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Pusti u lio įvykini
PRIEŠLĖKTUVINĘ SOVIETU SĄJUNGOS APSAUGĄ SKAUDŽIAI 
pažeidė devyniolikmetis vokietis Mathias Rust, mažu keturvie
čiu “Cessna 172B” lėktuvu pasiekęs Maskvą ir nusileidęs Raudo
nojoje aikštėje. M. Rustas, turintis tik 40 valandų skridimo patir
tį, amerikiečių gamybos lėktuvą išsinuomojo Hamburgo aero
klube ir juo nuskrido Helsinkin. Iš ten pradėjo nelegalią 560 my
lių kelionę Maskvon, negavęs oficialaus leidimo, neužpildęs 
skrydžio plano. Esą atskristi Maskvon sovietų leidžiama linija 
nebūtų užtekę lėktuve turimo kuro. Sovietų Sąjunga giriasi, kad 
jos priešlėktuvinė apsauga gali susekti ir sustabdyti bet kuriuo 
aukščiu dieną ar naktį skrendantį lėktuvą. Šią teoriją sugriovė 
vokietis jaunuolis M. Rustas, Sovietų Sąjungos teritorijon įskri

Mūsų tauta yra pergyvenusi labai garbingų ir labai 
tragiškų laikotarpių. Šiuo metu ji pergyvena vieną tokių 
tragiškų laikotarpių. Sovietinė okupacija, atėjusi Lietu
von išlaisvinimo vardu, tapo netikėtai žiauria vergija. 
Kai kurie mūsų intelektualai sakė ii’ rašė, esą komuniz
mas per daugelį metų padarė didelę pažangą, tapo civi
lizuotu socialiniu sąjūdžiu. Dėl to jis Lietuvai nesąs pa
vojingas. Deja, ta pranašystė neišsipildė, ir dalis tų inte
lektualų, kurie taip kalbėjo, pateko į tą patį sovietinį pra
garą, kaip ir visa lietuvių tauta. Jie labai nusivylė ir daug 
ką nuvylė, bet praregėjimas buvo per daug vėlyvas ir tra
giškas. Vienas žymiųjų Lietuvos intelektualų buvo Juo
zas Keliuotis - rašytojas, redaktorius, filosofas, kultu"- 

“rinirikas. Jis nebuvo vienas tų, kurie skelbė komunizmo 
kultūringumą, tačiau jo nebijojo, grėsmės metu į Vakarus 
nepasitraukė, tikėdamasis pritapti prie komunistinės 
santvarkos, atneštos ant maskvinių tankų. Tą jo viltį stip
rino faktas, kad buvo nacių persekiojamas. Kaip matyti 
iš dabar išspausdintų jo pergyvenimų “Dangus nusidažo 
raudonai”, pradžioje jam sekėsi — iš sovietinės valdžios 
gavo net tris tarnybas, bet vėliau jas visas prarado ir pa
teko į tokį pragarą, iš kurio nebegalėjo išeiti. Jis mirė 
Lietuvoje, bet pragaran nugrimzdusioje.

TIAI sakydami turime galvoje minėto Juozo Keliuo- 
čio atsiminimus, parašytus okupuotoje Lietuvoje ir 
išleistus JAV-se “Į laisvę fondo”. Tai knyga, parašy
ta su gilia psichologine bei filosofine įžvalga, kurioje la

bai ryškiai matyti lietuvių tauta. Apie sibirinius trėmi
mus yra jau nemažai parašyta knygų. Apie juos rašė Ar- 
monienė, Tautvaišienė, Juciūtė ir kiti. Vieni parašė kny
gas, kiti pasitenkino straipsniais periodikoje. O prel. 
J. Prunskis, surinkęs atsiminimus, suredagavo ištisą kny
gą apie mūsų tautiečių kančias Sibiro lageriuose ir trem
tyje. Prie jų reikia pridėti ir tuos leidinius, kurie aprašo 
tautos kančias sovietų okupuotoje Lietuvoje, kaip pvz. 
Daumanto, Petraičio ir daugelio kitų, kurie perėjo sovie
tinio tardymo kameras. Visose tos rūšies knygose gyvai 
atsispindi tragiškoji Lietuva. Bet Keliuočio atsiminimuos 
se “Dangus nusidažo raudonai” ta pati Lietuva išryškėja 
daug stipriau, giliau ir, sakytume, tragiškiau. Juose ma
tyti kenčiantis ne vien Keliuotis, bet ir visa tauta. Auto
rius, patekęs į sovietinį pragarą, grumiasi paskutinėmis 
savo jėgomis, tačiau niekad nelieka vienas. Aiškiai maty
ti, kad tame pragare kenčia visa lietuvių tauta per savo 
geriausius sūnus bei dukras.

SOVIETINIAME pragare, kurį pergyventais faktais 
vaizduoja Keliuotis savo atsiminimų knygoje, iš
ryškėja komunistinio žmogaus niekšingumas, ky
lantis iš pačios sovietinės santvarkos metodų. Visų pirma 

jis pasireiškia autoriaus Keliuočio suėmime. Jis pašali
namas iš lietuvių rašytojų draugijos savųjų pastangomis, 
būtent A. Venclovos, J. Baltušio, T. Tilvyčio ir K. Kor
sako. Prie jų prisideda A. Churginas, anksčiau tarnavęs 
naciams, o vėliau įsiteikęs komunistams ir įskundęs J. 
Keliuotį saugumiečiams. Tai žmonės, kuriems J. Keliuo
tis padėjo nacių okupacijos metais, bet sovietinėje oku
pacijoje susilaukė ne pagalbos iš jų pusės, o pražūties. 
Daug niekšingumo matyti sovietinių kalėjimų sistemoje. 
Pvz. lietuvių ir kitataučių grupė, kalėjusi Kaune, išve
dama su nešuliais kelionei į Sibirą. Su administracijos ži
nia ją užpuola plėšikai, atima geresnius kalinių drabužius, 
apavą, maistą. Kai vienas kalinių pasiskundė budintiem 
pareigūnam, šie pareiškė, kad viskas bus sutvarkyta ir 
pradėjo jieškoti vagių. Begėdišku būdu darė kratą pas 
nukentėjusius, o plėšikų gauja kitame kiemo gale stebė
jo ir šaipėsi. Negana to, pareigūnai pareiškė, kad vogi
mas yra kapitalistinė atgyvena, sovietinėje santvarkoje 
negali būti nė vieno vagies ... Tai niekšingumo viršūnė, 
kuri dvelkia grasiu žemišku pragaru. Vienintelė paguo
da, kad jis yra žemiškas ir kada nors pasibaigs. Lietuvių 
tauta tos pabaigos labiausiai laukia.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulinio masto žygis
Vankuveryje entuziastiškai 

buvo sutiktas Riek Hansenas, 
specialia invalido kėde su ran
kom sukamais ratais apvažia
vęs visą pasaulį. Ta jo kelionė, 
pradėta Vankuveryje 1985 m. 
kovo 21 d., apėmė trisdešimt 
keturias pasaulio šalis. R. Han
senui, kurio kojos buvo para
lyžuotos paauglio amžiuje, te
ko įveikti 40.073 kilometrus, 
rankomis pasukant kėdės ratus 
16.425.000 kartų. Iš Vankuve
rio jį išlydėjo nedidelė 300 van- 
kuveriečių grupelė, o grįžtan
tį sutiko tūkstančiai. Britų 
Kolumbijos vyriausybė netgi 
surengė oficialias sutiktuves 
“B. C. Place” stadione. Kelio
nės metu R. Hansenas rinko 
aukas kovai su stuburkaulio li
gomis ir pažeidimais, dėl ku
rių ištinka kojų paralyžius. 
Šiuo metu dar nėra surinkta vi
sa įsipareigojimais pažadėta 
suma, galinti siekti apie $18 
milijonų. Visi sutinka, kad ke
lionė aplink pasaulį invalido 
kėdėje pareikalavo daug jėgos 
ir ryžto iš 29 metus amžiaus tu

rinčio R. Hanseno. Jis sakėsi 
norėjęs pabrėžti, kad ir kitiems 
invalidams vartai yra atviri į 
laimėjimus. Tokia išvada, de
ja, nėra visiškai tiksli. Kiti 
invalidai nesusilauks tokio 
dėmesio ir paramos, kaip R. 
Hansenas, suplanavęs pirmą 
kelionę aplink pasaulį invali
do kėdėje. Jo dabar laukia pel
nytas poilsis, užbaigimas jau 
pradėtos rašyti autobiografi
jos, sportas invalido kėdėje.

Kanadiečių jautrumą inva
lidams pirmą kartą išjudino 
kojos dėl vėžio netekęs Terry 
Fox, pradėjęs aukas kovai su 
vėžiu renkantį bėgimą per vi
są Kanadą nuo Atlanto iki Ra
miojo vandenyno pakrančių. 
Iš tikrųjų tas maratoninis bė
gimas daugiau buvo panašus į 
vargingą ėjimą, pasišokinėjant 
sveika koja, atsiremiant į dirb
tinę. Kanadiečius, kaip ir da
bar R. Hanseno atveju, suža
vėjo jaunuolio Terry Fox pa
garbos vertas ryžtingumas. De
ja, jo planus nutraukė, neįvei-

vNukelta į 8-tą psl.)

Garsusis Kryžių kalnas Lietuvoje, Meškuičių valsčiuje, Šiaulių apskrityje, tarp Jurgaičių ir Daumantų kaimo. 
Tasai šventakalnis simbolizuoja visos Lietuvos kančią sovietinėje vergijoje, kurios galo dar nematyti

Lietuvos krikštas įvairioje spaudoje
Sovietinių lietuvių, lenku komunistų ir rusų išeiviu spaudoje pasidairius

Lietuvos krikšto sukaktį pa
minėjo ir komunistinė spauda. 
Vilniuje du kartus per mėnesį 
Lietuvos kompartijos leidžia
mas žurnalas “Švyturys” 1987 
m. antroje, trečioje ir ketvir
toje laidoje išspausdino isto
riko Juozo Jurgihib-'sfraipšhį 
“Seni pergamentai ir istorinė 
tiesa. Apie krikšto marški
nius”. Įžangoje žurnalo redak
cija sako, kad Vatikanas ir kle
rikalinė emigracijos dalis no
ri, kad žmonės nepažintų is
torijos, o J. Jurginis, kurio 
knyga apie Lietuvos krikštą 
žada dar šiais metais išeiti 
iš spaudos, pateikia faktų vi
sumą ir iš jų plaukiančią is
torinę tiesą apie krikščiony
bės Lietuvoje 600 metų sukak
tį.

Nepaisant karingos redakci
jos įžangos, Jurginis neat
skleidė savo straipsnyje nau
jų faktų ir iš žinomų faktų ne
padarė naujų išvadų — visa 
tai, ką rašo Jurginis, buvo 
pasakyta Toronte įvykusiose 
paskaitose apie Lietuvos 
krikštą. Paliekant polemiką 
istorikams vertėtų paminėti 
tik straipsnio pabaigą, ku
rioje autorius iškelia metraš
tininko Dlugošo kronikos ne
tikslumus ir jo sukurtus mi
tus. Visa tai yra smulkmeniš
kai parašyta, tačiau Dlugošo 
objektyvumo stoką pastebėjo 
dar XIX š. pabaigos istorikai.

Lenkų “Polityka”
Lenkijos kompartijos sa

vaitraštyje “Polityka” š. m. ge
gužės 9 d. laidoje buvo išspaus
dintas Juliusz Bardach straips
nis “Lietuvos krikštas”. Jame 
sakoma, kad 1387 m. krikštas 
davė pagrindą parapijų tink
lui, padėjo lietuviams išlai
kyti tautinę savo tapatybę (pri
ėmus provoslaviją, Lietuva bū
tų surusėjusi) ir įvedė Lietu
vą į Vakarų kultūros pasaulį. 
Taigi J. Bardach padarė tokias 
pačias išvadas, kaip ir lietu
viai emigrantai “klerikalai”.

Kodėl toks straipsnis pasi
rodė komunistiniame, dažnai 
su Lenkijos Katalikų Bendrija 
kovojančiame laikraštyje? Au
torius rašo:

“Sunku yra pervertinti is
torinį įvykį, būtent Lietuvos 
krikštą ir palaipsniui vykusį 
jos gyventojų krikščionėjimą. 
Ne visada buvo mokėta tai tin
kamai įvertinti. Prieš kelio
lika metų tada dar jaunas Poz
nanės istorikas Marteli Kos- 
man paruošė Lietuvos krikš
čionybei skirtą mokslinę, ob

jektyvią ir rimtais šaltiniais 
paremtą monografiją. Jam vis 
dėlto buvo daromos kliūtys jai 
išleisti. Kai kuriems spren
džiamąjį žodį turintiems as
menims monografijos tema at
rodė įtartina arba bent erzi
nanti. Tada kažkoks gero lin
kintis asmuo patarė pakeisti 
pavadinimą į “Pagonybės išny
kimo keliai Baltijos kraštuo
se”. Kliūtys staiga pranyko, 
ir 1976 m. knyga laimingai iš
vydo dienos šviesą. Šiandien 
savaitraščio “Polityka” redak
torius pats paprašė straips
nio apie Lietuvos krikštą jo 
600 m. sukakties proga. Tai 
yra pasikeitimų pavyzdys, o 
gal ir simbolis laikų, kuriuose 
gyvename”.

Simokaitis Paryžiuje
Paryžiuje leidžiamas rusų 

savaitraštis “Ruskaja Mysl” ge
gužės 2 d. laidoje rašo: “Kuni
gai Alfonsas Svarinskas ir Sigi
tas Tamkevičius — nariai Ti
kinčiųjų teisėms ginti komite
to, kuris Lietuvoje buvo įsteig
tas 1977 metais, buvo išgabenti 
iš Vilniaus kalėjimo į lagerius. 
62 m. Svarinskas ir 48 m. Tam
kevičius turėtų būti paleisti 
1993 metais.

Balandžio 28 d. į Paryžių tie
siai iš Maskvos atskrido dar 
vienas buvęs politkalinis — 
lietuvis inžinierius Jonas Si
mokaitis. Jis nebuvo per anks
ti išleistas, bet pilnai atliko 
penkiolikos metų bausmę, ku
ri jam buvo priteista 1970 m. 
už bandymą pagrobti keleivi
nį lėktuvą Baltijos krašte, kad 
galėtų išvykti į Vakarus. Iš
laisvintas Simokaitis tuoj ėmė 
kovoti dėl savo emigracijos. 
Visiems ši kova atrodė bevil
tiška, nes jokių giminių Vaka
ruose jis neturėjo. Prašymais, 
protestais ir bado streikais 
jis gavo iš sovietų valdžios 
leidimą išvykti, bet tada pra
sidėjo antra jo epopėjos dalis 
— kai kurie kraštai, jų tarpe 
JAV ir^N._Zelandiia, nedavė 
jam įvažiavimo vizos, pasirem
dami jo 'nusikaltimo nemo
ralumu’, Nepadėjo netgi ban
dymai remtis ‘Sov. Sąjungos 
politkalinių sąrašu’ ir ‘Eina
mųjų įvykių kronika’. Prancū
zija pirmoji jam davė vizą. Čia 
jis ir tikisi įsikurti”.

Pastabos apie Vilniaus 
arkivyskupiją

VLIKo valdybos pareiški
mas, kuris buvo išspausdintas 
“TŽ” 1987 m. 21 nr., yra atsar
giai suredaguotas, tačiau kai 
kur VLIKo valdyba prieštarau
ja pati sau, o kai kur jos daro

mos sugestijos neatitinka tik
rovės.

Trečioje savo pareiškimo 
pastraipoje VLIKas sako: “Va
tikanas sutvarko bažnytinės 
provincijos reikalus, kai vals
tybės sienos yra nustatytos 
tarptautinėmis sutartimis. 
Tačiau dabartinės rytinės Lie
tuvos sienos yra Maskvos vie
našališkai nustatytos”. Ant
roje pastraipoje tačiau sako
ma: “Prieš II-jį pasaulinį ka
rą buvusi Vilniaus arkivysku
pija yra faktiškai padalinta 
į tris dalis dėl susitarimų Jal
toje ir Lenkijos — Sovietų Są
jungos sienų sutarties 1945 m.” 
Taigi buvo tarptautinė sutar
tis. pagal kurią Vilnius tapo 
nuo Lenkijos atskirtas. VLIKo 
valdybos narys J. Vitėnas savo 
laiške “TŽ” 1987 m. sausio 1 d. 
nr. tvirtina, kad Lenkijos liau
dies respublika yra suvereni ir 
nepriklausoma valstybė. VLI
Ko valdyba turėtų pati sau išsi
aiškinti, ar 1945 m. Lenkijos 
— Sov. Sąjungos sutartis yra 
dviejų suverenių valstybių 
veiksmas, ar tų dviejų valsty
bių siena yra “Maskvos viena
šališkai nustatyta”.

Pirmoje savo pareiškimo 
pastraipoje VLIKas teisingai 
sako, kad Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinis administra
torius yra pilnateisis Lietuvos 
vyskupų konferencijos narys, 
tačiau teisėtu apaštaliniu ad
ministratoriumi yra ne prel. 
A. Gutauskas, bet vysk. J. Ste
ponavičius. Popiežiaus met
raštyje “Annuario Pontificio” 
Vilna, Wilno, Vilnius skyriuje 
S.E.R. mons. Julijonas Stepo
navičius yra vadinamas “Ad
ministratore apostolico”. Kun. 
Gutausko pavardės jame nėra.

Kun. A. Gutauskas “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniko
je” ir kitur yra vadinamas val
dytoju, kurį išrinko Vilniaus 
arkivyskupijos patarėjai. 
“LKB kronika” nepalankiai 
apie šį kunigą atsiliepia (V 
tomas 317-318 psl.). Teisę skir
ti apaštalinius administrato
rius turi Vatikanas. Valdyto
jas apaštalinio administrato
riaus teisių neturi.

Pasaulio spaudoje Lietuvos 
įjungimo į Sov. Sąjungą pri
pažinimo klausimas iškilo ne 
dėl Vilniaus arkivyskupijos, 
kaip galvoja VLIKo valdyba 
trečioje pareiškimo pastrai
poje, bet dėl projektuojamos 
popiežiaus kelionės į Lietu
vą. Sprendimas dėl Vilniaus 
arkivyskupijos klausimo pri
klauso vien tik nuo Apaštališ
kojo Sosto, bet kelias iš Romos 
į Vilnių veda per Maskvą. J.B. 

dęs per Estijos Kochtlos-Jar- 
vės pakrančių zoną ir be jokių 
trukdymų pasiekęs Maskvą. 
Skrydį jis atliko dešimties met
rų aukštyje, kur radarui sun
kiau susekti mažesnį lėktuvą. 
Tokiame aukštyje M. Rustas 
tris kartus praskrido pro Krem
liaus pašonėje esantį Lenino 
mauzoliejų ir pagaliau sėkmin
gai nusileido prie pat Šv. Ba
zilijaus katedros Raudonojoje 
aikštėje, nustebindamas Leni
no mauzoliejaus lankytojus 
bei kitus praeivius. Daug kam 
atrodė, kad nusileidimas yra 
skirtas kokio nors filmo gamy
bai. Aikštėje buvęs dail. M. Žu
kovas savo paveikslan įjungė 
prie muziejumi paverstos Šv. 
Bazilijaus katedros sustojusį 
baltą lėktuvą.

Netikėta staigmena
M. Rustas, išlipęs iš lėktu

vo, kalbėjosi su maskviečiais, 
pasirašinėjo autografus ir net
gi turėjo laiko užkąsti, kol pa
galiau prisistatė gerokai pa
vėlavę milicininkai. Netikė
tas svečias iš Hamburgo buvo 
įsodintas į valdinį automobi
lį, turintį centrinio kompar
tijos komiteto registracijos 
plokštę. Lėktuvą nusitempė 
atsiųstas sunkvežimis. Tik ta
da susirinkusiems maskvie
čiams paaiškėjo, kad netikė
tas lėktuvo nusileidimas ne
buvo filmui skirtas kadras, bet 
nelegalus užsieniečio atvyki
mas. Esą vienas senukas, ko
mentuodamas M. Rusto įvykdy
tą įstatymų pažeidimą, šį įvy
kį pavadino chuliganizmu, ku
ris betgi buvęs malonus chuli
ganizmas. Malonumas pasibai
gė daugeliui pareigūnų, kai 
KGB institucija pradėjo tirti 
nelegalų vokiečio jaunuolio M. 
Rusto įskridimą į Sovietų Są
jungą ir nusileidimą pačiame 
jos centre. Tada paaiškėjo, kad 
tai įvyko Sovietų Sąjungos pa
sienio saugotojų dieną. Šven
tės proga pasienio sargai dau
giau išgeria. Maskvos Gorkio 
parke tą dieną už viešą girta
vimą buvo suimta beveik šim
tas pasienio sargų. Kyla rim
tas įtarimas, kad ir ne visi ra
daro technikai tą dieną turėjo 
blaivias akis.

Neryžtingi gynėjai
Po specialaus kompartijos 

politbiuro posėdžio buvo pa
reikšta, kad nelegalus lėktu
vo įskridimas Sovietų Sąjungos 
teritorijon neliko nepastebė

Šiame numeryje:
Tauta pragare

Juozo Keliuočio knyga “Dangus nusidažo raudonai”
Lietuvos krikštas įvairioje spaudoje

Sovietiniai lietuviai, lenkai komunistai ir rusai
Ypatinga lietuvių tautos šventė

Lietuvos krikšto sukakties iškilmės - istorinis įvykis
Silpnieji neša milžino naštą

Nijolė Sadūnaitė apie sąžinės kalinį Paulaitį
Nerašyti atsiminimai

Lietuviai veikėjai sovietiniame mokytojų mitinge Kaune
Kur važiuosime į Romą, Vilnių ar Vašingtoną?
Lietuvos krikšto sukakties iškilmės trijose sostinėse

Faktai iš okupuotos Lietuvos
“LKB kronika” pateikia sovietinės priespaudos faktus

Lietuviai Venezueloje
Pranešimas apie lietuvių veiklą bei organizacinius rūpesčius

Vokiškas miestas - lietuviškos gatvės
Miestas V. Vokietijoje, kur gyvena daug Lietuvos vokiečių

Poetas, humoristas ir dramaturgas
Bradūnas, Gustaitis ir Ostrauskas literatūros vakare Filadelfijoje

tas. Tik niekas nesiėmė prie
monių lėktuvui sustabdyti be 
karinių veiksmų. Visi pasi
rinko nepateisinamą delsimą. 
Atrodo, daug kas dar nebuvo 
užmiršęs pasaulinio triukšmo 
dėl keleivinio P. Korėjos lėk
tuvo sunaikinimo 1983 m. rug
sėjo 1 d. prie Sachalino salos, 
pareikalavusio 269 gyvybių au
kos. Matyt, buvo siekiama pa
ties M. Gorbačiovo ir krašto 
apsaugos ministerio S. Soko- 
lovo sprendimo, bet jiedu ta
da buvo Varšuvos sąjungos na
rių posėdyje R. Berlyne. Polit
biuro posėdžio dalyviai paže
ria aštrių priekaištų krašto 
apsaugos ministerijai dėl jos 
pareigūnų neryžtingumo, apsi
leidimo, pareigų nevykdymo. 
Esą tai rodo didelę spragą So
vietų Sąjungos erdvių gyny
boje.

Atleido pareigūnus
Tada buvo paskelbta vaka

rinėse Maskvos televizijos ži
niose, kad krašto apsaugos 
ministeris S. Sokolovas išei
na pensijon, būdamas 75 metų 
amžiaus, o jį pakeičia gen. D. 
Jazovas, 64 metų amžiaus II D. 
karo veteranas. Pasitraukian
tis S. Sokolovas, taip pat bu
vo generolas ir karo veteranas, 
kompartijos politbiuran įjung
tas tik balsavimo teisės netu
rinčiu nariu. Jo pirmtakas mar
šalas D. Ustinovas turėjo dau
giau galios kaip pilnateisis 
politbiuro narys. Priešlėktu
vinės apsaugos viršininkas 
maršalas A. Koldunovas buvo 
apkaltintas aplaidumu, nepa
kankama savo dalinių kontro
le ir pašalintas iš šių pareigų. 
Politbiuro pareiškime pakar
totinai pabrėžiama, kad Ham
burgo aeroklubui priklausan
tį lėktuvą, dar nepažeidusį 
Sovietų Sąjungos teritorijos, 
pastebėjo priešlėktuvinės ap
saugos radaras. Vėliau du kar
tus buvo pasiųsti ir aplink jį 
apskrido sovietų naikintuvai, 
bet nebandė sustabdyti. Tokia 
oficiali politbiuro versija ke
lia abejonę. Juk tokiu atveju 
vokiečio M. Rusto žemai skren
dantis lėktuvas turėjo būti se
kamas iki Maskvos. Kodėl jam, 
nusileidusiam Raudonojoje 
aikštėje, taip ilgai reikėjo lauk
ti milicininkų? Normaliai jie 
turėjo būti iš anksto painfor
muoti apie nežinomą lėktuvą, 
artėjantį prie Kremliaus Rau
donojoje aikštėje.



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. VI. 2 — Nr. 23 (1946)

WTEVISKES ŽIBURIAI
"~T THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672. Second class mail registration nr. 0509 
Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: kun. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis. Metinė prenumerata- $22, 
pusmetinė - $12, rėmėjo - $25, garbės - $30 (Amerikoj - JAV doleriais). 

Pavieniai numeriai - 50 et.
Adresų keitimo reikalu kreiptis tiesiai į “TŽ” administracijų. Skelbimai 
ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication — 4703 Porter Ctr. Rd., Lewiston, NY 14092. 
Subscriptions: ordinary $22.00, supporter $25.00, honorary $30.00 per year. 
Second Class Postage paid at Lewiston, NY.
US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės žiburiai", P. O. Box 
1195 Lewiston, NY 14092.
CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3. Printed in Canada.

Ypatinga lietuvių tautos šventė
Informacinis pranešimas vykstantiems į Romų ir kitiems
Pagrindinės Lietuvos krikščio

nybės sukakties šventės jau čia 
pat: birželio pabaigoje jos bus 
švenčiamos Lietuvos sostinėje 
Vilniuje ir krikščionybės centre 
Romoje. Į Lietuvos šventę Vilniu
je mums vartai užkelti, bet į Ro
mą visi keliai laisvi, ir lietuviai 
iš viso laisvojo pasaulio rengiasi 
gausiai dalyvauti iškilmėje ir ar- 
kiv. Jurgio Matulaičio beatifika
cijoje.

Lietuvos krikščionybės sukak
tis ir beatifikacija Romoje yra 
ypatinga lietuvių tautos šventė. 
Jų pagerbs savo dalyvavimu Vati
kano ir Italijos pareigūnai, vys
kupai, kardinolai, diplomatinis 
Vatikano korpusas ir pats Šven
tasis Tėvas. Vatikano paštas iš
leidžia mūsų sukaktuvinius ženk
lus, Popiežiaus istorijos mokslų 
komitetas rengia simpoziumą, 
pamaldoms duodamos garsiosios 
Šv. Petro, Šv. Jono Laterano ir 
Maria Maggiore bazilikos, o kul
tūriniams renginiams — puošni 
Pauliaus VI audiencijų salė Va
tikane ir reprezentacinė Šv. An
gelo pilis su sodais.

Romos iškilmės susijusios su 
didelėmis išlaidomis. Iškilmių 
lietuviškosios dalies išlaidas 
tenka dengti sukakties vykdoma
jam komitetui, būtent, parūpinti 
finansinę paramą Lietuvių ope
ros chorui j Romą nuvykti, padėti 
jaunimui, Pietų Amerikos ir Su
valkų trikampio lietuviams, Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniams, su
rengti akademiją — koncertą, 
pobūvį Šv. Angelo pilyje, pada
ryti video filmą ir kt, iš viso 
per 60,000.00 dol.

Kadangi darbų daug ir sąmata 
didelė, o aukos sunkiai rinkosi, 
vykdomasis komitetas ryžosi Ro
mos iškilmių išlaidas dengti sa
vo darbu — pačiam organizuoti į 
Romą keliones ir tokiu būdu iš 
įprastinių nuošimčių nuo lėktuvų 
ir viešbučių susidaryti pajamų. 
Bet viltys nepasitvirtino, kitiems 
ėmus keliones organizuoti.

Lietuvos vyčiai ir taip pat 
“Laiškų lietuviams” redakcija, 
organizuodami į Romą keliones, 
nuo kiekvieno keleivio skiria 
po 25 dol. vykdomajam komitetui 
minėtoms išlaidoms dengti ir taip 
pat užsako kiekvienam keleiviui 
bilietą į Šv. Angelo pilies po
būvį. Už tai nuoširdžiai dėkoja
me. Bet taip pat priėjome išvadą, 
kad ir kitiems grupių bei agen
tūrų vadovams tokiu pat būdu 
prisidėjus, vykdomajam komite
tui bus įmanoma Romos iškilmių 
finansinę problemą bent iš da
lies išspręsti.

Todėl vykdomasis komitetas 
savo š. m. balandžuo 29 d. posė
dyje nutarė įvesti Romos iškil
mių dalyvių registraciją su tokia 
auka: po 10 dol. mokslus einan
čiam jaunimui (pradžios ir aukš
tesniųjų mokyklų ar kolegijų), 
operos ir jungtinio choro choris
tams ir tautinių šokių ansamblių 
nariams, kurie dalyvaus Romos iš
kilmių programoje, ir po 25 dol. 
kitiems.

Atsiuntę registracijos auką, 
gauna iš vykdomojo komiteto spe

cialiai Romos iškilmėms pareng
tą sukaktuvinį ženklą. Su juo bus 
įeinama į lietuvių audienciją pas 
Šv. Tėvą, į lietuviams skirtą vie
tą Šv. Petro ir kitose bazilikose 
ir į akademiją-koncertą Vatikano 
audiencijų salėje.

Labai prašome kelionių į Romą 
vadovus užsakyti visiems savo 
grupės dalyviams registracijos 
ženklus, o dalyvius savąja auka 
už juos grupių vadovams atsily
ginti. Visiems už tai nuoširdžiai 
dėkojame ir kartu apgailestau
jame, kad esame priversti šiuo 
reikalu kreiptis. Jei grupėje yra 
aukščiau minėtų moksleivių, cho
ristų ir šokėjų, prašome vadovus 
pridėti jų sąrašą, o kitų praneš
ti tik skaičių. Romos iškilmių da
lyviai, ypač pavieniui vykstantie
ji, gali registracijos ženklus įsi
gyti ir tiesiog kreipdamiesi j vyk
domojo komiteto iždininką že
miau nurodomu adresu.

Iškilmių metu taip pat rengia
mas reprezentacinėje Angelo pi
lyje pobūvis-vakarienė. Aukščiau 
minėti moksleiviai, choristai ir 
šokėjai gauna papigintus bilie
tus po 10 dol., o kiti moka už bilie
tus po 35 dol. Turimomis žinio
mis, kelionių agentūros bei vado
vai yra jau įskaičiavę pobūvį į 
kelionės kainą. Todėl prašome ke
lionių vadovus, siunčiant dalyvių 
registracijos aukas, atsiskaityti 
ir už pobūvio bilietus, pridedant 
sąrašą turinčių teisę gauti papi
gintus bilietus, o kitų paduodant 
tik skaičių. Prašome tai padaryti 
ligi birželio 10 d. Susitvarkę iš 
anksto, išvengsime bereikalingos 
maišaties Romoje.

Čekius prašome rašyti “Lithua
nian Christianity Jubilee” vardu 
ir siųsti vykdomojo komiteto iždi
ninkui šiuo adresu: Br. Polikaitis, 
7218 So. Fairfield Ave., Chicago, 
IL 60629, USA.

Prašome taip pat pranešti: gru
pės vadovo vietinį adresą ir tele
foną, adresą (viešbutį) Romoje ir 
telefoną, kiek asmenų vyksta, ka
da į Romą atvyksta ir kada išvyks
ta.

Šias žinias prašome pranešti: 
Jubiliejaus vykdomasis komitetas, 
P. O. Box 438, Beverly Shores, IN 
46301. Galima siųsti ir aukščiau 
nurodytu iždininko adresu. Šių ži
nių reikia mums, taip pat Romos 
komitetui, organizuojančiam iš
kilmių programą. Gautas žinias 
persiunčiame skubos keliu į Ro
mą.

Romoje vykdomojo komiteto ad
resas bus tas pats, kaip Informa
cijos centro: Lietuvių kolegija, 
Via Casalmonferrato 20, tel. 
75.94.908; 75.93.724.

Lietuvos krikščionybės sukakties 
vykdomasis komitetas

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. o. Box 1343, Postal Stalon “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

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 (vairiose 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!”

Silpnieji neša milžino naštą
Rašo NIJOLĖ SADŪNAITĖ apie kankinį PETRĄ PAULAITĮ, iškalėjusį sovietiniuose lageriuose 35 
metus, naujuose savo atsiminimuose “Penkti metai Gerasis Dievas slepia mane nuo KGB objektyvo”

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Antrą kartą nubaustas

Mirtis kas dieną žiūrėjo į 
akis, bet p. Petras tame sovieti
niame pragare liko gyvas, o 
1957 m. buvo amnestuotas. Su
grįžo į Lietuvą, tik atsigauti 
nespėjo. Čekistai pamatę, kad 
visos tos kančios nesulaužė 
jo ištikimybės Tiesai, vėl po 
kelių mėnesių areštavo, nutei
sė 10 metų, prie jų pridėdami 
dar ir 15 amnestuotų metų. Žo
džiu, išleido tik tam, kad prie 
25 pridėtų dar 10 metų!

Gerasis Dievas juo pasiti- 
kinčiųjų neapleidžia. Dievui 
padedant, Petras Paulaitis, 
kaip galingas ąžuolas, užgrū
dintas audrų, per visus 35 Gu
lago kančių metus, ne tik pats 
nepalūžo, bet guodė ir stiprino 
visus šalia jo esančius kali
nius. Su visais jis dalinosi ne
išsenkančia meile, paskutiniu 
duonos kąsneliu. Jo dvasios 
didybė žavėjo visus, o ypač 
jaunus kalinius. Vienas iš jų, 6 
metus kartu su p. Petru kalė
jęs Mordovijoje, man pasako
jo: “Negalėjau net įsivaizduo
ti, kad tokie žmonės gali gy
venti. Mačiau daug kino filmų 
su fantastiniais herojais, bet 
ponas Petras juos visus praau
go visa galva . ..”

Taip kalbėjo ne lietuvis ir 
ne katalikas ... Pasakojusio 
apie p. Petrą jaunuolio veidai 
degė, akyse spindėjo susižavė
jimas, ir aš pagalvojau, kokią 
dvasios jėgą ir grožį turi tu
rėti virš 30 metų iškankintas 
Gulago pragare 75 metų am
žiaus žmogus, kad taip suža
vėtų jaunimą?! Toks buvo ir 
dabar yra amžinybėje visų mū
sų mylimas ponas Petras! O 
baigdamas savo 35 metų kan
čių kelią Mordovijoje p. Pet
ras rašė:

“Tik vienam Dievui žinomas 
kančios reikalo kelias ir ačiū 
Jam, kad leidžia bei teikia 
jėgų žmonėms tuo keliu eiti”. 
Belieka žemai nulėkti galvas 
ir nutilti. Po to padėkoti Die
vui už tokius dvasios milžinus.

Į laisvę
Po 35 metų Gulago, 1982 m. 

rudenį, P. Paulaitį atvežė į 
Vilniaus KGB rūsius. Čia jį ka
gėbistai perspėjo, kad neban
dytų rašyti atsiminimų, nes 
tuoj pat dingsiąs be žinios .. .

“Žinau jūsų darbelius, taip 
prieš metus nužudėte kun. Bro
nių Laurinavičių, nukankinote 
visą eilę kunigų ir kilnių lie
tuvių, galite ir mane čia pat 
nužudyti . . .”

Kagėbistai ėmė šaukti, kad 
nutiltų, neleisdami p. Petrui 
baigti kalbėti. Tuojau pakeitė 
kalbos temą, ėmė klausinėti 
kur norįs apsigyventi, ką ap
lankyti. Bijodami išleisti su 
konclagerio uniforma — tam- 
siasiūle, pervilko eilute ir 
nuvežė į parduotuvę. Čia ap
rengė jį nuo galvos iki kojų, 
žinoma, už p. Petro Gulage už
dirbtus pinigus. P. Petras šyp
telėjo:

“Čekistai siūlė pirkti užsie
nietišką eilutę, esą ji geresnės 
kokybės nei sovietinės ...” Po 
to vėl parvežė į KGB rūsius. 
Po kurio laiko, kiek pavežioję 
po Vilnių, nuvežė į autobusų 
stotį. Bilietas Šakių link jau 
buvo nupirktas. KGB rūsiuose 
p. Petras buvo išsitaręs, kad 
nori aplankyti Šakių rajone 
gyvenančius giminaičius. Į au
tobusų stotį atlydėjęs čekis
tas įsodino p. Petrą į autobu
są, bet pats neįlipo.

“Buvo taip neįprasta, kad 
štai po 35 metų vergijos važiuo
ju ne kareivių ir šunų saugo
mas, bet vienas ir ten, kur pats 
noriu ...” — pasakojo p. Pet
ras. Kartu autobuse važiavu
sieji žmonės nė nepagalvojo,

kad kartu su jais važiuoja di
dysis Lietuvos kankinys ir did
vyris. Jis buvo toks kuklus, 
tylus ir paprastas. Gal tik 
džiaugsmo ašaros, riedančios 
per skruostus, galėjo išduoti 
jo sielos būseną... Deja, 
kaip dažnai mes jų nebenori
me pamatyti, užsidarę egoiz
mo kiaute ...

Kretingoje
Aplankęs gimines ir kelis 

pažįstamus, p. Petras apsigy
veno Kretingoje. Kas sekma
dienį ir šventadienį labai su
sikaupęs dalyvaudavo šv. Mi
šių aukoje, priimdavo šv. Ko
muniją. Visada ir visur buvo 
labai kuklus ir paprastas. Nors 
skausmų bangos, jau kitokio 
pobūdžio nei Gulage, tebedau
žė jį, mokėjo išlaikyti sielos 
giedrą ir ramybę.

KGB pavyko užnuodyti pas
kutines jo gyvenimo dienas, 
bet nepavyko sutrypti jo 
žmogiškos didybės ir kilnu
mo. Kartą ponas Petras man 
išsitarė, kad Gulage jam bu
vo kur kas lengviau nei dabar 
tariamoje laisvėje... Jis 
nuoširdžiai pasidalino savo 
sunkumais, išgyvenimais ir rū
pesčiu surasti išeitį iš padė
ties, neįskaudinant žmonių.

Apie jo meilę ir atlaidumą 
net šmeižikam geriausiai pa
rodo šis atsitikimas. P. Pet
ro aplankyti Kretingoje atva
žiavo jaunas vyras, kuris ku
rį laiką buvo su p. Petru Mor
dovijos konclageryje. Jį Pet
ras Paulaitis kaip sūnų globo
jo, maitino, stiprino. Susiti
kimas buvo džiugus. Bet štai, 
po kurio laiko, sovietiniame 
Lietuvos laikraštyje pasirodo 
ilgas, šlykštus, šmeižikiškas, 
kagebistišku stiliumi parašy
tas straipsnis apie p. Petro 
praeitį, o po tuo straipsniu 
jo buvusio Mordovijoj globo
tinio parašas.

Kaip į tai reagavo p. Petras? 
“Jei aš jį susitikčiau, apkabin
čiau ir verkdamas maldau
čiau: neik tuo melo keliu, nes 
jis tave pražudys ...” P. Pet
rui rūpėjo tik nelaimingojo, 
KGB pavergto, jauno žmogaus 
ateitis.

Kai norėdavo pasiklausyti 
“Laisvosios Europos” ar Vati
kano radijo programų ir dėl 
zirzeklių trukdymo nieko ne
galėdavo girdėti, su giedru 
ramumu sakydavo: “Mums liko 
tik viena — privalome steng
tis būti geresniais!” P. Petras 
buvo įpratęs bet kokį blogį 
nugalėti gerumu. Kankinamas 
ir niekinamas mokėjo atleisti 
ir mylėti, todėl ir liko nuga
lėtoju!

Užgeso kaip žvakė
Užgeso p. Petras 1986 m. 

vasario 19 d. kaip žvakė ant 
altoriaus, tyliai besiaukoda- 
mas už kitus iki mirties. Bu
vo gimęs 1904 m. birželio 29 d. 
Jis man išsitarė, kad meldžia 
Gerąjį Dievą leisti jam mirti 
kaip bitelei, — skrendant, be
sidarbuojant, kad nebūtų ki
tiems našta. Iki paskutinio 
momento, trumpo priešmirti
nio atsikvėpimo, darbavosi ir 
pats save aprūpindavo. Ne tik 
save, bet ir kitiems patarnau
davo, apnakvindavo, pavaišin
davo. Mane ne kartą vaišino 
savo darželyje išaugintais ri
dikėliais ir kitomis daržovė
mis.

Gerasis Dievas išklausė jo 
maldos ir pasikvietė jį į am
žiną džiaugsmą, kur mirties, 
nei dejavimo, nei skausmo 
daugiau nebebus. Jo didelės, 
tiek daug gero žmonėms dariu
sios ūkininko rankos, kurios 
ir Gulago pragare augino gė
les, sustingo ant krūtinės 
amžinam poilsiui. Jos spaudė 
prie širdies Rožinį ir nepri-

klausomos Lietuvos trispalvę 
juostą — už tai buvo paauko
tas visas p. Petro gyvenimas. 
Sklidinas giedros ir ramybės 
užmigusiojo Viešpatyje veidas 
tarsi bylojo: “Esu labai lai
mingas, nes už Dievą ir Tėvy
nę atidaviau visą savo karštos 
širdies nepadalytą meilę”.

— Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje ir džiaugsme per amžius, 
mūsų mylimas broli Kristuje, 
ir melski už mus, kad nors tru
putį savo dvasia būtume j Tave 
panašūs!

Neramios laidotuvės
Nenurimo tik vargšai kagė

bistai ir jų agentai. Net po mir
ties velionį persekiojo, stengė
si pakenkti, gąsdino kunigus, 
kad nedrįstų su religinėmis 
apeigomis laidoti; ragino Kre
tingos ir apylinkių gyventojus, 
kad nedalyvautų laidotuvėse, 
o mokinių laidotuvių dieną net 
iš mokyklos neišleido ...

Nežiūrint visų tamsos jėgų 
pastangų, velionies karstą, 
skendintį gėlėse, žmonių mi
nia atlydėjo į Kretingos šven
tovę. Susirinko žmonės pa
gerbti ir pasimelsti prie Tau
tos didvyrio ir kankinio iš 
visų Lietuvos kampelių. Susi
rinko nepaisydami galimų ne
malonumų ir persekiojimų, 
nes meilė nugalėjo baimę ... 
Šventovėje laidotuvių apeigas 
atliko kun. L. Šarkauskas, o 
klebonas kun. Bronius Bur- 
neikis tik išpažinčių klausė. 
Už tai buvo vėliau iškviestas 
į Vilnių pas įgaliotinį Anilio- 
nį aiškintis dėl a.a. Petro Pau- 
laičio laidotuvių. O Telšių vys
kupas Antanas Vaičius buvo 
priverstas raštu garantuoti, 
kad tokie “nusikaltimai” nepa
sikartos ...

Po gedulingų pamaldų Ve
lionį mylintys žmonės, nepa
būgę visur įžūliai šmirinėjan
čių kagėbistų, palydėjo jo kars
tą su palaikais į naująsias 
Kretingos kapines. Netoli ku
nigų kapų iškilo naujas kuklus 
kapo kauburėlis. Velionies 
Petro Paulaičio kūną pri
glaudė prie savo širdies taip 
labai jo mylėta Lietuvos že
melė. Ponas Petras savo dva
sia buvo tikras kunigas, nes 
ištisas jo gyvenimas buvo 
skausminga auka už mūsų vi
sų šviesesnę ateitį.

Prisimena p. Petro žodžiai: 
“Su džiaugsmu dar 35 metus 
kentėčiau sovietiniame Gula
go pragare, kad nors kelių Lie
tuvos jaunuolių širdyse neuž- 
gęstų meilė Dievui, Tiesai ir 
Tėvynei!”

Gėlės ant kapo
Praėjus 2 mėnesiams po lai

dotuvių, aplankiau a.a. Petro 
Paulaičio kapą. Buvo graži, 
saulėta diena, čiulbėjo paukš
teliai, bet pūtė labai stiprus 
vėjas. Ant p. Petro kapo žalia
vo rūtelės, žydėjo įvairiaspal
viai žiedai, o tarp jų stovėjo 
gėlių krepšelis, nuo kurio ran
kenėlės ant kapo buvo nuleis
tas geltonas, žalias ir raudo
nas kaspinas. Nepriklausomos 
Lietuvos trispalvė dengė ir p. 
Petro palaikus. Nuostabu, kad 
pikta čekisto ranka jų nenu
piešė ... Meilė nugalėjo 
neapykantą! Uždegiau žvaku
tes, susikaupiau maldai. Ne
žiūrint stiprių vėjo prover
žių, žvakutės sudegė iki galo. 
Uždegtos ant kitų kapų bema
tant užgęsdavo . . . Sunku buvo 
atsisveikinti ir išeiti. ..

— Ačiū Tau, broli Petrai, 
už paliktą šviesų gyvenimo 
aukos pavyzdį, už didžią kil
nios širdies meilę, ačiū Tau 
visų žmonių vardu! Ilsėkis Die- 
vuje ir melskis už mus!

AfA 
VACLOVUI PALIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,
reiškiame giliausią užuojautą seseriai LIUDAI MOR
KŪNIENEI, jos vyrui VACLOVUI, Lietuvoje dukteriai ir 
seseriai, giminėms ir artimiesiems -

K. V. Skripkai 
Chicago, IL Z. V. Ripskiai

Mirus
afa

ALGIUI JANUŠKAI,
jo žmoną NORMĄ su šeima,tėvus ELENĄ ir VINCĄ 
JANUŠKAS, seserį DANGUOLĘ, brolį VIDĄ su šei
ma, visus gimines, artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

KLB Winnipego apylinkė

Mirus mylimai žmonai, 
motinai ir močiutei

afa
KONSTANCIJAI SMILGIENEI,

jos vyrą ALBINĄ, dukterį ADELĘ ŠMITIENĘ, 
vaikaičius - VIDĄ GREEN ir RIČARDĄ ŠMITĄ 
bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Britų Kolumbijos lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų kubas “Bebras"

PADĖKA
Mirus mūsų mylimiems Tėveliams ir Seneliams

afa 
ANGELEI ir ALFONSUI ŠMIGELSKIAMS

1987 m. vasario 4 d. ir vasario 13 d. Toronte,

reiškiame dėkingumą gydytojams — Jonui Yčui, Mikui A. Va- 
ladkai ir R. Zabieliauskui už medicininę pagalbą, rūpestingumą 
ir parodytą nuoširdumą tėveliams ir mums. Dėkojame klebo
nui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir visiems pranciškonams už 
paslaugas, ypač kun. E. Jurgučiui, OFM, kuris eilę metų lankė 
tėvelius namuose su šv. Komunija.

Ačiū organizacijoms ir pavieniams asmenims, kurie su
prato ligos bei senatvės vienišumą, lankydavo velionis na
muose ir ligoninėje. Nuoširdus ačiū mūsų draugams, kurie ne 
kartą ištiesė pagalbos ranką mums beslaugant tėvelius ir kurie 
buvo mūsų atrama jų mirties dienomis, ypač M. D. Reginoms, 
P. A. Puidokams, V. P. Melnykams, J. O. Jacikams, J. B. La
pinskams ir V. T. Bačėnams.

Esame dėkingti už atnašavimą gedulinių pamaldų vasario 
4 d. kun. L. Januškai, OFM, kun. P. Šarpnickui, OFM, ir kun. 
J. Staškui. Dėkojame sol. L. Marcinkutei už giedojimą šven
tovėje ir kun. E. Jurgučiui, OFM, už apeigas kapinėse. Taip 
pat dėkojame už atnašavimą gedulinių pamaldų vasario 17 d. 
prel. J. Tadarauskui, kun. L. Januškai, OFM, kun. J. Staškui 
ir kun. B. Pacevičiui. Ačiū sol. V. Verikaičiui už giedojimą šven
tovėje ir kun. P. Šarpnickui, OFM, už apeigas kapinėse.

Nuoširdi padėka karstų nešėjams, ponioms, iškepusioms 
pyragus ir pagelbėjusioms prie pusryčių, V. Birštonui už pa
ruoštą maistą ir jo pagalbininkėms.

Esame dėkingi tėvelių ir mūsų draugams St. Petersburge, 
Floridoje už suorganizuotas šv. Mišių aukas ir dalyvavimą, 
ypač B. K. Gaižauskams, J. E. Purtuliams ir S. S. Vaškiams. 
Nuoširdus ačiū Šv. Juozapo ligoninės kapelionui už šv. Mišių 
auką mamytės mirties rytą ir pranciškonų provincijolui kun. 
P. Bariui, OFM, už šv. Mišias Kennebunkporte mirus tėveliui. 
Nuoširdus ačiū prel. J. Balkūnui ir kun. J. Gašlūnui už Mišių 
aukas St. Petersburge ir kun. P. Gaidai už šv. Mišias Toronte. 
Nuoširdi padėka vysk. P. Baltakiui, OFM, už pareikštą užuo
jautą ir prisiminimą tėvelių šv. Mišių aukoje.

Esame dėkingi visiems užprašiusiems šv. Mišių aukas, už 
atsiųstas gėles, už jų prisiminimą aukojant Tautos fondui, 
“Tėviškės žiburiams", “Moters" žurnalui, Vėžio draugijai ir 
“Care”. Dėkojame už pareikštas užuojautas spaudoje, tele
gramomis, laiškais ir žodžiu. Ačiū V. Laurinavičienei už pra
nešimą tėvelio mirties ir užuojautas per radiją.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į laidotuvių namus, 
šventovę, kapines ir pusryčius. Jūsų pagarba ir prisiminimas 
tėvelių stiprino mus skausmo valandose.

Liūdime netekę jų, nes paliko didelė tuštuma mūsų na
muose. Bet tikime, kad jų amžino gyvenimo ryto aušra buvo 
Dievo gailestingumas.

Su dėkingumu visiems:
dukra Loreta, žentas Petras,
vaikaitės Dalia su Rimu ir Ramona su Robertu

Po ilgų ir sunkių pastangų iš okupuotos Lietuvos buvo išleista emigruoti 
PEREDNIŲ šeima pas KAZIMIEROS PEREDNIENĖS-PEČIULYTĖS 
brolį Klivlande. Dabar jais rūpinasi Dievo Motinos parapijos klebonas kun. 
G. Kijauskas, SJ, ir Klivlando lietuviai. Nuotraukoje iš kairės: Juozas Ki- 
jauskas, SJ, Rasa Perednytė, Kazimiera Perednienė-Pečiulytė (išbuvusi 
Sibire 17 metų), Irma Perednytė, kun. Gediminas Kijauskas, SJ, Algirdas 
Perednis, Irena Kijauskienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Canadian Srt dFFTnuorials( Ith.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1Q4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Fails

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
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Kur važiuosime: į Romą, Vilnią ar Vašingtoną?
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Nerašyti atsiminimai
Anuomet, kai sovietiniai tankai pasirodė Kaune, kai Sofija Čiurlionienė kalbėjo komunistiškai, 

o tūkstančiai mokytojų giedojo Lietuvos himną
Daugelis mūsų Kaune apie 

pirmąją sovietų okupaciją 
1940 m. birželio 15 d. nieko 
nežinojome. Gyvenimas, atro
do, ėjo normalia vaga, o ką vy
riausybė darė, tai buvo prezi
dento ir jo ministerių reika
las. Tą dieną Kauno gimnazijo
se turėjo įvykti abiturientų 
išleistuvės. Visi toms iškil
mėms ruošėsi. Bet vidudienį 
Savanorių prospekte ir pro Vi
leišio aikštę Žaliakalnyje iš
girdome baisų ūžimą. Tada bė- 
gome iš namų pasižiūrėti ir 
pamatėme pirmuosius rusų 
apdulkėjusius tankus. Juose 
sėdėjo siaurom akim gelton- 
odžiai kareiviai ir piktai 
žvelgė į susirinkusius gatvė
se žmones.

Visos abiturientų išleistu
vės ir pasiruošimai buvo su
stabdyti. Visi tą akimirką su
pratome, kad mūsų laisvė ir 
nepriklausomybė buvo praras
ta. Daug žmonių gatvėse ver
kė ...

Apie tuos skaudžius mūsų 
įvykius aš tik po daugelio 
metų jau JAV-se paskaičiau 
Lietuvių Enciklopedijoje 
(XV): . . VI. 15 prezidentas
Smetona perėjo sieną į Vokie
tiją, pavedė ministrui pirm. 
Merkiui jį pavaduoti. Merkys 
per radiją paragino gyvento
jus sutikti sovietų kariuome
nę draugiškai, o krašto apsau
gos ministras Vitkauskas išvy
ko jos pasitikti”.

Turiu prisipažinti, kad mū
sų šeima ir daugelis gyvento
jų Kaune šio pranešimo negir
dėjo. Kitą dieną (birželio 16) 
prasidėjo žmonių suėmimai, 
atleidimai iš darbų ir kitos 
pavergtos tautos nelaimės. 
Prie įstaigų, bankų ir įvairiose 
vietose gatvėse jau stovėjo uni
formuoti rusų kareiviai.

Šiandien šiuose savo atsimi
nimuose norėčiau aprašyti tris 
Kauno įvykius, kurie mano dar 
nėra pamiršti, būtent: 1940 m. 
rugpjūčio 14 d. Kaune mokyto
jų suvažiavimą ir du mitingus.

Kai jau rusai sudarė naują 
Lietuvos vyriausybę ir kai mū
sų delegacija su J. Paleckiu, 
Salomėja Nerimi, K. Korsaku 
ir kitais nuvažiavo į Maskvą 
ir paprašė, kad Lietuva būtų 
inkorporuota į Sovietų Sąjun
gą, švietimo min. A. Venclova 
susirūpino, kaip paruošti mo
kytojus, kai prasidės rudenį 
naujieji mokslo metai ir kai 
mokiniai po vasaros atostogų 
grįš atgal į mokyklas. Taip 1940 
m. rugpjūčio 14 d. Kaune, di
džiųjų Kūno kultūros rūmų 
sporto salėje, buvo sušauktas 
visos Lietuvos mokytojų suva
žiavimas. Toje sporto salėje, 
kurioje 1939 m. įvyko Europos 
krepšinio pirmenybės ii- ku
rias laimėjo lietuviai, telpa 
10.000 žmonių. Taigi mokytojų 
tada suvažiavo daugiau kaip 
10.000, nes prie durų ir pasie
nių pasiliko daug stovinčių.

Vidurin salės, prie žaliai 
apdengto prezidiumo stalo, iš
didžiai atėjo gana didelė žmo
nių grupė ir susėdo. Kiek pri
simenu, tai buvo švietimo min. 
A. Venclova, vidaus reikalų 
min. M. Gedvilą, rašyt. S. Čiur
lionienė (ji atsisėdo pačiame 
vidury), rašytojas P. Cvirka ir 
keli uniformuoti rusų karei
viai. Kas jie buvo ir kokių 
laipsnių, turbūt niekas ir da
bar nežino.

Suvažiavimą pradėjo pats A. 
Venclova. Jo kalba buvo gana 
santūri. Jis kalbėjo trumpai 

ir paminėjo bendrais bruo
žais, kad mokiniai grįš į mo
kyklas, o mokytojai turi pasi
ruošti. Gal kai kam atrodys, 
kad aš bandau Venclovą ginti. 
Iš tikrųjų ne! Aš rašau taip, 
kaip girdėjau jį Kaune kalban
tį tris kartus.

Be Venclovos kalbos žodį ta
rė M. Gedvilą, kurio turinys 
ir tonas buvo jau visai ki
toks. Jo tos kalbos ištrauka 
yra mūsų enciklopedijos XV t., 
365 psl. Tad čia ją ir pacituo
siu:

Pas mus vyksta didžiausia so
cialinė revoliucija. Toji revo
liucija verčia mus visas vertybes 
pervertinti. Tai, kas vakar buvo 
kilnu ir gerbiama, šiandien atro
do žema ir paniekinimo verta; kas 
vakar buvo gražu, šiandien — bjau
ru. Viskas radikaliai pasikeičia ... 
Kiekvienas mokytojas, šviesuolis 
turi aiškiai suprasti, kad liaudis 
pasiryžo eiti nauju keliu ...

Po to Venclova pakvietė 
pagrindine kalbėtoja rašyt. S. 
Čiurlionienę. Tad čia ir įvyko 
tai, ko mokytojai nesitikėjo. 
Ji pradėjo šaukti ir barti mo
kytojus, kad nesugeba suprasti 
padėties. Tai buvo ta pati Čiur
lionienė, kuri parašė “Aušros 
sūnus”, kuri buvo lietuvių kal
bos lektore Vytauto Didžiojo 
universitete, kuri buvo žymi 
moterų veikėja ir net sutiko 
būti skaučių seserijos vyriau
sia skautininke.

Gaila, kad jos tos prokomu
nistinės prakalbos tada niekas 
neužrašė, o buvo verta, nes 
mokytojai sujudo, kaip jūra 
audros metu. Kai ji pabaigė, 
visi mokytojai atsistojo ir pra
dėjo giedoti Lietuvos himną. 
Čiurlionienė tada atsisėdo. 
Venclova atsistojo, bet grei
tai atsisėdo šalia jos ir, pasi
lenkęs po stalu, pradėjo rišti 
batų šniūrelius. Tik P. Cvirka 
prie kampo stalo atsistojo, o 
drauge su juo ir du rusų karei
viai. Buvo aišku, kad tie ka
reiviai nesuprato, kas ten da
rėsi.

Mokytojai, pabaigę himną, 
pradėjo būriais veržtis iš sa
lės, bijodami, kad nesuimtų. 
Tik vėliau sužinojome, kad 
ten buvo atvežtas ir rusų ka
reivių choras, bet jo niekas 
negirdėjo, nes jau nebuvo pro
gos jam pasirodyti. Mokytojai 
skubėjo skirstytis, nors kai 
kurie dar būriais dainavo lie
tuviškas dainas. Po to suvažia
vimo neteko girdėti, ar buvo 
suimtų mokytojų. Tą mokytojų 
suvažiavimą Kaune Lietuvių 
Enciklopedija, XV t., 369 psl., 
teigiamai vertina ir vadina 
“prasiveržimo demonstracija”.

Kad mokinius greičiau per
auklėtų, A. Venclova surengė 
specialų mitingą žiemą vi
siems Kauno gimnazijų 7-8 kl. 
mokiniams Darbo rūmų salėje, 
prie Vytauto prospekto, tuoj 
po 5-tos pamokos. Mokytojai, 
kurie turėjo tose klasėse ta
da pamokas, taipgi turėjo daly
vauti.

Mitingą pradėjo pats Venc
lova, kaip paprastai, nesikarš- 
čiuodamas, iš lėto. Su juo buvo 
keli civiliai apsirengę vyrai ir 
keli rusų kareiviai.

Po savo kalbos Venclova pa
kvietė tarti žodį vidaus reika
lų ministeriui M. Gedvilai. Jo 
pirmieji žodžiai buvo maždaug 
tokie: “Jūs čia susirinkę esa
te visi asilai ir kvailiai!” 
Mokiniai pradėjo baubti. To
liau: “Jūs nesuprantate, kas 
yra komunizmas!” Mokiniai 
pradėjo šaukti dar garsiau. 

Tada jis pradėjo grūmoti 
kumščiu ir grasinančiai šauk
ti: “Mes jums komunizmą įkal- 
sim į galvas!” Visi mokiniai 
atsistojo ir sukėlė didžiausią 
triukšmą. Kai kurie arčiau 
prie durų pradėjo veržtis lau
kan. Tada Venclova pakuždėjo 
Gedvilai kažką į ausį, ir tas 
nustojo šaukti. Kai visa “svi
ta” žygiavo iš salės, mokiniai 
suruošė didžiausią baubimo 
“orkestrą”.

Skirstydamiesi iš tos salės, 
visi mokytojai bijojome, kad 
nebūtų prie durų sunkveži
mių ir kad nesuimtų mokinių 
rusai. Bet, ačiū Dievui, visi 
vaikai laimingai grįžo į savo 
gimnazijas. Po to mitingo nak
tį buvo suimti keli gimnazijų 
mokiniai Kaune, bet mes tik
rai nežinojome, ar už tą nepa
sisekusį mitingą, o gal kas nors 
šiaip įskundė.

Antras panašus mitingas 
buvo irgi žiemą Kaune, bet 
jau lituanistams ir istorikams 
mokytojams buvusioje kari
ninkų Ramovės salėje, Laisvės 
alėjoje. Ten Venclova atsive
dė kelis rusų kareivius ir vie
ną rusę moterį. Ji mums jau iš 
karto atrodė, kad yra kokia 
nors ištreniruota politrukė.

Venclova po savo trumpo 
žodžio pakvietė tą rusę. Ji pra
dėjo kalbėti rusiškai ir garsiai 
rėkti. Panašiai, kaip ir Gedvi
lą, ėmė grasinti ir grūmoti 
kumščiu, jog komunizmą įkals 
mums į galvas. Mokytojai pra
dėjo bruzdėti ir kalbėti tarp 
savęs, nes daugelis nesuprato 
jos kalbos. Tada jos kalbą per
traukė buvusios rusų gimnazi
jos mokytojas (pavardės jau 
nebeprisimenu) ir jai pasakė 
rusiškai, kad metodas grūmoti 
kumščiu mokytojams yra ne
tinkamas, o, be to, daugelis 
mokytojų niekad nebuvo Rusi
joje ir nemoka rusiškai. Tuo
met Venclova pasikalbėjo su 
tais rusais ir, taip užbaigęs 
nepasisekusį mitingą, nuėjo 
su visais nuo scenos.

Vėliau girdėjau, kad to pa
gyvenusio rusų mokytojo vis 
dėlto nesuėmė. Po to mitingo 
gimnazijose pasirodė prokla
macijų, kad visi mokiniai ir 
mokytojai laikytųsi išvien. 
Vėliau tų proklamacijų pasi
rodydavo daugiau švenčių pro
ga ir kt.

Atrodo, kad švietimo min. A. 
Venclovai tie mitingai pirmo
sios sovietų okupacijos metais 
Kaune buvo nepasisekę. Tais 
metais buvo ir daugiau mitin
gų, bet mažesnių. Dažnai mo
kytojai turėdavo pasilikti po 
pamokų, nes politrukai rusai 
ruošdavo mitingus. Būdavo mi
tingų vakarais ir privačiuose 
namuose, kur dažniausiai kal
bėdavo žydai.

Praėjo jau daugiau kaip 40 
metų nuo tų baisių įvykių, pa
sikeitė laikai ir gyvenimo są
lygos. Užaugo užjūriuose mū
sų išeivijos naujoji karta, kuri 
tų įvykių nežino, nes vieni dar 
buvo maži, o kiti gal jau gimė 
išeivijoje. Apie Lietuvą jie 
dažniausiai girdi tik iš savo 
tėvelių pasakojimų.

Ne visi gyvenimo reiškiniai 
dabartinėje Lietuvoje mums 
yra priimtini. Taip pat ne visi 
minėjimai, kurie dabar yra 
rengiami pavergtoje Lietuvo
je, tinka ir mums čia. Šia pro
ga noriu priminti S. Čiurlio
nienę.

Kai 1954 m. Čikagoje buvo iš
rinkta vyriausia seserijos

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimai 1987 bir
želio 28 d., tik kelių valandų 
skirtumu, vyks Romoje, Vilniu
je ir Vašingtone. Atseit, Itali
jos, Lietuvos ir JAV sostinėse. 
Jau pats laikas pasirinkti, į 
kurį minėjimą važiuosim. Pra
nešama, kad Lietuva birželio 
mėnesį ekskursijų iš Vakarų 
šalių neįsileis. Jei tai tie
sa, Lietuvos katalikams vie
niems teks pagrindines iškil
mes švęsti.

Į Romą taip pat viso pasau
lio lietuviai negalės sulėkti. 
Kiek žinau, iš Čikagos, kur gy
vena daugiausia lietuvių už 
Lietuvos ribų, prieš kelias 
savaites kelionių agentūrose 
skristi į Romą buvo užsire
gistravę apie 250 asmenų. Tai 
nedaug. Tuo tarpu pats laikas 
apsispręsti ir tiems, kurie bir
želio 28 d. savaitgalį norės 
praleisti sostinėje Vašingto
ne, kur suplanuotos gan pla
čios Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties iškilmės.

Amerikos šventovėje
Jos prasidės penktadienį, 

birželio 26 vakare, J. Žuko at
liekamu , vargonų koncertu 
Amerikos katalikų Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje, t. y. 
toje milžiniškoje bazilikoje, 
kur prieš 21 metus vysk. V. 
Brizgio iniciatyva buvo įreng
ta centrinėje šventovės vie
toje priešais lenkų koplyčią 
lietuvių Šiluvos Dievo Moti
nos koplyčia, lietuvių daili
ninkų ir skulptorių kūriniais 
išpuošta.

Kasdien šimtai turistų pra
eina pro šią išeivijos lietuvių 
lėšomis įrengtą koplyčią. Ji 
atkreipia dėmesį savo origina
lumu, meniniu grožiu ir įam
žintomis garbingos ir liūdnos 
Lietuvos istorijos detalėmis. 
Kas nematė šios lietuvių ko
plyčios, verta vien dėl jos į 
Vašingtoną birželio 26-28 d.d. 
atvykti. Patirtis rodo, kad pir
mą kartą čia atvykusieji prašo 
nurodyti kelią į katedrą. Tad 
jie ir būna nukreipiami į gar
siąją Vašingtono protestantų 
katedrą, o ne į tautinę Ame
rikos katalikų šventovę, kurį 
yra visai kitoje miesto dalyje.

Šeštadienio pavakary visi su
važiavę į iškilmes vėl rinksis 
Ukrainiečių kultūros centre, 
šventovės rajone, kur Čiurlio
nio ansamblis atliks pasaulie
tiškos muzikos koncertą. Sek
madienį, 12 v., Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje pats sosti
nės arkivyskupas J. Hickey su 
asista koncelebruos Mišias ir 
pasakys pamokslą. Per Mišias 
Čiurlionio ansamblis giedos 
kompoz. A. Mikulskio Mišias 
už kenčiančią Lietuvą. Apla
mai, kiekvieną sekmadienį 12 
v. Mišiose dalyvauja apie po
rą tūkstančių žmonių. Jei ant
ra tiek susirinks lietuvių, tai 
vietos šventovėje tikrai užteks, 
nes ji yra milžiniška.

Parodos ir montažas
Po Mišių bus progos apžiū

rėti parodas — Baltimorės lie
tuvių rankomis pagamintų lie
tuviškų kryžių ir koplytstul
pių, siekiančių net pagoniškus 
laikus, Lietuvos krikšto ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelio. Jos 
bus įrengtos prie šventovės 
ir taip pat Ukrainiečių cent
re. Antrą kartą į jį rinksimės 
tuojau po iškilmingų arkivys
kupo koncelebruotų Mišių.

Ukrainiečių centro didelės 
salės scenoje jaunimas atliks 
teatro studijas JAV ir Prancū
zijoje baigusios Sigitos Nau- 

skautininke mokyt. O. Zails- 
kienė, tai ji sušaukė skauti- 
ninkių posėdį, kur buvo iškel
tas klausimas, ką daryti su 
Čiurlioniene už tą “garsią pra
kalbą” mokytojų suvažiavime. 
Kadangi tame posėdyje daly
vavo daug mokytojų, tai buvo 
pasisakyta daryti tai, ką da
ro ateitininkai su Salomėja 
Nerimi už parašytą Stalinui 
poemą, kurią ji skaitė Mask
voje. Į tą posėdį atvažiavo sk. 
dr. D. Kesiūnaitė su dviem 
skautininkėm iš Klivlando ir 
pateikė tokį pasiūlymą: “Ka
dangi S. Čiurlionienė yra tė
vynės išdavikė, tai ji turi pa
silikti tautos šešėlyje!” Nie
kas nepasisakė prieš. Tuo po
sėdis ir baigėsi.

Kadangi mūsų tautos kai ku
rie gyvenimo įvykiai nebus 
įrašyti istorijon, tai verta pri
siminti kartais kai kuriuos 
faktus, kurie dar neišdilo iš 
žmonių atminties. B.D. 

jokaitienės paruoštą žodžio ir 
muzikos montažą su dokumen
tų ištraukomis nuo pirmojo 
Mindaugo krikšto iki dabar
ties Katalikų Bendrijai skau
džių laikų. Montažą režisuoti 
padeda 1986 m. teatro premi
jos laureatas Jurgis Šlekai
tis. Kadangi akademinėje da
lyje yra pasižadėjęs dalyvauti 
pats Vašingtono arkivyskupas 
ir taip pat tikimasi aukštų 
svečių iš administracijos bei 
JAV kongreso sferų, tai mon
tažas bus atliekamas anglų 
kalba.

Taip pat tikimasi, kad Lie
tuvos krikšto sukakties pro
ga lietuvių delegaciją Bal
tuosiuose rūmuose priims pre
zidentas Reaganas arba vice
prezidentas Bushas. Įdomu ir 
tai, kad negausus Vašingtono 
lietuvių telkinys šiam minė
jimui surengti jau sutelkė 
apie 5,000 dol.

Atvykstantiems iš kitur iš
kilmių Vašingtone rengėjai 
palankiausiomis kainomis ga
vo šį viešbutį: Carlyle Suite 
Hotel, 1731 New Hampshire 
Ave. NW. Washington, DC. Tel. 
202-234-3200. Nuo viešbučio 
už dviejų kvartalų yra Dupont 
Circle požeminio traukinio 
stotis. Traukiniu važiuojant 
Silver Spring link, išlipti Ka
talikų universiteto stotyje.

Mirė buvusio 
prezidento žmona

Š. m. gegužės 2 d., sūnui inž. 
Liūtui Griniui būnant VLIKo 
valdybos posėdyje, mirė Kris
tina Grinienė, buvusio trečio
jo Lietuvos prezidento dr. Ka
zio Griniaus žmona. Sūnaus ir 
jo šeimos globojama, K. Gri
nienė mirė Virginijos valsti
joje, šalia sostinės Vašingtono.

Kristina Arsaitė-Grinienė 
gimė 1896 m., LE žiniomis, Sa
ratove, Rusijoje, o sūnaus Liū
to teigimu — Suvalkų Kalvari
joje. Mirė sulaukusi beveik 91 
m. amžiaus.

I D. karo metu pasitraukusi 
į Rusiją. Maskvoje baigė im
peratorišką gailestingųjų se
serų mokyklą ir, dirbdama 
karinėse ligoninėse, studija
vo teisę, kurią baigė jau Kau
no universitete, 1918 ar 19 m. 
sugrįžusi į nepriklausomą Lie
tuvos respubliką. Su dr. K. Gri
nium susipažino vienos ligoni
nės atidarymo iškilmėse ir 
netrukus už jo ištekėjo. Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
daug dirbo šalpos baruose, 
ypač “Pieno lašo” draugijoje. 
Padėjo politiniams kaliniams, 
jų tarpe ir komunistams. Apie 
ją teigiamai rašė ir buv. Lie
tuvos liaudies respublikos 
prezidentas J. Paleckis savo 
atsiminimuose.

Nors pirmosios sovietinės 
okupacijos metu Grinių šeima 
nebuvo paliesta, tačiau antrą 
kartą Stalino valdžiai grįžtant 
Griniai iš Lietuvos pasitrau
kė. Buvęs prezidentas dr. K. 
Grinius tada jau buvo senyvo 
amžiaus, prieš tai vokiečių 
kuriam laikui ištremtas į pro
vinciją už tai, kad okupacinei 
nacių valdžiai kartu su kun. 
M. Krupavičium ir J. Aleksa 
parašė memorandumą, reiš
kiantį protestą prieš nacių 
elgesį su lietuvių tauta ir žy
dais.

Kai Grinių šeima 1947 m. 
sausio mėnesį atvyko į JAV, 
čia amerikiečiams ir ypač jų 
spaudai buvo sensacija, kad 
nuo bolševikų pavojaus pasi
traukė senyvo amžiaus buv. 
Lietuvos prezidentas ir jo šei
ma. Tas laikraščių iškarpas 
sūnus Liūtas ir dabar laiko 
savo archyve. Dr. K. Grinius 
mirė 1950 m. birželio 4.d. Či
kagoje. Ten Lietuvių tautinėse 
kapinėse palaidoti velionies 
pelenai ir yra pastatytas pa
minklas. Kristina Grinienė po 
vyro mirties išgyveno dar 36 
metus.

Pagal velionės testamentą, 
nebuvo nei atsisveikinimo, nei 
šermenų. Kūnas sudegintas ir 
pelenai bus išbarstyti Atlan
te. Gal kokia dulkelė nuplauks 
į Baltijos jūrą ir pasieks Lie
tuvos krantus . . .

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optome tris t ė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

Kunigas STASYS MATUTIS, salezietis, apdovanojamas aukščiausio laips
nio pilietybės medaliu Baranquilla mieste, Kolumbijoje, kur jis klebo
naudamas didelėje ir neturtingoje parapijoje atliko stambaus masto dar
bus, reikšmingus ir visam kraštui. Ši iškilmė buvo plačiai aprašyta vietos 
dienraštyje “EI Heraldo” 1987 m. balandžio 9 d. Ten kun. St. Matutis vadi
namas garbingu lietuviu kunigu - “prestigioso sacerdote lituano”

Faktai iš okupuotos Lietuvos
Paskelbti pogrindžio leidinyje “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 72 numeryje
Molėtai. 1986 m. birželio 19 d., 

11 vai., į Molėtų parapijos bažny
čią atėjo vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja Danutė 
GANCERIENĖ, sekretorė ŠIDA- 
GIENĖ, finansų skyriaus darbuo
toja GIRSKIENĖ, I-osios viduri
nės mokyklos mokytoja LAZINS- 
KIENĖ, mokytoja LAUČKIENĖ, 
Il-osios vidurinės mokyklos mo
kytoja KIRILOVA ir rado 70 vai
kų. 1986 m. rugpjūčio 20 d. laik
raštyje “Tarybinis mokytojas” 
buvo įdėtas Vytauto MOCKEVI
ČIAUS straipsnis, kuriame ra
šoma: .. komisija nustatė, jog 
Molėtų bažnyčioje dvi grupės vai
kų — Molėtų, Utenos, Panevėžio, 
Vilniaus ir kitų miestų mokyklų 
mokinius — kolektyviai katekiz
mo mokė kunigas Juozas KAMINS
KAS ir jam talkinanti Stasė RO- 
KAITĖ". Straipsnio autorius tvir
tina, kad “vaikai nėra tėvų nuo
savybė” ir toks “nusikaltimas”
— vaikų mokymas ir ruošimas pir
majai Komunijai yra laužymas 
“konstitucinių sąžinės laisvės 
garantijų”.

Šilalė. 1986 m. liepos 17 d. į Ši
lalės bažnyčią pakartotinai įsi
veržė Tarpmokyklinio, Gamybinio 
kombinato direktorius LES- 
ČIAUSKAS, atsivesdamas rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkę 
J. PAULAUSKIENĘ ir nepilname
čių vaikų reikalų inspektorę O. 
GUDĄNAVIČĮJĘNę. Tai jau antras 
valdžios; pareigūnų atsilankymas 
Šilalės bažnyčioje (žr. “LKBK” 
nr. 71). Vadinamoji komisija baž
nyčioje rado pagyvenusių moterų 
ir būrelį vaikų, besiruošiančių 
apklausai prieš pirmąją išpa
žintį. Klebonui kun. A. IVANAUS
KUI buvo pareikštas priekaištas, 
kad vaikai bažnyčioje vieni, t. y., 
be tėvų, ir surašytas protokolas. 
Liepos 21 d. kun. A. IVANAUS
KAS buvo iškviestas į rajono vyk
domojo komiteto administracinės 
komisijos posėdį. Kadangi buvo 
paliestas ne vien tik klebonas, 
bet ir visa Šilalės parapija, o 
ypač tikinčiųjų šeimos, kurios 
ruošė vaikus pirmajai išpažin
čiai ir Komunijai, įsakytą dieną, 
kunigui atvykus į rajono vykdo
mąjį komitetą, ten jau buvo arti 
200 žmonių su pareiškimu rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkui. 
Pareiškime tikintieji reiškė pa
sipiktinimą pareigūnų savivalia
vimu. Jie rašė: “Nė vienas iš vai
kų neatėjo į bažnyčią be tėvų ži
nios. Pirmą kartą juos atvedė tė
vai ir pareiškė, kad jų vaikelis 
nori ir jie pageidauja, jog vaikai 
prieitų pirmos išpažinties ir Ko
munijos. Tokio amžiaus vaikų tė
vai — visi dirbantys, o ne pensi
ninkai, ir jei mes, rašo tėvai, dar
bo metu po kelias valandas būtu
me su savo vaikais bažnyčioje, 
kaip tada mus bekaitintų valdžia 
ir mūsų viršininkai? Todėl ir 
LESČIAUSKO kaltinimas, kad 
vaikai be tėvų negali būti bažny
čioje yra beprasmiškas ir neap
galvotas. (...) Dėl pareigūnų net 
pakartotino įsiveržimo į bažny
čią esame pasipiktinę ir pataria
me jiems tokius reidus daryti ir 
užpuldinėti vagiliaujančius, gir
tuokliaujančius ar nedorai besi
elgiančius. Tuomet tikrai prisi
dėtų prie mūsų tautos pakilimo. 
(. ..) Prašome rajono valdžią nu
traukti užpuldinėjimus bažny
čioje.” Po pareiškimu pasirašė 
virš 300 tikinčiųjų. Administra
cinė komisija: pirmininkė M. 
KARINAUSKIENĖ, sekretorė G. 
PIPIRIENĖ, nariai — V. ALON- 
DERIENĖ, A. JUŠKA, J. ŠIME- 
LIONIS nubaudė kleboną kun. 
A. IVANAUSKĄ pinigine bauda
— 50 rb.

Pajevonys (Vilkaviškio raj.). 
1986 m. liepos 22 d. Pajevonyje 
buvo švenčiamas bažnyčios pasta
tymo 100 metų jubiliejus. J iškil
mes atvyko J. E. vyskupas Juozas 
PREIKŠAS. Nežiūrint, kad vysku
po apsilankymas parapijoje buvo 
suderintas su RRT įgaliotiniu 
Vilniuje, rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
J. URBONAS, išsikvietęs Paje
vonio parapijos kleboną kun. Juo
zą PEČIUKONĮ, išbarė jį ir rajo
no valdžios vardu pareiškė per
spėjimą.

Veisiejai (Lazdijų raj.). 1986 m. 
rugpjūčio 10 d. Veisiejuose buvo 
švenčiami atlaidai. Už tai, kad 
parapijos klebonas kun. Stasys 
MIKALAJŪNAS, nesuderinęs su 
rajono valdžia į atlaidus pasi
kvietė kunigų talkininkų, rajo
no administracinė komisija nu
baudė Veisiejų bažnytinio komi
teto pirmininką 25 rb. bauda.

Paringys (Ignalinos raj.). 1986 m. 
vasarą Paringto parapijos baž
nyčioje buvo teikiamas Sutvir
tinimo sakramentas. Iškilmėse, 
negavę rajono valdžios sutikimo, 
dalyvavo aplinkinių parapijų 
kunigai: Ignalinos, Mielagėnų, 
Tverečiaus, Švenčionių, Šven
čionėlių. Ignalinos rajono vyk
domasis komitetas tai palaikė 
nusikaltimu ir oficialiai perspė
jo Paringto parapijos kleboną 
kun. Edmundą PAULIONĮ ir baž
nytinį komitetą.

1986 m. rugpjūčio 12 d. rajoni
nis laikraštis “Nauja vaga” iš
spausdino RRT vyr. inspektoriaus 
V. KIZO straipsnį “Keletas min
čių, religinę šventę prisiminus". 
Vyr. inspektorius V. KIZAS, ci
tuodamas ir savaip aiškindamas 
kai kuriuos Bažnyčios kanonus, 
kaip 526,1 ir kitus, bandė įrodyti, 
kad Religinių susivienijimų nuo
statai neprieštarauja Bažnyčios 
kanonams ir todėl kunigai, be 
valdžios žinios ir sutikimo kvies
dami kaimyninių parapijų kuni
gus, nusikalsta ne tik valdžiai, 
bet ir Bažnyčios kanonams.

Utena. Utenos rajono valdžia 
intensyviai baudžia parapijų kle
bonus už svečių kunigų kvietimą 
be rajono valdžios sutikimo į at
laidus. Utenos rajoninis laikraš
tis “Lenino keliu" rugsėjo 11 d. 
atspausdino rajono prokuroro K. 
RAKAUSKO straipsnį “Įstatymų 
pažeisti nevalia: jie visiems vie
nodi", kuriame rašoma: “Štai Sal
dutiškio bažnyčios klebonas Ze
nonas NAVICKAS jau praėjusiais 
metais rajono vykdomojo komi
teto ir rajono prokuroro buvo per
spėtas, kad kviestis į religines 
šventes dvasininkus iš kitų para
pijų ir leisti jiems atlikinėti 
kulto apeigas galima tik turint 
vietos valdžios leidimą. (. . .) Z. 
NAVICKAS į perspėjimus nerea
gavo, todėl buvo patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn. Pasta
ruoju metu Z. NAVICKAS vėl kar
toja tuos pačius pažeidimus. Į 
atlaidus kulto apeigoms atlikti 
pasikvietė Kuktiškių, Labanoro 
ir Tauragnų kunigus. O juk pagal 
įstatymus kiekvienas dvasinin
kas turi teisę laikyti pamaldas 
tik jam paskirtoje parapijoje. 
(...) Nuolat pažeidinėja šią 
tvarką Tauragnų bažnyčios kle
bonas Bronius ŠLAPELIS, Užpa
lių — Juozas ŠUMSKIS. (...) Tik 
atvykęs į rajoną Kirdeikių kle
bonas Jonas ZUBRUS pradėjo lan
kytis Kirdeikių tarybinio ūkio 
darbininkų šeimose, patarinėti 
dirbančiųjų vaikams, kaip pasi
rinkti specialybę. Kuo susijusi 
tokia kulto tarno veikla su tikin
čiųjų poreikių tenkinimu? Visą 
darbą, susijusį su vaikų auklė
jimu ir švietimu, profesijos pa
sirinkimu, atlieka atitinkami or
ganai. Todėl kunigo kišimasis ne 
į savo reikalus negali būti patei
sinamas. Vis dar nesilaikoma ir 
“Religinių susivienijimų nuosta
tų” 50 straipsnio reikalavimų. 
Šis straipsnis draudžia atlikinėti 
religines apeigas lauke ir tikin
čiųjų butuose bei namuose, netu
rint specialaus rajono, miesto 
liaudies deputatų tarybos leidi
mo. Nusižengdama šiems reika
lavimams, Saldutiškio apylinkės 
Šarkių kaimo gyventoja Apolo
nija LELEIVAITĖ nuo šių metų 
gegužės 1 d. organizavo pamal
das savo namuose. Kai kurie as
menys per religines šventes prie 
maldos namų arba šventoriuje 
užsiiminėja prekyba. Taip šių 
metų rugpjūčio 17 d. prie Utenos 
bažnyčios prekiavo mūsų miesto 
gyventoja pensininkė PAKALNIE- 
NĖ Elena, Antano, poliklinikoje 
dirbanti valytoja VELYKIENĖ 
Elena, Juozo. (. ..), tai yra admi
nistracinis nusižengimas, už-

(Nukelta į 5-tą psl.)



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. VI. 2 — Nr. 23 (1946)

® PAVERGTOJE TEVYNEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PRISIMINĖ VIENKIEMIUS

Ekonomikos mokslų kandida
tas Leonas Rinktinas ir Jonas Vi- 
dickas “Valstiečių laikraščio” 
balandžio 25 d. laidoje primena 
skaitytojams, kad pastarajame 
dvidešimtpenkmetyje daug Lie
tuvos kaimo gyventojų persikė
lė į miestus. Pagal spartų kai
mo gyventojų mažėjimą Lietuvai 
tenka antroji vieta tarp kitų 
sąjunginių respublikų. Esą da
bar jau reikia susirūpinti kai
mo gyventojų migracijos maži
nimu. Spartus vienkiemių per
kėlimas į centrines kolchozų 
bei sovchozų gyvenvietes jose 
sutelkė daugiau kaip 60% kai
mo gyventojų. Jų skaičius yra 
dar didesnis Kėdainių, Joniš
kio, Kauno, Pakruojo rajonuo
se. Gražiai sutvarkytos gyven
vietės, turinčios buitinės ir kul
tūrinės paskirties pastatus, ta
po žmonių traukos centrais.

ANTRA MEDALIO PUSĖ
L. Rinkūnas ir J. Vidickas, ati

davę duoklę naujosioms gyven
vietėms, vėl grįžta prie dauge
lio užmirštų vienkiemių: “Vis 
dėlto vienkiemių nukėlimas, gy
venviečių plėtimas paspartino 
taip pat gyventojų persikėlimą 
į miestus. Dabar, kai iškyla rei
kalas lėtinti kaimo gyventojų 
migraciją, dera kitaip vertin
ti ir vienkiemių nukėlimo pro
blemą. Juk ne tiek svarbu, ar kai
mo žmogus kelsis į centrinę gy
venvietę, ar liks vienkiemyje — 
svarbiausia, kad jis pasiliktų 
kaime. Juo labiau, kad nemaža 
dalis gyventojų dėl įvairių prie
žasčių nenori palikti vienkie
mių. Kai kurių mokslinio tyri
mo įstaigų duomenimis, prieš 
kelerius metus vienkiemiuose 
buvo apie 70% tokių žmonių. Vie
ni linkę pasilikti vienkiemyje 
dėl senyvo amžiaus, kiti neno
ri skirtis su gimtąja vietove, 
treti — dėl lėšų, statybinių me
džiagų stokos, dėl asmeninio pa
galbinio ūkio tvarkymo sunku
mų persikėlus į gyvenvietę. Ant
ra vertus, vienkiemių išsaugoji
mo problema aktualėja pradė
jus plėtoti naują gamybos orga
nizavimo formą - šeimyninę ran
gą. Gyventojų stabilumui nema
žą reikšmę turi socialinė savi
jauta. Kokia gali būti vienkie
mio žmogaus savijauta, jei jis 
jame jaučiasi laikinu gyventoju, 
jeigu kolūkio pirmininkas nuo
latos ragina keltis į gyvenvie
tę, kartais taikant net ekono
mines sankcijas, draudžiant ne 
tik atstatyti ir rekonstruoti vien- 
kiemo trobas, bet dažnai ir jas 
suremontuoti. Ir po to norima, 
kad kaimo žmogus nebėgtų į 
miestą. Kiek vienkiemių supū
dyta tokiais draudimais!..
L. Rinkūnas ir J. Vidickas pa
taria sekti Estijos pavyzdžiu, 
kur vienkiemius liedžiama pirk
ti jaunoms šeimoms, pertvarky
ti ir atnaujinti senuosius pa
status. Atėjo laikas ir Lietuvo
je vienkiemius laikyti sudėtine 
dabartinio kaimo dalimi.

RADIACIJA NORMALI
Vilniškė “Tiesa”, š. m. balan

džio 30 d. laidoje skaitytojams 
primindama pirmąsias nelaimės 
metines atominėje Černobilio 
elektrinėje, paskelbė Jurgio 

“AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 98 ~7

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

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

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

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Paskočino pasikalbėjimą su Lie
tuvos mokslų akademijos fizikos 
instituto direktoriumi Zenonu 
Rudziku. Jo nuomonę atsklei
džia pasikalbėjimo antraštė “Ty
rimai rodo: radiacijos lygis nor
malus”. Minėtasis institutas 
nuolat matuoja oro radioakty
vumą Vilniuje ir Ignalinos ra
jone, epizodiškai — ir kitos Lie
tuvos vietovėse. Kai po nelai
mės Černobilyje buvo užfiksuo
tas radioaktyvaus spinduliavi
mo padidėjimas atmosferoje, 
teko išplėsti matavimus: grupė 
darbuotojų dirbo be išeiginių 
dienų, net ir per šventes. Turi
mi prietaisai taip jautrūs, kad 
jais užfiksuojama net ir Kini
jos atmosferoje susprogdinta 
atominė bomba. Radioaktyvių 
dalelių po nelaimės Černobily
je buvo ne tik atmosferoje. Jos 
ne visur vienodu kiekiu nusėdo 
ir miškuose, ant žemės pavir
šiaus, augalų, pateko į jų vidų, 
prasiskverbė į patalpas. Teko 
atlikti kai kurių maisto gami
nių — pieno, arbatžolių, uogų, 
grybų, Lietuvoj gaunamų ir jon 
atvežamų, radioaktyvumo mata
vimus. Tie darbai tęsiami ir da
bar, plečiant dirvos, vandeiių, 
augalijos radioaktyvumo tyri
mus, jieškant bendrų dėsnin
gumų. Fizikos institute buvo 
įsteigta radiacinės apsaugos 
laboratorija, kurianti naujas 
ir tobulinanti esamas radio- 
nuklidų matavimo metodikas. 
Fizikos instituto direktorius 
Z. Rudzikas užtikrina, kad ra
dioaktyvumas praktiškai yra su
mažėjęs iki foninio. Pasak Z. 
Rudziko, Ignalinos atominę 
elektrinę jau daug metų nuola
tos seka prie jos dar statybos 
pradžioje įrengta aplinkos ty
rimo laboratorija. Esą gauti 
duomenys liudija, kad Ignali
nos elektrinė dirba švariai. Tik 
retkarčiais užfiksuojamas labai 
mažas, vos išsiskiriantis iš fo
ninio, kai kurių izotopų kon
centracijų padidėjimas. Foni
nis radiacijos lygis, laikomas 
normaliu, gali būti skirtingas 
įvairiose vietovėse.

ŠERNAI ANTTVARTO
Plokščių girinininkijos Di

džiąją girią jau seniai yra pa
mėgę šernai, kurie ne naujiena 
ir pagirio gyventojams. Su jais 
nuolat susidurdavo ir Bunikė- 
lių kaime gyvenantis Pranas 
Martinkevičius, speiguotą sau
sio dieną susilaukęs staigme
nos, kurios neužmirš visą gy
venimą. Jo tvartas ir daržinė 
yra po vienu stogu. P. Martin
kevičius pravėrė duris ir nustė
ro: į jį spoksojo du šerniokai. 
Jie nusigandę žvygtelėjo, stačia 
šaline strimgalviais atsidūrė 
ant tvarto ir pasislėpė šiene. 
P. Martinkevičius šerniokų ne
vaikė. Daržinėje ant grendymo 
jiems papildavo šutintų bulvių, 
grūdų, susmulkintų runkelių. 
Šerniokai savo globėjui steng
davosi nepakliūti į akis: ėsdavo 
naktimis, o dieną slėpdavosi šie
ne. Jie taip įniko, kad P. Mar
tinkevičius, speigams praėjus, 
savo nekviestų įnamių neįsten
gė miškan išprašyti. Šerniokus 
sugavo iškviesti medžiotojai ir 
paleido į aptvarą Enzgirio miš
kelyje. v. Kst.

Pasitarimas bendruomeniniais klausimais su Kalgario lietuviais. Iš kairės: A. Šukys, K. Astravas, R. Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė iš Guelph, Ont., KLB valdybos narė, A. Dubauskaitė, P. Alekna, A. Aleknienė, L Šalkauskienė, 
J. Dubauskienė, K. Šalkauskas. Nedidelėje kolonijoje dažnai iškyla dideli rūpesčiai

Hamilton, Ontario
“CHERRY BEACH” motelio sa

vininkai Bronius ir Bronė Venslo- 
vąi 25 metų vedybinės sukakties 
proga išvyko praleisti atostogų į 
Meksiką ir “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo 100 dolerių. A. V.

KLB ŠALPOS FONDO Hamil
tono skyriaus komitetas savo po
sėdyje gegužės 20 d. nutarė pri
imti aukas šalpos reikalams sek
madieniais po pamaldų Jaunimo 
centre birželio 7, 14 ir 21 d.d. Visi 
tautiečiai yra prašomi bent maža 
auka paremti šalpos darbą. Šal
pos fondas yra sutelkęs gana daug 
dėvėtų drabužių, kurie bus pa
kuojami pasiųsti Suvalkų trikam
pio lietuviams. Komitetas drabu
žius pakuos birželio 8 ir 9 d.d., 
nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. parapijos 
salėje. Turintieji siuntimui tinka
mų drabužių malonėkite tuo laiku 
atvežti į parapijos salę. Šalpos 
fondo komitetas taip pat prašo 
turinčius laiko ir noro atvykti 
komitetui į talką padėti supa
kuoti drabužius. Visais reikalais 
skambinti J. Pleiniui tel. 549-5372.

KLB Šalpos fondo Hamiltono 
skyriaus komitetas

PADĖKA
Nuoširdžiausias ačiū svečiams- 

talkininkams, savo kruopščiu ir pa
siaukojančiu darbu prisidėju
sioms ruošiant pobūvį “Pensinin
kų pavasaris” š. m. gegužės 3 d.: 
aktorei E. Kudabienei, solistei A. 
Laugalienei, klarnetistui A. Du- 
doniui, akordeonistui V. Remesa- 
tui, pranešėjai bei dainavusiai 
trio grupėje L. Stungevičienei; 
maisto dalintojoms: E. Liaukie- 
nei, R. Choromanskytei, G. Lese- 
vičienei; šeimininkei - F. Vens- 
kevičienei; ypatingas ačiū mūsų 
dainos vieneto vadovei-dirigen- 
tei-organizatorei ir atlikėjai A. 
Matulicz; tik jų dėka turėjom to
kią gražią pavasario šventę. Taip 
pat dėkojam visiems klubo na
riams ir nenariams, kurių pavar
džių neįmanoma išvardinti: cho
ristams drauge su jų seniūne D. 
Jankūniene; šeimininkėms, vi
soms ponioms kurios kepė pyra
gus; visiems, kurie loterijai pa
aukojo vertingus, gražius laimi
kius, ir tiems, kurie kuo nors pa
dėjo.

Visi jie savo įnašais prisidėjo 
prie mūsų pobūvio puikaus pasi
sekimo. Klubo valdyba
1987.V.27

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVIŠKA MOKYKLA šioje 

apylinkėje surengusi Motinos die
nos minėjimą, užbaigė mokslo me
tus. Šis minėjimas įvyko Delhi vo
kiečių salėje gegužės 10 d. Atida
rymo žodį tarė mokytoja — M. Obe- 
lieniūtė-Leighfield. Ji pasveikino 
visas motinas šios šventės proga, 
padėkojo programos dalyviams ir 
visiems susirinkusiems už atva
žiavimą į šią šventę, taip pat pa
sidžiaugė darbingais mokslo me
tais.

Meninėje dalyje pasirodė dai
nininkų grupė “Serenada” iš To
ronto Ji padainavo rinktinę įvai
rių dainų, pradėdami apie Lietu
višką žiemą, vėliau užbaigdami 
vaikų dainele “Du gaideliai”, 
įjungdami visus lietuviškos mo
kyklos mokinius į šį dainavimą. 
Ši grupė labai gražiai puoselėja 
lietuviškas dainas. Jos repertua
ras įvairus — išgirstame naujai 
sukurtas dainas, taip pat atkelia
vusias net iš Lietuvos ir paįvai
rinimui mūsų liaudies dainas, ku
rias atlieka su vaidyba. Dainuo
ja: R. Underys, V. Vaičiūnas ir E. 
Norkus, patys pritardami gitaro
mis ir akordeonu. Jiems akompa
nuoja P. Vytas elektriniu instru
mentu - sintiseizeriu.

Toliau programą tęsė torontiš
kė tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”, kurioje pasirodė jaunieji šo
kėjai ir studentai. Jie labai įspū
dingai pašoko tautinių šokių pynę, 
kurioje vienas šokis po kito žavė
jo žiūrovus. Ši grupė jau antrą kar
tą pradžiugina čia gyvenančius

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

lietuvius, apsilankydami šioje 
apylinkėje. Jai vadovauja: R. Tu- 
rūta, V. Dovidaitytė ir A. Zande- 
rienė. Akordeonu grojo D. Par- 
gauskaitė.

Užbaigiant meninę programą, 
pasirodė ir leituviškos mokyklos 
mokiniai, grupėmis padeklamuo
dami Motinos dienos progai pri
taikytus eilėraščius. Kiekvienas 
mokinys, baigęs deklamuoti, sku
bėjo salėje surasti savo mamytę 
ir įteikti jai gėlę. Tai tikrai jaudi
nantis akimirksnis — meilės pa
reiškimas motinoms.

Mokinių tėvų atstovė I. Lukošie
nė padėkojo mokytojoms už jų dar
bą-joms buvo įteiktos gėlių puokš
tės. Taip pat gėlėmis buvo pagerb
ti meninės dalies vadovai.

Po programos sekė vaišės ir lo
terija. Minėjime dalyvavo apie 250 
žmonių. Prie įėjimo visoms mo
tinoms po gražią gėlę prisegė R. 
Navickienė ir C. Zander.

Šiais mokslo metais mokytoja
vo M. Obelieniūtė-Lighfield, jai 
padėjo iš Hamiltono atvažiuojan
čios energingos jaunos mokyto
jos — D. Grajauskaitė ir L. Luka- 
vičiūtė. Administratorė — K. Ston
kienė, kurios pagalba ir rūpestis 
padeda mokyklai išsilaikyti. Mo
kykla veikė penktadienio vaka
rais parapijos salėje.

Šios mokyklos mokiniai yra pa
kviesti dalyvauti Otterville mies
telio šventėje š. m. birželio 28 d. 
Čia įvyks įvairių tautybių pasiro
dymai. Lietuviškos mokyklos mo
kiniai padainuos kelias lietuviš
kas dainas.

Apylinkės lietuviai džiaugiasi, 
kad mokykla sėkmingai dirba ir 
linki geros sėkmės ateityje. Nau
ji mokslo metai prasidės š. m. ru
denį. B. V.

Sudbury, Ontario
ONTARIO VYRIAUSYBĖ apdo

vanojo specialiais žymenimis įvai
rių tautinių grupių veikėjus-sava- 
norius. Š. m. gegužės 19 d. “Science 
North Cavern”, dalyvaujant val
džios atstovams ir apie 160 šiau
rės Ontario įvairių tautinių gru
pių savanorių veikėjų, daugeliui 
jų svečių, po oficialaus atidary
mo David Ramsey, Šiaurės sričių 
ir kasyklų viceministeris, įteikė 
5-10-15 mėtų veiklai atžymėti me
talinius ženklelius, valdžios gar
bės pažymėjimus ir Kanados pašto 
ženklą, specialiai išleistą 87.4.13 
prisiminimui savanorių veikėjų vi
soje Kanadoje.

Iš Sudburio lietuvių žymenis

Ontario Londono vaikučiai, pasiruošę pirmajai Komunijai: Alytė Naruše
vičiūtė, Danielius Armstrong, Elenutė Vilytė Nuotr. E. Daniliūno

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas......................4.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.25%
term, indėlius 1 m..........  7.75%
term, indėlius 3 m............8.50%
reg. pensijų fondo.............. 6%
90 dienų indėlius..........  6.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............  7.75% 

gavo: Juozas Bataitis — 15 metų, 
Juozas Kručas — 15, Antanas Juo
zapavičius — 15, Nijolė Paulaitie- 
nė — 15, Audra Albrechtienė — 15, 
Birutė Stankienė— 15. J. Kr.

London, Ontario
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ gegužės 

3 d., priėmė Elenutė Vilytė, Aly
tė Naruševičiūtė ir Danielius 
Armstrong. Mergaičių galvas da
bino obels žiedų ir žalių rūtų vai
nikėliai. Abi mergytės sekmadie
niais stropiai tarnauja šv. Mišioms. 
Šių trijų vaikučių tėvai ta proga 
klebonui padovanojo gražią stulą.

Šventovė ir šį kartą buvo užpil
dyta, nes be londoniškių dalyva
vo daug svečių iš arti ir toli: iš 
Rodnės, West Lomės, Newmarket, 
Mississaugos, Toronto, Čikagos 
ir . . . Anglijos.

Skaitinius gražiai atliko jauna
sis Jurgis Vilis. Giedojo “Pašvais
tės” choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Vilienės.

A. a. ELENA LEPETINSKIENĖ, 
80 m. amžiaus, mirė gegužės 8 d., 
palaidota iš Šiluvos Marijos šven
tovės Šv. Petro katalikų kapinėse 
gegužės 12 d.

MOTINOS DIENĄ Londono lie
tuviai paminėjo gegužės 10. Šilu
vos Marijos šventovėje kleb. kun. 
I. Mikalauskas, OFM, savo pamoks
le iškėlė motinos reikšmę šeimo
je, visuomenėje, tautoje. Pats mi
nėjimas vyko parapijos salėje 
tuoj po 11 v. pamaldų. M. Chainaus- 
kas paskaitė pluoštą poezijos, skir
tos motinai apibūdinti. Meninėje 
dalyje buvo — solistės Violetos 
Rakauskaitės koncertas. G. Pet
rauskienė supažindino su šia est
rados soliste. Jauna, graži solis
tė patraukė žiūrovų dėmesį ne tik 
skambiu dainavimu, bet ir savo 
puošnios bei nuolat keičiamos 
aprangos įvairumu ir ypač jude
sių gyvumu bei miklumu. Atliko 
eilę lietuvių ir kitataučių kom
pozitorių kūrinių. Pabaigoje bu
vo iškviesta kartojimui. Apyl. pirm. 
A. Petrašiūnas rengėjų vardu pa
dėkojo solistei už koncertą, o Ele
nutė Vilytė įteikė jai puokštę gė
lių. Solistė stengiasi ateiti pagal
bon jaunimui, kuris turi sukelti 
nemažą sumą lėšų jaunimo kong
resui Australijoje. Buvo renkamos 
aukos minėtam kongresui ir minė
jimo išlaidoms padengti.

Vaikučiai motinas apdovanojo 
gėlėmis. Minėjimą rengė apyl. 
valdyba, kuri susirinkusius pa
vaišino kavute ir kepiniais. D. E.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.50%
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.

JA Valstybės
A. a. mjr. Gcnriką Songiną, kū- 

rėją-savanorį, mirusį Čikagoje 
1977 m. birželio 20 d., mirties de
šimtmečio proga Leono ir Regi
nos Songinaitės Raslavičių šei
ma prisimins Mišiomis Tėvų 
marijonų koplyčioje liepos 11, 
šeštadienį, 8 v.r. Kartu bus pri
siminta ir 1978 m. liepos 26 d. 
mirusi a.a. Elena Kašinskaitė- 
Songinienė. Jie abu palaidoti 
Šv. Kazimerio kapinėse. Tikima
si, kad pamaldose dalyvaus as
menys, prisimenantys velionis. 
A. a. mjr. G. Songinas, gimęs 
1895 m. gegužės 5 d. Pustinės 
dvare, Vitebsko gubernijoje, 
augo Vilniaus krašte — Chomi- 
čiuose, Eišiškių valsčiuje. Gim
naziją lankė ir agronomiją stu
dijavo Prahoje. Tais laikais Če
koslovakija priklausė Austrijai, 
sudariusiai sąjungą su Vengrija. 
1915 m. velionis baigė vokiečių 
karo mokyklą Hanoveryje. Pasi
baigus I D. karui, jis grįžo Lie
tuvon ir 1919 m. liepos 18 d. įsi
jungė jos kariuomenėn kūrėju- 
savanoriu. Velionis dalyvavo ne
priklausomybės kovose prieš 
bolševikus, bermontininkus ir 
lenkus, buvo sužeistas kautynė
se prie Kupiškio, apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus ir Gedimino or
dinais, Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu. Pokaryje baigė 
II-ją aukštųjų karininkų kursų 
laidą, Šveicarijoje lankė kari
nį Ciuricho politechnikos sky
rių. Atsargon iš Lietuvos ka
riuomenės išėjo majoro laips
niu 1938 m. Pirmaisiais sovie
tinės okupacijos metais dirbo 
“Rūtos” kooperatyve Vilniuje, 
dalyvavo lietuvių tautos sukili
me prieš sovietus 1941 m. Vė
liau buvo lietuvių savisaugos 
dalinių ryšininku, dėvėjusiu 
lietuvišką uniformą, prisidėjo 
prie išlaisvinimo lietuvių ka
rių, sovietų prievarta įjungtų 
į Raudonąją armiją. Kai vokie
čiai 1944 m. Lietuvoje panaiki
no vietinę rinktinę, velionis 
buvo suimtas su kitais karinin
kais ir uždarytas Salaspilio kon
centracijos stovykloje. Pokary
je dirbo UNRROS ir IRO tarnau
toju V. Vokietijos amerikiečių 
zonoje. Atvykęs į JAV, įsikūrė Či
kagoje, kur teko dirbti braižyto
ju. Velionis domėjosi lietuvių 
spauda, priklausė ramovėnų Či
kagos skyriui, ' Lietuvių istori
kų draugijai, JAV Lietuvių Bend
ruomenei ir Lietuvių fondui.

PLB valdyboje buvo kilusi min
tis įsteigti Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, nupirkus iš “Li
to” bendrovės seminarijos pa
statą. Šį reikalą buvo įgaliotas 
ištirti valdybos pirm. V. Kaman- 
to pavaduotojas dr. Tomas Re- 
meikis. Susipažinęs su pirki
mo galimybėmis ir susilauktu 
lietuvių pritarimu, jis PLB val
dybai patarė padaryti pasiūly
mą dėl centro įsigijimo. Dr. T. 
Remeikio rekomendaciją svars
tė PLB valdyba specialiame po
sėdyje. Balsai pasidalijo lygio
mis: už pastato įsigijimą ir Pa
saulio lietuvių centrą Lemon- 
te balsavo — dr. Tomas. Remei- 
kis, vicepirmininkai Rimantas 
Dirvonis ir Raimundas Kudu- 
kis, prieš — pirm. Vytautas Ka- 
mantas, vicepirm. Birutė Ja
saitienė ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. Ginta
ras Grušas. Posėdyje nedalyva
vo vicepirmininkai S. Jokūbaus- 
kas ir M. Lenkauskienė. Balsa
vimą užbaigus lygiomis, nutar
ta sustabdyti tolimesnes PLB 
valdybos pastangas šiam pirki
niui įsigyti.

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Bostono skyrius specia
liu vakaru gegužės 2 d. pagerbė 
deimantinės amžiaus sukakties 
sulaukusį Klivlande leidžiamos 
“Dirvos” red. Vytautą Gedgau
dą, šį savaitraštį redaguojantį 
jau 29 metus, žurnalistikai ati
davusį 52 metus. Apie sukaktuvi
ninko gyvenimą ir žurnalistinę 
veiklą kalbėjo Stasys Santvaras. 
V. Gedgaudą sveikino: “Naujo
sios vilties” red. V. Abraitis, 
tik pradedantis šį darbą, kalbė
jęs ir šventėje negalėjusio daly
vauti Lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno vardu, 
“Vilties” draugijos pirm. K. Po
cius, JAV LB kultūros tarybos 
pirm. I. Bublienė bei kiti veikė
jai. Vakaro dalyvių vardu sukak
tuvininkui buvo įteiktas visų 
adresas ir 28 naujų “Dirvos” pre
numeratorių sąrašas. Programai 
vadovavo Rėdą Veitaitė. Daino
mis ir arijomis jon įsijungė sol. 
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnie- 
nė su pianistu dr. Sauliumi Ci
bu, satyrinę įvykių apžvalgą “Pro 
mėlynus akinius” pateikęs poe
tas Antanas Gustaitis.

Brazilija
Brazilijos vyskupų konferen

cijos “Liturginis vadovas”, ku
rį gauna 242 vyskupijos, š. m. bir
želio 12 d. įraše primena: “Rytoj 

yra Maldos diena už Lietuvą bei 
kitus kraštus, kurie kenčia tikė
jimo praktikos suvaržymus”. In
formacinių duomenų apie Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį, ka
talikų veiklą nperiklausomybės 
metais ir dabartinę priespaudą 
sovietinėje vergijoje pateikia 
tarptautinio informacijos cent
ro “Pro mundi vita” Briuselyje 
1985 m. prancūzų kalba išleista 
brošiūra “L’Eglise en Lithuanie” 
(K. Bendrija Lietuvoje), perspaus
dinta savaitraščio “Mūsų Lietu
va” spaustuvėlėje. Ji buvo išsiun
tinėta visiems Brazilijos vys
kupams, susirinkusiems meti
niams posėdžiams š. m. balan
džio 23 d., ir taipgi yra skiria
ma parapijų klebonams. Prie 
vyskupams pasiųstos brošiūros 
buvo pridėtas laiškas portuga
lų kalba “Una Igreja martir” 
(Kankinė Bendrija). Atsiliep
damas Sao Paulo kardinolas 
Dom Arns pageidavo, kad mi
nėtoji brošiūra būtų išversta 
portugalų kalbon arba parašy
ta kita portugališkai, prieina
ma platiems Brazilijos katalikų 
sluoksniams. Maldos diena už 
Lietuvą Sao Paulo didmiestyje 
bus paminėta pamaldomis ka
tedroje birželio 14. Minėjimai! 
numatoma įjungti Lietuvos krikš
to 600 metų sukaktį, lietuvių 
trėmimus Sibiran 1941 m. birže
lio mėnesį, dabartinę Lietuvos 
vergiją sovietinėje okupacijoje.

Australija
Lietuviškųjų studijų draugija 

Tasmanijos universitete Ho- 
barte pamažu plečia savo veik
lą. Draugijos tikslas — garsinti 
Lietuvą, jos kultūrą, istoriją ir 
dabartinius okupacinius vargus 
studentų eilėse. Balandžio 13 d. 
buvo surengtas daug dalyvių su
silaukęs lietuviškų margučių va
karas. Paskaitą apie margučių 
kilmę ir reikšmę skaitė dr. Ge
novaitė Kazokienė. Margučių pa
vyzdžiai buvo atspausdinti Algio 
Taškūno pastangų dėka. Tada 
prasidėjo praktinis Patricijos 
Taškūnienės išvirtų kiaušinių 
marginimas. Vaško metodui va
dovavo jaunasis skulptorius Li
nas Vaičiulevičius, kurio nuo
trauką su aprašymu atspausdino 
didžiausias Hobart dienraštis 
“Mercury”, skutinėjimui peiliu
ku - S. Augustavičius. Nemažą 
studentų susidomėjimą lietuviš
kais margučiais ir jų marginimo 
būdais liudija keli tuzinai iš
virtų P. Taškūnienės kiaušinių.

Britanija
Velykines lietuviškas Mišias 

Mančesterio lietuviams Šv. Ča
do šventovėje laikė kan. V. Ka- 
maitis. Vaišėms visi susirinko 
Mančesterio lietuvių klube, kur 
stalus su patiekalais buvo pa- 
ruošusios A. Kmitienė ir B. Kups
tienė. Vaišės paįvairino klubo 
surengtos gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybos. Vertin
tojų komisija — A. Podvoiskis, A. 
Žebelys ir O. Žebelienė kepu
raičių varžybų laimėtoją pripa
žino B. Laurukienę, o margučių 
grupėje I premiją paskyrė O. Vir- 
bickaitei, II — S. Virbickaitei, 
III — A. Kmitienei, IV — B. Rau- 
lukienei. Balandžio 25 d. Man
česterio lietuvių moterų rate
lis “Rūta” klube surengė kiau
šinių pobūvį, kurio dalyviai, 
kaip rašoma “Europos lietuvy
je”, nerado nė vieno kiaušinio. 
Buvo atšvęstas tą pačią dieną 
gimusių J. ir A. Kmitų gimta
dienis. Angelė Kmitienė yra 
klubo valdybos narė. Juos visų 
dalyvių vardu pasveikino A. Ja- 
loveckas. Rūtietėms už sureng
tą Atvelykio pobūvį padėkojo 
klubo pirm. A. Podvoiskis.

Lietuvių sporto ir socialinis 
klubas Londone birželio 20 d. 
rengia dvigubos sukakties šven
tę. Vakaro dalyviai prisimins 
klubo atidarymą dabartinėse sa
vose patalpose ir pirmųjų poka
rinių ateivių atvykimą prieš 40 
metų iš stovyklų V. Vokietijoje. 
Su jais atgijo lietuviškoji veik
la Londone. Liepos 4 d. įvyks 
klubo rengiama lietuvių išvyka 
prie jūros. Šiemet jai pasirink
ta daugumos pageidauta Brigh- 
tono vietovė.

Vokietija
Kun. Kazimieras Senkus Mi

šiomis ir lietuvių katalikių mo
terų surengtomis vaišėmis Kol- 
pingo namuose Bad Cannstatte 
atšventė amžiaus septynias
dešimtmetį ir 45 metų kunigys
tės sukaktį. Pokario metais jis 
yra studijavęs religinę muziką 
Regensburge ir Romoje, studi
jas baigęs magistro laipsniu. 
Sukaktuvininkas nuo 1955 m. 
dirbo V. Vokietijos Rottenbur- 
go vyskupijoje, gyvena Stuttgar- 
te, kur aptarnauja vietinius lie
tuvius bei lietuvių kilmės žmo
nes. Kun. K. Senkus leidžia mė
nesinį biuletenį “Lietuvis Ba- 
den-Wuerttemberge”.



Mississaugos tautybių savaitgalyje 1987 m. gegužės 7-9 d.d. veikė ir lietuvių paviljonas, {rengtas Lietuvos kanki
nių parapijos salėje. Jį aplankė žymūs svečiai. Iš kairės: klebonas kun. JONAS STAŠKUS, Kanados parlamento 
narys DON BLENKARN, LYDIJA VAŠTOKAITĖ, paviljono burmistras sol. RIMAS STRIMAITIS Nuotr. St. Vaštoko

AfA 
ANTANUI RUTKEVIČIUI

mirus,
jo žmonai MARYTEI, dukrai su šeima ir kitiems 
artimiesiems bei giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą- 
St. Catharines, Ont. Agnietė ir Albinas Panumiai

AfA
ANTANUI RUTKEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,

žmoną MARYTĘ, dukrą IRUTĘ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime-

Lietuviai Venezueloje
Dr. Vytautas Dambrava atlieka milžinišką darbą didžiojoje spaudoje. Organizacinė 

veikla silpnėja, nutautimas stiprėja. Nėra lietuvio kunigo

JULIUS VAISIŪNAS
D. Bartulienė
A. Aleliūnienė

K. Simutienė

V. Jakubickienė
J. K. Jauneikos

Antroji knyga žydų klausimu

Lietuviai Venezueloje įsi
kūrė prieš 40 metų. Atvykęs sa
lezietis kun. Antanas Saba
liauskas pradėjo organizuoti 
išsisklaidžiusius tautiečius 
ir leisti laikraštį “Mūsų ke
lias”. Jam sustojus, pasirodė 
“Atgarsiai”, redaguojami ko
lektyvo. Po jų atsirado “Gai
rė”, redaguojama Juozo Kuka- 
nauzos. Iškilus nesusiprati
mams, Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba 
pradėjo leisti žiniaraštį “Tė
vynėn”. Iki šiol išėjo 10 nume
rių. Jį prenumeruoja beveik 
visi Venezuelos lietuviai, iš
skyrus blogos valios “patrio
tus”, kurie ne tik neprenume
ruoja, bet ir kitus atkalbinė
ja. Jie nelanko nė lietuviškų 
pamaldų, kitus atkalbinėja jų 
nelankyti ir laiko save nelie
čiamais.

“Tėvynėn” žiniaraštis skaity
tojus patenkina ir yra laukia
mas. Straipsniai rimti, ypač 
svarbūs jaunimui. Duoda ne
mažai žinių apie mūsų organi
zacijų veiklą. Paskutiniuose 
žiniaraščio puslapiuose yra 
ispanų kalba pasirodžiusių 
straipsnių antraštės. To sky
riaus pavadinimas: “Lietuva 
ir lietuviai Venezuelos spau
doje — Baltijos šalių proble
matika”. Venezueliečiai žino
jo, kad čia esama darbščių lie
tuvių, tačiau labai nedaug 
žino apie Lietuvą. Jie dažnai 
mus klausia: “Kas yra su jūsų 
Lietuva, kad apie ją rašoma 
ir rašoma?” Tai dr. Vytauto 
Dambravos straipsniai Vene
zuelos spaudoje. Jie pasiekia 
ir kitas Pietų Amerikos ir net 
kitų kontinentų valstybes. JAV 
ambasadorius Venezueloje dr. 
Vytautą Dambravą labai aukš
tai vertina dėl jo užimtų aiš
kių pozicijų tarptautinės po
litikos srityje, demaskuojan
čių komunizmą.

Iš mūsų politinių veiksnių 
tik vienas kitas žino, kas 
Venezuelos spaudoje darosi 
ir kad Venezuelos spaudoje 
pilna dr. V. Dambravos straips
nių, kurie rodo lietuvių rezis
tencinį kovingumą, nepapras
tą politinę drąsą, gilų išma
nymą. Didžiojoje Venezuelos 
spaudoje jisai yra paskelbęs 
kelis šimtus straipsnių. Visi 
jie užkariavo pagrindinius 
svarbiausių dienraščių pus
lapius. Prasimušti į pačias 
pirmaujančias kolumnistų 
gretas ir gauti laikraščių 
vadovybės pripažinimą dar 
daugeliui mūsiškių yra tik gra
ži svajonė!

Lietuvių tarpe niekad ne
buvo ir nėra asmens, kuris sve-

AfA 
VACIUI PALIŪNUI

mirus,

jo brangią dukrą GRAŽINĄ MOTIEJŪNIENĘ, 
atskridusią iš Lietuvos palaidoti savo mylimo Tėvelio, 
seserį LIUDĄ MORKŪNIENĘ, jos vyrą VACį, 
NINĄ PEČIULYTĘ, seserį BRONĘ Lietuvoje bei 
visą giminę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu dalina
mės jūsų skausmu -

Prelatas Juozas Tadarauskas
Sofija ir Stasys Rakščiai 
Laima ir Justas Kriaučiūnai

su šeima

7. Jeigu jtariate, kad krosnelė negerai veikia, 
pakvieskite kvalifikuotu taisytoją.

Užtikrinkite, kad nereiktą kviesti 
gaisrininką j jūsy sekantį suėjimą. Jeigu norite 
gauti nemokamą brošiūrą “Gyvenant 
saugiai su dujomis” (“Living Safely with 
Propane”), skambinkite j Vartotoją 
Informacijos Centrą, 555 Yonge St., Toronto, 
Ont., M7A 2H6 - (416) 963-1111, arba 
skambinkite nemokamai 
1-800-268-1142.
Ontario gyventojai, 
kurią miesto telefono 
kodas prasideda 807, 
gali skambinti 
“collect”.

Ministry of Consumer 
and Commercial Relations 

©Ontario
Minister, Hon. Monte Kwinter 
Premier, Hon David Peterson

Dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, 
ilgai dirbęs diplomatinėje JAV 
tarnyboje ir išėjęs pensijon, apsi
gyveno Venezueloje, kur stipriai 
reiškiasi didžiojoje spaudoje ir 
lietuvių veikloje

timoje spaudoje būtų atlikęs 
Lietuvai ir iš viso dabartinei 
rezistencijai tokį milžino dar
bų. Mato ir įvertina svetimieji, 
neišskiriant aukščiausių sfe
rų. Man baigiant rašyti šį pra
nešimą, telefonu pranešė, kad 
1987. V. 18 d. Venezuelos kar
dinolas Jose Ali Lebrun įtei
kė gautą iš Vatikano VLB gar
bės pirmininkui visuomeni
ninkui ir politikui dr. Vytau
tui Dambravai šv. Grigaliaus 
D. ordiną “EQUITEM COM- 
MENDATOREM ORDINIS 
SANCTI GREGORRII MAGNI. 
Ordino įteikimas buvo filmuo
jamas.

Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenė kultūriškai merdi. 
Anksčiau susilaukdavome kul
tūrininkų iš JAV. Ši PLB val
dyba, atrodo, yra nurašiusi 
Venezuelos lietuvius, nes net 
nemalonėja atsakyti į laiškus.

Caracas apie 50 tautiečių 
susirenka tik kartą per mėne
sį pusiau lietuviškose pamal
dose, kurias laiko italas ku
nigas Jose Modena, o provin
cijos tautiečiai ir to neturi. 
Venezuelos lietuvių katalikų 
misijos tarybos pirmininkas 
turėtų taip pat organizuoti 
apylinkėse pusiau lietuviš
kas pamaldas, kaip kad Cara
cas lietuviai. Jau yra lietuvių, 
kurie persižegnoję dar pabu
čiuoja nykštį, kaip daro vie
tiniai. Mūsų nutautėjimas 
vyksta labai sparčiai. Čia kurį 
laiką veikė 20 asmenų choras, 
bet dėl intrigų, ambicijėlių 
susilikvidavo. Jaunimo sąjun
ga miega.

Venezuelos lietuviai vieni 
nuo kitų toli gyvena, savų 
visuomeninių patalpų neturi, 

nors gera tautiečių dalis jau 
turi įsigijusi keletą namų, 
apartamentų, vasarnamių, 
ūkius ir milijoninės vertės 
prekybas.

Per didesnius minėjimus 
apie 100 asmenų susitinka, 
tačiau, deja, tų pobūvių mažai 
būna. Tautiečiai kartas nuo 
karto susimeta šeimyniniuose 
pobūviuose. Juos gana dažnai 
ir gražiai bei iškilmingai su
ruošia Nina ir Bronius Devei- 
kiai, pasikviesdami į didelę 
savo rezidenciją nemažai tau
tiečių. Daugelį metų po pamal
dų Caracas ponios vaišindavo 
suneštiniais užkandžiais ir 
kavute, kad tautiečiai galėtų 
ilgėliau pabendrauti; deja, šis 
gražus paprotys jau baigia 
nykti. Taigi Venezuelos lie
tuvių organizacijos 
ja tik popieriuje, 
Revizijos komisija 
teismas neveiklias 
turėtų perspėti, nes neveikia 
yra nusikaltimas.

egzistuo- 
įstatuose. 
ir garbės 
valdybas

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto. Ont M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namusi

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas neaupstos 
kainos. Gaunami kontakto ies.a.

(contact lenses i

NESUDEGINK
JONAI

Dujinės B.B.Q. krosnelės yra 
patogios ir nebrangios, bet jas —C
reikia prižiūrėti ir naudoti 
atsargiai.

Kiekvieną vasary “lauko virėjai” 
susižeidžia, o gaisrai padaro daug 
nuostoliu privačiai nuosavybei. Šie 
patarimai padės išvengti nelaimiy.
1. Reikia teisingai prijungti dujy balionu prie 
krosnelės. Atidžiai laikykitės gamyklos 
nurodymy ir nustatykite dujy tekėjimo vamzdj 
taip, kad jis nesiliesty prie metaliniy daliy, 
kurios gali jkaisti.
2. Dažnai patikrinkite, ar krosnelė 
nepraleidžia dujy. Patepkite muiluotu 
vandeniu visus vamzdžius bei sujungimus 
ir atidarykite dujy baliono vožtuvu. Jeigu 
dujos praeina, tai susidarys muilo burbulai.
3. Laikykite krosnelę mažiausiai 10 pėdp 
nuo pastaty, pertvary ir degančiy 
medžiagy.
4. Nebandykite uždegti krosnelės, kai 
dangtis uždarytas. Jeigu krosnelė 
neužsidega arba užgęsta, išjunkite 
dujas ir palaukite penkias minutes prieš 
uždegant iš naujo.
5. Kai baigiate naudoti krosnelę, uždarykite 
visus vožtuvus.
6. Niekada nelaikykite dujy baliono 
uždaroje patalpoje.

PADĖKA
AfA 

dr. KLEMENSAS LIUTKUS
mirė 1987 m. kovo 13 d. The Queensway General ligoninėje, 
Etobicoke, Ont. Palaidotas iš Lietuvos kanKinių šventovės 

lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, pagerbusiems velionį savo 

atsilankymu laidotuvių namuose, atsiuntusiems gėles, kurios 
puošė velionies karstą laidotuvių namuose ir šventovėje, auko
jusiems šv. Mišias už jo vėlę, palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje, auko
jusiems lietuviškom organizacijom ir “Tėviškės žiburiams”, 
pagerbdami velionį. Dėkojame šauliams, ėjusiems sargybą 
prie karsto laidotuvių namuose, šventovėje ir išreiškusiems 
paskutinę pagarbą kapinėse.

Dėkoju Anapilio klebonui kun. J. Staškui ir kun. K. Kakne
vičiui už nuolatinį lankymą velionies namuose, ligoninėje ir 
už paruošimą paskutinei kelionei.

Ačiū kun. K. Kaknevičiui už maldas laidotuvių namuose, 
šventovėje ir pasakytą gražų pamokslą. Taip pat dėkoju Pri
sikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir prel. 
J. Tadarauskui už šv. Mišias laidotuvių dieną bei palydėjimą į 
kapines.

Ačiū solistui V. Verikaičiui už vargonų muziką ir giesmes 
pamaldų metu šventovėje ir kapinėse. Ačiū karsto nešėjams, 
organizacijų atstovams už pasakytas gražias kalbas atsisvei
kinant kapinėse ir salėje, kur buvo taip gražiai ir įdomiai apibū
dintas velionies gyvenimas.

Ačiū visoms ponioms už skanius pyragus ir J. Bubulienei 
už paruoštus skanius pietus.

Nuoširdi padėka dr. Vingiliui ir dr. Karasik, kurie rūpinosi 
velionies sveikata namuose ir ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkinga -
Liūdinti žmona Julija Liutkienė

A. KALNIUS

lietuviu žurnalistu 
nariu 
knygų
Book

iniciatyva 
leidyklėlė 

Publication”, 
išleidusi ang- 
“The Chosen 
spaudai kitų

Kanados 
sąjungos 
įsteigtoji 
“Alpha —
gana sėkmingai 
lų kalba knygą 
People”, rengia 
knygą apie žydų gelbėjimą Lie
tuvoje. Pirmosios knygos tiks
las buvo pažinti savo kaltin
tojus. Antroji knyga bandys nu
statyti, kiek ir kodėl lietuvių 
dalyvavo žydų naikinime naci
nės okupacijos metu ir kiek jų 
dalyvavo nelaimingųjų gelbė
jime. Čia, kiek įmanoma, bus 
skelbiamos gelbėjusių lietu
vių ir išgelbėtųjų žydų pavar
dės bei aprašoma gana klaiki 
vienų ir kitų gelbėjimo isto
rija.

Leidyklėlė yra sutelkusi šiuo 
klausimu šiek tiek medžiagos, 
bet laikraščių iškarpos yra 
jau parudavusios ir gerokai 
sudūlėjusios. Dėl to jas reikia 
sutelkti į vieną saugią vietą 
— knygą, idant jos visai nesu- 
nyktų.

Mūsų tautai žydų kaltinimas 
yra taip didelis, kad į jį atsa
kymas taip pat turėtų būti ne
mažesnis. Žydų gelbėjimas 
nuo mirties yra vienas iš pa
veikiausių atsakymų, nes lie
tuvių gelbėjusių žydus buvo 
bene šimtą ar net daugiau kar-

Faktai iš okupuotos Lietuvos
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

traukiantis baudą, piliečiams 
iki 50 rublių su prekių konfiska
vimu arba be konfiskavimo. Abi 
moterys bus atitinkamai nubaus
tos”.

Saldutiškio klebonui kun. Z. 
NAVICKUI valdžios atstovai pa
reiškė, kad jokiu būdu negalima 
kviesti į atlaidus kun. Petro BAI 
TUŠKOS, mat jis valdžios pi ki- 
riamas prie kunigų ekstremistų.

Piniginėmis baudomis po 50 rb. 
nubausti šie Utenos raj. kunigai: 
Užpalių klebonas kun. Juozas 
Šumskis, Sudeikių klebonas kun. 
Povilas JUOZĖNAS, Pakalnių pa
rapijos klebonas kun. Petras 
BANIULIS, Tauragnų klebonas 
kun. Bronius ŠLAPELIS, Saldu
tiškio klebonas kun. Zenonas 
NAVICKAS, Kirdeikių klebonas 
kun. Jonas ŽUBRŪS (be to, jį per
spėjo ir RRT įgaliotinis Petras 
ANILIONIS).

Kuršėnai (Šiaulių raj.). 1986 m. 
spalio 15 d. apie 13 vai. pas Kur
šėnų dekaną kun. Stanislovą ILIN- 
ČIŲ prisistatė du vyrai. Vienas iš 
jų pasisakė esąs “Ąžuolas” ir pa
reikalavo iš dekano 20.000 rb. “Lie
tuvos išlaisvinimo" reikalui. Jis 
gyrėsi, esą vyskupai jį įpareigojo 
surinkti tam reikalui lėšas. Norė-

Nedidelis dujy 
nutekėjimas gali 

sukelti didelį 
sprogimu. 

tų didesnis, negu mūsiškių 
kriminalinių nusikaltėlių, 
talkinusių naciams, Betgi mū
sų atsakymui reikia žymiai 
daugiau faktinės medžiagos 
apie jų gelbėjimą. Dėl to mūsų 
leidykla prašo Kanados ir ki
tų kraštų lietuvius, žinančius, 
kas žydus gelbėjo, suteikti jai 
žinių laiškais ar straipsniais 
per spaudą, geriausia rašant 
“Tėviškės žiburiams” ir nuro
dant savo ir kitų gelbėtojų bei 
gelbėjamų žydų gyvenamą vie7 
tą, pavardes ir vardus. '

Laiškas ar straipsnis gelbė
tojo ar gelbėjimą mačiusio tu
ri būti pasirašytas tikrąja pa
varde. Kam rašyti yra sunkoka, 
paprašyti sugebantį.

Taip pat objektyvumo dėlei 
reiktų mums pranešti pavar
des ir žydų, kurie gelbėjo lie
tuvius, ištiktus nelaimės bol
ševikinėje okupacijoje.

Mielieji tautiečiai, čia ne 
vien tik žurnalistų pareiga 
ginti savo tėvynės garbę, bet 
kiekvieno iš mūsų. Teko patir
ti, kad kai kas bijo šiais klau
simais pasisakyti, netgi ii- tai, 
kad jis gelbėjo žydus. Gelbėti 
žmogų yra labai garbinga ir 
šventa pareiga. Tai kodėl kai 
kuriems gelbėtojams bijoti ir 
slėpti savo žmoniškumą!?

“Tėviškės žiburių” adresas: 
2185 Stavebank Rd., Mississau
ga, Ont. L5C 1T3, Canada.

damas įtikinti, išsitraukęs de
monstravo “sąrašą” kunigų, kurie 
esą jau davė pinigų ir kiek jų da
vė. Dekanui atsisakius kalbėti šia 
tema su provokatoriais, vienas iš 
jų išsitraukė revolverį ir pradėjo 
grasinti. Klebonas ramiai atsakė: 
“Šaukite, vis vien aš senas”. Tuo
met plėšikas įsidėjo ginklą į ki
šenę ir bandė gražumu įtikinti 
kun. S. ILINČIŲ, jog būtina su
rinkti reikiamą sumą pinigų, ža
dėjo dar kartą ateiti pasikalbėti.

Provokatorių apsilankymo die
ną viršuje gyvenantis vikaras 
Edmundas ATKOČIŪNAS buvo iš
kviestas į Šaulių rajono val
džios įstaigas. Kai jis sugrįžo, 
rado “svečius” tebesikalbančius 
su klebonu. Buvo galima nujausti, 
kad vyksta kažkas negero, bet iš
sikviesti kleboną “svečiai” ne
leido, žadėdami greitai pokalbį 
baigti. Gąsdinimai ir įtikinėji
mai truko maždaug dvi valandas.

Provokatoriai iš Kuršėnų nuvy
ko į Gruzdžius pas kun. Juozą 
ČEPĖNĄ ir jam pateikė panašius 
reikalavimus, bet atėję intere
santai padėjo klebonui išsiva
duoti nuo nepageidaujamų svečių.

Po kelių dienų tie patys tipai 
bandė “pasikalbėti” su Adomy
nės parapijos (Kupiškio raj.) kle
bonu Vytautu KAPOČIUMI, bet iš
gąsdinti parapijiečių, išsineš
dino.

Lietuvos tikintieji spėja, kad 
ši grasinimų ir provokacijų ban
ga — tai vienas iš būdų įgąsdinti 
kunigus prieš Lietuvos krikšto 
sukaktį.

Panevėžys. 1986 m. balandžio 
7 d. į Panevėžio rajono vykdomąjį 
komitetą buvo sukviesti miesto 
ir rajono bažnytinių komitetų 
nariai. Be to, neoficialiai su
sirinkusių dalis buvo ateizmo 
propagandistai, kurie, apsimetę 
tikinčiaisiais, pateikdavo kom
promituojančius klausimus. Susi
tikimą vedė RRT įgaliotinio pa
vaduotojas JUOZĖNAS, Panevė
žio miesto atstovas SRUOGIUS 
bei rajono atsakinga darbuoto
ja BERNOTAVIČIŪTĖ.

Susirinkimo pradžioje JUOZĖ
NAS gyrėsi, kad ateistinės val
džios dėka šiais metais Kauno 
kunigų seminarijoje baigė ir bu
vo įšventinti kunigais 21 semina
ristas, 21 kunigas pabuvojo Va
karų šalyse, 7 kunigai lankėsi 
Afrikoje. Toliau sekė visa eilė 
draudimų ir gąsdinimų . . . Kuni
gams draudžiama vaikus mokyti ti
kėjimo tiesų. Vaikų mokymas — 
iššūkis valdžios įstatymams ir 
kaip pavyzdį paminėjo Krekena
vos ir Vadoklių parapijas, kurių 
klebonai už vaikų mokymą bus 
atitinkamai nubausti. Atlaidų 
metu kunigams svečiams sakyti 
pamokslus reikalingas rajono 
leidimas. JUOZĖNUI ypač nepa
tiko Panevėžio kunigų raštas 
generaliniam sekretoriui M. GOR
BAČIOVUI. Vadoklių parapijos 
kleboną kun. Boleslovą BA- 
BRAUSKĄ ir Raguvos altaristą 
kun. Joną VAIČIŪNĄ vadino “eta
tiniais provokatoriais” ir žadėjo 
artimiausiu laiku su jais atsi
skaityti. Prelegentas ragino ko
mitetų narius neleisti kunigams 
bažnyčioje rinkti aukas, rodyti 
skaidres; reikalavo tikslių sta
tistinių duomenų, kiek parapi
jose pakrikštijama, sutuokiama 
ir t.t.

Pavaduotojas pabrėžtinai kal
bėjo, jog visa tai yra ateistinis 
auklėjimas ir jokiu būdu jo ne
galima vadinti persekiojimu, o 
visiems, kurie nepanorės tai su
prasti, pažadėjo tokį pat likimą, 
kaip ir kunigų Alfonso SVARINS
KO ir Sigito TAMKEVIČIAUS.



Vokiškas miestas - lietuviškos gatvės
Lietuvos vokiečių organizacijos suvažiavimas V. Vokietijoje

V. Vokietijoje yra miestas 
Salzgitter, kuriame gyvena 
daug buvusių Lietuvos vokie
čių. Yra ir lietuvių bei mišrių 
šeimų. Dalis vokiečių yra ve
dę lietuvaites. Pažymėtina tai, 
kad nemažai vokiečių laiko 
save lietuviais, o vyresnio am
žiaus asmenys nemoka vokie
čių kalbos. Juos aplanko ir 
pamaldas laiko ev. kun. Skė
rys iš Vasario 16 gimnazijos. 
Po pamaldų būna kavutė ir 
paskaitos apie Lietuvę. Gai
la, kad kun. Skėrys išeina į 
pensiją ir turbūt retai jį te- 
matysime.

Katalikus aptarnaudavo 
kun. V. Šarka, didelis Lietu
vos patriotas, bet jis jau mi
ręs. Nežinia ar beturėsime to
kius ryžtingus kunigus.

Šventes bei minėjimus orga
nizuoja Richard Heinrich, ki
lęs nuo Vilkaviškio. Jis buvo 
lakūnu Lietuvoje, buvo nuskri
dęs į Dariaus-Girėno žuvimo 
vietą Pščelnike, dabartinėje 
Lenkijoje. Jis yra įsteigėjas 
organizacijos “Landmann- 
schaft der Deutschen aus Li- 
tauen” Salzgitterio skyriaus.

Kitas veikėjas yra Albert 
Unger. Jis turi didelį namą, 
kuriame yra įrengtas muzie
jus. Jame sudėti lietuviški 
rankdarbiai, manekenai, ap
rengti tautiniais drabužiais, 
albumai su Lietuvos vaizdų 
nuotraukomis.

Įdomu tai, kad miestas Salz
gitter yra vokiškas, bet kai ku
rios gatvės pavadintos lietu
viškais vardais — Druskinin
kų, Vilniaus, Klaipėdos ir pan. 
.O tame mieste gyvena tik du 
tikri lietuviai. Sakoma, kad 
buvęs miesto burmistras buvo 
kilęs iš Lietuvos, tai ir gatves 
pavadino lietuviškais vardais.

Š. m. gegužės 10 d. Salzgit
terio mieste įvyko Lietuvos 
vokiečių organizacijos “Lands- 
mannschaft der Deutschen aus 
Litauen” suvažiavimas. Jį pla
čiai aprašė vietos laikraštis 
“Salzgitter” 1987 m. gegužės 
11 d. laidoje. Pasak jo, su
važiavimo tema buvo “Baltijos 
kraštai ir Europa”. Suvažiavi
mą globojo provincijos minis- 
teris Heinrich Juergens, ku
ris pasakė ir pagrindinę kal
bą apie Europos vienijimosi 
procesą.

Suvažiavimą pradėjo sveiki
nimo kalba organizacijos pir
mininkas Erhard Lackner. Jis 
paminėjo, kad senojoje tėvy
nėje, t. y. Lietuvoje, viskas 
pasikeitė, ypač kaimų srityse, 
kur vokiečiai daugiausia buvo 
įsikūrę. Jau vien dėl įvestų 
kolchozų niekam nekyla noras 
grįžti Lietuvon.

Suvažiavimą taip pat svei
kino V. Vokietijos vidaus rei
kalų min. dr. T. Zimmermann 
ir Europos parlamento narys 
Otto von Habsburg. Kun. Bru
no Landig sukalbėjo maldą už 
mirusius, kurie buvo palaidoti 
Lietuvoje.

Antrasis Salzgitterio miesto 
burmistras R. Rueckert savo 

sveikinimo kalboje pažymėjo, 
kad ši organizacija jau ketvir
tą kartą rengia savo suvažia
vimą šiame mieste, kuriam ne
prilygsta nė vienas kitas V. 
Vokietijos miestas pabėgėlių 
bei tremtinių skaičiumi. Svei
kinimo žodį tarė Arnsbergo 
burmistro pavaduotojas A. 
Vogt. Jo mieste ši organiza
cija yra įsteigusi Tėvynės 
namus (Heimatstube), kuriuo
se vyksta įvairūs susirinki
mai ir kultūrinė veikla.

Vietinės provincinės vyriau
sybės vardu suvažiavimą svei
kino min. H. Juergęns ir pa
sakė pagrindinę kalbą. Pasak 
jo, visi, kurie domėjosi Euro
pos rytais, pastebėjo Baltijos 
srities reikšmę. Šios srities 
likimas visuomet buvo susijęs 
su Europos likimu. Ten per 
šimtmečius įsikūrė vokiečių 
grupės, kurios prisidėjo prie 
tų kraštų formavimo. Hitlerio- 
Stalino sutartis užantspauda
vo Baltijos kraštų likimą, bent 
kol kas. “Mažų kraštų ir tautų 
likimas dažnai nugrimzta už
marštin, tačiau Baltijos vals
tybių :.r ten gyvenusių vokie
čių likimas neturėtų būti už
mirštas” — pareiškė kalbėto
jas. “V. Vokietija Baltijos 
valstybių įjungimo 1940 m. So
vietų Sąjungon iki šiol nepri
pažino. Ir maskvinė sutartis, 
pasirašyta 1970 m. rugpjūčio 
12 d., šios teisinės būklės ne
pakeitė”.

Baigdamas savo kalbą, min.
H. Juergens pareiškė: “Kai 
kalbama apie Europą, turima 
galvoje visų pirma Europos 
Bendruomenė, kurią sudaro 
dvylika kraštų. Bet Europa 
nesibaigia ties Rytų Vokieti
jos siena. Ir Budapeštas, ir 
Praha, ir Varšuva taip pat pri
klauso prie Europos, kaip 
Dresdenas, Leipcigas ir Balti
jos valstybės. Sudarymas su
vienytos Europos yra sąlyga 
patvariam bei sėkmingam vi
sos Europos bendradarbiavi
mui, norint išvengti Europos 
suskilimo.”

L. Gauerienė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

DISKUSIJAS TĘSIANT

Vyru ir moterų emancipacija
Č. Senkevičius per ilgą seriją 

straipsnių bando nurodyti mo
ters vietą gyvenime, šeimoje ir 
visuomenėje, nesutikdamas su gy
venimo krypties pasirinkimo lais
ve. Savo straipsnyje (“TŽ” 1987 
m. balandžio 28 d.) jis atmeta ar
gumentus, gynusius moterų lygy
bės klausimą, tvirtindamas, kad 
jais yra griaunama visa, “kas se
na”. Pritrūkęs argumentų, paberia 
daugybę retoriškų klausimų, net 
nesistengdamas j juos atsakyti, 
nes. . . gal logiškas atsakymas 
griautų jo paties argumentus. Pa- 
vyzdžui, jis klausia, “kokios prie
žastys verčia filmų žvaigždes mai
nyti vyrus?” Filmų žvaigždės vyrus 
pasirenka taip pat iš vyriškos ly
ties žvaigždžių tarpo — priežas
tys tos pačios, nes tiek skyrybo
se, tiek naujose vedybose visada 
yra du partneriai,, bet autorius 
kaltę suverčia vien moterims . . .

Į rašinio pabaigą kolega “tren
kia”, jo manymu, pačiu svariausiu 
argumentu. “Kurioje iš pagrindi
nių žmonijos religijų Dievas yra 
įkūnytas į moterį, o ne į vyrą”, 
klausia jis. Sunku būtų įrodyti, 
kad religija “įkūnijo” Dievą — Jis 
visada egzistavo, tik Jo sukurtas 
žmogus savo protu ir intuicija ban
dė atkurti Jo pavidalą tokį, kokį 
jis pajėgė įsivaizduoti.

Pažįstant žmonijos istoriją, ne
reikia įrodinėti, kad vyrai kalė 
sąvokas, leido įstatymus ir kūrė 
tradicijas (savo patogumui užtik
rinti) ir vadovavo visuomeniniam, 
socialiniam bei religiniam gyve
nimui, pilnai išnaudodami savo fi
zinę prigimties pusę ir nustum
dami moterį į antraeilę žmonijos 
kategoriją. Per tūkstančius metų 
susiformavo kalbos, nusistovėjo 
gramatikos ir Dievo sąvoka buvo 
įjungta į vyriškos giminės daikta
vardžių lytį. O vis dėlto sunku ne
sutikti su tuo, kad Dievas yra be
lytė būtybė, todėl vien semantikos' 
pagrindais negalima apspręsti Jo 
pavidalo. Paskutiniaisiais dešimt
mečiais krikščioniškos religijos, 
neišskiriant nė katalikų, taiso 
Švento Rašto vertimus, iš tekstų 
šalindami “seksizmą”. Galimas da
lykas, kad ir daiktavardis “Die
vas” su laiku bus įjungtas į bend
rosios ar belytės giminės katego
riją.

Toks atkaklus noras vyriškoje 
giminėje rasti dieviškumo pradus, 
nuvertinant moterį kaip žmogų, 
verčia jieškoti tokios mąstysenos 
priežasčių. Nenoromis peršasi iš
vada. kad ji kyla iš vyriškos pa
sąmonės, kurioje bręsta menkys
tės kompleksas ir baimė prarasti 
tradicinius moterų patarnavimus. 
Todėl vertėtų iškelti taip pat vy
rų emancipacijos klausimą. “Vy
rų emancipacijos”? Taip, vyrų 
emancipacijos, kad jie išsilais
vintų iš moterų nelaisvės, kurioje 
jie gyveno nuo priešistorinių lai
kų, savo kūno gerovę, patogumus 
ir šeimyninio gyvenimo atsakomy
bę be sąlygų joms atidavę, patys 
pasirinko medžioklę, žuvavimą, 
karus, vėliau “vyriškas” profesi
jas, politinę ar karinę karjerą, 
savo dvasioje tęsdami, tik kita 
forma, priešistorinio vyro nusi
teikimą lyčių atžvilgiu.

Dėl skyrybų kaltos moterys, 
vien moterys ... O statistika rodo, 
kad daugiau išsiskyrusių vyrų 
jieško naujos gyvenimo draugės, 
negu išsiskyrusios moterys . . . 
Pagaliau, ar būtų nors vienas vy
ras išlikęs iki šios dienos, jei 
motinos jų nebūtų pagimdžiusios? 
Žinoma, nebūtų ir moterų, jei ne
būtų vyrų. Kitaip sakant, žmoni
ja priklauso lygiai nuo abiejų ly
čių fizinės ir dvasinės jungties.

Dalis vyrų taip pat priešinasi 
moterų emancipacijai ne todėl, 
kad nepripažįsta jų sugebėjimų 
ir talentų, bet, kaip tik jų bijoda
mi, jausdami iki šiol jų dominuo
jamose srityse stiprią konkuren
ciją. Jei stebėsime aukštus pos
tus pasiekusių moterų gyvenimą, 
matysime, kad joms reikėjo žy
miai sunkiau dirbti, stengtis ir 
mokytis, negu vyrams, kad išsiko
votų sau prideramą vietą profe
sijoje, politikoje ar mokslinia
me darbe. Vyrai pradeda jaustis 
nesaugūs ir, moterų emancipaci
jos verčiami, taip pat nesitenki
na vien įsivaizduojamu savo ly
ties pranašumu. Autoriaus nuro
dytas pavyzdys, kuriame aukštus 
mokslus baigusi mergina tesvajo
ja apie šeimą, yra tik puiki ilius
tracija, rodanti, kad kiekvienas 
žmogus turi teisę pasirinkti sau 
gyvenimo būdą, kaip vyrai pasi
renka, išlaikydami barus, viešuo
sius namus, karčiamas arba pato
gų šeimos gyvenimą. Jei išmoks
lintai merginai pripažįstama lais
vė nesiekti direktorius posto, tai 
jos kolegei turi būti pripažįsta
ma laisvė pasirinkti tai, ko ji 
trokšta, nors tuo pačiu ji gali už
imti iki šiol vyro turėtą poziciją .. .

Aurelija Balašaitienė
Pirmiausiai apie padėką ir jos 

vietą gyvenime. Gal už elektrinės 
viryklės išradimą arba vandentie
kio ir kitokių patogumų patobuli
nimą galime dėkoti ne sau, bet už 
paleistą kulką į žmogaus kaktą, 
už sprogusią atominę bombą, už 
dujų kamerą, už Černobilio ato
minę jėgainę padėka Dievui nu

skambėtų kaip pasityčiojimas iš 
dievybės. Tad už tokią techninę 
pažangą belieka karčiai padėkoti 
sau patiems, nesuverčiant mora
linės atsakomybės ant vieno Vieš
paties pečių.

Neaišku, kokiais principais 
remiantis tokia lengva ranka de
damas lygybės ženklas tarp skir
tingas reikšmes turinčių lietuviš
kų žodžių “įkūnyti” ir “sukurti”. 
Tai nėra jokie sinonimai. Ir klau
simas apie dievybės įkūnijimą ne
kelia minties apie Dievo sukūri
mą. Negalėdami paneigti to fakto, 
jog krikščioniškoji religija nėra 
vienintelė pasaulyje, turime pri
pažinti ir kitų religijų egzista
vimą, kurių išpažinėjai tiki skir
tingą Dievą taip pat giliai, kaip 
ir krikščionys savąjį. O kad leista 
žmonėms turėti skirtingų religijų, 
įvairiai įkūnijančių dievybės sam
pratą, tai, matyt, tokia yra Visa
galio valia, o ne marksistų prasi
manymai.

Neaišku taip pat, kuo vadovau
jantis natūralus žmogiškas demo
kratinių pertvarkymų troškimas 
prilyginamas griaunančiai revo
liucinei jėgai. Ar kiekvienas pasi
keitimas — jau revoliucija? Ar 
kiekviena revoliucija — jau būti
nai lenininė? Ar už kalnų tie ge
ri seni laikai, kai moteris netu
rėjo balsavimo teisės, kai nebu
vo priimama į universitetus? O 
kaip su haremų morale moters at
žvilgiu? Su čadros nešiojimu ant 
veido? Ar siekimas iš tų visokių 
apribojimų išsivaduoti jau ir yra 
krikščioniškosios religijos grio
vimas? Akyliau įsižiūrėjus, tai tų 

Lietuvių iškilmės Romoje
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių Romoje programa
1987 m. birželio 26, penktadienį
9.00 v.r. Koncelebruotos lietuviškos Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. 

Diakonato šventimai. Pagrindinis celebrantas vysk. P. A. Baltakis, 
OFM. Gieda lietuvių chorai. Diriguoja Rita Kliorienė. Vargonuoja 
Vytenis Vasyliūnas. Šiose ir kitos Mišiose, taip pat audiencijos 
metu, gieda visi lietuviai, chorui vadovaujant.

14.00 Svečių priėmimas Lietuvių kolegijoje.
18.00 Jaunimo programa. Eisena per Romą, vėliau Šv. Petro bazilikos 

aikštėje. Po to vakaras “Columbus” viešbutyje, dalyvaujant dainos 
ansambliui “Uždainuokim”, vadovaujamam Algirdo Bielskaus.

Birželio 27, šeštadienį
11.00 Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą. Giesmės. Vadovauja Lietuvių 

operos choras. Diriguoja Arūnas Kaminskas.
16.00 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės susirinkimas Vatikane.
Birželio 28, sekmadienį
9.30 Iškilmingos Mišios su Šv. Tėvu ir arkiv. Jurgio Matulaičio beati

fikacija Šv. Petro bazilikoje. Gieda lietuvių chorai, vadovaujant 
Lietuvių Operos chorui. Diriguoja Afūn'aš Kūrtiinskas.

12.00 “Angelus”, Šv. Tėvo vadovaujamas. 1i < >•,
Jaunimo pasirodymas - tautiniai šokiai. Vadovauja Galina Gobienė.

18.00 Akademija Pauliaus VI audiencijų salėje, Vatikane. Atidarymas. 
Min. St. Lozoraičio sveikinimas. Prof. dr. Rabikausko, SJ, žodis 
itališkai. 'Prof dr. V. Vardžio’ paskaita: “Krikščionybė lietuvių 
tautos istorijoje”. Operos solistė Lilija Šukytė. Prie pianino Ra
minta Lampsatytė. Lietuvių operos choras. Diriguoja Arūnas 
Kaminskas. Prie pianino Robertas Mockus.

20.30 Pobūvis ir vakarienė Angelo pilyje ir soduose. Programoje tau
tinių šokių ansambliai, vadovaujami Galinos Gobienės, ir dainų 
ansamblis “Uždainuokim”, vadovaujamas Algirdo Bielskaus.

Birželio 29, pirmadienį
10.30 Mišios Šv. Petro bazilikoje. Individualus, laisvas dalyvavimas.
15.30 Koncelebracinės lietuviškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matu

laičio garbei Marija Maggiore bazilikoje. Pagrindinis celebran
tas - lietuvis vyskupas. Pamokslą sako kard. J. Bernardinas. Gieda 
lietuvių chorai. Diriguoja Rita Kliorienė. Vargonais palydi 
Vytenis Vasyliūnas.

Birželio 30, antradienį
10.00 Ekumeninės pamaldos Šv. Kaliksto katakombose. Giesmės.
15.00 Jaunimo išvyka į Villa d’Este fontanus ir į Lietuvių kolegijos so

dybą Tivoli vietovėje.
17.00 Koncelebracinės lotyniškos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio gar

bei Marija Maggiore bazilikoje. Pagrindinis celebrantas kard. I. 
Palazzini, Šventųjų kongregacijos prefektas. Mišias gieda bazi
likos vyrų choras. Lietuviškas giesmes gieda Lietuvių operos cho
ras. Diriguoja Arūnas Kaminskas.

Liepos 1, trečiadienį
17.00 Koncelebracinės padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei 

Marija Maggiore bazilikoje. Pagrindinis celebrantas kard. H. 
Gulbinovičius.

Birželio 24-26 dienomis įvyks Popiežiškame universitete (Gregoria- 
nume) Romoje tarptautinis istorijos simpoziumas tema “Lietuvos kris- 
tianizacija”, rengiamas popiežiaus istorijos mokslų komiteto.

Pastaba. Romos iškilmėms, ypač audiencijai ir Mišioms Šv. Petro 
bazilikoje, taip pat Šv. Jono Laterano ir Maria Maggiore bazilikose, 
prašome atsivežti ir dėvėti tautinius drabužius.

Grupių vadovai prašomi parūpinti dalyviams lietuviškas vėliavėles.
Laisvu laiku — Romos bei artimesnių Italijos vietovių lankymas, 

tvarkomas kelionių agentūrų.
Informacijos centras Romoje: Lietuvių kolegija, 00182 Roma, Via 

Casalmonferrato 20, Tel. 75.94.908 arba 75.93.724.

“Krikščionybė Lietuvoje”,
nuo priešmindauginių ligi šių laikų, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, redaguotas prof. dr. V. Vardžio, už kelių 
savaičių jau išeina iš spaudos. Bus apie 670 psl., iliustruotas, 
kietais viršeliais. Dabar užsisakantiems 20 dol. (JAV) su per
siuntimu. Iš spaudos išėjus - 25 dol. ir persiuntimo išlaidos. 
Užsakymus siųsti: Br. Polikaitis, 7218 S. Fairfield, Chicago, 
IL 60629, USA.

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

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2 Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas). $35.00, JAV
4 J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

” St. Petersburg, FL 33733, USA.

visokio plauko suvaržymų prigal
vojo ne religija, ne Dievo įstaty
mai, o patys vyrai savo patogumui.

Moterų išsilaisvinimo kritikas, 
apkaltinęs emancipaciją ir jos gy
nėjas revoliuciniu religijos grio
vimu, labai patogiai užmiršta ir 
kryžiuočių siautėjimus, ir raganų 
medžiokles, ir ispaniškąją inkvi
ziciją. Tad čia labai pravartu pri
siminti Jėzaus žodžius: “Temeta 
akmenį į mane tas, kurs be nuodė
mės”. Kitą juodinant (o šiuo at
veju — raudoninant), baltesnių 
netampama. Aplamai, dabar pasi
darė lyg ir madinga atvykėlius 
iš okupuotos Lietuvos tuoj pat ap
kaltinti sovietinėm erezijom, vos 
tik atsiradus kokiems nuomonių 
susikryžiavimams. Ir dažniausiai 
tokiais kaltinimais švaistosi tie, 
kurie mažiausiai nusimano apie 
marksizmą ir kurie mažiausiai yra 
jo ragavę praktikoje. Man atrodo, 
kad tokiu atveju yra nelabai są
žininga karti visus šunis ant ru
sų revoliucijos. Iš piršto išlauž
tas apkaltinimas netampa argu
mentu diskusijoje. O diskusijos 
tema tikrai aktuali, įdomi, plati. 
Pačioje jos pradžioje moterų są
jūdžiai buvo palyginti su negrų 
sąjūdžiais. Palyginimas vykęs, 
juolab, kad ir rasizmas tebėra 
gyvas. Ir garsusis dainininkas 
John Lennon vienoje savo dainoje 
pavadino moterį pasaulio negre. 
O demokratinės santvarkos, skir
tingai nuo diktatūrų, tuo ir pra
našesnės, nes ten teigiama: kiek
vienas žmogus turi teisę į švieses
nį gyvenimą. ... ...Edita Nazaraite

a

Klivlando skaučių vadovė RIMA APANAVIČIŪTĖ ir Toronto vyrų daini
ninkų trijulės vadovas VACLOVAS POVILONIS po sėkmingo koncerto 
Klivlande Nuotr. V. Bacevičiaus

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Kovoki, kol
Parašyti Jums laišką yra malo

numas. Tik nežinau kaip parašyti 
ir ką berašyti. Džiaugiaus Jūsų 
su Džianiu atvykimu į mūsų mielą 
tėvynę, bet gavęs telegramą, kad 
neatvykstate apsiniaukė mano 
veidas, kaip rudens naktis. Ir ne
turiu jokio žalio supratimo, kodėl 
Jums turėjo atšaukti vizą. Rodos, 
abu supratingi vyrai - žinote kul
ką galima kalbėti ir kur tylėti. Ko
dėl Jums atsakė įvažiavimą, mano 
per silpna yra smegeninė, kad ga
lėčiau tą klausimą be klaidos iš
siaiškinti.

Bet pas mus yra ir netikėtumų, 
t.y. tokių triukų, kurių neišaiškin
si nepraplovęs su gradusiniu van
deniu galvos. Mes, kurie jau esame 
pragyvenę prie rusų 45 metus, su
gebame susiorientuoti padėtyje. 
O Jūs, mielučiai, esate toli nuo 
mūsų rubežių ir Jums tos visos 
mūsų “išmintys” nesuprantamos, 
todėl ir įvažiavimo negavote . ..

Nenusiminkite pas mus nieko 
nėra patvaraus, viskas keičiasi, 
teka. Jei per daug nepamiršau fi
losofijos, rodos, Heraklitas, tvir
tino, kad gyvenimas tai judėjimas 
- viskas juda. Pas mus taip ir yra: 
sekantį metą susiruoškitau kelio
nei ir paprašykitau leidimo ap
lankyti senų- pažįstamų Lietuvo
je; garantuoju, leidimas bus .. . 
Komunizmas ašarų nemėgsta - jis 
mėgsta kovą. Reikia kovoti iki per
galės, o kiekvienoje kovoje bū
na sėkmių ir nesėkmių. Sykį ne
pasisekė, būtiniausiai kovą tęs
ti tolyn ir kovoti iki pergalės, iki 
leidimo įvažiavimui gavimo . . .

O sugrįžę į Ameriką nebūtinai 
šnekėkite, kas mums gali nepa
tikti. Atvykstančius užsieniečius 
priimame be galo gražiai, vaišin
gai, mandagiai. Ypatingai, tada, 
kai buvo atidarytas naujasis vieš
butis “Lietuva”, kuris “šumnu- 
mu” nenusileidžia užsienio vieš
bučiams, o vaišių stalais konku
ruoja su bet kokia užsienio šali
mi. Būdamas “Lietuvoje”, girdė
jau užsienietį (nelietuvį) sakant, 
kad Lietuvoje geriau vaišina, ne
gu bet kur kitur... Tas man pa-

LIETUVIŠKOS KASETES 
ESTRADINĖ ŠOKIŲ MUZIKA

1. Gervės skrenda - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

2. Raganėlių puota - instru- 
mentalinis ir vokalinis ansamblis 
Nerija.

3. Volungėlė - įvairūs orkestrai 
ir dainininkai.

4. Nakties muzika - įvairūs or
kestrai ir dainininkai.

5. Myliu - įvairūs orkestrai ir 
dainininkai.

6. Už viską švelniau - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

7. Paklydo ramunė - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

8. Balti balandžiai - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

9. Vilniui - įvairūs orkestrai ir 
dainininkai.

10. Su tavim kartu - įvairūs or
kestrai ir dainininkai.

11. Gimtinės aidai - B. Gor- 
bulskio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

12. Brangiausias žodis - Rau
donikio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

13. Dar širdyje ne sutema - 
įvairūs orkestrai ir dainininkai.

14. Dainuok ir šok - dainuoja
J. Nakutavičius su Dana Striugaite.

15. Ir vėl žydi gėlės - dainuoja 
Juozas Nakutavičius, naujai iš
leista kasetė.

16. Armonika - kaimo kapela 
su dainininkais.

17. Mūsų kaime gegužinė - 
kaimo kapela su dainininkais.

gausi vizą
tiko ir mano fanaberijai davė pa
kilimą vienu laipsniu aukščiau . . . 
Taip, manau, visur yra - visi sten
giasi savo svečius pamylėti, ir 
skaudu, kad išvykę svečiai pigiai 
įkainoja jiems parodytą vaišin
gumą.

Gana Jus mokyti, mokytą moky
ti - gadinti. Tokia jau sena lietu
viška patarlė... Dėl laiškų tu
riu štai ką pasakyti. Rašymas laiš
kų yra mano “hoby”. Savo laiškais 
taip įgristu draugams, kad jie pra
šo padaryti didesnius tarpus tarp 
rašomų laiškų. Jums rašytas vie
nas laiškas sugrįžo iš pačios Ame
rikos. Buvau išsigandęs - maniau, 
kad rimtai susirgote ar išvykote 
į kitą pasaulio kraštą, bet gavęs 
po to Jūsų laiškutį atsigavau.

Džianis buvo nutaręs slaptai šį 
metą atvykti į Lietuvą, žodžiu sa
kant incognito, bet mums buvo ži
noma visai draugų šutvei Jūsų at
vykimo diena ir valanda. Vilniaus 
traukinių stotyje būtume Jus su
tikę visa minia draugų ir pažįsta
mų . . . Tai bus pakartota sekan
čią vasarą.

Tik gaila, kad manęs sutikėję 
būryje nebebus, nes aš jau būsiu 
tolimuosiuose amžinybių horizon
tuose, iš kur Jums pasiųsiu pa
laiminimą į Vilnių. Suprantama, 
jei gausiu leidimą tai padaryti. 
Ten be leidimų, manau, irgi ne 
visur leidžiama išvykti... Kaip 
danguje, taip ir žemėje . . . Tik tą 
sakinuką reikia apversti priešin
gai: kaip žemėje, taip ir dangu
je... Tik pirmiausia reikės ten pa
tekti, juk ne visus menkniekius ten 
įleis. Ten reikės rimtesnę vizą 
gauti . . . “Drebu visas ir bijau, 
nes ateis rūstybės ir ataskaitos 
laikas”. Matote, kai kas į “rojų” 
įvažiuoti negavo vizos, tai kaip 
reikės išsirūpinti į dangų įvažia
vimo vizą? O man jau 82 metukai. 
Gerų darbų nedaug, o griekų grie- 
kelių milijonai, tai kaip bus ten 
su viza? Jei Dievas mane sulig sa
vo teisybe teis, dangaus nė iš tolo 
neregėsiu, o jai sulig savo beribio 
gailestingumo, tai Adomas, kaip 
žvakė žibės skaistykloje. N.N.

18. Tūkstantis žingsnelių - 
kaimo muzika, dainuoja E. Kuodis 
su Girijotu.

19. Vyrų ir moterų oktetai - iš 
okupuotos Lietuvos.

20. Šventieji vakarai - Dainų 
ir šokių ansamblis Lietuva.

21. Chorai I - įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos.

22. Chorai II - įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos.

23. Ąžuoliukas - žymusis ber
niukų choras iš okupuotos Lietuvos.

Šios visos kasetės yra 60 minu
čių ilgumo. Vienos kasetės kaina - 
10 JAV dol. su persiuntimu.

1. Virgilijus Noreika - dainuoja 
liaudies, estradines dainas ir operų 
arijas.

2. Aliukų broliai 1983 - viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

3. Aliukų broliai 1984 — viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

Šios trys kasetės yra 90 minu
čių ilgumo. Vienos kasetės kaina 
- 15 JAV dol. su persiuntimu.

Užsakant kasetes, čekius rašyti 
Lyra Records, Inc., 236 Norman
dy Rd., Massapequa, N.Y. 11758, 
USA. Tel. (516) 795-7930; skam
binti vakarais.

Taip pat galima gauti visokių 
šokių muzikos kasečių, tik inst
rumentinės, be įdainavimo. Su
interesuoti prašomi rašyti nuro
dytu adresu ir prašykite kasečių 
sąrašo.



Poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO 80 mėty sukakties iškilmėje Los Ange
les mieste 1987 m. gegužės 9 d.-pats sukaktuvininkas ir apie jo kūrybą kal
bėjęs rašytojas ANTANAS VAIČIULAITIS (kairėje)

Normali ir probleminė vienatvė

Poetas, humoristas ir dramaturgas
Kazys Bradūnas, Antanas Gustaitis, Kostas Ostrauskas Filadelfijoje

Pasak psichologo Jeffry 
Young, viena studija, atlikta 
Amerikoje, rodo, kad 22% ame
rikiečių jaučiasi ’‘vieniši ar 
nutolę nuo žmonių”. Kita, “Psy
chology Today” studija nusta
tė, kad iš skaitytojų 38% mo
terų ir 43% vyrų sakosi daž
nai esą vieniši.

Normali vienatvė skiriasi 
nuo probleminės vienatvės. 
Probleminė vienatvė paraly
žuoja žmogaus pajėgumą 
džiaugtis gyvenimu, ir ji trun
ka ilgiau kaip dvejus metus. 
Kai kurie žmonės jaučiasi vie
niši visą gyvenimą.

Įvairių gyventojų grupių 
studijos rodo, kad vienatvė 
pasiekia aukščiausią laips
nį paaugliuose ir neseniai 
jaunuose suaugusiuose, nes 
jie pergyvena perėjimo lai
kotarpyje — atsiskyrimą nuo 
tėvų. Jie nėra taip artimi tė
vams, kai buvo vaikai ir dar 
neišvystė labai artimos drau
gystės su sau lygiais. Kai ku
riems paaugliams sunku su
rasti draugus.

Iš senesniųjų tiktai 12% 
skundžiasi, kad vienatvė yra 
rimta problema.

Vyrai ir moterys yra lygiai 
vieniši. Moterys turi didesnę 
depresiją už vyrus santykiu 
2:1. Bet žiūrint tiktai į vie
natvę, nėra skirtumo tarp ly
čių. Išimtys atsiranda vedu
sių žmonių gyvenime. Studija 
rodo, kad ištekėjusių moterų 
tarpe yra dvigubai daugiau 
vienišų negu vedusiųjų vyrų 
eilėse.

Dėl sunkios vienatvės gali 
kilti įvairios problemos. Ne
sena studija rodo, kad išsisky
rusių vedusių žmonių tarpe 
mirtis dėl širdies ligos yra 
dvigubai dažnesnė kaip pas 
vedusius. Tai reiškia,’ kad vie
nam gyvenant ir jaučiantis 
vienišu gali iš tikrųjų kilti 
rimtas sveikatos rūpestis. 
Asmenys, kurie yra chroniškai 
vieniši, dažnai yra mažiau pro- 
duktingi savo darbe. Jie jau
čia, kad gyvenimas yra mažiau 
patenkinamas ir yra linkę į 
psichiatrinius sutrikimus. 
Dauguma prislėgtos nuotaikos 
žmonių, kuriuos autorius stu
dijavo, irgi pareiškė, kad jau
čiasi vieniši.

Gydymas yra reikalingas, 
kai asmuo jaučia sunkią vie
natvę ilgiau kaip dvejus me
tus. Tai nėra tiktai laikinis 
sunkumas prisitaikyti naujoms 
aplinkybėms. Čia gali būti rim

BIRUTĖ VITIENĖ
Jazminas ir pavasaris
Pasipuošė štai jazminas 
kvapniais baltais žiedais - 
skaidriu jaunystės džiaugsmu 
ir meilės pažadais.
Vėjelis tyliai supa 
nulinkusias šakas, 
balti žiedai dainuoja 
švelnias, ramias dainas . . .
Kaip gera žaliam krūmui 
čia augti prie pušų, 
matyti visas gėles 
sustojusias ratu:
bijūnus, puikias rožes, 
našlaites iš kraštų, 
melsvas neužmirštuoles 
besišypsant kartu!
Taip jazminas užmiršta 
šaltas žiemos dienas 
ir rudenio vėlyvo 
skaudžias pirmas šalnas.
Pavasaris sustoja 
prie krūmo čia staiga. 

tos psichologinės problemos. 
Sunkią vienatvę dažnai lydi 
depresija. Į depresijos ženk
lus įeina nuolatinė liūdna nuo
taika, blogas apetitas, nuo
vargis, menkas lytinis patrau
kimas, pasitraukimas nuo žmo
nių ir nemiga.

Vienatvės gydymas yra nau
ja tyrinėjimo sritis. Žmonės, 
jaučią sunkią vienatvę, per 
daug blogai apie save galvoja. 
Jie bijo prisiartinti prie nau
jų žmonių, nes mano, kad bus 
atstumti. Kitais atvejais vie
nišieji, suradę draugiškus 
žmones, jiems daug nepasako 
apie save, bijodami, kad kiti 
žmonės, juos geriau pažinę, 
atstums.

Kai kuriems vienišiems taip 
pat sunku klausytis kitų. Kai 
jie kalbasi su jais, dažnai 
atstumia galimus draugus, 
nes tiktai jie kalba arba pa
sakoja nemalonius, netinka
mus dalykus. Vienaip ar ki
taip chroniški vienišieji yra 
linkę vengti artimo santykia
vimo.

Vienatvės gydymui pritaiko
ma technika, vadinama elge
sio pažinimo (cognitive-be
havior) terapija, kuri yra sėk
minga gydant daug depresijos 
formų. Tiems, kurie bando pri
sitaikyti naujom aplinkybėm 
(pvz. iširus vedyboms), gydy
mas trunka nuo keturių iki še
šių mėnesių atsilankant kartą 
per savaitę. Gydymas asmenų, 
kenčiančių vienatvę nuo vai
kystės, trunka metus ir dau
giau.

Norint išvengti vienatvės, 
pirmiausia reikia išmokti bū
ti vienam, nejaučiant, kad tai 
kažkas bloga. Daug žmonių bi
jo būti vieni. Galima pratin
tis džiaugtis vienatve. Yra svei
ka dalį laiko darbuotis vie
nam. Svarbiausia, reikia su
daryti draugų ratelį, dalyvauti 
veikloje — sporte, kultūriniuo
se renginiuose, pramoginiuose 
suėjimuose, nes taip susitin
kama su žmonėmis. Nereikia 
laukti, kol kiti žmonės pada
rys pirmą žingsnį ir prisiar
tins. Reikia būti agresyviu, 
jieškant draugysčių ir jas iš
laikant. Kai kuriems asme
nims mylimi gyvūnėliai ir te
levizija gali šiek tiek paleng
vinti vienatvę, bet tai gali nu
kreipti asmenį į vidinį “aš” 
ir sutrukdyti naujų draugys
čių sudarymą.

(U.S. News a. World Report, 
1984). Paruošė J. Str.

galbūt jį paviliojo 
baltų žiedų daina ?
Ir džiaugias visos gėlės - 
pavasaris viešės, 
kol jazminas čia kieme 
baltais žiedais spindės!
ANTANAS SIGMUNDAS

Gėlė ir paukštis
Žydi rožės ir lelijos 
Vasaros sode,
Ir padangių melsvos gijos 
Žaidžia su gėle.
Nuskina gėlelę Dievas - 
Skamba varpeliu, 
Ir lapelis jos kiekvienas 
Palekia paukščiu.
Jie, suklaupę ant šakelių. 
Gieda tarp žiedų
Ir sparnelį aukštyn kelia 
Lėkti su Dievu
O kad taip žmogus pavirstų 
Rožės lapeliu
Ir į Dievo rankų grįžtų 
Baltu paukšteliu.

BRONIUS VAŠKAITIS

Filadelfijos ir apylinkių gy
ventojai buvo maloniai nuste
binti sužinoję, kad balandžio 
25 d. vakare Lietuvių namuose 
į mus prabils net trys vetera
nai rašytojai: poetas Kazys 
Bradūnas, humoristinėj kūry
boj giliai šaknis įleidęs An
tanas Gustaitis ir dramatur
gas Kostas Ostrauskas. Atseit, 
turėsime malonią progą pasi
grožėti net trimis literatūros 
žanrais.

Programos vedėja Roma 
Krušinskienė įvadinėse pasta
bose pareiškė, kad šis vakaras 
yra ypatingas ir tuo, kad jis 
vyksta pavasarį, kai ir žmogus, 
pagal Brazdžionį, yra tarsi gy
vas pumpuras. Norėdama, kad 
tarp programos atlikėjų ir au
ditorijos greičiau užsimegztų 
artimas ryšys, ji šiltais žo
džiais, kiek papuoštais humo
ru, atskleidė kiekvieno minė
to rašto žmogaus svarbesnius 
biografinius bruožus. Iš jų pa
aiškėjo, kad visi yra suvalkie
čiai. Gustaitis kovo 12 atšven
tęs 80 m. amžiaus sukaktį, Bra
dūnas mėnesį anksčiau per
žengęs 70 m. slenkstį, o Ost
rauskas dar besidarbuojąs 
garsioje Pensilvanijos univer
siteto bibliotekoje.

Gustaitis
Gustaičiui užkopus į sceną 

ir vos pradėjus skaityti savąją 
kūrybą, klausytojų veidai nu
švito malonia šypsena, nes be
veik kiekvienas sakinys buvo 
kupinas švelnaus sąmojo, o 
kartais ir pikantiško humoro. 
Pirmasis jo skaitymas buvo pa
vadintas “Jubiliejinė garbinga 
žmogaus diena”. Pridėjo, kad 
tai jo paties gyvenimo apybrai
ža. O jo būta neeilinio žmo
gaus: Lietuvių bendruomenės 
vicepirmininkas, ALTos infor
macijos biuro vedėjas, social- 
demokratės vyras, krikščionės 
demokratės tėvas, Fronto bi
čiulių artimas bičiulis, komu
nistų dvynukų brolis ir t.t. Se
kė iškilmingų pagerbtuvių 
spalvingas apibūdinimas, susi
darė įspūdis, kad tuo norima 
pasišaipyti iš mūsuose gal ir 
per daug įsivyravusių visokių 
sukakčių minėjimų. Po to stip
riai buvo pagnaibytos našliu- 
kės, beflirtuojančios su sve
timtaučiais, ir pasijuokta iš 
visokių gyvenimo aktualijų.

Ostrauskas
Ostrauskas, turėdamas gra

žaus tembro balsą, artistiškai 
perdavė savo dviejų dalių su 
epilogu dramą, pavadintą “Na
poleonas, varna ir višta”. 
Veiksmas vyksta 1812 m. birže
lio 22 d. vakare Skriaudžių, 
esančių netoli Veiverių, kle
bonijos sode. Be minėtų 
paukščių, svarbiausi aktoriai 
yra Napoleonas, klebonas ir jo 
šeimininkė. Per Lietuvą ke
liaujantis Napoleonas užsuka 
klebonijon, tikėdamasis, kad 
bus skaniai pavaišintas. Ta
čiau patiria, kad anksčiau žy
giavę kareiviai beveik viską iš
grobstė, išskyrus seną perekš
lę vištą. Ją klebonas su šeimi
ninke tuojau pagauna ir gar
bingam svečiui verda sriubą.

Antroje dalyje Napoleonas 
po medžiu gardžiuojasi vištie
nos patiekalu, kol varna, kaip 
autorius sako, norėdama nusi
lengvinti, nepataiko į jo lėkš
tę. Kiek pyktelėjęs, svečias 
ją nušauna.

Epiloge tų pačių metų gruo
dyje Napoleono armija trau
kiasi į Vakarus. Kareivių bū
rys laikiną prieglaudą randa 
šventovėje. Pajutę artėjančius 
rusus, ją padega.

Autorius labai taupus žo
džiuose. Dialogai trumpi, gra
žaus fonetinio skambesio. Dra
moje nemažai komiškų situa
cijų.

Bradūnas
Prieš daugelį metų, Vasa

rio 16 proga, tuose pačiuose 
Lietuvių namuose teko pirmą 
kartą išgirsti Bradūną skaitant 
savąją kūrybą. Tenka prisipa
žinti, kad tada nei šių eilučių 
rašytojui, nei didelei daugu
mai kitų dalyvių jis nepadarė 
ypatingo įspūdžio. Taip buvo 
ne todėl, kad jo eilės būtų bu
vusios menkos poetinės vertės, 
bet todėl, kad auditorija jau 
buvo gerokai išvargusi, o ant
ra, gal ir svarbiausia, kad jo 
skaitomų dalykų interpretaci
ja nedaug kuo skyrėsi nuo eili
nių deklamatorių. Šį kartą jis 
klausytojus tiesiog užbūrė. 
Vargu ar ir žymus aktorius bū

tų sugebėjęs jo eiles perduoti 
tokia gražia ir įspūdinga for
ma. Prie kūrybinių gelmių at
skleidimo nemažai prisidėjo ir 
taiklios pastabos, susijusios 
su kiekvienu eilėraščiu.

Prieš pradėdamas skaityti, 
svečias pareiškė: pas mus vy
rauja nuomonė, kad poetai, 
kaip humaniškos ir švelnia- 
sielės būtybės, gali gimti kur 
nors romantiškoj Aukštaitijoj 
ar Dzūkijoj. Taip nėra. Jis me
tė žvilgsnį tik į Alvito apylin
kes ir ten, be savęs, atrado Sa
lomėją Nėrį, Juozą Tysliavą, 
Juliją Švabaitę, Antaną Vai
čiulaitį. Juos, anot kalbėto
jo, turėjo veikti nuostabiai 
gražūs Alvito apylinkių gamto
vaizdžiai.

Tęsdamas toliau, poetas ta
rė: “Pagal šio vakaro struktūrą 
turėčiau paskaityti po vieną 
kitą eilėraštį iš kai kurių ma
no poezijos knygų. Ne iš visų 
penkiolikos, nes tai būtų per 
daug. Pirmoji jų buvo ‘Vil
niaus varpai’ (1943)”. Iš jos pa
skaitė sonatą, vardu “Baro
kas”. Jame autorius atskleidė 
Šv. Petro ir Povilo šventovės, 
kurioje nūdien ilsisi šv. Kazi
miero palaikai, nuostabų gro
žį.

Sekantis eilėraštis “Trem
tinio sapnas” buvo paimtas iš 
knygos “Pėdos arimuose”. Jis 
poeto sieloje užuomazgą rado 
pirmomis karo dienomis su 
draugu pėsčia keliaujant iš 
Vilniaus į Kauną. Jame sap
nuotasis tėvas Nemunas išsa
ko kone visas pirmojo okupan
to mums atvertas žaizdas. Prie 
jo buvo įdomi autoriaus pasta
ba: “Kai prieš dešimtmetį Či
kagoje sutikau buvusį partiza
ną ir Vorkutos kasyklos trem
tinį Vaicekauską, jis man tuoj 
pat atmintinai išdrožė šį eilė
raštį ir sakė, kad jį deklama
vo literatūros vakare giliai 
Vorkutos šachtoje. Tie jo žo
džiai lig šiol man yra pati di
džiausia premija, kurios nei 
aš, nei tas eilėraštis nesame 
verti prieš tuos žmones, kurie 
tiesiog mirtininkų sąlygose 
ruošė katakombinius mūsų li
teratūros vakarus”.

Iš “Apeigų” knygos paimta
me eilėraštyje “Odė žalčiui”, 
kaip autorius sakė, pirmą kar
tą pradėjo atskleisti mūsų kul
tūrinius klodus. Bradūnas ste
bėjosi kai kurių jo knygų grei
tu atsiradimu už geležinės už
dangos. Kai pirmą kartą Čika
goje sutikęs Tomą Venclovą ir 
paklausęs, ar jam Lietuvoje 
teko pačiupinėti čionykščias 
knygas, gavo atsakymą, kad jo 
(Bradūno) eilių rinkinį “Mo
renų ugnys” perskaitė tais pa
čiais metais, kai jis pasirodė, 
ir ne kur kitur, o pačioje Mask
voje, dar studentavimo metais. 
Iš Bradūno išgirdome labai ly
rišką eilėraštį “Kad nebūtum 
siena”.

Eilėraštyje “Donelaičio ka
pas” poetas, pasimeldęs prie 
užmušto Bričkaus karsto, pa
vasario skambėjime jieško pa
ties Donelaičio kapo. Dar pri
dėjo, kad vaiku būdamas, kop
davęs į paprūsėje esantį Suob- 
kalnį ir nuo jo žvelgdavęs į 
vakarus, vildamasis pamatyti 
Tolminkiemio šventovės bokš
tą.

“Karalius ir juokdarys”
Po pertraukos scenoje vėl 

išvydome Ostrauską. Šį kartą 
klausėmės jo dramos “Kara
lius ir juokdarys”. Jos išeities 
taškas, anot autoriaus, esąs 
Aisčio eilėraštis. Dramos siu
žetas gana paprastas. Šauklys 
praneša, kad mirė geriausias 

Torontiškių muzikantų trijulė “Serenada” - dainos ir muzikos vienetas, 
koncertavęs Klivlande. Iš kairės: RAMŪNAS UNDERYS, PAULIUS VY
TAS, VAIDOTAS VAIČIŪNAS. Koncertų surengė lituanistinė Šv. Kazi
miero mokykla savo 30 metų sukakties proga Nuotr. V. Bacevičiaus

karaliaus šunelis, kurio nete
kimą skaudžiai išgyvena visas 
dvaras ir pats valdovas. Tik 
juokdarys, užuot džiuginęs 
karalių, pareiškia, jog šunelis 
nemirė, o pastipo. Dėl to labai 
įsižeidžia valdovas ir įsako jį 
pakarti. Vėliau gailėsi dėl sa
vo ištarto žodžio. Vedamoji 
mintis — kiekvienas vartoja
mas žodis turi būti gerai apgal
votas. Šioje dramoje žymiai 
daugiau sarkazmo. Dialogai 
sklandus, skrupulingai išveng
ta nereikalingų žodžių balasto.

“Krikšto vanduo . .
Antrame išėjime Bradūnas 

pareiškė, kad jį visą laiką do
mino kaip lietuvio dvasioje ir 
istorinėje pasąmonėje dar su
siliečia pagoniškieji ir krikš
čioniškieji mūsų kultūros klo
dai. Šią problemą poetinėmis 
priemonėmis jis sprendžia ką 
tik išėjusioj knygoj “Krikšto 
vanduo Joninių naktį”. Ji taip 
pat turi glaudų ryšį su 600 m. 
krikščionybės sukaktimi. Kny
ga susideda iš šešių skyrių. 
Pirmąjį jų autorius perskai
tė ištisai (šeši eilėraščiai). 
Juose įspūdingai atskleidžia
mi pagonių, stovinčių “prie 
šaltinių ir upių šventųjų”, 
krikšto apeigos, kritusių šer
menys, kryžiaus ir knygos pli
timas Lietuvoje ir kiti dalykai.

“Miško apeigose” girioje su
sitinka dvi Lietuvos: dabar
tinė su besimeldžiančiais par
tizanais ir pagoniškoji su kai
mo žmones nuo visokių nelai
mių saugojusiu dievaičiu Že
mėpačiu. Paskutiniame eilė
raštyje “Poezija ir Lietuva” 
poetas persimeta į pranašys
tes. Pasak jo, jei nugrimstų 
krikšto upės (atseit, jei būtų 
sunaikintas tikėjimas) ir nutil
tų žodis (išplėšta kalba), ding
tų ir Lietuva.

“Atsiminimai”
Gustaitis savo eiliuotuose 

“Atsiminimuose” vedžiojo 
klausytojus po savo šeimoje 
išgyventus nuotykius. Apsaky
me “Martynui Mažvydui” skun
dėsi, kad jis su savo maldos 
knyga mums padarė visokių 
bėdų. Prikaišiojo apsnūdu
siam Dievuliui, kad jis per 
mažai rūpinasi šių dienų žmo
nėmis. “Paskutinėj vakarie
nėj” skaniai juokėsi iš mūsų 
veikėjų dirbančių tobulai, 
nors kartais ir atbulai.

Literatūros vakaras, užtru
kęs apie dvi valandas, atrodė 
trumpas, nes kiekvienas pro
gramos atlikėjas, nuoširdžiai 
dalindamasis savo sielos tur
tais bei talentais, žavėjo gro
žinės literatūros bičiulius ir 
jiems suteikė nemažai dvasi
nio peno. Už tai tariame jiems 
nuoširdų ačiū ir kartu dėko
jame Lietuvių namų vadovybei 
už literatūrinio vakaro suren
gimą.

O skriski, širdie...
Prel. J. Tadarauskui
50 metų kunigystės proga 
iš okupuotos Lietuvos
O skriski, širdie, tu per jūras ir kalnus, 
Nuneški vainiką Tėvynės žiedų...
Su pagarba lenkiam Jums galvas 

jau baltas,-
Mes, Jūsų vaikai, dar mokyklos dien

Jūs mokėt branginti jaunystę taip 
trapią,

Ir meilę, supintą iš lauko gėlių...
Klaidų keliuose Jūs gaivinote dvasią 
Irkvietėte siekt idealų kilnių...

Žemaitiškas ačiū, Jums esam dėkingi 
Už tėvišką meilę, žodžius ir aukas... 
Mūsų širdys kartu Jūsų šventėj 

garbingoj -
O Viešpats testiprina Jūsų jėgas.
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eilės tvarka išleisti šias knygas: V. 
Statkaus “Lietuvos ginkluotos pa
jėgos”, dvi A. Merkelio monogra
fijas “Vydūnas - kūrėjas ir žmo
gus”, “Dr. Vincas Kudirka”, Vy
dūno “Prūsų Lietuva”, A. Vijuko- 
Kojelavičiaus “Lietuvos istori
ja”, C. R. Jurgėlos paskutiniai
siais įvykiais praplėstą 1948 m. 
veikalą “History of the Lithua
nian Nation”. A. Vijukui-Kojalavi- 
čiui prieš trejetą šimtų metų teko 
būti Vilniaus akademijos rektoriu
mi. Jo “Lietuvos istorija” dabar 
pirmą kartą išleidžiama lietuvių 
kalba. Norintys daugiau informa
cijų prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Vydūnas Youth Fund, Inc., 3001 
West 59th Street, Chicago, IL 
60629, USA.

Dr. Birutė Ciplijauskaitė skai
tė paskaitą apie K. Donelaitį ir jo 
“Metus” XVIII š. literatūrai skir
tuose 1983 m. pokalbiuose aukš
tojoje Wuppertalio mokykloje ir 
Miunsterio universitete. Tų po
kalbių darbų rinkinys buvo išleis
tas 1986 m. Heidelberge. Jin yra 
įtraukta ir dr. B. Ciplijauskaitės 
studija apie K. Donelaitį bei jo 
“Metus”, kurie vokiškai vadinami 
“Die vier Jahreszeiten”. Autorė 
pabrėžia K. Donelaičio “Metų” 
saitus su klasikinės literatūros tra
dicijomis, kartu primindama ir K. 
Donelaičio originalumą, jam su
teiktą besiformuojančios literatū
rinės lietuvių kalbos.

Su lietuviškų filmų kūrėju An
tanu Kulbiu bostoniečius supa
žindino jo kūrybai skirtas vaka
ras kovo 28 d. A. Kulbis yra bai
gęs lituanistinę mokyklą Bosto
ne, šokęs etnografiniame “Sodau- 
to” ansamblyje. Bostono univer
sitete jis dabar studijuoja filmų 
režisūrą, magistro diplomai kur
damas filmą “Legenda apie Gele
žinį vilką”. Temas filmams pasi
renka iš istorinių Lietuvos įvy
kių ir legendų, pats paruošdamas 
scenarijų, vaidintojus — iš lietu
vių jaunimo eilių. įvadinį žodį gau
siems režisieriaus Antano Kulbio 
kūrybinio vakaro dalyviams tarė 
Gintaras Čepas. Pirmiausia buvo 
parodytas jau anksčiau matytas 
trumpo metražo filmas “Partiza
nai”, kuriam rež. A. Kulbis pa
sirinko iš sovietinio stribų apsu
pimo upeliu bėgantį ir žūstantį 
pokario partizaną Lietuvoje. Fil
mas “Legenda apie Geležinį vil
ką” dar nėra baigtas. Ekrane bu
vo rodomos tik jo ištraukų skaid
rės. Filmas, truksiantis daugiau 
kaip valandą, yra susietas su Ge
dimino sapnu ir Vilniaus įkūrimu, 
skiriamas ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių visuomenei. Skaidrė
se buvo matomas Gediminas, stau
giantis Geležinis vilkas, viduram
žių šarvus dėvintys lietuviai ka
riai ir kryžiuočių ordino riteriai, 
senasis lietuvių krivis. Didelį ku
riamo filmo “Legenda apie Gele
žinį vilką” darbą atskleidė salės 
gale surengta filmavimo nuotrau
kų, viduramžio karių aprangos, jų 
ginklų bei kitų reikmenų paroda. 
Kūrybinis jauno filmų rež. Anta
no Kulbio vakaras susilaukė ypač 
daug lietuviško jaunimo ne tik iš 
Bostono bei jo apylinkių, bet ir 
iš tolimesnių vietovių — Niujor- 
o, Klivlando, Detroito, Čikagos.

Lietuviškų lėlių parodą čika- 
iečiams kovo 27-29 d.d. Jauni

mo centre surengė “Aušros Var
tų” tunto kunigaikštienės Graži
nos vyr. skaučių būrelis. Rengė
jų vardu pirmuosius lankytojus 
parodos atidaryme pasveikino 
Janina Mikutaitienė, priminda
ma, kad šių lėlių dėka žiūrovams 
atsiskleidžia visa miniatiūrinė Lie
tuva. Parodos rengėjas sveikino 
Lietuvių tautodailės instituto Či
kagos skyriaus pirm. Aldona Ve- 
selkienė, o apie lėles, kurios yra 
Lietuvių tautodailės instituto Bos
tono skyriaus nuosavybė, kalbėjo 
jas atvežusi pirm. Saulė Šatienė. 
Lėlių grupes yra sukūrusi kaunie
tė Ona Bakanauskienė, laimėjusi 
pagrindinį “Auksinės povo plunks
nos” prizą tarptautinėje etnografi
nių lėlių parodoje Krokuvoje 1986 
m. Liaudies menininkei O. Baka- 
nauskienei prizas buvo paskirtas 
už lėlių grupę “Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų ansamblis”. 
Visoms lėlėms išsivežti nebuvo 
gautas leidimas, tad dalį jų po ke
lias Bostonan atgabeno Vilniuje 
ir Kaune apsilankę turistai. Be 
jau minėto muzikantų ansamblio, 
kitos parodon iš Bostono atvež
tos lėlės sudarė grupes, susietas 
su kupiškėnų vestuvėmis, Egle 
žalčių karaliene, aukštaitiška 
vakarone. Lėlių rinkinį papildė 
verpstės, sukurtos dailininkų — 
R. Tarabildos, P. Peleckio, V. 
Urbonavičiaus, V. Ulevičiaus, A. 
Baranausko ir J. Daugvilos.

Kompozitorių namuose Vilniu
je balandžio 9 d. įvykusioje per
klausoje iš įrašų skambėjo naujau
si kūriniai: J. Gaižausko duetai 
“Sartų žvejys”, “Neklauskit mano 
vardo”, solo daina “Ir pražydo li
nai” P. Širvio žodžiais, “Kapri- 
čio” kaimiškai kapelai; T. Maka- 
čino diptikas vaikų chorui “Pa
vasaris” J. Lapaširisko žodžiais; 
V. Montivilos lietuvių liaudies 
dainos sopranui, dainos chorui 
“Kalnas” liaudies žodžais ir “Lie
tuvoje” Justino Marcinkevičiaus 
tekstu; R. Biveinio muzika smui
kui ir altui, G. Samsono sonata 
smuikui ir fortepijonui.

Pavasarį tradicinėmis gastrolė
mis Vilniuje sutiko Kauno dra
mos teatras, pasirodymą vilnie
čiams pradėjęs publicistiniu M. 
Šatrovo etiudu “Mėlynieji žirgai 
raudonoje pievoje”. Išvykos re- 
pertuaran buvo įjungti rež. J. Vait
kaus paruošti veikalai — M. Gor
kio “Paskutinieji”, V. Šekspyro 
“Ričardas II”, prancūzo J. Anouilh 
“Antigonė”, M. Koreso “Senelių 
namai”, bulgaro J. Radičkovo 
“Lozoriaus giedojimai”. Juos pa
pildė Juozo Marcinkevičiaus “Erel- 
nyčios” ir amerikiečio S. Shepar- 
do “Pakasto vaiko” spektakliai, 
režisuoti V. Balsio. Rež. G. Pade-- 
gimui atstovavo N. Gogolio “Pami
šėlio užrašai”, rež. V. Šinkariu
kui — D. Kazragytės pjesė “Pirel
li”, gvildenanti dabartines šei
mos, moralės, žmogaus susvetimė
jimo problemas. Lietuvių poetų 
posmų ir liaudies dainų spektak
lį atliko aktorius P. Venslovas 
ir dainininkė V. Janulevičiūtė- 
Povilionienė.

Septintasis Stasio Šimkaus cho
rų konkursas Klaipėdoje, skirtas 
šimtosioms kompozitoriaus gimi
mo metinėms, susilaukė 30 chorų 
iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pane
vėžio, Alytaus, Kapsuko (Mari
jampolės) ir Klaipėdos. Liaudies 
chorų grupėje laureatų vardus iš
sikovojo: Vilniaus statybininkų 
kultūros rūmų moterų choras “Eg
lė”, Vilniaus vyrų choras “Vilma”, 
Klaipėdos švietimo darbuotojų 
mišrus choras “Gilija” ir Vilniaus 
respublikinių švietimo darbuoto
jų mišrus choras. Laureatų diplo
mai ir prizai taipgi buvo įteikti 
žemesnės kategorijos chorams: 
Kapsuko valdinių įstaigų darbuo
tojų mišriam, Klaipėdos prekybos 
valdybos moterų, Klaipėdos na
mų statybos vyrų, Vilniaus J. Tal- 
lat-Kelpšos aukštesniosios mokyk
los moksleivių ir Vilniaus XXI- 
sios vidurinės mokyklos jaunimo 
chorams. Prizą už geriausiai at
liktą Stasio Šimkaus dainą laimė
jo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukš
tesniosios muzikos mokyklos cho
ras.

Pavasariu dvelkiantį koncertą 
vilniečiams balandžio 4 d. balto
joje Meno darbuotojų rūmų sa
lėje surengė keturi iš kelionių grį
žę jaunieji atlikėjai: sol. Sigutė 
Trimakaitė su koncertmeistere pia
niste Audrone Kisieliūte, pianis
tas Andrius Vasiliauskas ir fleiti
ninkas Valentinas Gelgotas. Sol. 
S. Trimakaitė su ja lydėjusią akom- 
paniatore A. Kiesieliūte laimė
jo pirmą vietą kamerinio-orato- 
rinio dainavimo grupėje Atėnuo
se, kur buvo surengtas tarptau
tinis jaunųjų dainininkų konkur
sas graikės Marijos Callas atmi
nimui. A. Vasiliauskas išsikovo
jo I vietą tarprespublikiniame estų 
kompoz. H. Ellerio (1887—1970) 
pianistų konkurse Taline. Fleiti
ninkas V. Gelgotas Vilniun grį
žo iš sėkmingų gastrolių Sovietų 
Sąjungoje. Koncertą V. Montvi
los “Raliavimais” balsui ir fleitai, 
turinčiais tris dalis — “Karvelė, 
rūta”, “Šėmi jauteliai”, “Aš vie
na ganiau” pradėjo sol. S. Trima
kaitė ir fleitininkas V. Gelgotas. 
Tada skambėjo sol. S. Trimakaitės 
su pianistės A. Kisieliūtės palyda 
atliekami kūriniai: V. Juozapai- 
čio “Gimtinė”, K. Brundzaitės 
“Pienė”, dvi dainos iš B. Kuta
vičiaus ciklo “Avinuko pėdos”, 
lyriniai rusų klasikų romansai — 
S. Rachmaninovo “AlyVos”, N. 
Rimskio-Korsakovo “Ne vėjas 
dvelkia iš aukštai”, florentietiš- 
ka P. Čaikovskio daina “Pimpi- 
nella”. V. Gelgotas koncertan įsi
jungė su J. S. Bacho "Partita a- 
moll” fleitai solo. Su pianistu A. 
Vasiliausku jis atliko W. A. Mo- 
zarto “Rondo fleitai ir fortepijo
nui”, tautinį atspalvį turinčią ja
pono M. Šinokaros pjesę “Kasou- 
ga”. Publikos prašomi, S. Trima
kaitė, A. Kisieliūtė ir V. Gelgo
tas du kartus atliko G. Donizetti 
“Noktiurną”, o S. Trimakaitė su 
savo gerbėjais atsisveikino lietu
vių liaudies daina. Koncertui va
dovavo Vilija Aleknaitė-Abrami- 
kienė. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..............  6 %

180-364 d. term, ind..............  6'/2%
1 metų term, indėlius..........  7 %
2 metų term, indėlius..........  7 %
3 metų term, indėlius.......... 774%
1 metų GlC-met. palūk.......... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk........  772%
RRSP ir RRIF (pensijos) ..... 772%
RRSP-1 metų term, ind........  7'/2%
Specialią taup. s-tą.............. 67a%
Taupomąją sąskaitą ........... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk. ... 674% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki  53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................... 1072%
Sutarties paskolas

nuo......................... 10'/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 91/2%
2 metų................. 10 %
3 metų...................  1072%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų............ 974%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių Ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-------------------------o-------------------------

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

A.PG0MES
Real Estate* Insurance Ltd. .

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

PAkSIKIiyiKn'E
LJ NAMĄ

su
& patyrusiu atstovu 

sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS genys

0

(3

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

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

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

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

Klientui patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Aukštesniųjų lituanistinių kursų 1986-87 metų mokiniai su savo mokytoja Irena Ross. Iš kairės: Zita Gurklytė, 
Indrė Freimanaitė, mokytoja Irena Itoss, Ilona Spudaitė, Linda Radzevičiūtė; stovi: Jonas Pajaujis, Tadas Frei- 
manas, Tomas Jonys, Dana Pargauskaitė, Marius Bijūnas, Gailė Jonytė, Dovydas Genys, Daiva Grybaitė, Aras 
Nausėdas. Trūksta: Nijolės Bacevičiūtės, Linos Mockutės, Vidos Dirmantaitės, Mykolo Slapšio, mokytojos Stefos 
Bubelienės, kuri dėstė pakaitomis su mokytoja Irena Ross Nuotr. R. Pranaičio

Kanados (vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kus nė pilnos pusės kelio, atsi
naujinęs vėžys, pasibaigęs tra
giška mirtimi 1981 m. Vis dėlto 
Terry Fox didvyriškų pastan
gų dėka kovos su vėžiu fondui 
buvo surinkta rekordinė $24 
milijonų suma. Velionį pakei
tė Stephen Fonyo, kitas jau
nuolis dėl vėžio praradęs ko
ją, bėgimą per Kanadą įveikęs 
1985 m. Jam, žengiančiam kito 
invalido pramintu keliu, kana
diečiai buvo mažiau dosnūs. 
Kovos tyrimams su vėžiu buvo 
surinkta tik $13 milijonų. Ma
tyt, buvo kilęs įtarimas, kad 
šįkart siekiama ne tik mirusio
jo pradėto plano įgyvendinimo, 
bet ir asmeninės reklamos.

Kanada buvo įsipareigojusi 
Atlanto Sąjungai karo pavo
jaus atveju Norvegijon nusiųs
ti 5.000 karių ir dvi naikintu
vų eskadriles šiaurinės to 
krašto dalies apsaugai. Ten 
Norvegijai gresia didžiausias 
pavojus iš Sovietų Sąjungos. 
Apsaugai turėjo būti panau
doti kanadiečiai kariai, gerai 
paruošti kovos sąlygoms pačios 
Kanados šiaurėje, kur jos ne
daug tesiskiria nuo Norvegijos 
šiaurės. Pati Norvegija turi 
tik 50.000 vyrų kariuomenę; ne
pakankamą savo palyginti siau
ros, bet ilgos teritorijos ap
saugai. Kanados įsipareigoji
mą dabar niekais pavertė per
nai ankstyvą rudenį įvykdyti 
pirmieji šios apsaugos manev
rai. Norvergijos šiaurėn teko 
nugabenti 5.200 kanadiečių ka
rių, 2.150 įvairių autovežimių. 
Dviem eskadrilėm nusiųsti ne
užteko lėktuvų. Buvo nuskrai
dinti tik aštuoni naikintuvai. 
Tada ir prasidėjo nepakanka
mo karinio Kanados pasiruoši
mo trūkumai. Vienos brigados 
karių bei jų ginklų perkėli
mui Norvegijon geromis taikos 
sąlygoms reikėjo net trijų sa
vaičių. Kanadiečiai kariai Nor
vegijon buvo pristatomi tik ke
liais karinių ir civilinių lėk
tuvų skrydžiais per dieną, o 
reikmenis gabeno Panamoje 
užregistruoti prekiniai Hon
dūro laivai. Teisinamasi, kad 
karo atveju keturis laivus pa
rūpintų pati Norvegija.

Manevruose paaiškėjo, kad 
Kanada skubios pagalbos įsi

pareigojimo Norvegijai rimto 
pavojaus atveju negalėtų įvyk
dyti dėl stokos transportinių 
lėktuvų. Jie yra būtini ne tik 
kariams, bet ir jų pagrindi
niams ginklams pergabenti. 
Susisiekimas laivais per daug 
lėtas, ypač kai jų reikėtų lauk
ti atplaukiant iš Norvegijos. 
Kanada neturėjo net ir įsipa
reigotų Norvegijon nuskrai
dinti dviejų eskadrilių nai
kintuvų, būtinų savo karių ap
saugai. Kritikai teisingai pa
stebėjo, kad dabartinio pavo
jaus atveju Norvegija negalės 
laukti pagalbos iš Kanados tris 
savaites. Bandoma teisintis,

kad didžiausią problemą su
daro pačios Norvegijos atsi
sakymas įsileisti karines At
lanto sąjungos bazes savo teri- 
torijon. Tokį pasiteisinimą 
atmeta kritikai, ironiškai klaus
dami — ko verta karinė Kana
dos parama, kai vienai briga
dai karių su ginklais nusiųs
ti reikia ne keliolikos valan
dų, o pilnų trijų savaičių? Ne
nuostabu, kad Norvegija jau 
kreipėsi į Atlanto sąjungos va
dovybę, prašydama kanadie
čius pakeisti kurios nors kitos 
valstybės kariais, galinčiais 
greičiau pasiekti Norvegijos 
šiaurę, kuriai didžiausią pa
vojų sudaro staigus Sovietų 
Sąjungos įsiveržimas.
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_ _ —. . . . . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
672% už 90 dienų term, indei. 
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius 
774% už 2 m. term, indėlius 
772% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
8’/2% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7’/2% už pensijų planą

(variable rate) 
7’/2% už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF

(variable rate) 
674% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
574-672% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo.......  1072%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 93/<%
2 metų ..................10 %
3 metų .................. 1074%
(fixed rate)

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

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

AKTYVAI virš 60 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

Telefonas 532-1 1 49

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC
Ateitininkų žinios

Metinė ateitininkų šventė — 
birželio 7, sekmadienį, Prisikė
limo parapijos šventovėje. Visų 
kuopų nariai renkasi salėje 9 v. 
50 min. Visi dėvi uniformas. Įžo
džio iškilmės šventovėje prasidės 
1Q v.r. Po Mišių jaunimas, tėve
liai, sendraugiai ir svečiai kvie
čiami į Parodų salę agapei. Šven
tės metu studentai rengia savo 
meno darbų parodą.

Studentai ir moksleiviai daly
vavo Hamiltono ateitininkų šven
tėje. Susirinkime Darius Čuplins- 
kas kalbėjo apie žmogaus teisių 
pažeidimą1 Lietuvoje. Popietę vi
si praleido gamtoje - žaidė mažąjį 
golfą. Vėliau nuvyko pas Stanevi
čius, kurių didžiuliame kieme 
dar keletą valandų maloniai pa
bendravo su hamiltoniečiais. Vi
si nuoširdžiai dėkoja p. Stanevi
čiams už tokį malonų priėmimą 
ir vaišes. Studentai dėkoja B. Pra- 
kapienei, padėjusiai pagaminti 
400 virtinėlių (koldūnų) studijų 
dienoms, kurios įvyko perėjusį 
savaitgalį “Kretingos” stovykla
vietėje.

Moksleivių stovykla Dainavoje 
prasidės liepos 19 ir baigsis rug
pjūčio 2 d. Visi moksleiviai ragina
mi šioje stovykloje dalyvauti. Už
siregistruoti iki birželio 19 d. O. G.

Skautų veikla
• Birželio 18-21 d.d. Dainavos 

stovyklavietėje įvyks akademikų 
skautų studijų dienos. Paruošta 
labai įdomi programa. Kviečiami 
visi akademikai su šeimomis daly
vauti. Daugiau žinių - pas D. Barz- 
džiūtė tel. 661-0342.

• Gegužės 28 d. Romuvoje dar
bavosi J. Lasys, A. Vasiliauskas, 
K. Asevičius, K. Batūra, P. Bal-

sas. Jie įjungė vandenį ir atliko 
kitus remonto darbus. Buvo rasti 
pavogti du vandens šildymo tankai 
su visais prietaisais. Juos sure
montavo K. Asevičius ir J. Lasys 
birželio 1 d.

• Romuvos stovyklavietėje 
gegužės 30 d. uoliai darbavosi, 
tvarkydami ją bei paruošdami 
stovyklavimui: N. Liačienė, D. 
Garbaliauškienė, M. Šaltmirai- 
tė, R. Jasienė, R. Paulauskaitė, 
K. Garbaliauskaitė, R. Kalendra, 
A. Rimkus, E. Stanulis, R. Garba- 
liauskas, E. Kazakevičius, L. Gar- 
baliauskas, A. Dailydė. Inž. L. 
Garbaliauškb priežiūroje buvo lai
kinai sutvarkyti dviejų namukų 
pamatai. J.D.B.

121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.
Telefonai: 225-5699 arba 489-1543

Nekilnojamo turto (staiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Narnų 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 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

SAULĖ, ŽAIDIMAI, ŠYPSENOS, GRYBAI,

k JAUNIMO

/“VASAROS 

^stovykla“ 
birželio 7-14 d.d.

Dainavos stovyklavietėje, Michigan, JAV 
Kviečiamas visas Š. Amerikos jaunimas - 

18-35 m. amžiaus
Pilna ir įvairi programa: paskaitos, užsiėmimai ir 

sportas, šokiai, laužai, žaidimai

Stovykla baigsis bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
1987 m. birželio 13, šeštadienį

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!
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»SPORTAS
GOLFO ŽINIOS

Sekantis Toronto lietuvių gol
fo klubo turnyras įvyks birželio 
7 d., 12 v., Rolling Hills aikštėje 
(888-1955).

Sezono atidarymo turnyre Golf 
Haven aikštėje gegužės 16 d. daly
vavo 50 žaidėjų, kurie varžėsi vy
rų A, B, C klasėse, jaunių, moterų, 
senjorų ir pensininkų klasėse. Ge
riausius rezultatus pasiekė A. 
Stauskas 79, St. Kėkštas 80, M. Ig
natavičius 81, dr. R. Saplys 83, 
R. Strimaitis 83, Al. Simanavičius 
85, L. Baziliauskas 88, V. Simin- 
kevičius 88. Su išlyginamais smū
giais pirmaujančias vietas pasie
kė St. Kėkštas 62, L. Baziliauskas 
64, M. Ignatavičius 68, dr. R. Sap
lys, R. Burdulis, M. Slapšys sr., H. 
Stepaitis, P. Augaitis po 71, A. 
Stauskas 72, R. Strimaitis, Al. Si
manavičius 73.

Moterų grupėje E. Kėkštienė 92, 
I. Kymantienė 98, G. Stauskienė 
ir D. Deksnytė 109. Su išlygina
mais smūgiais: E. Kėkštienė 67, 
G. Stauskienė 69, I. Kymantienė 
73, D. Deksnytė 81. Taurių laimė
tojai: vyrų A klasėje dr. R. Sap
lys laimėjo P. Stausko taurę, vyrų 
B klasėje A. Klimo taurę laimėjo 
V. Siminkievičius 88 (71), vyrų C 
klasėje V. Vaitkevičiaus taurę lai
mėjo L. Baziliauskas 88 (64), R. 
Kymanto taurę A. Zalagėnas 98 
(76); moterų klasėje S. Krašausko 
taurę laimėjo J. Ignatavičienė 112 
(67); senjorų klasėje dr. J. Sun- 
gailos taurę laimėjo St. Kėkštas 
80 (62), pensininkų klasėje taurę 
laimėjo P. Augaitis 95 (71).

Premijas už tiksliausius sviedi
nuko primetimus prie vėliavėlės 
gavo V. Paulionis, R. Šimkus, dr. 
R. Saplys ir R. Strimaitis.

Dviejų minusų sistemos varžy
bos vyksta kiekviename turnyre, 
jei dalyvauja abi pusės varžovų.

Gegužės 24 d. vyko turnyras Glen 
Eagles aikštėje. Dalyvavo 40 žai
dėjų. Pirmas vietas iškovojo V. 
Ubeika, R. Strimaitis ir A. Staus
kas po 81, D. Laurinavičius 88, 
St. Kėkštas 89. Su išlyginamais 
smūgiais V. Ubeika, A. Jonikas, A. 
Zalagėnas po 70, J. Danaitis, R. 
Strimaitis, D. Laurinavičius ir 
A. Zaleckis po 71, Lance Chomyc, 
St. Kėkštas, E. Kuchalskis, S. 
Ignatavičius po 73.

Moterų grupėje su išlyginamais 
smūgiais — J. Ignatavičienė 66, 
D. Blyskienė 72. Premijas už tiks
liausius smūgius gavo D. Laurina
vičius ir R. Strimaitis. Turnyrams 
vadovavo A. Stauskas ir A. Jonikas.

A. S.

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

4887 dundas s< 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999_________

RE04KK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

imi
| allan BROWN
toiiinirn I I

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

624-6336 namų 897-0068

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1Ą7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

Kreiptis: JAV LJS vasaros stovyklos komitetas, 
P. O. Box 1071, New York, NY 10276, USA

Čikagiečiai gali kreiptis:
JAV LJS KV, 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL60636, USA. Tel. (312) 778-2200 £

NAUUI DRAUGAI, PASKAITOS, J UOKA I,

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869
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Kanados Lietuvių Bendruomenė
SIBIRINIAI TRĖMIMAI

Artėja birželio 14-ji diena. Jau 
bukštaujama, kad gal mažai lie
tuvių dalyvaus Kanados baltiečių 
federacijos rengiamame sibirinių 
trėmimų minėjime. Pernai minė
jime dalyvavęs mūsų veiklesnis 
jaunimas piktinosi ir gėdinosi, 
kad labai mažai mūsų tautiečių at
silankė. Čia moterys turėtų im
tis iniciatyvos. Jų šimtai sueina 
į gan dažnus mergvakarius. Jei 
toks pat jų skaičius ateitų į minė
jimų ir dar atsivestų savo vyrus 
bei kitus šeimos narius, mūsų da
lyvių skaičius gerokai pakiltų.

Eiliniam lietuviui neaišku, ko
kiais sumetimais KLB Toronto 
apylinkė jau antri metai rengia 
atskirus sibirinių trėmimų minė
jimus lietuviams ir tuo būdu ati
traukia dalį žmonių nuo dalyva
vimo bendrame baltiečių minėji
me. Sunku reikalauti, kad tie pa
tys žmonės eitų į abu minėjimus. 
Šiais metais skelbiama kun. K. Pu- 
gevičiaus paskaita. Būtų labai 
įdomu pasiklausyti. Nejaugi ne
galim buvo rasti tai paskaitai ki
tos progos ar datos?

Toronto apylinkė yra Kanados 
Lietuvių Bendruomenės padali
nys ir būtų netikslu eiti savu ke
liu. KLB-nės atstovai dalyvauja 
Kanados baltiečių federacijoje. 
Taigi mūsų pareiga būtų dalyvau
ti kartu su latviais ir estais mi
nint visų trijų tautų Sibiro kanki
nius. „ , .Heleodora G.

LIETUVIAI NEIŠSIMOKSLINE?
Skaudu skaityti, kad į Lietuvos 

krikšto simpoziumų paskaitinin
kais yra pakviesti iš Lenkijos: 
dr. T. Trajdos, dr. T. Krahel, dr. 
Marek Zahajkiewicz, dr. Jerzy 
Kloczkowski, iš Anglijos - dr. M. 
Giedroyc (ar ne Giedraitis). Tik 
dvi lietuvaitės moterys - dr. Rasa 
Mažeikaitė ir dr. Marija Gimbu
tienė yra paskaitininkų surašė. 
Toliau dar randame prof. dr. P. 
Rabikausko, vokiečių dr. M. Hel- 
Imano, vokiečių dr. K. Elmo, ame
rikiečio dr. W. Urbano ir dano 
dr. T. Nybergo pavardes. Kokie 
skurdūs lietuviai, savo daktara
tais, bent Aemrikos žemyne pra
lenkę kitas išeivių grupes, nera
do pakankamai savo tautos praei
ties žinovų, galinčių kalbėti apie 
Lietuvų . . . Juk viešai parodoma 
pasauliui, kad mes esame neišsi
mokslinę, primityvūs, todėl Lie
tuvos praeitį gali “teisingai” nu
šviesti tik aukštai išsilavinę ne
lietuviai, kuriems Lietuvos istori
ja esanti geriau žinoma už mus 
pačius... . .Aurelija Balašaitiene,

Cleveland, Ohio

APIE LAIKRAŠTINE RAŠYBA
Vis dažniau užtinki mūsų spau

doje rašinių, kuriais norima pa
sakyti labai daug, net per daug. 
Per daug iki tokio laipsnio, kad 
kalbama į visas puses iš karto, o 
tuo tarpu mintys turėtų būti klos
tomos eilės tvarka, viena po kitos.

Kartais laikraštyje rašoma su 
dusliom užuominom, matant visur 
kažkokių griūtį ar pražūtį. O žmo
nija tikriausiai gyvuos milijonus 
metų, tobulės, jieškos ir ras pu
siausvyrų tarp individo laisvės ir 
jo įsipareigojimo kolektyvui (ant- 
ropoligija tai patvirtina).

Rašant svarbu turėti omenyje 
ne tik kų rašyti, bet (o tai ypač svar
bu) ir ko nerašyti, kad mintis ne
nuklystų į lankas ar į neišbren
damų liūnų. Čia kalbama apie ra
šymo technikų, apie formų, ne 
apie turinį. Turinys yra išimtinė 
rašančiojo teisė. Rašyti (ir kal
bėti) apie viskų verčia žmogų pri
gimtis. Tik nevalia pasiduoti pa
gundai išlieti viskų iš sykio, nes 
iš tokio rašymo išeina maišatis.

Tokios mintys kyla, mūsų laik
raščius beskaitant. Suprantama, 
kad profesionalams rašytojams 
nueinant, spauda vis dažniau už
pildoma mėgėjų, kurie betgi tu
rėtų suvokti elementarią tiesų, 
kad rašytinė kalba reikalauja 
griežtesnės disciplinos nei šne
kamoji. Pastaroji, kaip menas, 
pasibaigė su devynioliktuoju šimt
mečiu, kaip kažkieno pasakyta. 
Pakanka žinoti, kad laikraštinės 
rašybos dorybė yra paprastumas, 
apsiribojimas ir aiškumas.

Žinoma, esama pavojaus, kad 
per siaurai suprasta laikraštinė 
kalba gali nužmogėti, t.y. tapti 
mechaniška, besiele, bet tai jau 
būtų kita tema. VI. Š.

VERTA PRISIMINTI
1987 m. kovo 29 d. suėjo vieneri 

metai, kai Lietuvoje mirė Adelė 
Krakauskaitė-Jakubelskienė. Ve
lionė buvo gimusi 1919 m. lapkričio 
19 d. Mockavos kaime, Seinų aps.

Vaikystėje priklausė jaunųjų 
ūkininkų rateliui, laimėjo premi
jas už gražiausių darželio įren
gimų, skelbtas švaros savaites, vė
liau priklausė Būdaviečio parapi
jos chorui ir tos pačios parapijos 
pavasarininkų kuopai, vaidino 
kaimo dramose .. .

1947 m. vasario 16 d. ištremta su 
tėvais į Sibiru, Vid. Altajų, 8 me
tus dirbo miškuose. Sibire ištekė
jo už tokio pat tremtinio Prano Ja- 
kubelsko.

Palikusi tėvų kapus Sibire, po 
17 metų grįžo į Lietuvą su šeima, 

bet palūžusia sveikata (reumatas ir 
labai aukštas kraujo spaudimas). 
Buvo paralyžuota, mirė invalidų 
ligonių prieglaudoje.

Liko sūnus Vytautas, dukra Ja
ne, du vaikaičiai Donatas ir Neri
jus ir brolis Juozas. JAV brolis ir 
sesuo. Lietuvoje, Amerikoje ir Ka
nadoje daug jaunystės nuoširdžių 
draugų. B. Krokys

NETIKSLUMAS
Toronto lietuvių filatelistų drau

gija paskelbė š. m. balandžio 14 d. 
“TŽ”, kad ji išleido Lietuvos krikš
čionybės sukakčiai paminėti du 
sukaktuvinius vokus. Ten pažymė
ta, kad vieno voko autorius yra 
dail. P. Aleksa. Turėjo būti - dail. 
Juozas Kiburas.

Juozas Žadeikis

Winnipeg, Manitoba
MOTINOS DIENOS minėjimas 

buvo surengtas KLB Winnipego 
apylinkės valdybos gegužės 10 d. 
Prasidėjo Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje prel. J. Bertašiaus at
našautomis Mišiomis ir jo turinin
gu pamokslu. Tuoj po pamaldų vi
si tautiečiai susirinko į šventovės 
salę, kur įeinant motinoms buvo 
įteikta po gėlę.

Minėjimų pradėjo ir paskaitų 
skaitė valdybos pirm. Marijus 
Timmermanas. B. Barkauskaitė mo
tinoms padeklamavo eilėraštį. 
Po to visi susirinkusieji buvo pa
vaišinti valdybos paruoštais už
kandžiais ir kavute.

SAULĖ ŠMAIŽYTĖ-DAUBARIE- 
NĖ, išsikėlusi iš Winnipego į Sa
nibel Island Floridoje, ištekėjo už 
prekybininko George H. Slay. Ves
tuvėse iš Winnipego dalyvavo jau
nosios duktė ir kiti giminės.

A. a. STASĖ (STELLA) BARTI- 
NINKIENĖ po ilgos ligos mirė 1987 
m. vasario 23 d. Gimusi Lietuvo
je, Kanadon atvyko 1932 m., išau
gino gražių šešių vaikų šeimą. Ge
dulines pamaldas Šv. Kazimiero 
šventovėje atlaikė prel. J. Berta- 
šius. Iš šventovės velionės palai
kai buvo palydėti į Assumption 
kapinių mauzoliejų. Paliko liū
dintį vyrų Leonų, dvi dukteris, ke
turis sūnus ir dešimt vaikaičių.

A. a. PETRAS CIVILIS, 85 metų 
amžiaus, mirė 1987 m. kovo 8 d. 
Atvyko Kanadon 1928 m. Kurį lai
ką pagyvenęs Winnipege, išsikė
lė į Red Lake, Ont., vėliau sugrįžo 
į Winnipegu. Lietuvoje liko sesuo 
ir kiti giminės. Palaidotas iš Kor- 
ban laidotuvių namų. Paskutines 
apeigas atliko prel. J. Bertašius. 
Kadangi giminių Kandoje neturė
jo, laidotuvėmis rūpinosi jo drau
gas V. Jasilionis.

A. a. RALF RAYMOND, 92 m. am
žiaus, mirė 1987 m. gegužės 6 d. 
Kilęs iš Austrijos. Atvyko į Kana
dą 1927 m. Nuo pat Šv. Kazimiero 
šventovės pastatymo buvo jos rė
mėjas ir nuoširdus draugas. Nors 
pradžioje pamaldos buvo laiko
mos lietuvių kalba, jis su visa šei
ma buvo nuolatiniai pamaldų lan
kytojai. Paskutiniu metu, jau bū
damas ligoninėje, pastoviai kas 
savaitę atsiųsdavo savo aukų. Ge
dulines pamaldas Šv. Kazimiero 
šventovėje atlaikė prel. J. Berta
šius. Palaidotas Visų Šventųjų ka
pinėse.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 
VALDYBA praneša, kad sibirinių 
trėmimų minėjimas įvyks birželio 
12-14 d.d. Birželio 12, penktadie
nį, 7 v.r. - vėliavų iškėlimas prie 
Nežinomo kario paminklo Memo
rial Blvd.; 7 v.v. ten pat - trumpa 
programa ir vėliavų nuleidimas, 
dalyvaujant lietuviams, latviams, 
estams, ukrainiečiams, slovakams, 
spaudos ir valdžios atstovams. 
9 v.v. per Winnipego televizijos 
11 kanalą ukrainiečių programos 
metu bus minimi baltiečių trėmi
mai. Birželio 13 ir 14 d.d. per ra
dijo stotį CKJS banga 810 nuo 5 
iki 6 v.v. bus perduodama trėmimų 
minėjimo programa. Birželio 14, 
sekmadienį, 11 v.r., Šv. Kazimie- 
rio šventovėje bus laikomos bend
ros baltiečių pamaldos, o po pa
maldų šventovės salėje - visų tau
tybių susitikimas. EKK

MIRUS a.a. LIUDVIKUI-ALGIR- 
DUI JANUŠKAI, jo atminimui Ma
rija Kriaučiūnienė (Krauchunie- 
ne) iš Čikagos paaukojo Kanados 
lietuvių fondui $75. Velionis buvo 
Vinco ir Elenos Januškų sūnus. 
Vincas Januška yra KLF įgalioti
nis Manitobos provincijoje, gyve
na St. Germain - Winnipege. KLF 

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Toronto Maironio mokyklos mokytojai. Sėdi (iš kairės): Liuda Šileikienė, Algis Nausėdas, vedėja Giedra Paulio- 
nienė, Rasa Bukšaitytė, Irena Ehlers. Antroje eilėje: Dalia Viskontienė, Stefa Bubelienė, Aldona Bubulienė, 
Donata Puterienė, Vaida Jay. Trečioje eilėje: Birutė Pilypaitienė, Vida Valiulienė, Lina Kuliavienė, Lana Vaidi- 
lienė, Bernadeta Abromaitytė. Trūksta: Vidos Dailydienės, sės. Teresės, kun. K. Kaknevičiaus, Aušros Baršaus
kienės, V. Kliminskaitės, A, Karkienės Nuotr. R. Pranaičio

W TORONTO"'
Komitetas knygai “Ąžuolai 

piliakalnyje” išleisti baigė 
savo įsipareigojimus ir 1987 m. 
gegužės 28 d. posėdyje atliko 
paskutinius patvarkymus. Su
vedus sąskaitas paaiškėjo, 
kad aukų iš viso buvo surink
ta $7922.49. Sumokėjus visas 
leidybos išlaidas, liko $679.23 
banko sąskaitoje. Nutarta šį li
kutį perduoti “Tėviškės žibu
riams” nepramatytom išlai
dom padengti. Minėtos J. Kra- 
likausko knygos platinimu rū
pinasi komiteto narys ir Ana
pilio knygyno vedėjas Vyt. 
Aušrotas. Knyga gaunama jo 
knygyne ir “TŽ” administraci
joje.

Komitetas, baigdamas savo 
darbą, reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems aukotojams, ku
rie prisidėjo prie iškilaus 
mūsų rašytojo pagerbimo bei 
jo knygos “Ąžuolai piliakal
nyje” išleidimo.

Oratorija Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai paminėti Ka
nadoje ruošiama intensyviai. 
Repeticijos vyksta pirmadie
niais Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Vyrus moko 
muz. V. Verikaitis, moteris - 
muz. J. Govėdas. Repeticijose 
dalyvauja ir “Volungės” cho
ristai.

Maironio mokyklos ir Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientų išleistuvės įvyko 
1987 m. gegužės 29 d. Prisikė
limo salėje. Maironio mokyk
lą — dešimtį skyrių baigė:

Aurelija Balaišytė 
Daiva Baršauskaitė 
Gintaras Batūra 
Algis Cirušis 
Justas Freimanas 
Jūratė Gaižutytė 
Judita Jasiūnaitė 
Aurelija Karasiejūtė 
Alicija Krakauskaitė 
Marytė Kuncaitytė 
Jane Macijauskaitė 
Larisa Matukaitė 
Jonas Mockus 
Rasa Pajaujytė 
Andrius Paškus 
Audra Puzerytė 
Rita Sakutė 
Ona Šileikaitė 
Julija Šukytė.

Aukštesniuosius kursus — 
tryliktą skyrių baigė

Nijolė Bacevičiūtė 
Indrė Freinianaitė 
Dovydas Genys 
Zita Gurklytė 
Gailė Jonytė 
Aras Nausėdas 
Dana Pargauskaitė 
Linda Radzevičiūtė

Iškilmės aprašymas — se
kančiame “TŽ” nr.

• Namai be lietuviškos spaudos
— tai namai be tautinės šviesos

™t7ų EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS 

t
3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16

Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu aŲtomobilius 
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.

V. BACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

AfA 
ALFONSUI BUDRIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną ADELĘ, sūnus su šeimomis, seserį, su šeima 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame liūdesio 
dienose bei kartu liūdime -

Antanas ir Sofija Venskai

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$53: T. Janel; $50: R. Stepulai- 

tis; $40: kun. V. Stankūnas; $35: 
J. Dženkaitis; $25: V. Posius, dr. 
A. Saikus; $20: L. Petronis, A. Klem- 
kienė, A. Budzilas, Pr. Prankienė; 
$17: N. Zajančauskas, K. Šapočki- 
nas, J. Šeperys, S. Grybauskas, J. 
Stempužis, Z. A. Sodonis; $12: V. 
Naruševičius, D. Kojelytė; $10: 
kun. A. Kardas, R. Zubrickas, V. 
Jukna, A. Augūnas, J. Adomaitis; 
$7: S. Zatorskis, R. V. Mieželis, M. 
Vizgirdienė, B. Kašinskas, V. Kup- 
cikevičius, Br. Aukštkalnis, V. Liu- 
levičius; $5: V. A. Radžius, O. dan
čiukas, L. Samuolis, A. M. Danie
lius, K. Gimžauskas, D. Žemaitie
nė, O. Tačilauskienė, C. Gutauskas, 
P. Lapinskas, J. Lukoševičius, M. 
Petrauskas, J. Gelažius, O. Reke- 
šius, A. Augaitis; $4: V. Jakubaus
kas; $3: J. Jakštas; $2: G. Kavaliū
nas, Z. Jurys, J. Žilionis, kun. dr. T. 
Žiūraitis, OP, T. Mickus, P. Braziū
nas, E. Jasevičius, E. Senkus, D. Si- 
minkevičius, V. Kiesell, V. Novog; 
$1: J. Čiplis.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė
$27: Br. Rudokas, P. Pikevičius, 

V. Kutkevičius, K. Jasudavičius, N. 
V. Kaveckai, R. Dumčius, E. Scha- 
chow, Tėvai jėzuitai, F. Bočiūnas,
D. Vaitiekūnienė, R. Tirilis, B. 
Znotinienė, J. Gris, M. Kupris, M. 
Bagdonas, A. Bočkus, Z. Barančiu- 
kas; $25: M. Ignatavičius, V. Priž- 
gintas, K. Rimkus, K. Rašytinis, R. 
G. Paulionis, P. Ročys, J. Petronis, 
M. Pargaliauskienė, K. Naudžius, 
V. Juchnevičius, J. Riauba, K. Klio- 
rys, L. Kriaučiūnas, P. Karn, M. 
Jonikas, M. Kušlikis, R. Kaknevi
čius, V. Karnilavičius, S. Jurai- 
tis, O. Jurškienė, S. Juozapavičius,
E. Jasiūnas, E. Jonušienė, Č. Javas, 
J. Janulaitis, A. Dasys, J. Dobi
las, J. Gaivelis, F. Gurklys, M. Gil- 
vydis, Z. Griganavčius, J. Žemaitis, 
R. C. Zander, E. Žolpis, J. Žemai
tis, M. Žemeckas, V. Semeška, K. J. 
Grigaitis, V. Grikietis, A. Grubis, 
M. Ilmonis, D. Vasys, I. Bumelis, 
kun. J. Grabys, E. Jasin, V. Liesū- 
naitis, J. Mackevičius, P. Račiu- 
kaitis, P. Bražiūnas, M. Galinai- 
tis, M. Gudjurgis, M. Jurėnas, E. 
Razulevičius, M. Rybienė, J. Zim- 
kus, D. Siminkevičius, D. Vidžiū
nas, M. Vaitonienė, I. Vibrys, A. 

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Venckus, O. Yurkienė, J. Venslovas, 
B. Uždravis, V. Ž. Vaičiūnas, S. 
Tekorius, J. Bliujus, J. Kliorikai- 
tis, V. Jukna, L. Macas, V. Macas, 
M. Macas, V. Kuraitė, P. G. Kara
lius, D. Kriaučiūnas, P. Ąžuolas,
F. Barzdžius, J. Pilipavičius, Z. 
Pulianauskas, J. Dadurka, R. Bag
donienė, J. Mikalavičius, M. Bač- 
kaitis, A. Balsys, V. J. Čekanaus
kas, J. Bigauskas, V. Levišauskas, 
J. Naras, K. Lisauskas, M. Missul- 
lis, M. Misiūnas, V. Malerienė, 
V. Skaisgirys, R. Stepulaitis, dr. 
J. Šemogas, A. Janušonis.

Garbės prenumerata atsiuntė
$100: O. Skrebūnienė; $47: J. 

Kregždienė; $40: R. Dirvelis; $37:
E. Jasiūnienė, J. Linkūnaitis; $35: 
J. Mickevičius; $30: L. Petronis, 
kun. A. Račkauskas, V. M. Orlickas,
F. Ramonas, J. Krištolaitis, Ig. 
Kriaučiūnas, A. Kalendra, H. Ja- 
sinskas, V. Driaunevičius, P. Dau
ginas, J. Dženkaitis, Tėvai pranciš
konai, S. Gaidauskas, dr. R. Zabie- 
liauskas, N. Zeliznak, A. Zubric
kas, V. Mickus, K. Šapočkinas, P. 
Gasparonis, P. Kuras, M. Rudzins- 
kas, V. Rociūnas, K. Pabedinskas, 
St. Sinkevičius, dr. A. Šalkus, dr. 
A. Šidlauskaitė, A. Tamošaitis, A. 
Urbonas, A. Kubilinskas, A. Liau- 
kus, A. Algminas, T. Aleliūnas, K. 
Bagdonavičius, S. Aleksa, M. Grin- 
cevičius, K. Balčiūnas, J. Mačiu
lis, A. Masaitis, V. Mikšys, A. Lau- 
galys.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratų atsiuntė J. Juodis ir už tre
jus metus — G. Drešeris.

Nuoširdus ačiū už paramų lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir aukų. Dėkojame 
visiems garbės bei rėmėjo prenu
meratoriams ir taip pat atsiuntu- 
siems už loterijos bilietėlius di
desnes sumas.

Pajieškojimai
Jieškomas Kostas Milevičius, 

gimęs 1906 m. Zubrilų kaime, Pa
pilės valsčiuje, Šiaulių apskrity
je, atvažiavęs į Kanadą apie 1930 
metus. Jis pats arba kiti prašomi 
pranešti Kaziui Milevičiui, 1475 De 
Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

Gautas laiškas iš Britų Kolum
bijos aplinkos ir parkų ministe- 
rio Bruce Strachan, kuriame jis 
praneša, kad Rocky Mountains 
šiaurėje parko vardas Mount Sta
lin pakeistas į Mount Peck prisi
minimui žymaus tos provincijos 
gamtos apsaugos veikėjo. Minis- 
teris dėkoja lietuviam už parė
mimų ukrainiečių prašymo ir pa
šalinimo Stalino vardo iš geografi
nių Britų Kolumbijos dokumentų.

Kanados valdžia, norėdama pa
gerbti visuomenei nusipelnusius 
asmenis, Kanados šimtmečio su
kakties proga 1967 m. įsteigė “Or
der of Canada” žymenį. Išrinktų

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS LAWSON & CO. LIMITED

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

769-16161700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius’’ l-me aukšte

Juozos (Joseph) 
NorKus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

RF/VIKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

CHOICE INTHEf^f
“All THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814į
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

insurances.
I 7 1 l Ul 0 JL JL L 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 (l>A — IVSIRAME
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 121

jų pavardės skelbiamos Kanados 
gimtadienio proga prieš liepos 1 
dieną.

Yra trys laipsniai: kavalieriaus 
— už ypatingus nuopelnus Kana
dos visuomenei arba žmonijai; 
pareigūno - už didelius nuopelnus 
Kanados visuomenės ar žmonijos 
naudai; nario - už pažymėtinų 
tarnybą kokioje nors vietovėje 
ar veiklos sirtyje.

Pasiūlyti asmenys turi būti Ka
nados piliečiai (retkarčiais apdo
vanojami ir nekanadiečiai). Norin
tys pasiūlyti asmenį arba gauti 
daugiau informacijų prašomi kreip
tis į KLB raštinę tel. (416) 533-3292.
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Anapilio žinios

— Bendra maldos savaitė už 
sąžinės kalinius drauge su Lietu
vos tikinčiaisiais baigta gegužės 
31 d. Buvo prisiminti ypač kalina
mi kunigai - Jonas-Kastytis Matu
lionis, Alfonsas Svarinskas, Sigi
tas Tamkevičius.

— Pakrikštytas Vidmanto ir Vi
dos (Petkevičiūtės) Valiuliu sū
nus Gintaras-Bernardas.

— Reguliarios pamaldos Wasa- 
goje kiekvieną sekmadienį bus 
laikomos 11 v.r. pradedant bir
želio 7.

— Keston Canada institucijos 
iniciatyva įvedama kasmetinė 
maldos diena birželio 14 dauge
lyje Kanados šventovių už per
sekiojamus tikinčiuosius sovieti
niuose kraštuose. Jau gautas su
tikimas iš 6000 šventovių. Tai ini
ciatyvai finansuoti pardavinėjami 
specialūs ženkleliai, kuriu kaina 
-$2.

— Birželio 8, pirmadienį, 6.30 
v.v., Prisikėlimo salėje ruošia
mas priėmimas anglikonų kunigui 
M. Bourdeaux, kuris yra parašęs 
knygą apie Lietuvą “Land of Cros
ses”. Priėmime dalyvaus įvairių 
tikybų dvasininkai. Bilietai pla
tinami per parapijas. Kaina - $20.

— Lietuvių kultūros muziejui 
paaukojo: $200 - V. Rutkauskas; 
$50 - H. Povilaitienė (savo sesers 
a.a. Emos Javienės atminimui); 
lietuvių kapinėms: $100 - St. Dab- 
kus; $50 - M. Rudzinskaitė, O. 
Gurgždienė; Motinos Teresės lab
darai a.a. V. Paliūno laidotuvių 
proga: $15 - G. B. Trinkos, S. A. 
Kalūzos, A. P. Augaičiai; a.a. St. 
Kulbio, SJ, paminklui: $50 - dr. J. 
O. Girniai iš Bostono; parapijai: 
$300 - L. v. Morkūnai; $60 - dr. R. 
Zabieliauskas; $55 - J. J. Pilipa
vičiai.

— “TŽ” 22 nr. žinutėje apie auto
busą Anapilin V.31 įvyko klaida - 
išspausdinta 9 v.r., o turėjo būti
10.30 v.r. Atsiprašome nukentėju
sius.

— Mišios birželio 7, sekmadienį,
9.30 v.r. — už a.a. Stanislovą Per
miną, 11 v.r. — už a.a. Emą Javie- 
nę; Wasagoje 11 v.r. — už a.a. Ele
ną Večerskienę.

Lietuvių dailės parodą kapi
nių lankymo proga surengė 
Anapilio moterų būrelis gegu
žės 30-31 d.d. Anapilio Paro
dų salėje. “Galerijos” vedėjas 
A. Kezys iš Čikagos atgabeno 
55 rodinius, daugiausia pa
veikslus. Paroda buvo atida
ryta šeštadienį dail. J. Bakio 
įvadiniu žodžiu, kurį papildė 
A. Kezys, pabrėždamas, kad 
tai apžvalginė išeivijos dai
lininkų paroda, daugiausia či- 
kagiškių, nors netrūko ir ka
nadiečių bei kitur gyvenančių 
dailininkų. Iš viso buvo išsta
tyti kūriniai 32 dailininkų. Per 
dvi dienas parodą aplankė la
bai daug tautiečių. Vieni įsi
gijo paveikslus, kiti — atviru
kus, treti — A. Kezio meniškus 
leidinius.

Kapinių lankymo diena gegu
žės 31 Anapilyje susilaukė la
bai gausių dalyvių iš plačių
jų Toronto-Mississaugos-Hamil- 
tono apylinkių. Mišias kapi
nėse 3 v.p.p. atnašavo klebo
nas kun. J. Staškus, prel. J. 
Tadarauskas, kun. A. Simanavi
čius, OFM, kun. J. Liauba, OFM, 
kun. K. Kaknevičius ir kun. Pr. 
Gaida. Jautrų pamokslą pasa
kė prel. J. Tadarauskas. Gie
dojo Lietuvos kankinių par. 
choras, vad. J. Govėdo, ir sol. 
R. Strimaitis. Po pamaldų bu
vo šventinami nauji pamink
lai. Tvarka rūpinosi šauliai. 
Iš kapinių dauguma rinkosi į 
Anapilio salę pasistiprinti 
kat. moterų skyriaus paruoš
tais valgiais ir pasigėrėti 
Anapilio moterų būrelio su
rengta dailės paroda.

Toronto kardinolo G. E. Car- 
terio pagerbtuvės buvo su
rengtos š. m. gegužės 26 d. jo 
kunigystės 50, vyskupystės 25, 
amžiaus 75 metų proga. Šv. My
kolo katedroje 4 v.p.p. kardi
nolas atnašavo iškilmingas Mi
šias, dalyvaujant 52 vyskupam 
ir 4 kardinolam, o vakare Con
vention Centre salėje įvyko po
kylis, kuriame dalyvavo 3000 
asmenų, įskaitant Kanados gu
bernatorę p. Sauve, Kanados 
min. pirm. B. Mulronį, buvusį 
min. pirm. P. E. Trudeau, On
tario premjerą D. Petersoną 
ir kt. Pamaldose katedroje 
įvairių tautybių atstovai nešė 
aukas. Lietuviams atstovavo 
Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos pirm. J. Andrulis. Po
kylyje lietuviams atstovavo 
minėtos parapijos tarybos sek
cijų pirmininkai ir du kunigai.

A. a. Juozo Samušio atmini
mui Bronius Barisas paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $20.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šios savaitės penktadienis - 

mėnesio pirmasis (ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus); 7 v.v. 
Šventoji valanda ir Mišios. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. Šis 
šeštadienis - mėnesio pirmasis. 
Mišios ir Rožinio maldos - 11 v.r.; 
pensininkų namuose “Vilnius” Mi
šios 5 v.p.p.

— Paskutinis tretininkų susirin
kimas ir Mišios prieš vasaros atos
togas bus šį ketvirtadienį 10 v.r. 
Kongregacijos narės dalyvauja 
apsirengusios pranciškoniška 
apranga.

— Birželio mėnesį Prisikėlimo 
šventovėje skaitoma Jėzaus Šir
dies litanija kasdien po 8 v. Mi
šių, šeštadieniais — po 9 v., o sek
madieniais — po kiekvienų Mišių.

— Gegužės 28 d. palaidotas a. a. 
Antanas Rutkevičius, 72 m.

— Pakrikštyta: Daniel-Joseph, 
Birutės (Činčikaitės) ir Mirando 
Naccarato sūnus; Natalie-Kath
leen, Anne (Lapinskaitės) ir Os
car Vasquez dukrelė; Kevin-Al
bert, Zitos (Kartavičiūtės) ir Wil
liam Gott sūnus.

— Labdaros sekcijos darbinin
kės vėl gegužės 20 ir 27 d.d. pa
ruošė 56 siuntinius lietuviams 
Lenkijoje.

— Atviras posėdis planuoti se
kančių metų veiklai šaukiamas 
birželio 7 d., po 10.15 v. Mišių, mu
zikos salėje. Kviečiamos visos pa
rapijos jaunos šeimos dalyvauti - 
susipažinti su parapijos jaunų 
šeimų sekcijos veikla.

— Parapijai aukojo: $420 - A. R. 
Rygeliai; $400 - M. Rutkevičienė; 
$300 - L. V. Morkūnai; $200 - S. B. 
Sakalai; $100 - A. V. Lukai, S. V. 
Liuimos; $500 - O. Baziliauskie- 
nė, A. Bliūdžius, J. P. Dovidaičiai, 
V. P. Melnykai, O. Skėrienė; vie
nuolynui: $100 - A. J. Viskontai; 
šventovės stogui: $50 - S. Gečie
nė; pranciškonų klierikų fondui: 
$1000 - J. O. Mickai; $100 - S. Ge
čienė; naujų vargonų vajui: $100 - 
S. Gečienė, S. O. Gotšeldai.

— Mišios birželio 7, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Adolfiną ir Kazi
mierą Alseikas, 9.20 v.r. už a.a. Ka
zimierą Jurkštą, 10.15 v.r. — už a.a. 
Joną Matulionį, Leoną Bakūną,
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, 7 v.v. — už a.a. Oną ir 
Stasį Leskauskus.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” metinis narių susirin
kimas — birželio 11, ketvirta
dienį, 7.30 v.v., “Tėviškės žibu
rių” patalpose Anapilyje. Val
dyba kviečia visus narius daly
vauti.

Ryšium su sibirinių trėmi
mų minėjimu, kurį rengia Ka
nados baltiečių federacija bir
želio 13 d.. KLB Toronto apy
linkės valdyba yra pakvietusi 
kun. K. Pugevičių skaityti pa
skaitą apie dabartinę religi
nę ir politinę padėtį Lietuvo
je birželio 14, sekmadienį, 4 
v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Visi kviečiami daly
vauti ir susipažinti su nauja 
sovietų politika ir ką ta “at
virumo” politika žada Lietu
vai. Inf.

Tarptautinė pašto ženklų 
paroda “Capex 87” rengiama 
Toronte, Convention Centre, 
birželio 13-21 dienomis. Įėji
mas — suaugusiem $5, jauni
mui ir pensininkams $2. Tele
fonas informacijai: (416) 486- 
8401.

Toronto lietuvių vyrų cho
ras “Aras” baigė savo repeti
cijas šių metų repertuarui ir 
pradėjo vasaros pertrauką. Ta
čiau tuo nesibaigė pareigos, 
nes choristai yra įsijungę į 
mišrų chorą, kuris repetuoja 
muzikinį veikalą — oratoriją, 
parašytą Lietuvos krikščiony
bės 600 metų minėjimui. Po 
vasaros pertraukos choras pra
dės repeticijas rugsėjo mėne
sį. Metinis koncertas įvyks 
Lietuvių namuose spalio 25 d. 
Vėliau bus ruošiamasi choro 
dešimtmečio minėjimui 1988 
m. balandžio 30 d. Ta proga 
bus paruoštas sukaktuvinis 
koncertas, pokylis ir pasilinks
minimas. Kviečiami prisidėti 
ir buvę choristai.

Valdyba
Profesionalų ir verslininkų 

sąjungos valdyba balandžio 
29 d. posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: pirm. V. Jonynas, 
vicepirm. J. Norkus, ižd. J. 
Aukštaitis, sekr. S. Janušaus
kas. Naujoji s-gos valdyba 
kviečia visus profesionalus ir 
verslininkus, nesančius s-gos 
nariais, į šią sąjungą įstoti. 
Š. m. rudenį rengiama pora pa
skaitų, kuriose bus nagrinė
jama dabartinė ekonomija ir 
saugios investavimo galimy
bės.

‘‘PĖDSAKAI Į MENO PUSĘ...’’

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
kartu su baltiečių jaunimu rengia metinį

1987 metų birželio 7, sekmadienį
9.15 — 11.30 “meno” paroda

11.30 — 12.00 metinė ateitininkų agapė
12.00- 1.00 “i
Prisikėlimo
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meno” parodos tęsinys 
parapijos parodų salėje

SIBIRINIŲ
TRĖMIMŲ

prisiminti ir pagerbti ne tik ištremtiesiems į Sibirą, bet ir šiandien 
pavergtiesiems Baltijos kraštuose

birželio 13, šeštadienį, “Toronto
7.30 v.v.: ekumeninės pamaldos Šv. Pauliaus šventovėje 

(227 Bloor St. E. - prie Jarvis kampo); pamokslą sakys latvių kunigas Celms, 
giedos Toronto “Volungės” choras;
visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų: eitynės į Nathan Philips aikštę (Bloor, Bay ir Queen gatvėmis);
nepajėgiantiems dalyvauti eitynėse vyks autobusas nuo šventovės iki aikštės.

Po eitynių baltiečių jaunimas Taikos darželyje atliks vienos valandos budėjimą su 
žvakėmis (žvakes bus galima nusipirkti prie šventovės). Pabaiga - 11.00 v.v. 
Raginame visus lietuvius dalyvauti! Kanados baltiečių federacija

Birželio 14, sekmadienį, 3.30 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje, 
1O1 1 College St., Toronte,

religinės šalpos ir lietuvių informacijos centro vedėjas Brūkly ne

“Dabartinė lietuvių politinių kalinių padėtis Sovietų Sąjungoje”
Jis kalbės apie kalinamus lietuvius Sovietų Sąjungoje ir jų išlaisvinimo galimybes 
naujoje sovietų politikos kriptyje. Visi suinteresuoti mūsų tautos kovotojų padėtimi 
kviečiami dalyvauti, (ėjimas - laisva auka. KLB Toronto apylinkės valdyba

Sukaktys
Šiais metais kun. dr. Pr. Gai

da švenčia 50 ir klebonas kun. 
J. Staškus 25 metų kunigystės 
sukaktis. Kartu abiejų sukak
čių iškilmės, kurias organizuo
ja Anapilio parapijos taryba 
ir KLK kultūros draugijos val
dyba (“TŽ” leidėjas), įvyks rug
sėjo 27, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Lietuvos kankinių šventovėje 
ir Anapilio salėje. Organizato
riai prašo lietuvių visuomenę 
atkreipti į tai dėmesį ir reng
tis gausiai dalyvauti iškilmėse.

Anapilio parapijos taryba ir 
KLK kultūros draugijos valdyba

Muziejus
Kanados lietuvių kultūros 

muziejui aukojo:
$1000: Julius ir Rasa Bara- 

kauskai, Stasys Dalius, Pranas 
ir Jadvyga Gabrėnai, Leonar
das Kirkilis, Vitalius Matulai
tis, dr. Marija Ramūnienė-Pa- 
plauskienė, Vytautas ir Natali
ja Trečiokai; $125: Antanas 
Gurevičius.

Nuoširdi padėka už aukas.
J. Krištolaitis,

KLB valdybos iždininkas

Karavanas
Šiemet Toronto Karavane 

dalyvauja 41 paviljonas. To
ronto lietuvių kolonijai atsto
vaus KLB Toronto apylinkės 
valdybos įrengtas Vilniaus pa
viljonas. Šiemet visam pavil
jonui buvo parinkta tema — 
lietuviškos vestuvės sodybo
je. Paviljono įėjimas buvo pa
puoštas lietuviškos trobos 
priekiu. Prisikėlimo parapi
jos Parodų salėje bus išdėsty
tas jaunosios kraitis — audi
niai ir gintarai. Antroje salės 
pusėje bus išdėstyta jaunojo 
nuosavybė — įrankiai ir bal
dai. Per visą salę bus matyti 
lietuvių spauda ir lietuvių 
menininkų paveikslai bei 
skulptūros. Atitinkamą pro
gramą atliks Toronto “Atža
lynas” ir Hamiltono “Gyvata- 
ras” didžiojoje salėje. Kara
vano pasus papiginta kaina 
galima įsigyti parapijų salė
se iki birželio 13 d. Inf.

1111 “PARAMA”TTTT PRANEŠA:
1. Už kasdieninių palūkanų sąskaitą 

(Daily Interest Savings) nuo birželio 1 d. 
“Parama” moka

61 / °/ 
/ 2 /O palūkanų

(prirašomos mėnesio gale ir jei 
indėliai viršija $3.000)

2. Už garantuotus investavimo 
certificatus (GIC)

80/
/O metinių palūkanų.

Taupykite ir skolinkitės “PARAMOJE”!

Elena ir Povilas Juteliai, 
nuolatiniai “Tėviškės žibu
rių” skaitytojai bei rėmėjai, 
paaukojo šiam savaitraščiui 
paremti $50. Elena Jutelienė 
šiuo metu gydosi Šv. Juozapo 
ligoninėje.

A. a. Antano Butkevičiaus 
atminimui paaukojo “Tėviš
kės žiburiams”: Antanas Ma
siulis $25, Jonas Čepukas — 
$10, Jonas Jablonskis — $5.

A. a. Vytauto Miškinio (Van
couver B.C.) atminimui, už
jausdami Antaniną ir jos šei
mą, D. ir A. Žemaičiai paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Antano Gustainio atmi
nimui Jonas ir Birutė Aukštai
čiai “Tėviškės žiburiams” pa
aukojo $25, Jonas ir Elzbieta 
Valantiejai — $5.

A. a. Stasio ir a. a. Onos Tei- 
šerskių atminimui dukra Lai
ma Stanevičienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50.

A. a. Algirdo Januškos atmi
nimui Aldona Aleliūnienė 
“Tėviškės žiburiams” paauko
jo $10.

A. a. Zigmas Izokaitis, 61 m. 
amžiaus, mirė gegužės 14 d., iš
tiktas širdies smūgio Burling- 
tone, Ont. Palaidotas gegužės 
18 d. Wellande, Ont.

Svečias iš V. Vokietijos Kas
paras Radzevičius, lydimas se
sers sol. Pranės Radzevičiū- 
tės-Klimienės, lankėsi “TŽ” 
redakcijoje ir papasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Memingene. 
Svečias yra “TŽ” skaitytojas 
ir visuomenės veikėjas. Kana
doje ketina viešėti tris mė
nesius, po to — vykti į JAV- 
bes, kur gyvena kitos jo sese
rys.

Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, lankėsi Montrealyje ir 
Toronte. Jis gyvena Brazili
joje ir laikas nuo laiko keliau
ja lankydamas buvusius sale
ziečių auklėtinius. Jis taip pat 
yra esperantininkas (moka es
peranto kalbą), dalyvauja tarp
tautiniuose jų suvažiavimuose, 
leidžia biuletenį, kuriame 
daug rašo ir apie Lietuvą. 
Jis važinėja su nepriklauso
mos Lietuvos pasu. Kanada to
kių keleivių neįsileidžia. 
Kun. P. Urbaitis galėjo įva
žiuoti Kanadon kaip turistas 
tik gavęs Kanados vizą Čikago
je per Brazilijos konsulato 
užtarimą.

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

ffl MONTREAL®
Kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių 

Lietuva” premjera įvyko gegužės 
23 d. Šv. Kazimiero šventovėje. 
Prisirinko pilna šventovė Mont- 
realio ir Otavos lietuvių. Nemažai 
buvo ir svetimtaučių. Už grote
lių buvo sustatytos pakopos cho
ristams, o pirmi suolai išnešti 
— padaryta vieta orkestrui.

Pradžioje vysk. Vincentas Briz- 
gys pakrikštijo du naujagimius: 
Marių-Henriką Nagį ir Jadę Bobi- 
naitę. Tuoj po to orkestro daly
viai, choristai ir solistai užėmė 
savo vietas. Gražiai išleistas tri
mis kalbomis ir su gaidomis kan
tatos leidinys labai padėjo sekti 
kantatos eigą. Po kiekvienos kan
tatos dalies klausytojų entuziaz
mas kilo. Todėl kantatos pabaigo
je, visiems sustojus, plojimai už
sitęsė kelias minutes. Visas an
samblis buvo apdovanotas dideliu 
gėlių krepšiu, o solistai nuo vai
kučių gavo po gražią rožę. Visa 
kantata buvo užrašyta į vaizda
juostę. Po kantatos parapijos sa
lėje visi buvo pavaišinti kava ir 
pyragais.

Kantatos metu trankėsi smarkus 
griaustinis, todėl kiti kalbėjo, 
jog Perkūnas pyksta ...

Kantatą, parašytą poeto dr. Hen
riko Nagio ir kompozitoriaus 
Aleksandro Stankevičiaus, atliko 
jungtinis choras, kurį sudarė: 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
parapijų mišrūs chorai, “Ginta
ro” .ansamblio dainininkai, Mont- 
realio mergaičių “Pavasaris” ir 
Otavos mergaičių “Ramunė
lės”; solistai: Gina Čapkaus- 
kienė, Slava Žiemelytė, Antanas 
Keblys ir Vacys Verikaitis. Pa
lydėjo simfoninis orkestras ir 
vargonais Mme M. Roch. Dirigavo 
pats kompozitorius A. Stankevi
čius.

Sukakties komitetas Montrea
lyje įdėjo daug organizacinio dar
bo. Šį komitetą sudarė: pirm. kun. 
Stasys Šileika, seselė M. Palmi
ra, kun. Juozas Aranauskas, Albi
nas Blauzdžiūnas, Elvyra Kra- 
sovvskienė, sol. A. Keblys, Irena 
Valkauskienė, Marija Malcienė, 
Albertas Norkeliūnas, Elzbieta 
Tanona ir Juozas Lukoševičius.

Muzikinis kantatos įvertinimas 
bus vėliau.

Lietuvos krikšto sukakties mi
nėjimas Montrealyje buvo baig
tas iškilmingomis pamaldomis ge
gužės 24 d. Šv. Kazimiero švento
vėje. Organizacijos dalyvavo su vė

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

IT"/k <T> MONTREALIO LIETUVIŲ 
LI | 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.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 81/4% Taupymo - special............ .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... .... 71/2% Taupymo-kasdienines .... .... 41/z%
180 d. - 364 d..........7 % Einamos sąsk.................... .... 41/2%
120 d. - 179 d..........6'/z% Pensijų - RRSP-term...... .... 81/4%
30 d. - 119 d...... .... 61/4% Pensijų- RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 91/2%, asmenines - nuo 103/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. tree.......... 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

NAMŲ VIDAUS dažymas. Skam
binti tel. 531-2711 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS trijų miegamų
jų vasarnamis Springhurst-VVasa- 
goje, 50 St.S. numeris 116. Skam
binti tel. 654-4813 Toronte.

PARUODU patikimą SLR foto apa
ratą “Nikon” FE. Mažai vartotas. 
Su visais priedais ir “Nikon” pri
dėtais patogumais. Du keičiami 
stiklai su UV filtrais ryškiom nuo
traukom. Stiklų stiprumas - f. 1.8 ir 
f. 2.5. Greitis - nuo 8 sek. iki 1/1000 
sek. Pilnai automatiškas arba ran
kinis. Tinka profesiniam ir mėgėjui 
fotografui. Galima ir pačiam nusi
fotografuoti. Yra “auto flash-sen
sor” ir pastatomas trikojis. Dėl kai
nos susitarsime. Skambinti iki 9 v.v. 
tel. 766-5380 Toronte.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

liavomis. Mišias laikė ir pamoks
lą pasakė vysk. V. Brizgys. Skai
tymus atliko jaunimas, aukas ne
šė asmenys, daugiau prisidėję 
prie kantatos leidinio. Mišių me
tu giedojo jungtinis choras, kuris 
išvakarėse dalyvavo kantatos atli
kime. Chorui dirigavo muzikai: A. 
Stankevičius ir Mme M. Roch. Po
rą giesmių giedojo sol. V. Verikai
tis.

Po pamaldų salėje buvo pietūs.

Putnamo seselių provincijole 
seselė M. Paulė su keturiomis 
palydovėmis lankėsi Montrealyje 
atšvęsti Lietuvos krikšto sukak
ties vietiniuose renginiuose.

Kun. V. Stankūnas atšventė 50 
metų kunigystės sukaktį. Tai pra
neša gegužės 24 d. St. John Bre- 
beuf parapijos (La Salle) biulete
nis.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyks birželio 15, pirmadienį,
7.30 v.v. Dominion Sq. Prie pa
minklo bus padėtas baltiečių vai
nikas. Kalbėtoja yra pakviesta 
Louise Robic, Kvebeko etninių 
grupių ir imigracijos ministerė. 
Po to katedroje bus ekumeninės 
pamaldos. Jų metu lietuviams 
atstovaus mergaičių choras “Pa
vasaris”.

Šiais metais rotacine tvarka 
minėjimą organizuoja lietuviai.

Gailiaus Lapino, Romos ir Ri
mo sūnaus, sutuoktuvės su Moni
ka Reidler buvo palaimintos ge
gužės 9 d. Šv. Bonifaco šventovėje.

“Pavasario” choro mergaitės 
ir po pasisekusio metinio kon
certo nesustoja dirbusios. Gegu
žės 23 d. Šv. Kazimiero šventovė
je su kitais chorais atliko kanta
tą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va”. Naujas giesmes giedos birže
lio 15 d. katedroje per sibirinių 
trėmimų minėjimą. Rudenį yra pa
kviestos į Torontą ir Čikagą. Jau
nimo kongreso metu yra kviečia
mos penkiems koncertams Austra
lijoje. Visos išvykos yra surištos 
su nemažomis išlaidomis, todėl 
dar nėra aišku, kuriuos kvietimus 
“Pavasaris” priims.

“Litas” vasaros metu sekma
dieniais yra uždarytas.

A. a. Juozas Macikas mirė gegu
žės 12 d. Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro šventovės gegužės 15 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi žmona, 
dukra ir sūnus su šeima, keturios 
seserys, kiti giminės ir artimie
ji. B.S.

JAUNA PORA jieško buto metro
poliniame Toronte. Skambinti tel. 
653-5855 Toronte.

PARDUODAMA geroje vietoje, 
pilnai įrengta su daug klientų te
levizijos taisymo dirbtuvė. Priei
nama kaina. Skambinti tel. 766-5941 
arba 233-7496 Toronte.

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

PARDUODU 1984 m. automobilį 
“Ford-Escort”, 4 cilinderių. Geram 
stovyje. Kaina - $3,700. Skambinti 
Rūtai po 6 v.v. Tel. 653-5855 Toronte.

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.


