIS,

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

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

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

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL T®L 535-2331
THE SIGN (M DISTINC TION arba 537-2869

MASKELL INSURANCE

ALL TH E_____
choice zrasr 
IN THE >@27

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 •

DRESHER INSURANCE & 
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 
(416) 533-1121
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///"spaudos vakaras
balandžio 25, Atvelykio šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje.

Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

O MONTREAL

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.

Baltiečių vakare balandžio 
1 dieną Otavoje Montrealio lietu
viams atstovavo Gina Čapkauskie- 
nė, dr. Petras Lukoševičius, Sil
vija ir Arūnas Staškevičiai.

AV parapijoje po Velykų bus 
daug įvairių renginių. Balandžio
25, šeštadienį, “Litas” šaukia me
tinį narių susirinkimą. Balandžio
26, sekmadienį, mergaičių “Pava
sario” choras ruošia savo meti
nį koncertą. Gegužės 2 - “Nepri
klausomos Lietuvos” spaudos ba
lius. Gegužės 3 įvyks KLB Mont
realio apylinkės visuotinis susi
rinkimas. Gegužės 10 Kanados lie
tuvių jaunimo sąjunga rengia mo
tinos dienos minėjimą.

Balandžio 5 d. seselių namuose 
įvyko KLK moterų dr-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas, kurį mal
da pradėjo skyriaus pirm. Danutė 
Staškevičienė. Susirinkimui pir
mininkavo Jadvyga Baltuonienė, 
sekretoriavo Goda Rudinskienė, 
praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė Genovaitė Kudžmienė. 
Seselė Margarita Bareikaitė skai
tė labai išsamiai paruoštą paskai
tą apie krikšto reikšmę mūsų gy
venime istoriniu, teologiniu ir 
dabarties žvilgsniu. Paskaita klau
sytojų buvo priimta su giliu susido
mėjimu. Po to buvo tartasi draugi
jos organizaciniais klausimais. Su
sirinkimas baigtas vaišėmis. B.S.

Visus dalyvauti kviečia — Tėviškės žiburių” leidėjai

TORONTO1
Anapilio žinios

- Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. 
Švč. Sakramento įsteigimo Mišios; 
D. penktadienį- 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį - 8 v.v. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos lotyniškom 
apeigom; Velykų dienų-7 v.r. Kris
taus prisikėlimo pamaldos lietu
viškom apeigom, o taipgi Velykų 
Mišios 9.30 ir 11 v.r. Autobusas 
veš maldininkus Velykų dieną 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Gražiai pavyko praeitą sekma
dienį mūsų Kultūrinės sekcijos 
surengtas koncertas Lietuvos 
krikščionybės sukakčiai paminė
ti..

- Pirmosios Komunijos iškilmės 
šiais metais mūsų parapijoje bus 
balandžio 26, Atvelykio sekma
dienį, 11 vai. Mišių metu. Kiek
vienais metais lietuviškai vaiku
čiai Pirmajai Komunijai ruošiami 
Maironio mokykloje. Lietuviškai 
nemokančių vaikų tėvai, kurie 
nori, kad jų vaikučiai priimtų 
Pirmąją Komuniją mūsų šven
tovėje, prašomi kreiptis į pa
rapijos kunigus.

- Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 26, mūsų parapijos Pa
rengimų sekcija Anapilio salėje 
rengia Velykų stalą su tradiciniais 
lietuviškais valgiais. Maistą ga
mins J. Bubulienė. Bilietai jau 
platinami parapijos salėje sekma
dieniais.

- Motinos dienos pietūs mūsų 
parapijoje bus gegužės 10, sekma
dienį, 12.30 vai. Anapilio salėje. 
Programą atliks jaunimas. Pietus 
gamins J. Bubulienė. Rengia mūsų 
parapijos tarybos Jaunų šeimų 
sekcija. Įėjimas: suaugusiems
- $13, jaunimui 12-15 m. amžiaus
- $8, vaikams 7-12 m. amžiaus - $5, 
o vaikučiams žemiau 7 m. amžiaus
- veltui. Bilietai jau platinami 
parapijos salėje.
- Anapilio muziejui aukojo: 

$100 - Oakvillės LB apylinkė, P. 
Bridickas.

- Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui aukojo: $25-V. Anysienė.

- Parapijai aukojo: $200 - J.V. 
Šimkai (a.a. Noros Šimkutės atmi
nimui), A. Kanapka (a.a. Onos Ka- 
napkienės atminimui).
- Wasagoje “Share Life” rink

liavai aukojo: $20 - J.A. Vaške- 
vičiai.

- Mišios Velykų sekmadienį 
7 v.r. už a.a. Stanislovą Perminą, 
9.30 v.r. už a.a. Antaną Gaurį, 11 
v.r. už a.a. Justiną Valiušį, o Wa
sagoje 11 v.r. už Norušių ir Matu
lių mirusius

Lietuvių namų žinios
— Balandžio 26, Atvelykio 

sekmadienį, 1.00 v.p.p., ruošiamas 
tradicinis Velykų stalas — įvai
riausias velykinis maistas. Bilie
tai gaunami LN raštinėje, stalai 
numeruoti. Programoje vyrų trio, 
jaunieji pianistai, Velykų senelė. 
Kviečiame visus.

— LN svetainė “Lokys” bus už
daryta balandžio 17, Didįjį penk
tadienį, ir balandžio 19, Velykų 
sekmadienį. Velykų sekmadienį 
LN popietės nebus. “Lokys” bus 
atidarytas balandžio 18, šešta
dienį, įprastu laiku.

— Valdybos posėdis — balan
džio 23, 7.30 v.v.

— Gegužės 2, šeštadienį, “At
žalynas” rengia savo tradicinį 
metinį koncertą-balių-šokius. 
Skatiname visus dalyvauti.

—Balandžio 11-12 d.d. įvyko 
filatelistų paroda, susilaukusi 
daug dalyvių.

— Velykų savaitgalyje, balan
džio 17-19 d.d., įvyks šachmati
ninkų miesto pirmenybės. Turny
ru rūpinasi TLN šachmatininkai. 
Linkime jiems pasisekimo ir ti
kimės, kad laimės nors keletą 
taurių lietuviams.

— Galintieji prisidėti prie li
gonių lankymo, žinantieji apie 
sergančius arba reikalingus so
cialinės paramos bei priežiūros 
prašomi skambinti bet kuriuo lai
ku V. Kulniui tel. 769-1266.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pamaldų tvarka: Didįjį ket

virtadienį Mišios tik vakare 7 vai., 
po kurių bus procesija ir adoraci
ja prie Švenčiausiojo.

— Did. penktadienį žodžio litur
gija, kryžiaus pagarbinimas ir ko
munija 3 v.p.p. Tuoj po pamaldų 
parapijos salėje mūsų choras at
liks T. Dubois kantatą “Septyni 
Kristaus žodžiai”. Chorui diriguo
ja sol. V. Verikaitis, prie vargonų 
muz. J. Govėdas su solistais A. Pa
kalniškyte, R. Strimaičiu ir J. Vaš
kevičium.

— Velykų vigilijos apeigos prasi
dės šeštadienį, 10 v.v., o po vigi
lijos apeigų 10.45 v.v. prasidės 
Prisikėlimo Mišios.

— Mišios Velykų dieną: 8.30 v.r. - 
už a.a. Vytautą Lėverį, 9.20 v.r. - 
už a.a. Leoną Dromantą, 10.15 v.r.
- už a.a. Stasį Bekerį, už a.a. Regi
ną Čiučiūrą-Hillenbrand, 11.30 v.r.
- už parapiją, vakare Velykų die
ną Mišių nebus.

— Rekolekcijose, kurias vedė dr. 
T. Tomas Žiūraitis, OP, gausiai 
dalyvavo parapijiečiai.

— Seminaras “Brendimas tikėji
me” vyksta šį trečiadienį, 7.30 v.v., 
mūsų šventovėje.

— Pakrikštyta Leanne-Kathryn, 
Diane ir Edward Bekerių dukrelė.

— Susituokė Vytas Gataveckas 
su Tina Gaibisels.

— Parapijos Tarybos jaunimo 
sekcija Velykų sekmadienį ruošia 
subuvimą su šokiais 7 v.v. Paro
dų salėje.

— "Kretingos” jaunimo stovyklų 
suvažiavimas-pobūvis, į kurį kvie
čiami visi buvę stovyklautojai, tė
veliai ir svečiai, įvyks gegužės 24 
d. Apie dalyvavimą pranešti L. Ku- 
liavienei tel. 766-2996 arba R. Jag- 
lowitz tel. 622-9919.

— Parapijai aukojo: $250 - dr. N. 
L. Novošickiai; $210 - N. Merke
lienė; $100 - V. O. Marcinkevičiai, 
St. O. Gotšeldai, P. Kušlikienė; 
$50 - K.Aranauskas. Velykų gė
lėms: $200 - P. L. Murauskai; $40 - 
St. Povilenskis; $30 - J. Ruslienė. 
Vyskupo fondui: $500 - P. L. Mu
rauskai; $50 - Gyv. Rožinio dr-ja. 
Religinei šalpai: $100 - E. Senku
vienė, Gyv. Rožinio dr-ja. Share 
Life: $100 - N.N.; $50 - P. Skrups- 
kas, D. Naras. Klierikų fondui: 
$100 - Gyv. Rožinio dr-ja. Naujam 
stogui: $100 - N. Preibienė. Vargo
nų vajui: $200 - A. Kanapka; $100
- J. Žilinskienė; $50 - V. K. Gapu- 
čiai. Stovyklos sporto reikalams: 
$200-E.G.C.

“Paramos” darbo valandos 
Didžiąją savaitę: D. ketvirta
dienį 10 v.r. — 8 v.v., D. penk
tadienį — uždaryta, D. šešta
dienį 9 v.r. — 1 v.p.p., Velykų 
pirmadienį, balandžio 20, už
daryta. Vedėjas

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.

Baltiečių moterų organizaci
ja 35 metų jubiliejaus proga 
rengia popietę 1987 m. balan
džio 26, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Popietėje kalbės federacinės 
valdžios parlamentarė Pau
line Browes. Įdomi programa, 
tautinių drabužių demonstra
vimas, kavutė ir užkandžiai. 
Visi kviečiami į Prisikėlimo 
parapijos salę balandžio 26 
dieną! Baltietės moterys

Dr. Galkutės-Bylienės atmi
nimui Valerija Anysienė kun. 
Petro Ažubalio fondui paauko
jo $25.

St. Butkaus Detroito šaulių 
kuopa “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $50. Ačiū už paramą 
spaudai.

I Toronto Lietuvių namų 
į karaliaus Mindaugo menėje 

balandžio 26, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiamas 

WRYK8 ST>L>S
“ 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.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

I T"/k MONTREALIO LIETUVIŲLI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

įvairiausias velykinis maistas: kumpiai, žąsys, kalakutai, 2 
paršiukai, pyragai, margučiai, vynas ir kt. Programoje vyrų trio, Jg 
vadovaujamas Ramūno Underio, jaunieji pianistai, deklama- & 
toriai, Velykų senelė. Maloniai kviečiame visus gausiu atsi- « 
lankymu paremti lietuviškus papročius išeivijoje. *

Lietuvių namai ir LN moterų būrelis <

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. ....71/a% Taupymo-special............ .... 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... .... 7'/4% Taupymo-kasdienines .... .... 41/2%
180 d.-364 d.......... 63/4% Einamos sąsk.................... .... 41/2%
120d. - 179d.......... 6'/2% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/4%
30 d. - 119 d...... .... 6’/4% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

Nekiln. turto nuo 91/<%, asmenines - nuo 10'/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........ 10.30-12.30 --------- 10.30-12.30

1987 metų gegužės 2, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje - visos “Atžalyno" tautinių šokių grupės. Šilta vakarienė su vynu, bufetas 

su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija bei kitos staigmenos. 
Šokiams gros “Les & The Music Masters ”

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

i Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

kviečia visus tautiečius į

SuwOrto KoNceąTA

Toronto lietuvių choras “VOLUNGĖ

gegužės 3, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.
Programoje: lietuvių choras “VOLUNGĖ”, 

pianistė Dalia Sakaitė iš Niujorko
Petrauka su šampanu. (ėjimas: $7 - suaugusiems, $5 - studentams ir vaikams.

Bilietus galima įsigyti parapijose sekmadieniais po pamaldų.

Toronto “Volungė” po sėk
mingo koncerto Los Angeles 
nuoširdžiai dėkoja tos vieto
vės lietuviams už nepaprastai 
šiltą priėmimą ir globą. “Vo
lungė” yra pasiryžusi šiais Lie
tuvos krikščionybės metais 
išleisti religinę - kalėdinę 
plokštelę. Nuoširdžiai dėko
jame savo nuolatiniams rėmė
jams Prisikėlimo parapijos 
ir “Paramos” kredito koopera
tyvams už $1000 aukas, skir
tas plokštelės išlaidoms pa
dengti.

Choras dabar atidžiai ruo
šiasi savo pavasario koncer
tui gegužės 3 d., 4 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje Toron
te. Šiame koncerte dalyvauti 
yra pakviesta Dalia Sakaitė 
iš Niujorko. “Volungė” malo
niai kviečia visuomenę gau
siai dalyvauti.

A. a. Klemenso Liutkaus at
minimui Gurklių šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $10.

A.a. dr. Antano Kinisos pri
siminimui, užjausdami šeimą, 
Stasė ir Bill Kowbell “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $10.

MOKAME KASDIENINES 
PALŪKANAS UŽ INDĖLIUS 

ČEKIŲ SĄSKAITOJE 
_________________________________ _____________________ -——■

- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną-
- Palūkanos prirašomos į čekių (deposits) sąskaitą

kiekvieno mėnesio gale.
- Neimame mokesčio už išrašytus čekius.

Geros sąlygos visiems, ypač tiems, kurie rašote daug 
čekių ir laikote didesnes sumas šioje sąskaitoje.

Kviečiame visus mūsų narius šia sąskaita naudotis.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

TORONTE PARDUODAMA
“GOURMET-EURO-DELI” PARDUOTUVĖ

Verslas gyvuoja! Parduota produktų beveik už milijoną dolerių. Pasirin
kimas visokių rūšių šviežiausių mėsų, pasaulio sūrių. Ruošiamas maistas 

išsinešimui bei patarnaujama vaišėse.
Verslo kaina $389,000 ir $75,000 vertės akcijų.

Barry R. Ross 416-495-0400 RE/MAX CENTRAL REALTY

PADĖKA
Kai pasijutau serganti, buvau 

nuvežta į ligoninę. Nuoširdžiai 
dėkoju dr. M. Valadkai už pagal
bą ir priežiūrą, dr. A. Valadkai 
už malonų lankymą, dr. Watt ir dr. 
Vood už sėkmingai padarytą ope
raciją.

Ačiū ligoninės kapelionams už 
religinį patarnavimą. Nuoširdžiai 
dėkoju už lankymą: kun. A. Sima
navičiui, OFM, kun. P. Šarpnic- 
kui, OFM, ir kun. L. Januškai; OFM. 
Su nuoširdumu ir liūdesiu prisi
menu a.a. seselę M. Brizgytę, ku
ri taip dažnai mane lankė. Nuo
širdžiausia padėka mieliems lan
kytojams: M. J. Astrauskams, A. J. 
Šulcams, O. Jųodviršienei, J. Vai
tiekūnaitei, U. Žilinskienei, E. 
Kuzmickienei, p. Šeflerienei, L. 
Balsienei, p. Budrienei, O. Juodi- 
šienei, Lietuvių namų vyrų būre
liui, B. Niunevienei, O. Jakima
vičienei, E. Urbonaitei, Trečio
jo ordino Prisikėlimo par. kongre
gacijai, M. B. Žėkams. Nuoširdus 
ačiū už maldas uždarų rekolekcijų 
mieloms dalyvėms: M. Jasionytei, 
P. Šimkuvienei, B. Čirunienei, A. 
Pakalnienei, O. P. Karaliūnams, 
M. Janušienei, A. Vilimienei, M. 
Raškauskienei, A. J. Kirvaičiams, 
F. Cicėnienei, A. Katelienei, B. 
Jonienei, V. Leverienei, L. Jurė- 
nienei, p. Užubalienei, J. Gustai- 
niui, B. V. Petraičiams, A. Žilė
nui, P. Čečiui, P. Sičiūnienei, O. 
Adomavičienei, “Vilnius Manor” 
mezgimo moterų būreliui, taip pat 
mano mielam vyrui, kuris kasdien 
mane lankė.

Malonūs mano lankytojai, nuo
širdžiausia mano padėka jums už 
jūsų laiką, gražias dovanas ir pui
kias gėles bei atvirutes. Ačiū už 
nuoširdžius sveikatos linkėjimus 
ir maldas. Telydi jus Aukščiau
siojo palaima.

Su giliu nuoširdumu jūsų -
Marija Basalykienė

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI 
gautos šios aukos: $500 — L. Bal
sys (papildė iki $1,030); $100 — 
A. Tamošaitienė, adv. A. Puteris, 
M. ir A. Paulaičiai, V. ir L. Norvai- 
šos-Giriniai, A. D. Jankūnas, V. Pet
raitis, G. Purvins iš Australijos, 
G. Jocienė; $50 — V. Garnelienė 
(papildė iki $100). dr. H. Nagys 
(papildė iki $100), A. Langienė; $30 
— P. Jankauskas; $25 — G. Mauru- 
šaitytė, J. ir Pr. Baltuonis, G. Kau- 
lienė; $20 — dr. D. Andrulionis, 
R. Žugaraitė, V. Morkūnienė iš 
Australijos, O. Gailiūnaitė, H. 
Bendiks, nevardinė auka; $10 — 
E. Žilius iš V. Vokietijos, D. Gin
tas iš Anglijos, Ed. Gumbelis, A. 
Stanke, VI. Šaltmiras (papildė iki 
$20).

Iš viso per pirmąjį metų ketvir
tį suaukota $1,725. Nuoširdi pa
dėka visiems aukotojams. Fondo 
s-ta “Paramos” kredito kooperaty
ve - 8032 nr. Fondo valdyba

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

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

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

NAŠLĖ-PENSININKĖ jieško nuo
širdaus draugo, su kuriuo galėtų da
lintis vargais ir džiaugsmais. Kas 
bus ateityje, leiskim likimui spręs
ti. Rašyti “Tėviškės žiburių” adre
su pažymint ant voko Birutei.

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

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 rn. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

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

EUROPEAN 
CATERING

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