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Gėlės išgąsdino
Vasario šešioliktoji - Lietuvos laisvės šventė pla

čiai minima laisvajame pasaulyje. Kur tik yra lietuvių 
kolonija, kad ir mažiausia, švenčia Vasario šešioliktą
ją. Didžiosios lietuvių kolonijos mini ją plačiu mastu, 
mažosios - pagal savo išgales. Ir kaip neminės, jeigu Va
sario šešioliktoji yra pagrindinė lietuvių tautos laisvės 
šventė! Ar yra bent vienas lietuvis, kuriam nerūpi tautos 
laisvė? Keista, bet pasirodo, yra. Tai tie, kurie yra įsi
pareigoję sovietinei imperijai. Laisvajame pasaulyje 
yra vadinamų komunistų saujelė, įsipainiojusi maskvi
nes imperijos spąstuose per savo marksistinį trumpare
giškumą. Jiems Vasario šešioliktoji yra “buržuazinės” 
vergijos simbolis, o birželio penkioliktoji - sovietinės 
“laisvės” diena (1940 m. birželio 15 Sov. Sąjunga okupa
vo Lietuvą). Prie tokių priklauso ir Lietuvos kompartija, 
dar ir dabar smerkianti nepriklausomą Lietuvą kaip 
“buržuazinės” vergijos laikotarpį ir liaupsinanti maskvi- 
nę vergiją kaip laisvės nešėją. Bet tai balsas Maskvos, o 
ne lietuvių tautos. Kompartija dar niekad nebuvo lietu
vių tautos balsu. Tokiu ji ir negali būti, nes gyvena ne lie
tuvių tautos idealais ir skelbia ne jos gerovę, o Maskvos. 
Dėl to jai, kaip ir Kremliui, Vasario šešioliktoji yra 
smerktina.

KAI laisvojo pasaulio lietuviai ryžtasi vieningai 
švęsti Vasario šešioliktąją, pavergtos Lietuvos 

• valdžios aparatas sujunda ją ne tik smerkti, bet 
ir policinėmis priemonėmis drausti. Tai ypač išryškėjo 

šiais metais, minint septyniasdešimtąją Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį. Kai pavergtos Lie
tuvos aktyvistai ryžosi vasario 14 dieną padėti gėles prie 
tautos bei valstybės laisvės paminklų, sujudo milicinė ir 
karinė sovietų galybė. Jai turbūt atrodė, kad sovietinis 
dangus griūva. O iš tikrųjų tautos aktyvistai ryžosi orga
nizuoti taikias demonstracijas ir gėlėmis pagerbti Lie
tuvai brangius žmones, kurių dėka Lietuva džiaugėsi pil
na laisve ištisus du dešimtmečius. Bet tų gėlių išsigando 
galingoji Sovietų Sąjunga, tarsi jos būtų branduolinės 
bombos. Ji puolėsi persekioti visus įtariamus asmenis, 
organizuoti milicines ir karines pajėgas, tartum prieš 
kylančią ginkluotą armiją. Nejaugi sovietinė galybė to
kia menka, kad bijo beginkės minios, nešančios gėles sa
vo mirusiems didvyriams! Ir visai be reikalo. Komparti
ja turėtų atsiminti, kad jos vado Lenino vyriausybė 1920 
m. pasirašė taikos sutartį su Lietuva, pripažįstančią jos 
nepriklausomybę. Gorbačiovas sakėsi einąs Lenino ke
liu. Kodėl tad kovojama su Lietuvos nepriklausomybe, 
kuri buvo pripažinta paties Lenino?

PADIDĖJUSI priespauda Lietuvoje septyniasdešim
tosios Vasario 16 proga išjudino ir laisvąją išeiviją 
protestuoti prieš sovietinę vergiją platesniu mastu.

Ypač judrus pasirodė išeivijos jaunimas. Šeštajame sa
vo kongrese Australijoje jis gvildeno Lietuvos proble
mas ir savo šūkiu pasirinko šiuos žodžius: “Lietuvos li
kimas - mūsų atsakomybė”. Tą atsakomybę jis pajuto 
ypač dabar, kai sovietinė galybė užsimojo triuškinti Lie
tuvos laisvės reiškėjus ir gilinti esamą priespaudą. Iš
eivijos jaunimas, vadovaujamas Pasaulio lietuvių jau
nimo valdybos, ryžosi organizuoti bado streiką prie So
vietų Sąjungos ambasadų. Turimomis žiniomis, toks strei
kas buvo ar dar bus organizuojamas Kanados Otavoje, Lon
done, Amerikos Vašingtone, Brazilijos San Paulyje, Pran
cūzijos Paryžiuje, Britanijos Londone, V. Vokietijos Bo
noje, Australijos Kanberoje ir kitur. Tas bado streikas 
vyko daugumoje vietų nuo vasario 13 iki 16 dienos. Tai 
iniciatyva jaunimo, gimusio išeivijoje, gyvenančio lais
vos Lietuvos dvasia. Dauguma to jaunimo dar nėra ma
čiusi Lietuvos, tačiau nestokojanti kovos dvasios. Savo 
auka ir energija jaunimas nori prisidėti prie bendro žy
gio, siekiančio Lietuvai laisvės. Iš tokio jaunimo eilių 
išaugs naujos kartos veikėjai, kurie bus pavergtos Lietu
vos atrama ir jos laisvės kovotojai laisvajame pasaulyje.

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO KARIAI VIS DAR NEĮSTENGIA SUSTABDYTI 
palestiniečių paauglių 1987 m. gruodžio 9 d. pradėtų riaušių oku
puoto) Gazos juostoj ir vakarinėj Jordano upės pakrantėj. Per 
du mėnesius ten žuvo 54 palestiniečiai, šimtai buvo sužeista. 
Pradžioje riaušininkus buvo bandoma išsklaidyti tikromis kul
komis, vėliau guminėmis ir pagaliau specialiomis lazdomis, kai 
pasaulyje pasigirdo vis daugiau Izraelį smerkiančių balsų. Iz
raelio taktiką pasmerkė ir keturi amerikiečiai gydytojai, pri
klausantys už žmogaus teises kovojančiai JAV gydytojų organi
zacijai. Jie teigia, kad kariai sumušė ir sužeidė apie 4.000 jaunų 
palestiniečių. Esą lazdų smūgiais sulaužytos kojos, rankos ir 
šonkauliai liudija Izraelio karių sąmoningai pasirinktą sunkaus

KANADOS ĮVYKIAI

Biudžetas be staigmenų
Ketvirtasis finansų ministe- 

rio M. VVilsono Kanados biu
džetas neatnešė jokių staigme
nų. Biudžetiniams 1988 m., 
prasidėsiantiems balandžio 1 
d. ir pasibaigsiantiems 1989 
m. kovo 31 d., jis numatė $132,3 
bilijono išlaidų ir $103,3 bi
lijono pajamų. Pateikiamos 
sumos pranašauja $29 bilijo
nų deficitą, kurį M. Wilsonas 
tikisi sumažinti iki $28,9 bi
lijono, o 1987 m. biudžetą š. m. 
kovo 31 d. užbaigti su $29,3 bi
lijono deficitu. Tad iš tikrųjų 
bus galima kalbėti apie pasto
vų deficito mažinimą nuo kon
servatorių atėjimo valdžion 
1984 m. rudenį, kai liberalų 
valdymo metais chroniški defi
citai buvo peržengę $35 bili
jonus. Finansų ministerio M. 
Wilsono biudžetų deficitai su
mažėjo iki $29 bilijonų ir da
bar beveik laikosi šios sumos, 
kasmet nukrisdami tik apie 300 
milijonų dolerių. Juos dabar 
daugiau mažina metinis krašto 
ūkio pajamų augimas, nors jis, 

deja, nesustabdo didėjančio 
valdžios įsiskolinimo, šį pa
vasarį pasieksiančio $322 bi
lijono. Skolą didina ne tik iki 
$29 bilijonų sumažinti metiniai 
deficitai, bet ir palūkanos sko
lai padengti, suėdančios dide
lę dalį metinio biudžeto paja
mų, nukreiptų nuo kitų reika
lų ir netgi pačios skolos grą
žinimo.

Naujajame 1988 m. biudžete 
M. Wilsonas numatė tik ne
žymų valdžios išlaidų apkarpy
mą $300 milijonų, paliesiantį 
administracinius departamen
tų reikalus. Vienintele staig
mena tapo valdžios mokesčio 
padidinimas benzinui ir avia
cijos kurui. Praktiškai tai reiš
kia vieno litro kuro pabrangi
mą tik vienu centu nuo š. m. 
balandžio 1 d. Finansų minis- 
teris M. Wilsonas džiaugėsi 
pagausėjusiais naujais dar
bais, pernai 4% pasiekusiu 
ekonominiu Kanados augimu. 
Dabar vėl prasideda laikinio 
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Iškėlus Lietuvos vėliavą prie Toronto rotušės ir padėjus vainiką Taikos sodelyje 70-sios Vasario 16 proga, kalbą 
sako Kanados parlamento narys ANDREW WITER 1988 m. vasario 13 d. Nuotr. St. Dabkaus

Vasario 16 artėjant Lietuvoje
Laisvės kovotojo teismas • Nuteistojo pareiškimas laisvajam pasauliui • Sovietinės 

valdžios susirūpinimas ir grasinimas • Sadūnaitės užpuolimas
Artėjant Vasario 16 okupuo

toje Lietuvoje, ėmė riedėti įvy
kiai vienas po kito. Vienas to
kių žymesnių įvykių buvo Petro 
Gražulio teismas Marijampo
lėje (Kapsuke) 1988 m. sausio 
26 d. P. Gražulis pateko į teis
mą už atsisakymą vykti į karinį 
apmokymą, kurin buvo šaukia
mas kaip dalyvis demonstraci
jose - Rygoje, Vilniuje ir Kau
ne. Maronio minėjime prie 
arkikatedors bazilikos Kaune 
jis buvo vienas iš kalbėtojų. 
Jis yra Sasnavos parapijos 
šventovės zakristijonas, 29 m. 
amžiaus, o du jo broliai - An
tanas ir Kazimieras kunigai.

Teismo dieną
Sausio 26 d. turėjo būti P. 

Gražulio teismas, bet kai susi
rinko 200 žmonių ir demonstra
vo prie teismo rūmų, teismas 
buvo atidėtas vasario 2 d. neva 
dėl dviejų liudininkų neatvy
kimo. Vasario 2 d. teismas įvy
ko ir P. Gražulį nubaudė 10 mė
nesių lagerio. Po teismo spren
dimo nubaustasis paskelbė ba
do streiką nuo vasario 16 iki 
25 d. už tautinį ir religinį Lie
tuvos atgimimą. Jį, bekalbantį 
teismo salėje, puolė civilis as
muo, užčiaupė jo burną, o du 
milicininkai šoko jį mušti. Tai 
matė 70 asmenų, buvusių teis
mo salėje. P. Gražulis buvo mi
licininkų nutemptas į rūsį, kur 
vėl buvo mušamas. Liudininkai 
girdėjo šaukiant mušamąjį: 
“Gelbėkit, užmuš!”

Prie teismo rūmų laukė 200 
asmenų minia. Išėjus iš salės 
teismo dalyviams, kažkoks pro
vokatorius ėmė šaukti “demo
kratija”! Uniformuoti milici
ninkai su šunimis puolė į mi
nią, suėmė 10 asmenų ir nuve
dė į teismo rūmus. Miniai pro
testuojant, netrukus septyni 
buvo paleisti, o trys sulaiky
ti ir nubausti 15 parų kalėji
mo už “piktybinį nepaklusnu
mą”, nors visi laikėsi labai ra
miai ir tvarkingai. Nubausti 
buvo šie asmenys: Gintas Sa
kavičius iš Kapčiamiesčio, Vin
cas Danielis iš Šiaulių. Bronė 
Valaitytė iš Sasnavos. Buvo su
laikytas ir Alfonsas Bumbulis, 
bet nubaustas tiktai 20 rb. bau
da už tai, kad pasiteiravo už ką 
milicininkai spardė vaikus.

Drąsus pareiškimas
Prieš teismą, t.y. sausio 23 d., 

P. Gražulis pasiuntė atvirą 
laišką Sov. Sąjungos krašto 
apsaugos ministeriui Jazovui 
ir jame pareiškė protestą: 
“Protestuodamas prieš okupa
ciją, atšaukiu ir prašau lai
kyti negaliojančia priesaiką, 
kurią daviau tarnaudamas so
vietinėje armijoje. Apmoky
mams, į kuriuos esu šaukia
mas 1987 m. lapkričio 27, vyks
tu kaip vergas, pavergtos tau
tos sūnus, kuris neturi teisės 
į laisvą apsisprendimą”.

Prieš pat teismą P. Gražu

lis sugriežtino savo nusistaty
mą ir paskelbė platesnį, mo
tyvuotą pareiškimą, atsisa
kantį vykti į jam primestą kari
nį apmokymą. Tą pareiškimą 
jis adresavo: Sov. Sąjungos 
krašto aps. ministeriui, Aukš
čiausios Sovietų Sąjungos ta
rybos prezidiumui, Tarptauti
nei amnestijai, Tarptautinei 
žmogaus teisių visuomenei, 

. “Frankfurter AUgemeiner Zei- 
tung”, grupėms ir organizaci
joms, ginančioms reikalus as
menų, atsisakiusių tarnauti 
sovietinei kariuomenei pa
gal sąžinės įsitikinimus.

Nebūsiu aklu įrankiu
Pareiškime P. Gražulis sa

ko: “Aš, Petras Gražulis, są
jūdžio už pasitikėjimo atsta
tymą tarp Vakarų ir Rytų da
lyvis, laukiąs teismo nuospren
džio, su pilnu atsakingumu pa
reiškiu, kad, sąžinės balso ve
damas, atsisakau nuo visų kari
nių šaukimų, nuo anksčiau per 
jaunatvišką esmės nesupra
timą duotos karinės priesai
kos. Prašau niekada daugiau 
manęs nelaikyti sovietinės ar
mijos atsargos nariu. Nebeno
riu būti dalyviu sovietinės ka
rinės mašinos, kurios nežabo
ta agresija ne vien praeityje 
laisvoms tautoms, bet ir mūsų 
tautai aiškiai matoma. Ši agre
sija turi būti visuotinai pa
smerkta. Jau daugiau kaip 47 
metai mano tauta prarado lais
vę, į kraštą įžengus okupaci
nei sovietinei armjai. Ji tapo 
aneksijos auka”.

Išdėstęs priespaudos faktus 
Lietuvoje, P. Gražulis tęsia: 
“Tokiu būdu esu priverstas bū
ti aklu sistemos įrankiu. Bū
damas savo tautos sūnus, daly
vauju etinių, dvasinių ir kul
tūrinių tautos vertybių naiki
nimo politikoje. Ir paties sun
kiausio nuosprendžio atveju 
noriu išreikšti begalinį dė
kingumą Dievui, suteikusiam 

Septyniasdešimtosios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties 
proga buvo padėtas vainikas prie Toronto rotušės Taikos sodelyje, skel
biantis taiką laisvėje. Vainiką neša KLB pareigūnai - H. STEPAITIS ir 
R. STRIMAITIS Nuotr. St. Dabkaus

man jėgų bei ryžto ginti sąži
nės padiktuotus įsitikinimus. 
Niekas neprivers manęs su
tikti, kad jūsų teismo nuospren
dis, baudžiantis mane, yra už
tarnautas ir teisingas. Ypatin
gai skaudu yra pajusti, kad so
vietinio ‘teisingumo’ barjero 
atskirti teisia mane mano bro
liai lietuviai. Didžiausias da
barties tragizmas yra tas, kad 
jūs, užgniaužę tautinę savo są
žinę, teisiate mane pagal jėga 
mums primestus įstatymus, 
prieštaraujančius ne tiktai 
teisingumui ir demokratijai 
mūsų praeityje laisvos tėvy
nės, bet ir aplamai visoms 
bendražmogiškoms normoms ir 
vertybėms”.

Savo pareiškimą P. Gražu
lis baigia šiuo sakiniu: “Pra
šau viso pasaulio tikinčiuosius 
melstis už mane ir mus visus, 
kad gerasis Dievas suteiktų 
jėgų ir toliau likti ištikimiems 
savo sąžinei - Dievo balsui”. 
Pasirašė “Pavergtos tautos, 
Lietuvos respublikos sūnus 
Petras Gražulis”. ,

Susirūpinusi valdžia
P. Gražulio teisme dalyva

vę aktyvistai turėjo progą ap
tarti ir Vasario 16 minėjimus, 
numatytus įvariose Lietuvos 
vietovėse. Išryškėjus nuomo
nei, kad okupacinės valdžios 
pajėgos gali sukliudyti planuo
tas demonstracijas, ši grupė 
pasisakė už minėjimus švento
vėse, rengiant pamaldas, Kry
žiaus kelius, Rožinio maldas 
už Lietuvą.

Kitos grupės, ypač Vilniuje 
ir Kaune, ryžosi vykdyti anks
tesnius planus, t.y. organizuo
ti gėlių padėjimą prie Vasario 
16 kovotojų paminklų: Nežino
mo kario kapo žuvusių karių 
kapinėe, dr. J. Basanavičiaus 
paminklo, Vilniaus katedros ir 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo Vilniuje, buvusiose 

(Nukeltą į 3-čią psl.) 

sužeidimo taktiką, kuri kare 
būtų laikoma kariniu nusikal
timu. Buvo atvejų, kai sumuš
tieji dėl sunkaus galvos su
žeidimo mirė ligoninėse. Be
veik 10.000 dalyvių susilaukė 
izraelitų grupės “Taika dabar” 
Jeruzalėje surengta demonst
racija, pasmerkusi Izraelio 
vyriausybės jėgos ir lazdų po
litiką prieš palestiniečius. 
Parlamento narys J. Tzabanas 
ragino karius nevykdyti “nele
galių įsakymų”, vedančių į pa
auglių mušimus. Jis taipgi pri
minė, esą Izraelio vyriausybė 
savo karius atitraukė iš oku
puoto Beiruto, bet patį Beiru
tą perkėlė Jeruzalėn. Grupės 
“Taika da bar” vadovas J. Ami- 
ras pareikalavo premjero J. 
Šarniro atsistatydinimo, jeigu 
jis negali pradėti taikos de
rybų. Pasak J. Amiro, jam da
bar kaip tik yra tuščias butas 
šalia buvusio Izraelio prem
jero M.

Taikos planas
Naują oficialiai dar nepa

skelbtą taikos planą Jeruza
lėn atvežė JAV atstovas R. 
Murphy. Kalbama, kad jis siū
lo nedelsiant pravesti rinki
mus Gazoje ir vakarinėje Jor
dano pakrantėje dalinei pa
lestiniečių savivaldai, o gruo
džio mėnesį sušaukti tarptau
tinę konferenciją šių sričių 
galutiniam sprendimui. Tarp
tautinės konferencijos nori 
Jordanijos karalius Huseinas, 
jai pritaria darbiečių vadas 
Š. Peresas, bet išsisukinėji
mo taktiką pradeda koalici
nės vyriausybės premjeras J. 
Šamiras. Mat jo partija nesu
tinka atsisakyti Izraelio tei
sių į 1967 m. užimtas sritis, Ju
dėją ir Samariją laikanti isto
rinėmis Izraelio žemėmis. 
Premjeras J. Šamiras aiškina, 
kad 1978 m. pasirašyta Izrae
lio ir Egipto taikos sutartis 
dalinės savivaldos įvedimui 
yra numačiusi penkerius me
tus ir tik tada konferenciją 
galutiniam sprendimui.

Atitrauks karius?
Pasaulyje plačiai nuskam

bėjo M. Gorbačiovo pareiški
mas, kad sovietinių kariuome
nės dalinių atitraukimas iš 
Afganistano galės būti pradė
tas gegužės 15 d. ir užbaigtas 
per 10 mėnesių, jeigu iki kovo 
15 d. bus pasiektas susitarimas 
tarp Afganistano ir Pakistano. 
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Kariniai lietuvių daliniai vokietmetyje

Reikia išleisdinti anglų k. gen. Raštiko atsiminimus apie juos 
“Pakelėje į pažadėtąją žemę“

Premijuotas rašytojo Antano Gustaičio humoristikos rinkinys 
Partizanų dešimtmetis

Veikalas apie partizanų veiklą sovietų okupuotoje Lietuvoje

Deryboms vadovauja Jungti
nių Tautų atstovas D. Cordo- 
vezas. Pagrindiniai klausimai 
jau esą sutarti, o likusieji tu
rėtų būti išspręsti Ženevos 
konferencijoje kovo 2 d. M. 
Gorbačiovas užtikrino, kad So
vietų Sąjunga, atitraukusi sa
vo kariuomenės dalinius Jung
tinių Tautų priežiūroje, nesi- 
kiš į Afganistano ateities rei
kalus. Tokiu atveju neaiškus 
likimas laukia Afganistano ko
munisto prez. Najibo, kurį bu
vo pasirinkusi Maskva. Prez. 
Najibo siūlomą koalicinės vy
riausybės sudarymą atmeta 
prieš sovietus ir jo režimą ko
voję Afganistano partizanai. 
Afganistano delegacijai va
dovaujantis A. R. Hatifas žur
nalistams Pakistano sostinėje 
Islamabade pareiškė, kad apie 
prez. Najibo ir jo marksisti
nės liaudies demokratų parti
jos pasitraukimą iš valdžios 
negali būti nė kalbos.

Sprendimas Vienoje
Vienoje buvo paskelbtas 

tarptautinis šešių istorikų iš 
V. Vokietijos, Britanijos, JAV, 
Šveicarijos, Belgijos ir Izraelio 
sprendimas, liepiantis prez. K. 
Waldheimui atkakliai žarsto-, 
mus karinius nusikaltimus. 
Tarptautinė istorikų komisija 
nerado jokių įrodymų apie pa
ties Itn. K. Waldheimo, tarna
vusio vokiečių kariuomenėje, 
atliktus karinius nusikaltimus. 
Tačiau jam buvo žinomi Jugos
lavijoje kitų atliekami nusi
kaltimai. Austrijos spauda šį 
sprendimą sutiko kaip pilną 
prez. K. Waldheimo išteisini
mą. Panašios nuomonės buvo 
ir pats K. Waldheimas, žino
jęs apie kitų nusikaltimus, 
bet pats jų nevykdęs ir nega
lėjęs sustabdyti dėl pavojaus 
savo gyvybei. Kitokios nuomo
nės yra du komisijos nariai - 
socialistas M. Messerschmidtas 
iš V. Vokietijos ir J. Walachas 
iš Izraelio, komisijos spren
dimo nelaikantys pilnu K Wald
heimo išteisinimu. Audros 
bangą sukėlė buvusio kovoto
jo pogrindyje ir Austrijos už
sienio reikalų ministerio K. 
Gruberio komentarai Italijos 
radijo klausystojams: “Neuž- 
mirškim, kad komisiją suda
rė K. Waldheimo priešai - vie
nas vokietis socialistas ir pen
ki žydų kilmės žmonės ...”
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9 RELIGINIAM! GYYEMME

Lietuvos jaunimas veržiasi jūron
Kelios įdomios dienos su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos buriuotojais

sunai

Vysk. Julijonas Steponavičius, 
Vilniaus arkivyskupijos apaš
talinis administratorius, gyve
nantis kaip sovietinės valdžios 
tremtinys Žagarėje, 1987 m. rug
sėjo 8 d. parašė laiškų sovieti
nės “Tiesos” redakcijai, bet iki 
šiol tas laiškas nebuvo išspaus
dintas. Jame tremtinys vyskupas 
atsako j neteisingų religinių rei
kalų įgaliotinio P. Anilionio 
informacijų, esu jis buvo ištrem
tas Žagarėn ne civilinės, o tiky
binės vyresnybės. Laiškas jau 
pasirodė užsienio spaudoje.

Vatikano radijo trimėnesinis 
programų biuletenis, kuris yra 
leidžiamas 80-ties tūkstančių 
egzempliorių tiražu ir siunti
nėjamas į visų pasaulį, 1988 m. 
pirmajame numeryje ištisus tris 
puslapius paskyrė Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai. 
Anglų kalba apžvelgęs krikš
čionybės Lietuvoje istorijų, 
biuletenis ypač atkreipia skai
tytojų dėmesį į tikinčiųjų pa
dėtį pastaraisiais dešimtme
čiais po to, kai Lietuvų pagal 
nacių ir sovietų slaptų sandė
rį okupavo Sovietų Sųjunga. 
Biuletenis primena, kad ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
daugiau kaip tūkstantis šven
tovių, ir beveik 1500 kunigų. 
Daug šventovių sovietai 
kino, paveręįąiju sandėliais, 
koncertų salėmis, muziejais. 
Vilniaus Šv. Kazimiero šven
tovė paversta ateizmo muzie
jumi. Iš keturių kunigų semi
narijų palikta tiktai viena su 
labai ribotu auklėtinių skai
čium. Kunigų .skaičius įvairio
mis prievartos priemonėmis 
buvo daugiau negu pusiau su
mažintas. Uždaryti visi vienuo
lynai. Sunaikinta katalikiška 
spauda. Vaikų ir jaunimo reli
ginis mokymas yra laikomas nu
sikaltimu prieš valstybės įsta
tymus. Religinės literatūros 
įvežimas griežtai draudžiamas. 
Tikinčiųjų persekiojimai Lie
tuvoje ir šiandien tebesitęsia. 
Keli kunigai buvo nužudyti, ki
ti — uždaryti į kalėjimus ir la
gerius vien dėl to, kad uoliai 
atliko savo kunigiškas pareigas.

Šveicarijoje gautas telefoni
nis pranešimas, kuris buvo per
siųstas Amerikos lietuvių tary
bai, kad Kaune, Karmelitų šven
tovėje, įvyko 45 m. sukakties mi
nėjimas nuo signataro prof. Pra
no Dovydaičio mirties. Vienas iš 
Sibiro grįžęs kalinys privačiai 
papasakojo, kad išvežant prof. 
Dovydaitį sandariame gyvulinia
me vagone buvo trošku. Jokio 
langelio. Dovydaitis gaivinosi 
per plyšelį įtraukdamas orų, bet 
ir tų vietų užleisdamas kitiems. 
Buvo didelis altruistas. Gavęs 
duonos gabaliukų, dalinosi su ki
tais nusilpusiais. Per kratų pas 
jį rado maldaknygę. Dovydaitis 
pareiškė: “Geriau gyvybę atiduo
siu, bet šito neatiduosiu”. Jo. 
pagailėjo ir paliko Rožinį ir 
maldaknygę. Lageryje buvęs ku
nigas po slaptų Mišių įduodavęs 
prof. Dovydaičiui dalinti Eucha
ristijų. Kai prof. Dovydaitis su
kniubo iškankintas šalčio ir ba
do, arčiau buvusių paprašė: “Per- 
duokitę žinių lietuviams: nors 
mano kūnas liks Sibiro taigoje, 
savo širdim, savo dvasia būsiu 
su jumis”.

Popiežius Jonas-Paulius II 
Vatikane š. m. sausio 3 d. susi
tiko su Romos vargšais ir klajo
jančiais benamiais. Šv. Mortos 
valgykloje buvo susirinkę 130 
vargšų, kurie nėra pritapę nei 
prie savo šeimos, nei prie kitos 
bendruomenės. Gyvena pasiti
kėdami labdaringų žmonių ir 
organizacijų pagalba. Popiežius 
su šiais savo svečiais drauge 
valgė vakarienę. Su kiekvienu 
iš jų atskirai pasikalbėjo, už
tikrindamas visų galimų pagal
bų ir rūpestį jų problemomis. 
Tiesa, — kalbėjo Jonas-Paulius 
II šiem savo svečiam, — tiesa, 

kad popiežius turi labai daug 
visokių darbų ir rūpesčių, bet 
vienų dienų Kristus gal būt 
paklaus popiežių: “Tu dažnai 
kalbėjai su ministeriais, su 
prezidentais, su kardinolais 
ir vyskupais, o ar suradai lai
ko susitikti su vargšais, be
namiais, su paprastais žmonė
mis, kuriem reikia pagalbos?” 
Tad, — baigė Šv. Tėvas, — šis 
susitikimas man yra daug svar
besnis už daugelį kitų.

Popiežiaus vardu Romos varg
šais rūpinasi Šv. Petro centras 
(Circolo San Pietro), kuris turi 
tūkstančius nuolatinių bendra
darbių. Šis centras išlaiko di
delį viešbutį, kuriame neturtin
gi pakeleiviai ir kiti benamiai 
gali gauti nemokamų nakvynę, 
išlaiko keturias valgyklas, ku
rios kasdien pamaitina apie 
penkis šimtus asmenų, dalina 
drabužius ir kitus būtiniausius 
reikmenis. Karo metu Šv. Petro 
centras Romoje buvo įsteigęs 70 
valgyklų, kurios kasdien nemo
kamai pamaitindavo tūkstan
čius žmonių.

Sovietinis laikraštis “Gimta
sis kraštas” 1988 m. 4 nr. išspaus
dino skaitytojo Arūno Kulikaus
ko laiškų, kuriame siūloma res
tauruojamų Liškiavos., vienuo
lynų perduoti ne vaikų stovyk
lai, o vienuolėms, kurių Lietu
voje esama pora tūkstančių ne
oficialių vienuolių. Tai nebūtų 
prieš socialistinės valstybės 
principus. Vienuolynų esu ki
tose sovietinėse respublikdse 
— Rusijoje, Gruzijoje, Armėni
joje, Estijoje. “Juk administra
ciniai draudimai — tai ateisti
nis darbas, ir niekada jie nebu
vo veiksmingi kovoje prieš re
ligijų”. Tame pačiame “GK” nr. 
išspausdintas ir kitas rašinys 
apie Optino vienuolynų, paim
tas iš rusų laikraščio “Moskovs- 
kije novosti” 1987 m. 51 nr. Ja
me nurodoma apie kelis vienuo
lynus, grųžinamus Ortodoksų 
Bendrijai.

A. a. kun. Povilas Kučinskas 
palaidotas 1987 m. gruodžio 5 d. 
iš Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 
šventovės. Velionis buvo sulau
kęs 74 metų amžiaus, kunigu 
įšventintas 1936 m. Keletu me
tų studijavo Romoje, kur gavo 
teologijos ir Šv. Rašto licencia
to laipsnius. Nuo 1965 m. gyveno 
kaip rezidentas prie Šv. Petro ir 
Povilo šventovės Vilniuje. Vil
niaus arkivyskupijoje yra 87 pa
rapijos. Tiktai apie 70 jų turi 
savo kunigų. Apie 16 parapijų 
yra aptarnaujamos iš kitur at
vykstančių kunigų.

Kauno ligoninėje mirė ir 
1988 m. sausio 7 d. palaidotas 
Barstyčių, Telšių vyskupijos, 
klebonas kun. Anupras Žukas. 
Buvo gimęs 1911 m. Kunigu 
įšventintas 1938 m. Nuo 1977 m. 
klebonavo Barstyčiuose. Tai 
pirmas šiemet Lietuvoje ir Tel
šių vyskupijoje miręs kunigas. 
Pernai Lietuvoje mirė 18 kuni
gų, Telšių vyskupijoje — vienas. 
Telšių vyskupijoje ir Klaipė
dos prelatūroje yra 142 parapi
jos. Tik 80 iš jų turi savo kuni
gų. Daugiau kaip 60 parapijų 
Telšių vyskupijoje jau yra likę 
be savų kunigų ir turi šauktis 
kaimyninių parapijų kunigų 
pagalbos. Visi tikinčiųjų pra
šymai, kad valdžia panaikintų 
Kauno kunigų seminarijos auk
lėtinių skaičiaus apribojimų ir 
leistų visiem Dievo pašauktiem 
jaunuoliam siekti kunigystės 
idealo, iki šiol yra likę be jokio 
atgarsio. Ne be reikalo šiemet 
LTSR Aukščiausioje taryboje 
įvykusiame valdžios aukščiau
sių pareigūnų susitikime su 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
hierarchija, kunigai nusiskun
dė: “Norintys mokytis kunigų 
seminarijoje apžiūrimi iš visų 
pusių, agituojami atsiimti pa
reiškimus, kai kada jiems net 
grasinama ...”

B. STUNDŽIA

Ei, linksmas linksmas geltons 
laivelis,

Žalių šilkų burelės.
Ei, Jūreivėli, Ja unas berneli, 
Lipk stiebo viršūnėlėn;
Tu ten matysi kopų kalnelį
Ir margą karčiamėlę

(Liaudies daina)

Vilniuje lietus jjylė kaip iš 
kibiro, bet gerai, kad atvykę 
manęs sutikti Gintaras Tamu- 
liūnas, Juozas Šerkšnas ir Si
gitas Ruseckas turėjo “nešio
jamų stogų”, tad apysausis pa
siekiau automobilį.

Europoje, kartu ir Lietuvo
je, 1987 m. pavasarį ir vasarą 
buvo šalta, ir lietaus nestigo. 
Maskvoje tą dieną buvo saulė
ta ir palyginti šilta, o pasie
kus netoli vidurnakčio Vilnių, 
buvo gal tik 10°C šilumos.

Kelionėje miegoti neteko, 
tad buvau gerokai nuvargęs, 
net nepasiūliau mane sutiku
siems prisėsti, nes galvojau 
tik apie kritimą į lovą.

Taigi po vienuolikos metų, 
pasinaudodamas maloniu 
kvietimu, vėl atsidūriau tarp 
Lietuvos buriuotojų. Pirmą 
kartą teko susipažinti su ke
liais kauniškiais ir su Lietu
vos buriavimo federacijos 
pirmininku prof. J. Nainiu, o 
šį kartą turėjau susitikti su 
buriuotojais Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos jachtklubuose.

Pirmiausia norėjau apsidai
ryti Vilniuje, kaip miestas 
gražėja, kas naujo pas gimi
nes, teatruose, statybose, 
krautuvėse ir muziejuose.

Pagal giminystę, tai Vil
niuje esu arba pusbrolis, ar
ba dėdė. Nustebau, kai ryto
jaus dieną paskambino viena 
pažįstama iš Šiaulių. Kaip 
apie mano atvykimą sužino
jai — klausiu? Nagi mano duk- 
tės darbovietėje irgi yra bu
riuotojų — atsakė. Na, sakau, 
Vilniuje sunkiau pasislėpti 
negu Toronte.

Vilniaus buriuotojai, ilgai 
nedelsę, nutarė mane nuga
benti į Trakus ir ten paburiuo- 
ti. Diena pasitaikė šaltoka, 
o aš neturėjau tinkamos ap
rangos. Gerai, kad radau žmo
nos lagamine žieminį apsiaus
tą, skirtą jos broliui, tad įki
šau jį į kelioninį krepšį.

Buriuojame Trakuose
Pirmą kartą teko matyti 

Vilniaus jachtklubo uostą Tra
kuose prieš vienuolika metų. 
Mačiau ten keliolika kylinių 
jachtų, daugiausia medinių, 
kurios atrodė apleistos. Tik 
kelios jų buvo vandenyje. Ma- 
tyt, tada klubas neturėjo ge
rų vadovų. Dabar gi vandenyje 
suposi keliolika stikloplasčio 
jachtų, kurios atrodo gerai 
prižiūrėtos. Į vieną sulipome 
— Donatas Plumpa, mėgėjas 
apie buriavimą gražiai para
šyti, dirbantis inžinieriumi, 
architektas Žvaigždas Drėma 
ir aš pats su žieminiu apsiaus
tu, kaip Kalėdų senelis.

Dangus buvo liūdnokas, sau
lė vis slėpėsi už debesų, ir

Baigiant Lietuvos krikščionybės sukakties metus Čikagoje 1987 m. buvo 
pasirašyta peticija Sov. Sąjungos kompartijos pirmajam sekretoriui, pra
šant grąžinti Lietuvos tikintiesiems religijos laisvę, Vilniaus katedrą ir 
kitas šventoves. Peticiją pasirašė Čikagos kardinolas J. BERNARDINAS, 
lietuviai vyskupai, visuomenės veikėjai. Nuotraukoje - peticiją pasirašo 
dr. ADOLFAS DAMUŠIS, šalia jo - sukakties vykdomojo komiteto pirm. 
JONAS KAVALIŪNAS

lengvas vėjas šiureno. Iš Gal
vės ežero per sąsmauką nu- 
plaukėm į Skaisčio ežerą ir į 
krantą išlipome Žydiškėse 
prie buvusio universiteto va
sarnamio. Ten kadaise teko su
tikti pirmąją rusų-vokiečių 
karo dieną, ten teko būti ko
mendantu studentų korporaci
jos “Jūra” suruoštuose dvie
juose buriavimo kursuose Vil
niaus ir Kauno studijuojan
čiam jaunimui. Vasarnamis 
stovi tas pats, tik šalimais — 
naujas sandėlis.

Pasivaikščioję ant kranto, 
vėl išplaukėm atgal į Trakus, 
į Vilniaus jachtklubo uostą. 
Užkandžiui buriuotojai pasiū
lė restoraną, gaminantį spe
cialų patiekalą — “kibinus” 
(jie valgomi su tam tikru at
sargumu, idant lydytas svies
tas nesuterštų drabužių).

Po to apžiūrėjau kitos pilies, 
vadinamos Kęstučio, griuvė
sius. Apie tos pilies buvimą 
iki šiol nežinojau. Tos pilies 
viename bokšte yra įsikūrusi 
kažkokia įstaiga.

Mano jaunystės mieste
Sekanti sustojimo vieta bu

vo Kauno jachtklubas. Nakvoti 
teko pas seserį ir brolį, o vie
šėjimu jachtklube rūpinosi 
Kauno buriavimo federacijos 
pirm. Jurgis Kovas. Ten esu 
buvęs anksčiau — naujo tai, 
kad atsirado daugiau jachtų 
ir daugiau buriuotojų. Direk
torius Krasauskas aprodė vi
sas patalpas su krepšinio sa
le, klasėmis, dirbtuve, sandė
liais, raštine, trenerių kam
bariais. Sustojome užkandžiui 
klubo kavinėje. Klube dirba 
90 samdomų asmenų.

Jeigu nelyja, tai kodėl ne- 
paburiuoti Kauno mariose? 
Diena buvo švelnesnė negu 
Trakuose, iš dalies debesuo
ta, bet su stipresniu vėju. Kar
tu buriavo buvęs profesiona
las jūrininkas A. Kmitas, 
prieškariniais laikais plau
kiojęs Lietuvos “Baltijos 
Lloydo” laivais -rr- bene pasku
tinį kartą su žymiuoju kapi
tonu B. Krištopaičiu, knygos 
“Jūrų keliais” autoriumi.

Paburiavus tęko susitikti 
su klubo buriuotojais. Jie 
papasakojo apie savo veiklą, 
o aš — apie buriavimą šiapus 
Atlanto. Baigiantis pokalbiui, 
pastebėjau kampe stovintį R. 
Šeštakauską, buvusį karo me
tais Kauno buriuotojų klubo, 
kuriam tada teko man vado
vauti, iždininką. Jis buriavi
mą jau perleido savo sūnui.

Kauno jachtklubo uoste yra 
keliasdešimt jachtų, pagamin
tų daugiausia iš stikloplasčio. 
Medinės dar tebelaikomos ant 
kranto, ir prie jų krapštosi 
jauni bei vyresnio amžiaus bu
riuotojai. Tai buvo gegužės 
mėnesio pabaiga, ir pavasaris 
su šilima dar neskubėjo.

Sekančią dieną susitikau 
su inžinieriumi Ignu Minio
tu, kuris dirba “Pluošto” ga
mykloje drauge su 3000 žmo
nių. Turi savo 50 metrų užda
rą plaukymo baseiną ir net sa

vo teatrą, kuriame stebėjau 
vieną veikalą. Ignas Miniotas 
yra jūrinio buriavimo komi
teto pirmininkas. Su juo ap
tarėm galimybes jachtai iš Lie
tuvos atplaukti per Atlantą į 
JAV ar Kanadą ir grįžti atgal. 
Jachtų yra, energingų ir paty
rusių vyrų netrūksta; didžiau
sia kliūtis — biurokratija, ku
ri yra labai nelanksti. Galvo
jome, kad į jachtos įgulą įsi
jungtų ir buriuotojai iš užjū
rio. Tas plaukimas, jeigu jiems 
pavyks palaužti biurokratų už
sispyrimą, įvyktų greičiausiai 
1990 m. Išplaukus į jūrą, jau
nimui atsiveria galimybė pa
matyti svetimus kraštus. O pa
žinimo noras yra nemažas.

Prisimenu laikus, kai Kaune 
vadinamoje Nemuno saloje tu
rėjome mažą sudedamą name
lį, gal pusės garažo dydžio, 
kurį rudenį išardę, idant 
potvynis nenuneštų, tempda
vome į aukštesnę vietą. Visą 
turtą sudarė viena burinė ir 
viena irklinė valtis. Vėliau, 
susiorganizavus buriuotojų 
klubui, turėjome didesnį na
melį ant pontonų ir tris gra
žias olimpines burines valtis. 
Dabar Kauno buriuotojai turi 
geras patalpas. Net ir čia yra 
mažai klubų, turinčių tokias 
patalpas. Tik čia klubuose 
jachtų yra 10 kartų daugiau, 
visos privačios ir geriau už
laikomos.

Į gintarinį pajūrį
Netikėjau, kai buriuotojas 

Vytautas Gricius, kurio atsa
komybėje yra Nemuno tinka
mumo laivybai priežiūra, pa
sakė, kad galėsiu iš Kauno 
greituoju sparnuotlaiviu 
plaukti į Klaipėdą. Lygiai 
prieš 50 metų tuo keliu pas
kutinį kartą teko buriuoti ir 
tada nemaniau, kad greitai 
Klaipėdos neteksime, kad ne
trukus ten šeimininkaus na
ciai ir kad iš ten nebeteks 
išplaukti jūron.

Mano brolis gyvena rytinėje 
Kauno marių pusėje, tad vos 
spėjome automobiliu per ryti
nį Kauno eismą pasiekt) laivų 
prieplauką, kuri įrengta Vili
jampolės pusėje, žemiau Nė
ries ir Nemuno santakos.

Kartu plaukė ir V. Gricius, 
tikrindamas ta proga savo vy
rų darbą, kurie pluša tvarky
dami Nemuno vagą. Supažin
dino jis mane su kapitonu, to
kiu dar jaunu, tvirto sudėji
mo, augalotu vyru. Jis man pa
siūlė kartu plaukti vairinėje. 
Keleivių buvo nedaug, gal kad 
oras neatrodė masinantis.

Plaukiant pro istorines vie

AfA 
ALEKSANDRAI BUBELIENEI 

mirus,
marčią STEFĄ, vaikaičius - ROMĄ, RENATĄ ir 
PAULIŲ, dukrą RITĄ Lietuvoje su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime-

B. J. Maziliauskai B. T. Stanuliai
R. A. Ulbos

AfA 
ANTANUI POŠKUI

mirus,

jo žmonai PETRONĖLEI, dukrai BIRUTEI, sūnui 
KĘSTUČIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojau
tą bei kartu liūdime -

Elena ir Albinas Ripkevičiai

MIELAI MAMYTEI

AfA

VALERIJAI KUNCAITIENEI
mirus Australijoje,

sūnus - JAUNIŲ su šeima Toronte, VYTAUTĄ 
Australijoje bei visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

O. Juodišienė J. Liutkienė

M. Daukšienė E. S. Tolvaišos

O. P. Derliūnai B. S. Prakapai

O. V. Marcinkevičiai O. J. Ažubaliai

V. L. Balaišiai G. A. Slabosevičiai

O. J. Dirmantai R. J. Kuliešiai

K. Juknevičienė D. B. Naudžiūnai

Ė
Mirus

a. a. MARYTEI YURKŠTIENEI,

giminių vardu Lietuvoje dėkojame visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse, karsto nešėjams, aukojusiems “Tėviškės žibu
riams", atsiuntusiems gėles ir paruošusiems skanėstus 
reiškiame nuoširdų ačiū -

Palikimo vykdytojai

K A

tas, kapitonas per garsiakal
bį pasakojo apie tose vietose 
buvusius įvykius, apie sunkias 
lietuvių kovas su kryžiuočiais, 
kaip buvo išdėstytos gynybos 
pilys. Atrodė, kad su istorija 
buvo neblogai susipažinęs.

Sparnuotlaivis sustojo tik 
keliose prieplaukose. Už Jur
barko ir Smalininkų pradėjo 
rodytis Karaliaučiaus sričiai 
priklausančios savieigės bar
žos su rusiškomis įgulomis. 
Keistai atrodė Ragainės ir Til
žės Nemuno pakrantės, už
verstos kažkokiu laužu, gal 
dar nuo karo likusiu ... At
rodo, kad Nemunas ir Neris 
gerokai užteršti, nes vanduo 
buvo truputį rudas.

Nidoje
Netrukome pasiekti ir Kur

šių marias. Palikę Aukštadva
rio ir Ventės rago švyturius, 
pasukome į Nidą. Vėjas buvo 
nestiprus, ir mariose tik ma
žos bangelės šokinėjo. Laivas 
netruko perbėgti 11 ar 12 kilo
metrų ir sustojo prie Nidos 
uosto krantinės. Atrodė, kad 
vietos buriuotojams teko aiš
kintis su pasienio apsauga, 
bet vis dėlto man buvo leista 
išlipti į krantą. Kapitonas su
tiko laukti dešimt minučių. 
Ant kranto susitikau žymų bu
riuotoją A. Zavišą su žmona. 
Jis neseniai pastatė plieninę 
jachtą ir, kaip Nidos vyriau
sias architektas, prižiūri, kad 
niekas nedarkytų kurortinio 
miestelio grožio.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Hamiltone, Henderseno ligoninėje, 1988 metų 

sausio 15 dieną mirė mūsų brangus ir mylimas tėvelis

a. a. PETRAS MISEVIČIUS.
Patyrėme daug užuojautos ir pagalbos iš giminių, draugų ir 

pažįstamų. Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už 
Rožinį ir maldas laidotuvių koplyčioje, už gedulines šv. Mišias 
ir už palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą - kapines; A. 
V. Paulioniams už giesmes šv. Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems draugams bei pažįstamiems už 
užprašytas šv. Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas per “Tė
viškės žiburius”, kortelėmis ir žodžiu. Dėkojame visiems, taip 
gausiai dalyvavusiems velionies palydėjime į amžino poilsio 
vietą.

Ypač nuoširdi padėka priklauso Mykolui Janilioniui, kuris 
atidavė savo draugystę, meilę, nuoširdumą mūsų brangiam 
tėveliui, jį prižiūrėdamas. Dėkojame dr. A. Saunoriui už rūpes
tingą priežiūrą. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams.

Neįmanoma visų išvardinti, todėl visiems reiškiame nuo
širdžią mūsų padėką.

Dėkojame p.p. Gataveckams už paruošimą pusryčių ir 
mieloms ponioms už skanius pyragus.

Brangieji, teatlygina Jums visiems Visagalis!
Su meile-

sūnus Paulius, dukterys - Onutė, Marytė ir Gertrūda 
su šeimomis, vaikaičiai ir provaikaičiai

Canadian Srt jUlemorialž 11b.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai [riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Valančiaus įnašas lietuvių tautai
Vyskupas, kuris paruošė beraštę tautą “Aušros” sutikimui
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Vasario 16 artėjant Lietuvoje
B. STRAUKAS

Skausmingais keliais j lie
tuvių tautą atėjo krikščionybė. 
Pusantro šimto metų kryžiuo
čiai kardu ir ugnimi bandė 
mus atversti į krikščionybę. 
Sunaikinę prūsus, jie kėsinosi 
tą pat padaryti ir visai lietu
vių tautai. Šioje grėsmėje atsi
rado šviesus Lietuvos valdo
vas Mindaugas, kuris pamatė, 
kad Lietuva, vienintelė pago
niška šalis, ilgai neišsilaikys 
ir turės priimti krikščionybę. 
Mindaugas sujungė visas lietu
vių gentis ir įsteigė Lietuvos 
valstybę, pats priėmė krikš
čionybę ir rengėsi krikštyti 
visą lietuvių tautą. Tačiau Min
daugo planai nebuvo įgyven
dinti, nes netrukus jis buvo 
sąmokslininkų nužudytas ir 
prasidėjęs lietuvių tautos 
krikštas sustojo.

Tik praėjus daugiau kaip 
šimtmečiui, jau patys Lietu
vos valdovai Jogaila ir Vy
tautas nutarė lietuvių tautą 
krikštyti ir įvesti į Europos 
krikščioniškų tautų šeimą.

Svetimtaučių apaštalavimas
Su valdovais lietuvių krikš

tyti atvyko ir būrys lenkų kuni
gų. Nemokėdami lietuvių kal
bos, nedaug galėjo prisidėti 
prie krikščionybės skleidimo 
lietuvių tarpe. Vytautas su 
Jogaila, pasidarbavę krikšty
dami savo pavaldinius, toli
mesnį lietuvių atvertimą į 
krikščionybę paliko atsivež
tiems kunigams. Buvo įsteigta 
Vilniaus vyskupija ir kelios 
parapijos. Nesant lietuvių ku
nigų, parapijas valdė kunigai 
lenkai, kuriems ne tiek rūpė
jo tikinčiųjų skaičiaus didi
nimas, kiek valdovų ir didikų 
parapijoms teikiamos benefi
cijos. Buvo nemaža klebonų, 
kurie gyveno Lenkijoje, pasi
imdami per savo įgaliotinius 
iš beneficijų gaunamas paja
mas. Nereikia aiškinti, kiek 
toks apaštalavimas galėjo būti 
lietuvių tautai naudingas. 
Krikščionių ir parapijų skai
čius didėjo labai palengva.

Praėjus beveik 150 metų po 
Lietuvos oficialaus krikščio
nybės įvedimo, katalikybė Lie
tuvoje vos vegetavo. Tokioje 
būklėje lietuvių tauta buvo 
užklupta reformacijos, kurią 
iš vakarų į Lietuvą atnešė Lie
tuvos didikai. Labiausiai re
formacijos buvo paliesta Že
maitija.

Vysk. M. Valančius “Žemai
čių vyskupystėje” rašė, kad re
formacijai įsisiūbavus Žemai
čių vyskupijoje buvo likę tik 
septyni kunigai. Kadangi para
pijos ir žymi dalis šventovių 
buvo remiamos krašto didikų, 
tai jos lengvai buvo perleis
tos reformatams. Pagaliau, 
reformacijos bangai atslūgs- 
tant, katalikybės grįžimas į 
Žemaitiją vyko labai pamažu. 
Trūko kunigų, mokančių lie
tuvių kalbą. Nebuvo ir religi
nės literatūros lietuvių kal
ba. Tik XVI š. gale pasirodė 
kanauninko Daukšos iš lenkų 
kalbos išversta “Postilė”, bet 
ir iš jos buvo maža naudos, 
nes tauta buvo beraštė.

Be savos inteligentijos
Reikia laikyti istoriniu pa

radoksu, kad didžiulės Lietu
vos valstybės pagrindinis 
ramstis — lietuvių tauta be
veik neturėjo savo inteligen
tijos. Didikai, bajorai, dvasiš
kąja ir negausi šviesuomenė 
buvo sulenkėję ir labiau sie
lojosi Lenkijos karalystės ne
gu lietuvių tautos likimu. Po 
kelių šimtų metų veikusios 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

baudžiavos ir lenkinimo, po 
paskutinio Lietuvos padalini
mo 1895 m. lietuvių tauta jau 
buvo galutinai užguita, sken
dėjo tamsoje, kurią dar didino 
išsiplėtęs alkoholizmas. Lie
tuvis buvo nuvertintas iki dar
binio gyvulio. Su juo panašiai 
ir buvo elgiamasi. Lietuvis 
baudžiauninkas buvo visiško
je pono malonėje. Jį galėjo 
parduoti ir pirkti, kruvinai 
nuplakti ir net nužudyti, ne
nešant prieš ano meto įstaty
mus jokios atsakomybės. Vaka
rų Europos istorikai ir kultū
rininkai jau buvo iškėlę min
tį, kad reikia pasiskubinti su
rinkti lietuvių tautos kultū
rinį palikimą, nes ši tauta jau 
pasmerkta žūti. Tačiau lietu
vių tautos sąmonė vis dar kait
riai ruseno kaimo gilumoje, 
šiaudinėse pastogėse.

Nužmogintam lietuviui buvo 
likusios dar dvi užuovėjos — 
šventovė ir karčiama. Deja ir 
iš jų norimos pagalbos nesu
laukė. Per šventovę buvo sklei
džiamas lenkinimas, o per kar- 
čiamą — moralinis nuosmukis.

Atrodė, kad tokiose sąlygose 
atsidūrusi tauta neišvengia
mai turėjo žūti. Kada tai tu
rėjo įvykti, buvo tik laiko 
klausimas. Priešmirtinė ago
nija jau buvo prasidėjusi ir 
nesustabdomai artėjo tautos 
mirtis.

Šviesus meteoras
Bet štai šioje tamsoje ir ne

viltyje tartum paties dangaus 
siųstas šviesus meteoras neti
kėtai nukrito į patį Žemaitijos 
vidurį — didysis žemaitis vys
kupas Motiejus Valančius. Jo 
asmenybė yra tikras fenome
nas, kokį tauta išaugina gal 
tik vieną kitą per šimtmečius. 
Atėjęs iš tamsoj paskendusio 
kaimo, šis Žemaitijos sūnus 
savo gabumais ir nuostabiu 
darbštumu baigė ne tik kuni
gų seminariją, bet įsigijo 
doktoratą, tapo Dvasinės aka
demijos profesorium, kunigų 
seminarijos rektorium ir pa
galiau vyskupu.

Nuostabiausia, kad vysku
pas Valančius, neturėdamas 
nei ginkluotos armijos, nei 
vienminčių organizacijos, pats 
vienas atsistojo tautos prieš
akyje, teisingai supratęs sa
vo paskirtį, tartum su išanks
tiniu paruoštu savo veiklos 
planu, kurį vykdė su neatlai- 
džiu užsispyrimu ir pasišven
timu. Šį planą jis pilnai įvyk
dė, kiek tai buvo įmanoma pa
daryti žmogaus amžiaus ir esa
mų sąlygų ribose. Jei ne 1863 
m. sukilimas, vyskupas Valan
čius tikriausiai būtų ir toliau 
laviravęs pro carinės Rusijos 
valdžios suvaržymus ir dar 
daugiau būtų nusipelnęs K. 
Bendrijai ir savajai tautai.

Šventovė ir karčiama
Vos pradėjęs ganytojo pa

reigas, vyskupas Valančius 
nedelsdamas kreipė visą savo 
dėmesį į jau minėtas dvi in
stitucijas: šventovę, kuri ne
pajėgė pilnai atlikti savo pa
skirties, ir karčiamą, kuri 
negailestingai kirto paskuti
nes lietuvybės šaknis.

Norėdamas pakelti morali
nę žmogaus vertę, Valančius 
pradėjo negailestingą kovą 
su girtuoklyste. Buvo visoje 
vyskupijoje pristeigta blai
vybės draugijų, į kurias bu
vo raginami rašytis visi pa
rapijiečiai. Šias draugijas 
kontroliavo ir jom vadovavo 
dvasiškija. Šis Valančiaus žy
gis buvo nuostabiai veiksmin
gas. Per keliolika metų Žemai
tija tapo blaivininkų kraštu. 

Pats vyskupas akyliai prižiū
rėjo, kad blaivybės akcija bū
tų intensyviai vykdoma. Jei 
matė, kad kurioje nors para
pijoje vis buvo girtuokliauja
ma, pats bandė asmeniškai 
savo aveles paveikti. Pavyz
džiui, Valančius sužinojo, kad 
Šatės parapijoje žmonės vis 
nugeria. Pirmai progai pasi
taikius, jis pats šatiškius 
aplankė ir iš sakyklos į juos 
maždaug tokiais žodžiais pra
bilo: “Girdėjau, kad jūs, mieli 
šatiškiai, vis dar arielką tebe- 
srebiate. Pasižadėkite dau
giau jos nebegerti. Ką aš pa
sakysiu Ponui Dievui pas jį nu
vedęs jūsų girtas dūšeles?” Po 
šių žodžių vyskupas sakykloje 
atsiklaupė ir ėmė melstis. O 
parapijiečiai pagalvojo, kad 
vyskupėlis verkia už jų nuodė
mes. Vieni kitiem kumšterėję 
į šonus, vyrai, kaip mūras kri
to ant kelių ir užgiedojo “Die
vas mūsų prieglauda”.

Taip Valančius be filosofa
vimo, paprastais žodžiais mo
kėdavo paveikti savo tautie
čius. Ar po šio įvykio šatiš
kiai nustojo degtinę maukę, 
istorija nerašo.

Beveik po pusės šimtmečio 
Amerika bandė blaivinti ame
rikiečius. Šiam tikslui buvo 
išleisti griežti įstatymai ir 
sumobilizuoti tūkstančiai po
licininkų. Visa ši jėga nesu
gebėjo padaryti to, ką padarė 
pats vienas vyskupas Valan
čius savo sumanumu ir morali
niu svoriu. Jis perauklėjo ir 
nublaivino visą savo vyskupi
ją.

Nemažesni nuopelnai pri
skirtini Valančiui jo padary
tuose pakeitimuose vyskupijos 
šventovėse. Jis Žemaitijos 
šventoves pavertė lietuvybės 
židiniais. Kunigams įsakė ne 
tik sakyti pamokslus lietuviš
kai, bet ir prie kiekvienos 
parapijos steigti lietuviškas 
mokyklas. Kad švietimo dar
bas būtų našesnis, Valančius 
reikalavo iš savo kunigų, kad 
ir jie patys šviestųsi. Anot 
jo paties žodžių, kunigas ne
turi būti vien Mišių “meist
ras”, bet ir sąmoningas Dievo 
žodžio skelbėjas, šviesos ne
šėjas. Šiuose, įpąręigojimuę; 
se Valančius buvo griežtas 
ir neatlaidus.

Tautos švietėjas
Kaip tikras sielų ganytojas 

Valančius rūpinosi, kad visa 
tauta būtų ne tik pamaldi, bet 
ir šviesi. Šio tikslo siekdamas, 
jis rūpinosi savo žmones iš
mokyti skaityti ir rašyti. Jau 
po ketverių metų vyskupavimo 
Valančius savo raštu Kauno 
gubernatoriui pranešė, kad 
vyskupijoje veikia 197 mokyk
los su 6.000 mokinių.

Plėsdamas mokyklų tinklą, 
Valančius rūpinosi, kad žmo
nės, išmokę rašto, turėtų ką 
lietuviškai skaityti. Šiai spra
gai užpildyti jis parašė visą 
eilę pasaulietiškų ir religinio 
turinio knygų bei knygelių. 
Kad savo religiniame gyveni
me tikintieji turėtų iš ko pa
simokyti šventumo, Valančius 
parašė knygą apie šventųjų 
gyvenimą, ją pavadinęs “Šven
tųjų žyvatai”. Kaip visos, taip 
ir ši knyga buvo atspausdinta 
žemaičių tarme, nes ji pirmo
je eilėje buvo skirta žemai
čiams. Kitas stambus Valan
čiaus veikalas buvo dviem to
mais atspausdinta “Žemaičių 
vyskupystė”. Kritikai prisika
bino, kodėl Valančius šį svar
bų istorinį vyskupystės apra
šymą išleido lietuvių kalba. 
Girdi, kas ją skaitys? Bet Va
lančius buvo kitokios nuomo
nės. Jis žinojo, kad gal 3% (Že
maitijos bajorai) mokėjo len
kų kalbą. O ir žemaičių dau
guma turėjo pažinti savo vys
kupiją bei žinoti jos praeitį.

Be čia jau paminėtų leidi
nių, Valančius parašė ar iš 
kitų kalbų išvertė kelisdešimt 
pasaulietinio ir religinio tu
rinio knygų, vadovėlių, bro
šiūrų. Labiausiai Valančius 
išgarsėjo savo pasakojimu “Pa
langos Juzė”, “Vaikų knyge
lė”, “Paaugusių žmonių kny
gelė”, “Antano tretininko pa
sakojimais” ir kantičkom, ku
rios buvo paplitusios visoje 
Lietuvoje. Tokiu būdu prie 
parapijų veikusios mokyklos 
įveikė amžius egzistavusį mū
sų tautoje analfabetizmą.

Po 1863 m. sukilimo už
draudus lietuviškų raštų 
spausdinimą lotyniškomis 
raidėmis, Valančius nesusto-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Žymusis Lietuvos vyskupas MOTIEJUS VALANČIUS, paruošęs dirvą 
tautinio atgimimo laikraščiui “Aušra” bei jo sąjūdžiui visame krašte

Rusų spauda apie įvykius Lietuvoje
Laisvės kovotojų pastangos ir okupacinės valdžios grasinimai

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” sausio 29 d. lai
doje rašė: “Lietuvoje renkami 
parašai po atviru Garbačiovui 
laišku ir jau į Vakarus pateko 
šio laiško tekstas:

‘Visi kraštai mini savo ne
priklausomybės dieną — Len
kija, Suomija ir kiti. Kodėl 
gi lietuviai šios teisės neturi? 
Pats Leninas sakė, kad paverg
tų tautų nacionalizmas yra tei
giamas reiškinys, tačiau šian
dien tai yra laikoma kriminali
niu nusikaltimu Lietuvoje. 
KGB jau kai kuriuos iš mūsų 
perspėjo, kad mes neminėtu
me Vasario 16 dienos, grasino 
bausmėmis.

Iš anksto pranešame, kad 
vasario 16 dieną Lietuvos ne
priklausomybes 70 metų su
kakčiai paminėti mes padėsi
me gėles ant nepriklausomy
bės aktą pasirašiusio Jono 
Basanavičiaus kapo, ant kapų 
karių, žuvusių dėl nepriklau
somybės, prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo, prie dabar 
uždarytos katedros, kur yra 
palaidotas Vytautas Didysis 
ir prie kitų lietuvių veikėjų 
kapų, prie “Naručio” viešbu
čio, kur buvo paskelbtas ne
priklausomybės aktas, o 19.30 
v. melsimės Šv. Onos ir Šv. Mi
kalojaus šventovėse už visus, 
kurie žuvo dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Kaunas irgi pa
dės gėles prie nežinomo ka
reivio kapo, kuris buvo Stali
no laikais sunaikintas, prie 
tuo pačiu metu sunaikinto 
Laisvės paminklo ir prie Mai
ronio paminklo. Bus meldžia
masi Vytauto Didžiojo šven
tovėje.

Prašome generalinį sekre
torių pažaboti savo adminis
traciją Lietuvoje, kad ji žmo
nių, kurie nori taikingai pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės dieną, neterorizuotų.’

Gruodžio pradžioje po šiuo 
laišku buvo 77 parašai, jų 
tarpe penkių dvasiškių. Sau
sio 8 d. kratos metu pas buvu
sį politkalinį Petrą Cidziką 
(tai vienas iš keturių asme
nų, pasirašiusių kvietimą į 
rugpjūčio 23 d. demonstraci
ja) šis laiškas buvo atimtas 
ir jame jau buvo per 100 pa
rašų.

Šios kratos smulkmenas mes 
sužinojome iš Maskvos tarp
tautinio žmogaus teisių komi
teto:

Kratą darė Lietuvos proku
ratūros ypatingai svarbiems 
teisiniams reikalams prokuro
ras Brikauskas ir MVD tarnau
tojai J. Lauka-ir J. Topolevas. 
Iki kratos Cidzikas buvo be 
pertraukos tris dienas seka
mas. Kai jis grįžo namo, ten 
jau stovėjo juoda “Volga”. Kra
ta prasidėjo 15.30 ir baigėsi 
19.10. Sprendimas (daryti kra
tą) datuotas sausio 5 d. Buvo 
pareikalauta atiduoti medžia
gą, turinčią ryšį su “LKB kro
nika”, ir kitokią priešsovie- 
tinę medžiagą. Iš kratos eigos 
buvo galima spręsti, kad slap
ta krata buvo padaryta anks
čiau. Pvz. kai Topolevas norė
jo leistis į rūsį, jam draugai 

pasakė: ‘Nereikia. Ten nieko 
nėra.’ (.. .).

Tuoj po šios kratos laišku į 
Gorbačiovą kreipėsi Nijolė 
Sadūnaitė. Trumpai paminė
jusi bendro laiško turinį, jį 
dar papildė:

‘Su mumis bus visi, kurie 
nori bendrai pagerbti mums 
taip brangią dieną gėlėmis 
ant kapų ir istorinių pamink
lų. Tikriausiai ten bus ir tie, 
kurie norės išreikšti savo įsi
tikinimą atskirti Lietuvą nuo 
Sovietų Sąjungos. Kaip viena, 
taip ir kita yra pilnai teisinga 
ir garantuota Sovietų Sąjun
gos ir jos respublikų konsti
tucijose. Prašome Jus, gene
ralinis sekretoriau, apginti 
mūsų teisę išreikšti viešuose 
susirinkimuose mūsų nuotai
kas ir įsitikinimus Lietuvos 
nepriklausomybės dieną’ (...).

Pasirašiusiems bendrą laiš
ką valdžia nusprendė pritai
kyti tokį patį metodą, kuris 
jau buvo išbandytas Rygoje: 
pašalinti juos bent trumpam 
laikui iš Lietuvos. (. . .) Taip 
ji nusprendė pasielgti su Pet
ru Gražuliu, kataliku-aktyvis- 
tu, dirbančiu Sasnavos baž
nytkaimio šventovėje. (...) 
Pašauktas kariniam parengi
mui Gražulis atsakė atviru 
laišku krašto apsaugos minis- 
teriui Jazovui.

Gražulis neabejoja, kad 
kvietimas yra tik būdas jį 
izoliuoti tam laikui, kai bus 
ruošiamasi švęsti ir švenčia
ma Lietuvos nepriklausomy
bės diena. Jo laiškas ministe- 
riui buvo proga priminti ty
čiojimąsi iš tikinčiųjų lietu
viu kariuomenėje. Kaipo pa
vyzdį jis paminėjo likimą dvie
jų jaunų kareivių, žuvusių pra
ėjusį rudenį. Ričardas Griš- 
naitis iš Kybartų palaidotas 
spalio 29 d. ir Antanas Svin- 
kūnas iš Alytaus rajono — lap
kričio 17 d. Abiejų giminėms 
buvo pasakyta, kad kareiviai 
pasikorė, bet tuo niekas netiki, 
nes jie buvo tikintys katalikai. 
Nenorėdamas nei žūti, nei bū
ti okupantu, Gražulis atsisakė 
priimti karinį bilietą”.

Maskvos žiniaraštis
Maskvoje viešai leidžiamas 

(redaktorius Aleksandras Pod
rabinek), tačiau be sovietų 
valdžios sutikimo, savaitinis 
žiniaraštis “Ekspress-Kroni- 
ka”rašo:

“Sausio 26 d. Kapsuko (Ma- 
riampolės) mieste Lietuvoje 
turėjo įvykti P. Gražulio teis
mas, kuris buvo kaltinamas 
pagal Sov. Lietuvos Baudžia
mojo kodekso 211 straipsnį 
(atsisakymas dalyvauti kariš
kuose pratimuose). Iš Mask
vos į Kapsuką atvyko Kiril Po
pov, Evgenia Debrianskaja, 
Dmitrij Pergament, tačiau į 
teismo salę nebuvo įleisti. 
Protesto ženklan prie teismo 
rūmų įvyko demonstracija, ku
rioje dalyvavo D. Pergament, 
Anna Jermolajeva ir Vladimir 
Jaremenko. Demonstrantai 
nešiojo plakatus su įrašais: 
‘KGB šalin iš teismo salės’, 
‘Laisvę Petrui Gražuliui’, ‘Te

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

savanorių kapinėse, karo mu
ziejaus sodelyje ir Maironio 
paminklo Kaune.

Tokiais planais labai susirū
pino okupacinė valdžia, vei
kianti ypač per KGB. Jos parei
gūnai iš anksto perspėjo kai 
kuriuos disidentus nereng
ti jokių demonstracijų. Kom
partijos centro komitetas įsa
kė visose darbovietėse pa
skelbti šį kreipimąsi: “Bet 
koks Vasario 16-tos dienos pa
minėjimas yra šventvagiškas 
tarybiniam žmogui. Tai antita
rybinis aktas. Religiniai fana
tikai stengsis išprovokuoti 
sambūrius, padėti gėles prie 
buržuazinių veikėjų kapų, ga
li būti atsišaukimų ir t.t. Mo
bilizuoti darbo žmones, kad ne
būtų nacionalistinių prieta
rų atgaivinimo”.

Vykdomasis Vilniaus komi
tetas sukvietė dvasiškijos at
stovus, juos informavo apie su
sidariusią būklę ir įsakė per
spėti visuomenę, kad nedaly
vautų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose. Sausio 27 
d. buvo sukviesti visi Lietu
vos vyskupai (neatvyko vysk. V. 
Sladkevičius ir vysk. A. Vai
čius). Jiems buvo aiškinama, 
kad karo metais šimtai kuni

gyvuoja laisva Lietuva’, ‘Pet
rai — mes su tavimi’. Visi de
monstracijos dalyviai buvo su
laikyti ir pristatyti į milicijos 
skyrių. D. Pergamentui buvo 
pasiūlyta parašyti paaiškini
mą, tačiau šis atsisakė. Sulai
kytuosius po valandos paleido. 
P. Gražulio teismas buvo ati
dėtas ligi vasario 2, antradie
nio, neva todėl, kad nepasiro
dė du svarbūs liudininkai, ta
čiau, pasak mūsų korespon
dentų, tikra teismo atidėjimo 
priežastimi buvo vietinės val
džios baimė, kad Gražulio by
los aplinkybės nebūtų plačiai 
išgarsintos”. Demonstracijoje 
prie teismo rūmų dalyvavo 
apie 200 asmenų”.

Telefoniniai pranešimai
Ryšium su minėtais įvykiais 

“Ruskaja Mysl” bendradarbis 
Aleksandras Ginzburgas kas 
dieną gauna žinias iš Lietu
vos. Telefoniniai pranešimai 
ne visada būna gerai girdimi, 
todėl gali būti klaidų nežino
mų pavardžių rašyme, o kai ku
rias pavardes dėl blogo tele
foninio ryšio visai reikėjo pra
leisti. Visi įvykiai ir pilni 
laiškų tekstai yra paskelbti 
Maskvos “Glasnost” 10-toje 
laidoje.

Ryšium su Vasario 16 minė
jimu Sadūnaitę nuolat seka 
KGB šnipai. Buvo tardomi Ro
bertas Grigas, Vytautas Bogu
šis, Jadvyga Bieliauskienė, 
Povilas Pečeliūnas, Antanas 
Terleckas. Buvo sulaikyti ir 
minėtieji Maskvos bei Lenin
grado rusai — žmogaus teisių 
gynėjai.

Suimtuosius tardė kagėbis
tai — Verbickas, Zenkevičius, 
Vidzanas, Pilelis, Jurkštas 
ir Bakučionis.

Vilniaus universitete, vi
sose įmonėse ir įstaigose bu
vo skaitomas Lietuvos kompar
tijos centro komiteto raštas, 
kuriame grasinama: jeigu kas 
nors priartės prie ruošiamų 
demonstracijų, bus automatiš
kai pašalintas iš universite
to arba darbo. Šį raštą Vil
niaus universitete skaitė pro
rektorius Sodavičius, o ateiz
mo muziejuje (Šv. Kazimiero 
šventovėje) — M. Senkevičius.

Valkininkuose, Vilniuje ir 
kitur sovietai renka parašus 
po pareiškimu, kad Lietuva 
nori likti Sovietų Sąjungos 
dalimi. Tai daroma taip: prieš 
išmokant algą pakišamas šis 
pareiškimas ir tik pasirašius 
yra išmokamas atlyginimas.

Gajauskas tremtyje
Gandai apie Balio Gajausko 

paleidimą iš tremties nepasi
tvirtino. Biuletenis “Žinios 
iš Sov. Sąjungos”, kuris šiems 
gandams davė pradžią, šią 
klaidą atitaisė: “Baliui Ga
jauskui buvo pasiūlyta emi
gruoti tiesiai iš tremties. 
Jo žmona Irena Gajauskienė 
pradėjo rinkti dokumentus. 
Pats B. Gajauskas kol kas te
bėra tremties vietoje”.

Gajauskas sovietų kalinimo 
institucijose išbuvo35 metus.

J.B. 

gų mirė Sibire kaip tremtiniai; 
to reikia išvengti dabar - bū
ti lojaliais sovietinei valdžiai. 
Sausio 28 d. buvo sukviesti Vil
niaus klebonai, kurie buvo pri
grasinti vengti išsišokimų šven
tovėse, neįsileisti su pamoks
lais “ekstremistų”. Pagaliau 
sausio 29 d. buvo sukviesti vi
karai ir buvo painformuoti, kad 
jie bus sekami ir jų pamokslai 
rekorduojami.

Lietuvių pasiruošimais Va
sario 16-tajai susirūpino ir 
Maskva. Turimomis žiniomis, 
Lietuvoje lankėsi Sov. Sąjun
gos prezidentas A. Gromyka ir 
pasisakė prieš nacionalisti
nes apraiškas. Esą sovietinė 
valdžia Lietuvoje niekad ne
buvo tokia stipri kaip dabar. 
Bet koks priešinimasis jai esąs 
beprasmiškas.

Didėjant įtampai, sklido ži
nia, kad sovietinė valdžia ruo
šiasi paskelbti Lietuvoje karo 
stovį. Vėliau buvo kalbama 
apie išimties stovį.

Užpuolė Sadūnaitę
Vasario 6 d., apie 11 v.r., Vil

niuje buvo užpulta Nijolė Sa- 
dūnaitė, ėjusi šaligatviu. Tą 
dieną ji rengėsi važiuoti į Ru
daminą paminėti antrųjų a.a. 
kun. J. Zdebskio mirties meti
nių. Pasimeldusi Aušros Var-
tuose, ji ėjo A. Mickevičiaus 
paminklo link. Sustojo tele
fono būdelėje pasikalbėti su
broliu. Pamačiusi prie būde
lės stovintį seklį, ji šyptelė
jo. Kai tas suriko “ko šypsai
si”, N. Sadūnaitė paklausė: 
“Tai ką, šypsotis uždrausta?” 
Seklys pagrasino jai, sakyda
mas: “Užmušime”. Ją, toliau 
einančią, pasivijo minėtasis 
seklys ir kitas jaunas vyras. 
Vienas jų smogė jai j krūtinę 
ir pabėgo. Sustojo pravažiuo
jantis automobilis, kuriame 
sėdėjo trys rusai - vyras ir dvi 
moterys. Jie paklausė, kas čia 
darosi. N. Sadūnaitė atsakė: 
“Perestroika”. Automobilis nu
važiavo, o Sadūnaitė parėjo na
mo. Po šio incidento ji pareiš
kė: “Jeigu mane užmuš, kaip 
žadėjo, ar kokią avariją pada
rys, žinokite be jokių abejo
nių, kad tai KGB darbas”. Taip 
pat savo pažįstamiems ji sakė: 
“Gavau į kailį. Į sveikatą!”

Šios informacijos gautos iš 
patikimų šaltinių per Lietu
vių informacijos centrą Niu
jorke ir per Baltiečių santal
kos biurą Štrasburge. M.

Laiškas iš Lietuvos
GERBIAMAS PRANAI,

Iš anksto noriu atsiprašyti už 
galimą sveikinimo pavėlavimą, 
nes laišką už Atlanto rašau pir
mą kartą. Štai jau pusė metų pra
ėjo, kai mudu išsiskyrėme prie 
“Lietuvos” viešbučio - Jūs grįžo
te pas žmoną, vaikus, vaikaičius. 
Tegul šis laiškas bus kaip prabė
gusios vasaros prisiminimų la
šelis:

“O tėviške, nuvirtęs vartę stulpe, 
nulūžęs šaukšte, peili bei kriaunų, 
takeli, dingstantis vaikystės 
soduos, 
kur šviečia motinos graži galva. 
O tėviške, suskilus tėvo klumpe, 
puodeli šilto pieno vakare, 
sesers maldaknyge, elementoriau, 
į dilgėles nukritęs obuoly”.
Gal šios mūsų poeto eilutės grą

žino Jus nors minutėlei į Lietuvą, 
į vaikystę. Nežinau, ar išliko ma
no veidas ir vardas Jūsų atminty
je - juk po tokių įtemptų dienų, 
kokias jūs praleidote šią vasarą 
tėviškėje, atmintyje išlieka tik 
tai, kas buvo maloniausia arba 
skaudžiausia.

Prisimenu mūsų išvyką į Jūsų 
gimtinę, apsilankymą Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje bei pas mus 
namuose. Ir džiugu, kad mes ra
dome bendrą kalbą, kad pokalby
je nesistengėme jieškoti to, kas 
ne taip baisiai degina ir skauda, 
kaip Lietuva, o kalbėjome atvirai, 
nuoširdžiai atverdami širdis.

Nors pats Jūs dabar gyvenate 
už Atlanto, bet Jūsų šaknys Lietu
voje. įskiepykite meilę Lietuvai 
savo vaikams, o svarbiausia - vai
kaičiams, kad žodis Lietuva jiems 
nebūtų tik tuščias garsas, papa
sakokite jiems, kaip malonu per
eiti per rasotą tėviškės žolę ba
sam, praustis lietuje ir daug daug 
savos vaikystės atsiminimų.

Leiskite vaikams ir vaikaičiams 
aplankyti Lietuvą, nes išeivija 
be Lietuvos - kaip medis be šaknų.

Prašau galvoti, kad mano asme
nyje Jūs įsigijote naują draugą, 
kurio namų durys visados atviros 
Jums, Jūsų žmonai, vaikams, vai
kaičiams bei draugams, panoru- 
siems susitikti su Lietuva.

Tu niekados neprivalai būt pa
dalinta; tėvyne mūsų, meile ir 
likime! N.N.,

Vilnius. Lietuva
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PAVERGTOJE H/Yffil
BASANAVIČIAUS BIUSTAS

"Literatūros ir meno” 1987 m.
52 nr. uteniškis Matas Salagi- 
ris siūlo gelbėti sovietinio kar
vedžio Jeronimo Uborevičiaus 
Utenoje užgožtą dr. Joną Basa
navičių. Prie Utenos gimęs revo
liucinės sovietų armijos vadas 
J. Uborevičius, ištikimai tar
navęs kompartijai, pateko į Sta
lino nemalonę ir buvo sušaudy
tas 1937 m. pradžioje. Prieš ke
letą metų Utenos centre jam bu
vo pastatytas paminklas, užgo
žęs ant kalnelio stovintį mažes
nį dr. J. Basanavičiaus biustą. 
M. Salagiris primena uteniš
kiams, kad prie tos pačios dr. J. 
Basanavičiaus gatvės tolėliau į 
rytus yra trikampė medžiais ap
augusi aikštelė, kurioje kadaise 
buvo I D. kare žuvusių vokiečių 
karių kapai. Dabar ta gražiai 
sutvarkyta aikštelė prašyte pra
šosi paminklo. M. Salagiris siū
lo: “Daugelio uteniškių nuomo
ne, J. Basanavičiaus biustui — 
tai pati tinkamiausia vieta. Ne
reikia nė architekto akies. To
kiai minčiai, beje, nepriešta
rauja nė miesto vykdomasis ko
mitetas, tik šnekos vis lieka šne
komis ... O lėšų šiam gražiam 
darbui, manau, surastų Lietuvos 
kultūros fondo rajono skyrius”.

ANT ŽYDŲ KAULŲ
Aldona Aleksėjūnienė, dir

banti Prienų rajono laikraštyje 
“Naujas gyvenimas”, 1987 m. 
gruodžio 15 d. visai Lietuvai 
skirtame “Valstiečių laikraš
tyje” atskleidžia neįtikėtiną 
žydų kapinių tragediją Prienuo
se. Tos žydų kapinės pokaryje 
buvo sulygintos su žeme ir pa
verstos aikšte, kurioje planuo
tojai dabar nutarė pastatyti 
vaikų darželį. Spalio pradžio
je statybininkų pradėtas pušų 
pjovimas atnešė protesto laiš
kų bangą “Naujo gyvenimo” re
dakcijom Senieji gyventojai 
buvo susirūpinę ne pušimis, o 
išlygintoje aikštėje esančiais 
žydų kaulais. Žmonių sąmonėje 
kapinės visada yra šventa, ne
liečiama vieta. Protestai pasie
kė ir vykdomąjį Prienų miesto 
komitetą. Jo pirm. A. Matulevi
čius, architektas K. Lupeikis, 
statybos skyriaus darbuotojas G.

J. Vabuolis, statybininkų kompąr-,;. 
tijos sekr. A. Aukštakalnis ir

* vyr. inž. A. Zdanys, atsinešę dar
želio planus "Naujo gyvenimo” 
redakcijon, aiškino, kad žmonių 
perspėjimai dėl kapaviečių ne
pagrįsti. Nėra jokio jų registra
cijos pažymėjimo. Kitokios nuo
monės buvo seniausios tos gat
vės gyventojos, prikėlusios iš 
atminties ir A. Aleksėjūnienei 
pateikusios ten prieš karą pa
laidotų žmonių vardus, nubrai
žiusios kapaviečių schemą, įro- 
džiusios, kad statybininkams 
teks judinti žmonių kaulus .. .

TEISINGI PROTESTAI
“Naujo gyvenimo” redakcija 

suorganizavo dešimtį dienų tru
kusį gyventojų protestą laiškais. 
Tačiau ir šį kartą jų priekaištai, 
kad ruošiamasi išniekinti kapa
vietes, buvo atmesti. Vykdomojo 
komiteto pirm. A. Matulevičiaus 
pavaduotoja R. Vintienė vadovų 
vardu atsikirto: “Negi 15 žmo
nių komisija, rinkusi darželiui
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vietą, kvaila? ...” Prienų rajono 
kompartijos komitetas netgi už
draudė išspausdinti pranešimą 
apie turėtą pokalbį šiuo klausi
mu. Pasak žurnalistės A. Aleksė
jūnienės, tada prabilo ten pa
laidotų žydų kaulai: “Buvo lap
kričio 11-oji. Dar po dienos iš 
ekskavatorių kaušų į savivartes 
pabiro kaulai. Kaukolės. Smėlį 
su žmonių palaikais mašinos py
lė statybvietės patvory, kaulai 
pabiro ant šaligatvio ...” Pla
nuotojų padarytą klaidą tada 
pripažino iš Vilniaus atvykęs 
Lietuvos statybos reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas 
V. Parčiauskas: “Vieta darže
liui nebloga. Bet pirmiau rei
kėjo palaikus iškelti. Pagarbiai, 
kaip dera gerbiant žmogaus at
minimą. Šiuo atveju apie kultū
rą ir etiką iš viso užmiršta ...” 
Statybininkų kompartijos sekr. 
A. Aukštakalniui nemalonus bu
vo A. Aleksėjūnienės klausimas: 
“Ar gerai, vyrai, kad vaikai, kas
dien šiuo keliu į mokyklą einan
tys, tokius suaugusiųjų darbus 
mato? ...” A. Aleksėjūnienė 
rašinį apie žydų kaulus užbai
gia išradingo partiečio A. Aukš
takalnio atsakymu: “Ne! Tuoj 
pat nurodysime sumesti į dėžes 
ir užkasti masinių žudynių vie
toje ...”

LAIMĖJO “SPORTAS”
Daugkartiniu Lietuvos stalo 

teniso čempionu tapo E. Zaka- 
rianas, 1976 m. pabaigoje iš Jere
vano atvykęs Kaunan ir įsidarbi
nęs F. Dzeržinskio staklių ga
mykloje. Kauno miesto sporto 
komitetas atėjūnui jau 1979 m. 
parūpino kooperatinį butą. Kai 
pernai buvo teisiami asmenys, 
vogę pramoninį sidabrą iš Kau
no radijo gamyklos, kaltinamų
jų suole atsidūrė ir apsukrusis 
E. Zakarianas, padėjęs kaimy
nui parduoti pavogtą sidabrą. 
Teismas stalo teniso čempioną 
E. Zakarianą pripažino kaltu ir 
jam paskyrė bausmę, nesusiju
sią su laisvės atėmimu. Sovietų 
Sąjungos sporto komitetas 1987 
m. rugsėjo 23 d. už įvykdytą kri
minalinį nusikaltimą iš E. Za- 
kariano atėmė visus sportinius 
vardus, iš savo narių sąrašo jį 
išbraukė ir Sovietų Sąjungos 
kompartija. Šia proga kritišką 
straipsnį apie E. Zakariano ne- 
sportišką elgesį paskelbė Vil
niuje leidžiamas “Sportas”. 
Laikraštis priminė skaitytojams 
dažnus E. Zakariano grasinimus 
išvažiuoti iš Lietuvos, jeigu ne
bus patenkinti jo reikalavimai, 
drąsų teigimą, kad be jo žus te
nisas Lietuvoje. E. Zakarianui 
nepatiko “Sporto” puslapiuose 
po “sidabro bylos” atskleistas 
tikrasis jo veidas. Jis kreipėsi 
į teismą, reikalaudamas, kad 
“Sporto” redakcija atitaisytų 
neteisėtą asmeninės jo garbės 
pažeidimą. “Sporto” laikraštis, 
leidžiamas nuo 1956 m., pirmą 
kartą susilaukė tokios netikė
tos bylos. Ją pralaimėjo buvęs 
sportininkas E. Zakarianas, ne
tekęs visų sportinių vardų. Liu
dininkai įrodė, kad šis atėjū
nas iš Armėnijos, kopdamas į 
sporto aukštumas Lietuvoje, 
savo siekius iš tikrųjų dangstė 
įvairiais reikalavimais ir gra
sinimais. Sportinė E. Zakariano 
karjera baigta. y

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 
1988 metais
KVIEČIAME!

KVIEČIAME! 
KVIEČIAME!

8. Liepos 6-20
9. Liepos 20 - rugpjūčio 2

10. Rugpjūčio 3-18
11. Rugpjūčio 11-27
12. Rugsėjo 2-16
13. Spalio 7-21
14. Gruodžio 27 - sausio 10

1989 m.
). LĖKTUVŲ LINIJOS: Air France,

Poezijos konkurso dalyviai Vasario 16 gimnazijoje. Iš kairės: M. Šriote- 
ris, R. Klimaitis, S. Makutėnaitė, E. Ederytė, T. Hermanaitė; II eilėje:
V. Jocys, R. Sakutė, K. Vygantaitė

Hamilton, Ontario
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

rengėjai vasario 6 d. Hamiltone 
turėjo pasitarimus su JAV ir Ka
nados LB krašto valdybų atstovais. 
Pasitarimuose dalyvavo apie 30 
asmenų. Iš JAV buvo atvykęs JAV 
LB krašto v-bos administratorius 
inž. Alg. Gečys ir JAV kultūros 
tarybos pirm. Ingrida Bublienė. 
Kanados LB atstovavo krašto v-bos 
pirm. Vyt. Bireta, vicepirm. adv. 
Joana Lasienė, kultūros komisi
jos pirm. Rasa Kurienė ir v-bos 
ižd. J. Krištolaitis. Čia buvo ap
tarti visi su taut, šokių šventės 
rengimu iškilę nauji reikalai. Ta 
proga Hamiltono apylinkės pirm. 
B. Mačys įteikė šventei paremti 
$1000 čekį, o K. Deksnys perda
vė komitetui iš Edmontono lietu
vių parvežtas aukas šventei -$525.

MINĖDAMA a. a. JONO MIKŠIO 
penkerių metų mirties sukaktį, 
velionies žmona Antanina Mik
šienė paaukojo įvairioms lietu
vių institucijoms $325. Religinė 
šalpa gavo $50, Aušros Vartų pa
rapija - $50, Kanados lietuvių 
fondas - $50. Tautos fondas - $50, 
savaitraštis “Tėviškės žiburiai” 
- $50, misijos - $50 ir “Gintariniai 
aidai” (liet, radijo programa Ha
miltone) - $25. Kovo 4, penktadie
nį, 7 v. vakaro, AV šventovėje mi
rusio intencija bus atnašaujamos 
šv. Mišios. Buvę velionies artimie
ji ir visi prisimenantys tą daug 
nusipelniusį hamiltonietį prašo
mi dalyvauti Mišiose.

ELENA GUD1NSKIENĖ, pa 
kviesta taut, šokių šventės komi
teto, organizuoja į šventę atvyks
tančių iš Pietų Amerikos ir Euro
pos šokėjų apgyvendinimą priva
čiuose namuose. Iš tų kraštų at
vykstantį jaunimą, kurių yra net 
šešios grupės, norima apgyven
dinti privačiai pas žmones; kur 
Jie galėtų gauti pilną globą: Ha- 
njįRoniečiai, ęsant svarbįąm rei
kalui, visada yra parodę savo tau
tinį solidarumą ir lietuvišką sve
tingumą. Yra jau gauti atvykstan
čiųjų vardiniai sąrašai ir, jei kas 
nori, gali pasirinkti iš ten pažįs
tamų pavardes. Komitetui jau iš 
anksto reikia turėti jų paskirsty
mo sąrašą. Skambinkite E. Gudins- 
kienei tel. (416) 547-1967, 101 Pros
pect St. So., Hamilton, Ont. L8M 2Z3. 
Šventė įvyks liepos 2-3 dienomis, 
per “Canada Day” savaitgalį. Yra 
užsiregistravusių apie 2000 šokė
jų. Tuo laiku į Hamiltoną laukia
ma suvažiuojant apie 10.000 lie
tuvių iš viso pasaulio. K.M.

ATSISKYRUS SU ŠIUO PASAU
LIU a. a. Antanui Kaušpėdai, pa
aukojo Kanados lietuvių fondui: 
$25 - J. A. Asmenavičiai; $20 - A. 
Mingėla, D. A. Jankūnai; $15 - J. 
Andriukaitis; $10 - J. Bajoraitis, 
V. A. Kėžinaičiai, J. R. Pleiniai
ir Ig. Varnas.

A. a. JUOZO INKRATOS atmi
nimui paaukojo Kanados lietuvių 
fondui: $25 - J. A. Asmenavičiai; 
$20 - A. Liaukus; $15 - P. Šidlaus
kas; $10 - G. P. Breichmanai, J. R. 
Pleiniai; $5 - E. Apanavičius; $2 
- V. Sakas.

LIETUVOJE MIRUSIUS TĖVėUS 
a. a. Praną ir Mikoliną Morkūnus 
sūnus Vytautas Morkūnas su $250 
auka įrašė į Kanados lietuvių fon
do narių eiles.

IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN a. a. 
Petrui Misevičiui, paaukojo Ka
nados lietuvių fondui: $20 - A. 
Liaukūs; $10 - V. Kėžinaitis.
Delhi-Tillsonburg, Ont.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
visuotinis susirinkimas įvyko 1988 
m. sausio 27 d. parapijos salėje. 
A. Aleliūnienė paskaitė tai die
nai skirtą maldą. Skyriaus pirmi
ninkė D. Norkienė šiam susirinki
mui pirmininkauti pakvietė B. 
Vytienę, sekretoriauti - V. Lapie- 
nienę. Kun. L. Kemėšis sukalbėjo 
maldą už mirusias šio skyriaus na
res. Pereito susirinkimo proto
kolą perskaitė L. Vytienė.

Dr. N. Šernaitė skaitė paskai
tą apie dantų priežiūrą ir atsakė 
į klausimus, duodama keletą pata
rimų dantų higienos srityje.

E. Rugienienė kalbėjo apie iž
do reikalus, L. Vytienė paskaitė 
straipsnelį, skirtą rimties valan
dėlei ir keletą juokų. Teresė Par- 
gauskienė, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, papasakojo savo įspū
džius iš netolimos praeities. Jai 
buvo palinkėta sėkmingai įsikurti 
šiame krašte. Susirinkime daly
vavo viešnia iš Toronto - M. Nali- 
vaikienė.

Valdybos pranešime buvo pami
nėta, kad Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas įvyks š. m. va-

Nuotr. M. Šmitienės 
sario 14 d.; skyriaus narės padės 
paruošti kavą ir užkandžius. Nu
tarta suruošti Užgavėnių blynų 
pobūvį š. m. vasario 16 d., 3 v.p.p., 
parapijos salėje. Susirinkimas 
baigtas bendra narių malda. Po to 
narės ir viešnios vaišinosi valdy
bos paruošta kava ir užkandžiais.

MIŠIOS UŽ a.a. VANDA JUD- 
ZENTAVIČIŪTĘ - GARNELIENŲ 
atlaikytos sausio 30 d. Šv. Kazi
miero šventovėje. Jos buvo už
prašytos parapijos choro. Velio
nė baigė šios žemės gyvenimą š. 
m. sausio 3 d. Tillsonburgo ligo
ninėje. Jos liūdi likęs vyras Pet
ras su šeima ir visi apylinkės lie
tuviai.

Velionė buvo aktyvi šios apylin
kės Lietuvių Bendruomenės narė, 
KLK moterų dr-jos Delhi sk. pir
mininkė. Nors ir sirgdama, spa
lio mėn. suorganizavo meno pa
rodą, kuri buvo lyg šviesus pra- 
giedrulys šioje apylinkėje. Ilgus 
metus ji vadovavo parapijos cho
rui ir vargonavo šventovėje. Pa
kviesta skaitydavo paskaitas įvai
riomis temomis. Mokėjo keletą 
svetimų kalbų ir, reikalui esant, 
padėdavo lietuviams šioje srity
je. Turėjo daug gabumų mene. 
Daug dirbo porceliano piešime, 
keramikoje, mėgo ir siuvinėjimą. 
Yra palikusi daug gražių meno 
darbų, dalį padovanojusi savo 
artimiesiems. Nors ji buvo silp
nos sveikatos, bet turėjo nepap
rastai daug dvasinės energijos, 
kuri įgalino ją gyventi pilną ir 
kūrybingą gyvenimą.

Buvo labai draugiška ir geros 
širdies. Mielai aukodavo, kai bu
vo renkamos aukos. Globojo vieną 
našlaitį per globos organizaciją. 
Taip pat globojo vieną lietuvišką 
šeimą su augančiais vaikais, ku
riai buvo labai reikalinga mate
rialinė parama.

Šioje apylinkėje ji išgyveno 20 
metų ič'įialikdMsi'ėms daug švie
sių prisiminimų:Todėl praėjus ke
turiom savaitėtn po jos mirties į 
gedulo Mišias susirinko per 50 apy
linkės lietuvių. Gražiausia dova
na atsiskyrusiai iš mūsų tarpo yra 
malda ir gražus mirusios prismini- 
mas. “Mylėjome ją gyvą, nepamirš
kime ir po mirties” (šv. Ambrozi- 
jus). B.V.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Advokatas

JUOZAS M. CHROLAVIČIUS 
perkėlė savo raštinę ų

1O1 Hunter St. E. antrą aukštą
(kampas Hunter St. ir Catharine St.)
Hamilton, Ontario, L8N 1M5. Tel. 522-2704

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 27 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  3%
santaupas.....................  5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius...............  8%
1 m. term, indėlius .........9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9 25%
RRSP ind. 3 m................  9-75%

Los Angeles, CA
DAINŲ IR ARIJŲ VAKARAS. 

Solistai Janina Budriūnaitė-Če- 
kanauskienė ir Antanas Pavasaris, 
kartu su akompaniatore muzike- 
kompozitore Raimonda Apeikyte, 
š. m. kovo 12 d., 7 v.v., Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Los Angeles, 
ruošia dainų ir arijų vakarą.

J. Čekanauskienė mezzo-sop
ranas, gerai pažįstama Los Ange
les lietuviams, pradėjo dainos 
karjerą dar Vokietijoje dainuo
dama Čiurlionio ansamblyje. Iš 
Toronto persikėlusi į Los Ange
les, rimčiau susidomėjo dainavi
mu ir mokėsi pas kompoz. B. Bud- 
riūną ir El Camino kolegijoje. 
Dainavo įvairiuose sambūriuose 
kaip solistė; Čipros vaidmenį 
Strauso operetėje “Čigonų baro
nas” ir vieną iš pagrindinių par
tijų O. Metrikienės muzikiniame 
veikale “Gilanda". Neretai atlie
ka programas įvairiuose parengi
muose, dainuodama solo ar duetu 
su kitais solistais.

Antanas Pavasaris dainuoti pra
dėjo dar Vokietijoje J. Štarko vy
rų chore, kur savo maloniu teno
ru įvairino choro repertuarą so
lo dainomis. Vėliau studijavo 
Stuttgarto konservatorijoje ir dai
navo Čiurlionio ansamblyje. Apsi
gyvenęs Venezueloje, baigė Kara- 
ko konservatoriją, buvo priimtas 
į valstybinę Venezuelos operą, 
kur atliko solo vaidmenis. Atsi
kėlęs į Los Angeles, įsijungė į 
lietuviškąjį veikimą ir į tuomet 
veikusius muzikinius vienetus, 
dainavo pagrindinį vaidmenį “Či
gonų barone”, “Gilandoje”; davė 
kelis rečitalius, atliko progra
mas ne vien tik Los Angeles lie
tuviams - buvo kviečiamas ir į ki
tas lietuvių kolonijas.

Pianistė Raimonda Apeikytė, 
pasiekusi aukštą lygį, yra pagar
sėjusi ne tik lietuvių, bet ir pla
čioje amerikiečių visuomenėje 
kaip talentinga muzikė-kompozi- 
torė, davusi gerai pasisekusius 
rečitalius. Muzikos kritikų labai 
geri įvertinta.

Raimonda Apeikytė brangi Los 
Angeles lietuviams ne vien tik 
kaip pasižymėjusi pianistė-kom- 
pozitorė, bet ir kaip nepaprastai 
gera akompaniatore, be kurios 
mūsų kolonijoje nebūtų įmanoma 
pasireikšti nei solistams, nei ki
tiems dainos vienetams; svarbiau
sia -ji niekad neatsisako prisidė
ti, padėti. Sunku įsivaizduoti Los 
Angeles lietuvių kolonijos veik
los be Raimondos.

Visus tris sudėjus į vieną dai
nų ir arijų vakaro programą, iš
eis įdomus ir vertingas renginys, 
kurio losangeliečiai lietuviai lau
kia su nekantrumu. Vaje,

Sol. JANINA ČEKANAUSKIENĖ 
ir sol. ANTANAS PAVASARIS

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75%
Nemokamas čekių ir
sąskaitų apmokėjimo
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

O LIETUVIAI FASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB XII-sios tarybos rinki
mai įvyks š. m. balandžio 9-17 
d.d. Vyriausią rinkimų komisiją 
sudarė: pirm. Angelė Kamiene, 
nariai — Kazys Gimžauskas, Pra
nas Stanelis, Kazys Urbšaitis, 
Juozas Navakas ir kun. Viktoras 
Dabušis. Komisijos adresas: 323 
Belle Point Dr., St. Petersburg 
Beach, Fla. 33706. Tel. (813) 367- 
2413.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba seniau kasmet išleisda
vo tradiciniu tapusį leidinį apie 
žmogaus teisių pažeidimus so
vietų okupuotoje Lietuvoje — 
“Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”. 
Dabar tą pavėluotą leidinį, ap- 
imsiantį kelerius praleistus 
metus, ruošia dr. Rasa Mažei
kaitė. Paruošimą finansuoja 
JAV lietuvių fondas, išleidimą
— JAV Lietuvių Bendruomenė.

JAV LB socialinių reikalų ta
ryba š. m. balandžio 23-24 d.d. 
rengia konferenciją tema “Vy
resniojo amžiaus lietuvių socia
linė bei psichologinė gerovė, 
poveikiai ir problemos” Čika
goje, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Jos ruošos reikalais 
rūpinasi JAV LB socialinių rei
kalų tarybos vykdomoji Čikagos 
skyriaus pirm. Danguolė Valen- 
tinaitė. Konferencijoje norima 
susipažinti su socialinėmis bei 
psichologinėmis vyresnio am
žiaus lietuvių problemomis, 
palyginti jas su tokio amžiaus 
amerikiečių bei kitų tautinių 
grupių atstovų problemomis. 
Konferencijon kviečiami profe
siniai šios srities specialistai
— gydytojai, psichologai, socio
logai, socialinės globos darbuo
tojai. Busimosios konferencijos 
paskaitininkai ir dalyviai pra
šomi registruotis šiuo adresu: 
LB socialinių reikalų taryba, 
c/o Albertas Tuskenis, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629, USA, 
arba skambinti tel. (312) 476- 
2655 Rūtai Musonytei.

Vydūno jaunimo fondas, lė
šas telkiantis kalėdiniais at
virukais, pernai prieš Kalėdas 
jau trisdešimt penktą kartą iš
leido jų rinkinį, kuriam buvo 
pasirinkta dail. Algirdo Kuraus- 
ko sukurta Betliejaus prakartė- 
lė ir baltimorietės P. Okienės 
šiaudinukai. Fondas yra parūpi
nęs $136.769 paskolas 153 lie
tuviams studentams, gyvenan
tiems dvylikoje pasaulio šalių. 
Visi paskolas grąžino, išskyrus 
du skolininkus. Negrąžinamas 
$25.388 vertės stipendijas ga
vo 46 lietuviai studentai. Vy
dūno jaunimo fondo paramos su
silaukė lituanistiniai semina
rai Fordhamo, Kento ir Ilino
jaus universitetuose. Keturis 
kartus buvo surengti vasariniai 
šešių savaičių visuomeninio 
darbo kursai. Jaunimo organi
zacijos paskolomis ir pašalpo
mis susilaukė $18.121 pdramos. 
Neliko užmirštos ir dvi lietu
viškos gimnazijos: Punsko — Su
valkų trikampyje ir Vasario 16 — 
V. Vokietijoje. Vydūno jaunimo 
fondas yra paskyręs vienuolika 
premijų asmenims, pasižymėju
siems mokslinėje, meninėje ar 
visuomeninėje veikloje. Fondas 
sutelktas lėšas naudoja ir kny
gų leidybai. 1987 m. pabaigoje 
skaitytojus jau pasiekė V. Stat
kaus knyga “Ginkluotos Lietuvos 
pajėgos”. Ruošiama nauja Lie
tuvos istorija anglų kalba, tu
rėsianti daug puošnių iliustra
cijų. Vydūno jaunimo fondo ta
rybos prezidiumo pirm. dr. Ro
mualdas Viskanta ir valdybos 
pirm. Vytautas Mikūnas prane
ša, kad šiems darbams reikia1 
aukų. Jie prašo aukų čekius ra
šyti Vydūnas Youth Fund, Inc. 
vardu ir siųsti šiuo adresu: Vy
dūnas Youth Fund, Inc., c/o L. 
von Braun, 7300 S. Albany Ave., 
Chicago, IL 60629, USA.

Argentina
Birutės draugija metiniame 

savo narių susirinkime, kuris 
buvo sušauktas Aušros Vartų pa
rapijoje Avellanedoje 1987 m. 
lapkričio 29 d., išrinko naują 
valdybą. Birutietėms dabar dve
jus metus vadovaus: pirm. Vincė 
Gražulevičienė, vicepirm. De
lia Ivanauskaitė, I sekr. Zuza
na Gražulevičienė, II sekr. Ona 
Šalėiūnaitė, I ižd. Janina Ma- 
caitytė ir II ižd. Gražina Jaka- 
vičienė. Birutės draugijai Ar
gentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos taryboje atstovaus 
Janina Macaitytė ir Ona Savic
kaitė.

Mindaugo draugija Berisse 
1987 m. išleistuvėms skirtą 
vakarienę surengė savo patalpo- 

' se gruodžio 19 d. Tai buvo graži 
1987 m. veiklos užbaiga prie 
vaišių stalo. Mindaugo draugi
jos ansamblis gruodžio 20 d. bu
vo pakviestas Buenos Aires te

levizijos XIII kanalo progra- 
mon “Sekmadienio naktis”. Jos 
vadovas Gerardo Sofovich pa
brėžė, kad lietuviai jo progra
moje pasirodo pirmą kartą. Šiuo 
pasirodymu Mindaugo ansam
blis užbaigė 1987 m. veiklą.

Australija
Lietuvių skautų sąjungos Aus

tralijos rajono vadijos pasikei
timai įvyko Melburno skautinin
kų ramovės sueigoje sausio 19 d. 
Iš Sydnėjaus buvo atvykę trys 
pareigūnai — buvęs rajono va
das v. s. fil. Balys Barkus, vadi
jos sekr. v.s. Bronius Žalys ir 
vadeiva ps. Viktoras Gaidžionis. 
“Viešpaties angelo” maldą už 
mirusį a.a. prel. Pr. Vaserį su
kalbėjo s. fil. kun. dr. Pranas 
Dauknys. Buvęs Australijos ra
jono vadas v.s. fil. Balys Barkus 
šias pareigas perdavė naujajam 
vadui v.s. fil. Vitaliui Vaitkui, 
kartu įteikdamas ir pereinamą
ją lėkštę su tautinių raštų rai
žiniais. Pastarasis iš pareigų 
pasitraukiančiam rajono vadui 
v.s. fil. Baliui Barkui įteikė iš 
JAV atsiųstą LSS “Lelijos” or
diną. Naujasis Australijos ra
jono vadas v.s. fil. V. Vaitkus, 
šiom pareigom išrinktas visų ra
jono vadovų ir vadeivių, paskel
bė savo sudarytą rajono vadovy
bę, kurion įsijungė: Akademikų 
skautų sąjungos vadeiva j. s. fil. 
Algimantas Žilinskas, LSS broli
jos vadeiva s. Narcizas Rama
nauskas, LSS seserijos vadeivė 
ps. Rasa Statkuvienė ir dvasi
nis vadovas s. fil. kun. dr. Pr. 
Dauknys. Naujasis Australijos 
rajono lietuvių skautų vadas 
v.s. fil. V. Vaitkus yra zara- 
sietis, šiame mieste gimęs 1922 
m. rugpjūčio 19 d., baigęs Za
rasų komercijos mokyklą, me
chanikos inžinieriaus diplomą 
įsigijęs Ciuricho technologijos 
institute. Su grupe kitų lietu
vių 1944 m. vasarą vokiečių žan
darų buvo sulaikytas Kaune, nu
vežtas Vokietijon, įjungtas sunk
vežimio vairuotoju į vokiečių 
transportą Italijoje. 1945 m. pa
vasarį su keliais kitais lietu
viais pabėgo Šveicarijon.

Britanija
A. a. Juozas Sližys, 68 metų 

amžiaus, staiga mirė 1987 m. lap
kričio 2 d. Derbyje. Veliopis 
buvo kupiškietis, gimęs ūkinin
kų šeimoje Drulėnų khime, Vo
kietijon pasitraukęs 1944 m. va
sarą. 1947 m. iš DP stovyklos at
vyko darbams Anglijoje. Vedė 
Vladę Stasiukonytę ir su ja 1948 
m. įsikūrė Derbyje, įsijungė į ką 
tik įsteigtą DBLS skyrių. Abu 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
skyriaus veikloje. Gedulines 
Mišias koncelebravo kun. dr. S. 
Matulis, MIC, ir Šv. Jurgio para
pijos klebonas Fr. May. Palaido
tas vietinėse kapinėse. DBLS 
vardu kapinėse su velioniu at
sisveikino K. Bivainis.

Vokietija
A. a. Helmutas Gyzė (Giese) 

dirbęs Vasario 16 gimnazijo 
je, mirė Weinheimo ligoninėje 
1987 m. lapkričio 20 d., ištiktas 
širdies smūgio. Velionis gimė 
1931 m. rugpjūčio 29 d. Kara 
liaučiuje. Kai 1945 m. pradžio 
je Karaliaučių užėmė sovietai 
Helmutas, turėdamas tik 14 me 
tų amžiaus, buvo atskirtas nūs 
tėvų. Jis pabėgo Lietuvon ir tei 
užaugo lietuviškoje šeimoje 
Tada Lietuvoje buvo išgelbėti 
apie 30.000 atbėgėlių iš Ryt 
prūsių. Šeimos ypač stengės 
padėti vaikams; juos slėpdavi 
nuo rusų kaip savo vaikus 
klastodamos dokumentus, pa 
keisdamos vardus ir pavardes 
Lietuvoje Helmutas išmoko lie 
tuvių kalbą, tapo amatininku 
1957 
tę iš 
Jono 
tijon 
ir iki 1974 m. gyveno pas gimi 
nes, o tada persikėlė Vasari! 
16 gimnazijom Devynerius me 
tus Helmutas dirbo gimnazijo; 
ūkio prižiūrėtoju, žmona Ona - 
virėja. Abu vaikai baigė Vasa 
rio 16 gimnaziją ir dabar studi 
juoja Heidelbergo universitete 
1983 m. Helmutas su šeima persi 
kėlė Weinheiman, dirbo sargi 
vokiečių darbo įstaigose. Velio 
nis palaidotas 1987 m. lapkričii 
27 d. Hiutenfeldo kapinėse. Lai 
dotuvių apeigas atliko ev. kun 
Fr. Skėrys. Dalyvavo Vasario 11 
gimnazijos mokiniai, mokytoja 
bei kiti tarnautojai. Su velio 
niu 
pirm, 
bėjęs 
Prie 
niais 
boję stovėjo keturi gimnazijo; 
mokiniai: Rimas Čuplinskas i 
Toronto, Kristina Vygantais 
iš Dalias, JAV, Michaelis Vei 
gelis ir Dalytė Baliulytė iš V 
Vokietijos.

m. jis vedė Oną Džervai 
Punios, susilaukė sūnau; 
ir dukros Danos. V. Vokie 
su šeima atvyko 1967 m

atsisveikino kurato 
kun. A. Bernatonis, 
visos gimnazijos v; 
karsto, apsirengę t 
drabužiais, garbės s



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rengiamo kultūros kongreso spaudos konferencijoje dalyvavę veikėjai ir spau
dos darbuotojai Klivlande. Pirmoje eilėje iš kairės: Dalia Staniškienė, kultūros kongresui rengti komiteto pirm. 
Milda Lenkauskienė, Pranas Joga, Juozas Stempužis; antroje eilėje: Edvardas Stepas, Marijus Blynas, Vaclovas 
Rociūnas, Vladas Čyvas Nuotr. D. Blynaitės
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Kreiptis į tarptautinį teismą
Ginantis nuo sovietinių ir kitokių išpuolių svarstytina galimybė kreiptis į tarptautinį teismą Hagoje

ponija, Indija, Argentina, 
Brazilija, Egiptas, Sirija, 
Nigerija, Lenkija ir Senega- 
lija.

Kokio teisėjo “ad hoc” ga
lėtų baltiečiai (gal ir ukrai
niečiai) pareikalauti? Reikė
tų atsargiai patyrinėti teisėjų 
nusistatymą ir t.t.

Ginčus teismas sprendžia 
vadovaudamasis konvencijo
mis, tarptautiniais papročiais 
ir civilizuotų tautų pripažin
tais bendraisiais teisės prin
cipais (statuto 38 str.).

Teismo procesas
Teismo procesą sudaro dvi 

dalys — rašytinė ir žodinė. 
Rašytinį procesą sudaro me
morandumai, kontrmemoran- 
dumai, atsakymai į juos, taip 
pat visi juos patvirtinantys 
raštai ir dokumentai. Teismui 
ir šalims žodinį procesą su
daro, panašiai kaip ir atskirų 
valstybių teismuose, atstovų, 
įgaliotinių, liudininkų, eks
pertų ir advokatų kalbos.

Paprastai bylos nagrinėja
mos viešai. Teismo oficialios 
kalbos yra anglų ir prancūzų, 
bet, ginčo šaliai prašant, 
teismas leidžia naudotis ir 
bet kuria kita kalba.

Teismo statuto bei regulia- 
mino yra nustatyta sprendimo 
rengimo ir priėmimo tvarka. 
Sprendimai priimami daly
vaujančių teisėjų balsų dau
guma. Balsams pasidalinus 
po lygiai, persveria pirmi
ninko balsas. Teisėjai, nesu
tinkantys su sprendimu ar jo 
motyvais, gali raštu pateikti 
savo nuomonę ar deklaraciją.

Teismo sprendimas privalo
mas tik toje byloje dalyvau
jančioms šalims ir neturi pre
cedento galios. Sprendimai 
neapskundžiami ir gali būti 
peržiūrimi tik dėl naujų ap
linkybių.

Pritaikymas
Šio reguliamino pritaikymas 

reikalauja gilesnės studijos, 
papildomų informacijų, kaip 
OSI įjungti į kaltinamųjų suo
lą, nes ji veikia tik JAV-se 
kaltindama karo meto (prieš 
50 metų) neveikiančiu įstaty
mu ir liečia tik žydų tautybės 
žmones, kurie buvo Trečiosios 
Vokietijos karo įnamiai to lai
ko jos įstatymų ribose. Įtaria
mi karo nusikaltėliai buvo Vo
kietijos okupuoto karo meto 
kraštų gyventojai.

Taip pat būtina į skundą 
Tarptautiniam teismui įjungti 
Holzman įstatymo nepilnumą, 
neobjektyvumą, savanaudiš
kumą nes neliečiami visi kiti 
karo nusikaltimai, kieno be
būtų padaryti. Tuo būdu ne
leidžiamas “Counter Com
plaint”, t. y. priešpriešinis 
kaltinimas ar skundas toje 
pačioje byloje. Civiliniuose 
teismuose tai praktikuojama.

Gal daug didesnis plyšys 
Tarptautinio teismo statute, 
kur gal galėtume gauti OSI by
lai eigą, yra šis: pateikti sudė
tinį kelių tautų skundą ir pra
šyti Tarptautinį teismą pada

STASYS JUZĖNAS

JAV-se veikianti OSI įstaiga, 
jieškanti II D. karo nusikaltė
lių, remiasi ne tik vienašaliu 
Holzmano įstatymu, bet ir nau
dojasi sovietų KGB pateikia
ma medžiaga, kylančia taip pat 
ne vienu atveju iš karo nusikal
tėlių. Kitose valstybėse (Kana
doje, Britanijoje, Australijo
je) rengiamasi pasukti panašiu 
keliu. Pajieškos darosi plataus 
masto ir ne vienu atveju kom
promituoja nekaltus žmones, 
ištisas bendruomenes ir net 
pažeidžia žmogaus teises. Ka
dangi dalykas pasiekė tarptau
tinę plotmę, verta pagalvoti 
apie kreipimųsi į Tarptauti
nį teismą Hagoje.

Teismo pobūdis
Susipažinkime ir trumpai 

paanalizuokime buvusį Hagos 
tribunolą Olandijoje, pava
dintą II D. karo nugalėtojų 
1946 m. Tarptautiniu teismu. 
Savo struktūra ir kompetenci
ja jis šiek tiek skiriasi nuo 
tribunolo. Skirtumą sudaro 
tarptautinio teismo statutas, 
kuris yra sudėtinė Jungtinių 
Tautų įstatų dalis. Visos vals
tybės (jų, rodos, 158) yra sta
tuto dalyvės. Be to, JT visumos 
susirinkimui rekomendavus ir 
Jungtinių Tautų nariais ne
esančios valstybės gali būti 
priimtos statuto dalyvėmis. 
Dabar tokį statutą turi Švei
carija nuo 1946 m., Lichten
šteinas — nuo 1949 m., San Ma
rinas — nuo 1953 m.

Kyla klausimas, ar Baltijos 
(bei kitos) de jure, bet ne de^ 
facto valstybės rastų plyšį tuo 
pasinaudoti. Viena galimybė 
— jei kas remtų, rekomenduo
tų, pvz. Europos parlamentas, 
Jungtinės Tautos, Jungtinė 
žmogaus teisių globos organi
zacija ir 1.1.

Tai nebūtų lengva, nes Rytų 
blokas greičiausiai bus opo
zicijoje, nors sovietų teisyne, 
kaip ir JAV-bių nėra tiesiogi
nio įstatymo dėl tautybių nai
kinimo karo metu.

Tarptautinio teismo statuto 
34 str. sako: teismas kompe- 
tetingas nagrinėti tik tarpvals
tybinius ginčus. Byla teismui 
perduodama ginčo šalių susi
tarimu arba vienos šalies pa
reiškimu, jei kita valstybė — 
ginčo dalyvė yra specialia de
klaracija ar sutartimi pripa
žinusi privalomąją Tarptauti
nio teismo jurisdikciją šios 
kategorijos byloms.

Tas straipsnis (34) galėtų 
būti kliūtis okupuotoms (ne
priklausomoms de jure) vals
tybėms gauti eigą. Gal būtų 
balsuojama teismo pilnos su
dėties 15 teisėjų, nors bylai 
nagrinėti pakanka 9 teisėjų 
kvorumo. Jei teismo sudėtyje 
yra teisėjas — pilietis vienos 
iš ginčo šalies, kita ginčo ša
lis gali parinkti savo teisėją 
“ad hoc”.

Reguliarūs teismo nariai: 
JAV, Britanija, Fed. Vokie
tijos respublika, Prancūzija, 
Sovietų Sąjunga, Italija, Ja

AfA 
JONUI RUKŠAI

mirus, 
jo žmoną JADVYGĄ, brolius - BALĮ ir STASĮ su šeimo
mis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Aida ir Leonas Priaigauskai
su šeima

ryti konsultacinę išvadą. To
kia išvada pasauliniu mastu 
būtų daug vertingesnė už Bal
tųjų rūmų rezoliucijas.

Atskiros valstybės šios tei
sės neturi, t. y., prašyti konsul
tacijos. Šią teisę turi JT visu
mos susirinkimas, Saugumo ta
ryba, specialios institucijos 
(Tarptautinė žmogaus teisių 
apsaugos institucija Anglijo
je ir gal kitos). Į jas reikėtų 
kreiptis, nes jos tam reikalui 
gauna JT visumos pritarimą- 
leidimą.

Praeities bylos
Iki šiol Tarptautinis teismas 

turėjo 65 bylas, išsprendė 35, 
padarė konsultacinių išvadų 
20.

Tarptautinės teisės požiūriu 
svarbus yra 1970 m. minėto 
teismo sprendimas vadina
moje Barcelonos bendrovės 
byloje tarp Belgijos ir Ispa
nijos. Belgija pateikė kalti
nimą, jog dėl Ispanijos taiky
tų diskriminacijos priemonių 
1948 m. bankrotavo Barcelo
nos energetikos bendrovė, 
įregistruota 1911 m. Toronte, 
Kanadoje. Kadangi dėl ban
kroto b-vės akcininkai buvo 
Belgijos piliečiai, Belgija 
reikalavo, kad Ispanija jai 
išmokėtų tam tikrą kompensa
ciją.

Nagrinėjant šį ginčą, pir
miausia reikėjo išspręsti klau
simą, kuri valstybė gali imtis 
diplomatinės protekcijos ir 
ginti akcininkų interesus. 
Teismas atmetė Belgijos jieš- 
kinį, pripažinęs jog šiuo at
veju tokią teisę turėjo Kana
da, nes Barcelonos energeti
kos b-vė, kaip juridinis asmuo, 
buvo įregistruota Toronte.

Mūsų atvejis
Jeigu ateiviai JAV prašytų 

per Žmogaus teisėms ginti 
Anglijoje organizaciją arba 
kaip kitaip, prašydami ne teis
mo sprendimo, bet konsultaci
nės išvados dėl kaltinimų, tar
dymų, įtariamų karo nusikal
tėlių dėl post factum įstaty
mo neteisėtumo, kontroversi
jos įsisenėjimo ir negalimumo 
patikrinti, kada karo meto 
priešo žudymas yra teisėta 
priemonė, kada neteisėta.

Juk tai ta pati logika: ar 
pvz. atominės bombos (karo 
grobis iš Vokietijos) metikas 
Thomas Ferebee, išžudęs Hi- 
rošimoje vienu mostu 200.000 
žmonių yra jam duoto įsaky
mo vykdytojas, herojus, ar pa
saulinio masto žudikas?

Tas pats klausimas su atvi
rų miestų bombardavimu — 
Dresdenas per 15 min. neteko 
daugiau kaip 30.000 žmonių

Turėtų būti teisininkams 
žinoma, kad žydai buvo karo 
meto Vokietijos įnamiai. Tai 
buvo neteisingas, nežmoniš
kas įstatymas, bet jo nevykdy
mas reikštų mirtį.

Praktiniai reikalai
Iš viso to, kas pasakyta, 

aiškėja, kad OSI veikla, parem
ta vienašališku JAV įstatymu, 
liečia daugelį tautybių, ir yra 
tarptautinio pobūdžio ir nesu
derinta su tarptautiniais įsta
tymais. Dėl to reikia kreiptis 
į Tarptautinį teismą Hagoje.

Tam tikslui reikėtų sudaryti 
teisinio pobūdžio organą iš 
kelių paliestų tautybių ir pa
ruošti atitinkamą dokumenta
ciją. Lietuviams galėtų atsto
vauti VLIKas, ALTa, LB, diplo
matinė tarnyba. Po to reikėtų 
rasti kelią į Tarptautinį teis
mą. Pastarojo sprendimas — 
konsultacinė išvada atvertų 
akis JAV įstatymų leidėjams.

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
jo rašęs ir spausdinęs knygas 
savo ganomiesiems. Jis suor
ganizavo visą armiją knygne
šių, kurie iš prūsų gabeno į 
Lietuvą uždraustas knygas. 
Kontrabandinėmis lietuviš
komis knygomis jis užtvindė 
visą Lietuvą. Daugelį knygų 
jis spausdino savo lėšomis, 
kurių jis niekuomet neatga
vo ir nereikalavo. Šių pastan
gų dėka daugiau kaip pusė 
tautos jau galėjo melstis iš 
maldaknygių. Kai kur beraš
čiai buvo beveik visai išnykę 
(pvz. Rietavo parapijoje). Va
lančius troško, kad lietuvis 
būtų apsišvietęs, sąmoningas 
ir savo vertę suprantąs asmuo, 
o jo tikėjimas atremtas į re
ligijos pažinimą, o ne į me
chaniškai išmoktas maldas. 
Abiejų šių tikslų Valančius 
visą savo gyvenimą siekė ir, 
kiek pajėgė per netrumpą sa
vo amžių, juos įgyvendino.

Praėjusieji metai (1986) bu
vo pavadinti sąmoningo tikė
jimo metais, bet neteko paste
bėti, kad Valančius, tas nenu
ilstantis sąmoningo tikėjimo 
skelbėjas, būtų buvęs prisi
mintas. O ir šiais krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje 600 
metų sukakties proga Valan
čių buvo verta prisiminti, nes 
jis savo duoklę Dievui ir tėvy
nei atidavė su kaupu. Jis iš 
tamsios liaudies sukūrė ap
šviestą tautą, pirmą kartą po 
šimtmečių įkvėpęs jai tautinę 
savigarbą. Po Valančiaus mir
ties išėjusi “Aušra” rado lie
tuvių tautą paruoštą ją sutikti 
su išskėstom rankom. Didžiojo 
žemaičio raštai jau buvo suža
dinę meilę lietuviškai knygai, 
ir šios meilės nepajėgė užge
sinti nei skaitytojų, nei knyg

LenkŲ grupės raštas lietuviams
Iš Lenkijos gautas “Nepriklau

somybės” partijos kreipimasis į 
lietuvius Vasario 16 proga. Čia 
spausdiname jo vertimą, paruoštą 
K. Barono V. Vokietijoje. Red.

DRAUGAMS LIETUVIAMS
Septyniasdešimt metų Lietu

vos valstybės nepriklausomy
bės paskelbimo proga prime
name ir pareiškiame:

— Pilnai remiame lietuvių 
tautos kovą už jos tėvynės lais
vę. Su nuostaba ir pasigėrėji
mu stebime lietuvius, kurie, 
neišgąsdinti sovetinės galybės 
ir nepalaužti bausmių, toliau 
tęsia veiklą už žmogaus ir pi
liečio teises, už tautinės kul
tūros ugdymą ir nepriklauso
mybės atgavimą. Giliu mūsų 
įsitikinimu, nepriklausoma 
Lietuva yra reikalinga Euro
poje.

— Esame taip pat įsitikinę, 
kad tik Vidurio-rytų Europos 
tautų bendradarbiavimas da
ro jas pakankamai stiprias, 
siekiant pastovių ir esminių 
laimėjimų. Paskutiniais me
tais lietuvių-latvių-estų veik
la, ypač 1987 metų beprece- 
dentinė tautinė demonstraci
ja trijose sostinėse yra mums 
sėkmingo žygio pavyzdys. Pa

Vilniaus gatvių pavadinimai
Grąžinami kai kurie senieji pavadinimai, kurie buvo panaikinti 

sovietinės valdžios

1951 m. trys Vilniaus mies
to gatvės - Pilies, Didžioji ir 
Aušros Vartų - buvo pavadin
tos vienu sovietų rašytojo M. 
Gorkio vardu. Šis miesto tėvų 
veiksmas nustebino ir papikti
no vilniečius, nes šių gatvių 
originalūs vardai buvo varto
jami šimtmečiais, o socrealiz- 
mo tėvas Gorkis nieko bendro 
su Vilniumi neturėjo. 1987 m. 
pabaigoje Vilniaus miesto vyk
domasis komitetas iš dalies 
šią klaidą atitaisė: nuo Jano
nio (Marijos Magdalenos) ir 
Pionierių (Barboros Radvilai
tės) gatvių šiaurėje ligi Seno
jo (Švarco) skersgatvio pietuo
se tapo grąžintas Pilies gat
vės vardas, o likusioji Gorkio 
gatvės dalis atgavo Didžiosios 
gatvės vardą. (“Literatūra ir 
menas” 1988 m. sausio 1 d.), 
Aušros Vartų gatvės vardas li
ko užmirštas.

Dėl Vilniaus miesto gatvių 
pavadinimų Vilniaus “Tieso
je” 1986 m. rugsėjo 23 d. lai
doje prof. Jonas Palionis ra
šė, kad Vilniaus gatvėvardžiai 
“buvo dažnai kaitaliojami pri
klausomai nuo valdančiųjų 
sluoksnių klasinių interesų”. 
Jokie “valdantieji sluoksniai”, 
išskyrus sovietus, nebuvo Auš
ros Vartų gatvės vardo pakei

nešių širdyse Sibiro grėsmė ar 
žandrų kulipkos.

Diplomatiškas lietuvis
Romos kurijoje Valančius 

buvo laikomas bailiu vyskupu. 
Jo pranešimai buvo kuklūs ir 
labai atsargūs. Tačiau ten ne
buvo žinoma, kokiose sąlygose 
šiam vyskupui teko dirbti. Už
rūstinti caro pareigūnai galė
jo kiekvienu momentu su juo 
susidoroti ir vienu mostu su
žlugdyti visus jo planus. Kaip 
išmintingas K. Bendrijos ir 
tautos vadovas, Valančius la
bai gerai orientavosi ano meto 
politikoje. Jis nepritarė ir 
1863 m. sukilimui, kurį galėjo 
laimėti rusai ar lenkai, bet 
ne lietuviai.

Stebina mus ir tautinis Va
lančiaus sąmoningumas. Buvo 
žinoma, kad jis išvertė į lie
tuvių kalbą popiežiaus bulę 
apie šv. Mergelės Marijos ne
kaltą prasidėjimą. Tik po ilgų 
jieškojimų vertimas buvo su
rastas kažkur užkištas rūsyje. 
Šis 30 lapų vyskupo Valan
čiaus vertimas buvo grafienės 
Platerienės gražiai kaligra
fiškai perrašytas. Puslapių 
laukai buvo papuošti spalvo
tais gėlių, medžių šakelių ir 
lapų piešiniais. Visas tekstas 
įdėtas į medžio plokščių vir
šelius, kurie meniškai išpjaus
tinėti, o ant viršelio, vietoj 
vinjetės, buvo prisegtas si
dabrinėje plokštėje įgraviruo- 
tas Lietuvos Vytis.

Štai koks buvo didysis že
maičių švietėjas vyskupas Mo
tiejus Valančius. Vyskupas P. 
Būčys savo atsiminimuose ra
šė: “Ne katalikiškos Lietuvos, 
bet visos mūsų tautos patriar
chas buvo ir yra vyskupas M. 
Valančius”.

AfA 
JURGIUI STANKAIČIUI

netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

jo žmoną MAGDALENĄ, dukras, sūnus su šeimomis, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Delhi Šv. Kazimiero parapijos choras

AfA 
STEFANIJAI MINIOTIENEI 

iškeliavus į amžinybę,

giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

AfA 
ADOLFUI SARGAUČIUI

mirus, 

jo žmoną ELENĄ, brolį BRONIŲ ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame -

L. M. Urbonai
A. B. Arūnai

geidaujame visos Vidurio-rytų 
Europos mastu tarptautinio 
bendradarbiavimo, dalyvau
jant lietuviams ir lenkams 
jungtinėmis išsilaisvinimo pa
stangomis. Tačiau tos-Europos 
dalies ateitį matome ne tautų 
federacijoje, o europinės vie
nybės rėmuose, jau šiandieną 
ugdomos laisvuose Vakdrūose.

— Nenorime atgaivinti įvai
rių teritorinių ginčų, nes ne
susipratimai (konflikai) tarp 
Vidurio-rytų Europos tautų vi
suomet jas nuveda į išorinių 
veiksnių valdžią. Vienintelis 
kelias įveikti praeities nesu
sipratimams būtų bendras ne
priklausomų lietuvių ir lenkų 
veiksnių (“osrodek”) pareiški
mas, išsižadantis visų preten
zijų, pripažįstantis šiandieni
nes sienas bei pilnai gerbian
tis tautinių mažumų teises se
nos kultūros palikimo abiejuo
se kraštuose. Tik bendra gera 
valia, nelaukiant vienpusiškų 
žingsnių, įgalins išspręsti pro
blemas, kliudančias vienin
gą išlaisvinimo bendradarbia
vimą.

Liberalinė-demokratinė 
“Niepodleglosc” partija 

Periodinio leidinio “Nova 
Koalicja” kolektyvas

Darbščiam Vilniaus krašto patriotui ir
• sąjungos nariui

a. a. BRONIUI BIJŪNUI
staiga mirus,

liūdesyje likusią žmoną dr. GENOVAITĘ, sūnų MARIŲ, 
dukrą VILIJĄ, visus gimines, bičiulius ir artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučiame -

Stepas Varanka, Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos centro valdybos vardu

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

u>'’ <-•-<>t.'mirus - >h«h. >
.•u-,. ; i toqė ’

žmoną dr. GENOVAITĘ BIJŪNIENĘ, šeimą ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto Lietuvių namų
kultūrinė komisija

AfA 
kūrėjui-savanoriui 

ANTANUI POŠKUI
mirus, žmonai PETRONĖLEI, dukrai ir sūnui su šei
momis, kitiems giminėms bei artimiesiems reiškia nuo
širdžią užuojautą-

VI. Pūtvio šaulių kuopos 
valdyba ir nariai

tę. Gorkio gatvės dalis nuo 
Čaikovskio (Etmonų) ir Suba
čiaus gatvių ligi Geležinkelio 
turėtų vadintis Aušros Vartų 
gatve.

M. Gorkis neliko nuskriaus
tas: jo vardu tapo pavadinta 
gatvė naujame miesto rajone.

Dvi Vilniaus gatvės - Toto
rių ir Jėzuitų buvo sovietų pa
vadintos vienu Justo Paleckio 
vardu. Tai irgi iš dalies ati
taisyta - abi gatvės gavo To
torių gatvės vardą. Jėzuitų 
skersgatvis ėjo nuo Liejyklos 
ligi Giedrio (Šv. Ignoto) gat
vės, tačiau šios gatvės vardą 
sovietai pamiršo.

Vilniaus gatvė, kuri buvo 
pavadinta L. Giros vardu, atga
vo savo originalų vardą.

Dėl Vilniaus gatvėvardžių 
Lietuvos spaudoje yra gan daug 
rašoma. Siūloma kai kuriuos 
senuosius vardus grąžinti, bet 
tik kai kuriuos, nes apie 80% 
originalių senojo Vilniaus gat
vėvardžių turi ryšį su religi
ja, ir su jų grąžinimu “moksli
nis” ateizmas nenori sutikti. J.B.

AfA 
ANTANUI POŠKUI

mirus, 
žmoną PETRONĖLĘ, dukrą BIRUTĘ, sūnų KĘSTUTĮ 
su šeimomis ir gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Bronius ir Jonas Kriaučeliūnai

AfA 
ANTANUI POŠKUI

mirus,
jo žmoną PETRONĖLĘ, dukrą BIRUTĘ, sūnų 
KĘSTUTĮ su šeimomis, bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

V. P. Gulbinai

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

AfA 
ANTANUI POŠKUI

mirus,
žmonai PETRONĖLEI, dukrai BIRUTEI, sūnui
KĘSTUČIUI ir jų šeimoms, nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime -

M. ir A. Garkūnai B. Znotinienė
V. P. Giedraičiai D. Zulonienė

E. Ramanauskienė



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 1988. II. 16 — Nr. 7 (1982)

Rašytojo KAZIMIERO BARĖNO pagerbtuvėse Britanijos Londone. Iš kai
rės: S. BALICKIENĖ, K. BARĖNAS, Lietuvos atstovas Britanijai V. 
BALICKAS, pasakęs sveikinimo kalbą ir iškėlęs rašytojo nuopelnus

Didelė sauja derliaus
Rašytojo ir redaktoriaus Kazimiero Barėno 80 metų 

amžiaus sukaktis paminėta Britanijos Londone

Lietuvių fondas
Atsiliepiant į straipsnį apie Kanados lietuvių fondą

Rašytojo Kazimiero Barėno 
80-ji amžiaus sukaktis buvo pa
minėta Britanijos Londone 
1988 m. sausio 9 d. Pagerbtu- 
ves surengė Šv. Kazimiero klu
bas parapijos svetainėje. Klu
bo pirm. St. Kasparo pakvies
tas Petras Mašalaitis pateikė 
biografines žinias apie rašy
toją.

Stanionys — Londonas
K. Barėnas (Barauskas) gi

mė 1907 m. gruodžio 30 d. Sta- 
nionių k., Pumpėnų vis. Baigęs 
Panevėžio gimnaziją 1929 m., 
studijavo Vytauto D. universi
tete Kaune lituanistiką ir pe
dagogiką. Studijuodamas ir 
studijas baigęs dirbo un-to 
administracijoje iki 1943 m. 
Karo metu atsidūręs Berlyne 
dirbo savaitraščio “Lietuviai” 
redakcijoje. 1947 m. atvyko 
Anglijon ir apsigyveno Eccles 
mieste prie Mančesterio; dir
bo tekstilės įmonėje.

Nuo pat atvykimo AngUjon 
K. Barėnas pradėjo rūpintis 
lietuviška spauda ir visuome
nine veikla. Mančesteryje su
organizavo knygų leidyklą 
“Pradalgė”, kuri išleido poe
to Vlado Šlaito eilėraščių rin
kinį “Žmogiškosios psalmės”, 
R. Spalio-Giedraičio feljetonų 
rinkinį “Trylika nelaimių” ir J. 
Steinbecko “Tarp pelių ir vy
rų”. 1957 m. tapo “Europos lieT, 
tuvio” redaktoriumi ir “Nidos” 
knygų leidyklos vedėju ir pla
čiai reiškėsi lietuvių raštijo
je. Suredagavo skaitymų kny
gą “Sauja derliaus” 558 psl., 
10 sąsiuvinių literatūros met
raščio “Pradalgė”, 14 sąsiuvi
nių “Rinktinės” (literatūrinės 
periodikos rinkiniai). Be to, 
kasmet paruošdavo kasdien 
nuplėšiamą “Nidos” kalendo
rių, suredagavo 358 psl. leidi
nį “Britanijos lietuviai” (1947- 
1973).

Svarbiausi K. Barėno kūri
niai yra šie premijuoti roma
nai: “Dvidešimt viena Veroni
ka”, “Tūbuoto gaidžio metai”, 
“Beragio ožio metai”. Yra pa
rašęs ir ketvirtą romaną, ku
rio pavadinimas dar nežino
mas.

Lietuvos atstovo žodis
Vincas Balickas, nepriklau

somos Lietuvos atstovas Brita
nijai, savo sveikinimo žodyje 
pareiškė, kad ši sukaktis yra 
ne tik K. Barėno ilgo amžiaus, 
bet ir našios darbuotės. “Mū
sų jubiliatas rašytojo darbą 
pradėjo Lietuvoje, o, užgriu
vus rusų okupacijai, tą darbą 
tęsė tremtyje. Taigi toji šviesi 
mūsų mielojo jubiliato žvaigž
dė, sužibusi nepriklausomos 
Lietuvos padangėje, skaisčiai 
tebespindi, nušviesdama ir 
mūsų lietuviškos išeivijos 
gyvenimą. Duok Dieve, kad toji 
žvaigždė dar ilgai spindėtų!”

Žvilgsniai į kūrybą
Justas Černis paskaitė iš

traukas iš naujausios K. Ba
rėno kūrybos, kuri bus pava
dinta “Išsibarstymo metai”. 
Tai vaizdai iš sovietinių trė
mimų į Sibirą per pirmojo bol
ševikmečio laikotarpį.

Poetas Laimutis Švalkus 
kalbėjo apie dažną pabuvoji
mą su Barėnu:

“Senatvėje, kai šildau sąna
rius prie krosnies arba kai ne
migos naktimis dairausi į sie
nas, iš knygų stirtos man pra
šneka kaip svečias rašytojas 
Kazimieras Barėnas.

Už lango sutema juodas ska
ras patiesia, o aš vartau jo 
gelstančius raštus iš kampo. 
Aplink naktis. Ramu. Tyloj 
mes esame dviese, ir aš regiu, 
kaip puslapiai gyvais paveiks
lais tampa.

Barėnas rodo man taip mie
lą kaimą ir jo gerų žmonių 
darbštumą, siekius, ryžtą. 

Jiems, lyg atpildas ar dangiš
ka palaima, po nesėkmės die
nų “Giedra visad grįžta”.

Jis nuveda mane į Gulbinus 
prie upės ir rodo miestiško 
žmogaus silpnybes, kaip į so
dų marškas įsisupęs “Karališ
koj dienoj” pats miestas sau
lėje žiba.

Iš naujo vėl matau, lyg va
roma kaimenė, į ilgus vieške
lius išeina piligrimai. Ir, 
rodos, veidus užmirštus vėl 
mena visi “Atsitiktiniai susi
tikimai”.

Vėl regiu, kiek ten vargelio 
būta, kai slinko pro namus 
karo audrų verpetai, kai plėšė 
mums iš rankų juodos duonos 
plutą siaubingi tie “Tūbuoto 
gaidžio metai”.

Rodos, lyg girdžiu jaunos 
varguolės dainą, vėliau lyg 
humoru būtų rašytą kroniką, 
kaip pro mano tremties buitį 
praeina net “Dvidešimt vie
na Veronika”.

Dabar žinau — ar siautė žie
mą sniego pūgos, ar karščiuo
se vargino kvarkimas varlių, 
nemigęs per naktis ir vargo 
nepabūgęs Barėnas rinko 
“Saujon derlių”.

Aš pakeliu akis: raštų pilna 
lentyna, ir plačios “Pradal
gės” seniai jau išvarytos. Man 
limpa akys. Jas ir Veronikos 
jau triiia, todėl guldau Barėhą 
į lerityhą. Jau brėk.štė'rytas'1.'.".'" 
.luitei

Sveikintojai
J. Černiui paskaičius iš kny

gos “Cukraus kilogramas” apie 
pensininkų klubą, diskutavusį 
apie musių gyvenimą Lietuvo
je ir Britanijoje, prasidėjo 
gausūs sveikinimai paskirų 
asmenų ir organizacijų. Svei
kino poetas L. Švalkus, E. Šo
va (D. Britanijos lietuvių są
jungos vardu), L. Songaila 
(Sporto ir socialinio klubo).

Daug sveikinimų gauta raš
tu. Štai būdinga ištrauka iš 
rašytojo A. Landsbergio laiš
ko: “Mielas Kazimierai, šį va
karą sušauksiu ir prie ilgo 
stalo susodinsiu visus mūsų 
londoninius prisiminimus; pa
liesiu Tavo knygas, kuriose į 
pasaulį ir žmogų žvelgi tokiom 
gerom, išmintingom, aukštai
tiškai mėlynom akim; padėko
siu Dievui už mūsų draugystę 
ir pakėlęs stiklelį ‘Guinness’ 
palinkėsiu Tau dar ne vieno 
tomo ir daugelio šviesių, na
šių metų ...”

Sveikintojų eilėje raštu gir
dėjome dr. St. Kuzminską, ra
šytoją A. Vaičiulaitį, žurna
listą A. Naką ir daugelį kitų. 
Pastarasis rašo: “Malonu svei
kinti bendraamžį, nes šiais 
metais Jūsų visas būrys —Jan
kus, Gustaitis, Brazdžionis, 
Vaičiulaitis ir Jūs. Tai bent 
draugijėlė!”

Pagerbta buvo ir rašytojo 
žmona Marija Barėnienė. Savo 
pagarbą bei padėką jai išreiš
kė Lietuvos atstovas V. Balic
kas, o skautų Europos rajonas 
jai įteikė rėmėjos ordiną. Lon
dono lietuvių skautų vieneto 
vadovas V. O’Brien pasakė ati
tinkamą kalbą. Dalyviai pager
bė ją atsistojimu ir rankų plo
jimu.

Pabaigoje žodį tarė sukaktu
vininkas K. Barėnas, dėkoda
mas iškilmės rengėjams ir pro
gramos atlikėjams: “Dirbau ir 
dirbu kiek sugebu. Malonu, 
kad žmonės tai įvertina”.

Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
pereita prie vaišių, kurias 
baigiant rengėjų vardu vi
siems padėką išreiškė progra
mos vedėjas St. Kasparas, pa
cituodamas B. Brazdžionio žo
džius: “Nėra didesnės paguo
dos gyvenime, varge, nelaimė
je ir džiaugsme, kaip geri drau
gai — ar jie būtų aukštaičiai, 
ar žemaičiai, ar suvalkiečiai”.

A. JUODVALKIS

“Tėviškės žiburių” 1988.1.19 
laidoje J. Varčius plačiau ap
žvelgia Kanados lietuvių fondo 
steigimą ir 25-rių metų veiklą. 
Šioje apžvalgoje yra minimas 
ir Lietuvių fondas, paskatinęs 
Kanados LB krašto valdybą 
įsteigti panašų fondą. Nesigi
linant į detales, vis dėlto rei
kia padaryti kai kuriuos pa
tikslinimus.

1. Lietuvių fondas įsteigtas 
1962.II.4, JAV LB tarybai įsta
tus patvirtinus ir 1962.III.14 
įregistravus Ilinojaus valsti
joje kaip nepelno siekiančią 
organizaciją. J. Varčiaus mini
ma 1961.III.19 įsteigimo data 
yra perankstyva, nes tame pa
sitarime, kuriame dalyvavo mi
lijoninio fondo steigimo inicia
toriai ir JAV LB centro valdy
bos atstovai, norėjusieji įsteig
ti b-nės Geležinį fondą, buvo 
sutarta steigti vieną fondą, ga
vusį Lietuvių fondo vardą. JAV 
LB centro valdyba pritarė mili
joninio fondo iniciatorių prin
cipui, kad Lietuvių fondas bus 
savarankiška institucija, tvar
koma narių-aukotojų rinktos 
vadovybės, o LB krašto taryba 
pasiliko teisę tvirtinti įstatus 
bei jų pakeitimus ir lygiomis 
teisėmis dalyvauti pelno pa
skirstyme. Šiuo principu ir da
bar veikiama.

2. Baigiamosiose pastabose 
J. Varčius pabėrė Lietuvių 
fondo adresu net kai kurių 
komplimentų, bet vis dėlto jam 
nepatinka, kad aukos ir paliki
mai ateina ir iš kitų kraštų, 
didindami Lietuvių fondo ka
pitalą. Noras įsprausti auko
tojus į valstybines ribas nėra 
niekuo pagrįstas, paneigiama 
aukotojo valia. Palikime auko
tojams patiems apsispręsti ku
riam fondui savo auką atiduoti.

3. Lietuvių fondas nėra šal
pos organizacija, bet visuome
ninė finansinė institucija, re
mianti išeivijos lietuvių kul
tūrinę ir ypač lituanistinę švie
timo veiklą. Šalpai JAV lietu
viai turi specialią instituciją 
- BALFą (Bendrą Amerikos 
lietuvių šalpos fondą), kuris 
teikia vargstantiems lietu
viams pagalbą.

4. Lietuvių fondas bylos su 
Tautos fondu neturėjo, o nesu
sipratimas įvyko dėl Tautos 
fondo įgaliotinio nevykusio 
įsikišimo. Spaudoje paskelb
ti pasiaiškinimai dar nėra by
la. Jei J. Varčius mini šį įvykį 
kaip priekaištą Lietuvių fon
dui, tai patariu dar kartą tuos 
pareiškimus pasiskaityti ir pa
daryti tikslesnes išvadas. Jei 
Australijoje gyvenančio lietu
vio testamentinis palikimas 
nueina netiksliu adresu, į Niu
jorke esantį fondą, tai gerai, o 
kai auka ateina tiksliu adresu 
į Čikagoje veikiantį fondą, tai 
jau negerai. Daugiau objekty
vumo ir tolerancijos kitiems.

5. J. Varčiaus minimų kana- 
diškių gyventojų testamentas 
(jei mes apie tuos pačius asme
nis galvojame) buvo sudarytas 
1976.VI.15 su tokiu įrašu: “The 
rest and residue of my estate 
to be transfered to the Lithua
nian Foundation, Inc., under 
certificate No. 17755 in the 
office of Secretary of Illinois 
State in 1962, 2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, Ill. 60629”. Tai
gi testatoriai labai gerai žino

Rašytojas KAZIMIERAS BARĖNAS 80 metų amžiaus sukakties proga 
buvo pagerbtas Britanijos Londone specialia iškilme. Sukaktuvinį tortą 
dalina jo žmona MARIJA BARĖNIENĖ

jo kam savo palikimą palieka 
ir klaidos nepadarė, kaip J. 
Varčius bando išvedžioti. Ne
reikėtų niekinti mirusių žmo
nių ir laikyti juos nesusigau
dančiais, jei savo palikimą ar 
auką palieka ne tiems, kuriems 
norėtų rašantysis.

6. Užkliūva Lietuvių fondo 
pavadinimas ir aukų rinkimas. 
Iki šiol Lietuvių fondas dau
giausia rašė ir rašo JAV lietu
vių spaudoje, nors jautė rei
kalą informuoti viso pasaulio 
lietuvius apie nepaprastą ir 
vienintelį išeivijos lietuvių 
laimėjimą - sutelkimą keturių 
milijonų dolerių kapitalo lie
tuvybei išlaikyti. Rašydami 
apie Lietuvių fondo veiklą, ne- 
lietėme kitų fondų ir nenuro- 
dinėjome, kaip jie turi tvarky
tis bei ką remti. Ruošdami spau
dos konferencijas ar metinius 
narių suvažiavimus, kviečia
me lietuviškos spaudos ir radi
jo laidų bendradarbius, kad jie 
painformuotų visą lietuvišką 
visuomenę apie Lietuvių fon
do veiklą, bet nekontroliuoja
me jų minčių. Esame tos nuo
monės, kad skelbiama infor
macija yra naudinga ne tik 
fondui, bet ir laikraščių skai
tytojams, gyvenantiems plačia
me pasaulyje. Kad Kanados 
lietuvių fondas veikia tik sa
vos valstybės ribose, tai jų 
reikalas, nors apie veiklą skai
tome ir Amerikoje leidžiamoje 
spaudoje. Ir tai labai gerai.

7. Per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą Lietu
vių fondas remia ir kitų kraš
tų pastangas išlaikyti lietuvy
bę, teikdamas stipendijas, pa
dengdamas vadovėlių ir moks
lo priemonių išlaidas bei kitą 
kultūrinę veiklą. Vien tik 1987 
metais PLB valdybos projektai 
paremti 39.400 dolerių.

8. Apie senųjų lietuvių išei
vių trijų milijonų dolerių fon
dą ir jo likvidavimą neteko 
girdėti, ir minimas 1.000 dol. 
įnašas Lietuvių fonde nebuvo 
gautas, nes tokio įvykio ne
buvo. Iš kur tai paimta?

9. Sukaupto kapitalo likvi
davimas yra pramatytas įsta
tuose ir niekad begali būti na
rių ar organizacijų pasidalin
tas. Jieškome teisinio pagrin
do, kad valstijos įstatymai glo
botų fondo kapitalą, o jo paja
momis ir ateityje būtų remia
ma lietuviška veikla, kaip yra 
su Nobelio paliktu fondu.

10. Lietuvių fondas gerbia 
įstatais nustatytą principą: 
Lietuvių fondo pagrindinis 
kapitalas laikomas nepriklau
somai Lietuvai, o pajamos nau
dojamos lietuvybės išlaikymui.

Smagu, kai minimas Lietu
vių fondas, bet liūdna, kai apie 
jį skelbiami nepatikrinti duo
menys. Apie Lietuvių fondo 
steigimą ir veiklą pakankamai 
medžiagos galima rasti 1983 
metų leidinyje ir periodinė
je spaudoje arba būstinėje.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų)

Priiima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susilarus priima pacientus 

ir vakarais

Amerikos Lietuvių fondo surengtoje spaudos konferencijoje Čikagoje 1987 m. birželio 13 d. Iš kairės: valdybos 
pirmininkė M. Remienė, dr. A. Razma, mons. J. Prunskis, Br. Kviklys, M. Valiukėnas, A. Steponavičienė, išklausę 
pareigūnų pranešimus apie fondo veiklą Nuotr. J. Tamulaičio

Kariniai lietuvių daliniai vokietmetyje
Reikalinga informacijos anglų kalba

J. V. DANYS

Šitokios informacijos anglų 
kalba prireikė, kai Kanadoje 
prasidėjo nacių karo nusikal
tėlių pajieškos ir su tuo suriš
tos spaudos žinios, kuriose bu
vo minimi ir lietuviai bei ta
riami lietuvių SS daliniai.

Jaunosios kartos visuome
nininkams norintiems reaguo
ti į kaltinimus lietuvių tautai, 
nebuvo galima nurodyti knygų 
ar studijų ne tik anglų, bet ir 
lietuvių kalba, nes, deja, to
kių leidinių nėra. Aplamai Ka
nados visuomenė istorinių ži
nių apie tuos įvykius prieš 50 
metų neturi, ir todėl maždaug 
tiki kas rodoma filmuose, tele
vizijoje ir trumpuose spaudos 
pranešimuose. Pajieškos metu 
spaudoje ir televizijoje pasi
rodė daug sensacingų, nepa
grįstų kaltinimų.

Teisėjo Deschenes komisija 
turėjo per 50 tarnautojų šta
bą: komisijos sprendimai rė
mėsi liudijimais, knygomis ir 
leidiniais bei pakviestų žino
vų pareiškimais. Pavyzdžiui, 
prof. Peter Hoffmann, istori
kas, buvo specialiai pakvies
tas paruošti pranešimą komi
sijai apie vokiečių kariuome
nės, SS ir kitų dalinių struk
tūrą.

Teko patirti, kad naujai pri
imtas pareigūnas į specialią 
Deschenes komisiją klausė 
ukrainiečių kilmės bendradar
bį, ar lietuviai yra tautybė, 
ar religinė bendruomenė. Dir
bantieji grynai angliškoje ar 
prancūziškoje aplinkoje žino, 
kad, aplamai, kanadiečiai ne
žino kas yra lietuviai ir kur 
yra Lietuva.

Deschenes komisijos rapor
te bibliografijoje išvardintos 
242 knygos ir studijos, kurias 
jie turėjo ir naudojo. Tarp jų 
yra tik dvi lietuvių autorių 
knygos: R. Misiūno ir R. Taage- 
peros “The Baltic States: Years 
of Dependence 1940-80” ir Mil
dos Danytės “DP: Lithuanian 
Immigration to Canada after 
the Second World War”. Iš tik
rųjų abiejose knygose tik iš 
dalies paliesti dalykai įdomūs 
tai komisijai, nes knygos buvo 
rašytos kitais tikslais.

Tuo tarpu ukrainiečių para
šytų knygų išvardinta 18, ir vie
na iš jų buvo išleista specia
liai pajieškų metu: “Ukraine 
in World War II”, red. L. Boshyk, 
kurioje nagrinėjami dalykai, 
tiesiogiai susiję su kaltinimais 
ukrainiečiams ir aprašomos ta
da buvusios sąlygos.

Žinoma, žydų autorių lei
dinių yra daug - 46. Tarp jų ir 
plačiai žinomos knygos: Č. R. 
Alleno “Nazi War Criminals 
in America”, A. A. Ryano “Quiet 
Neighbours” ir Sol Littmano 
“War Criminal on Trial: Rauca 
Case”.

Ch. Allen pradėjo nacių karo 
nusikaltėlių akciją 1963 m. sa
vo brošiūra, kurioje kaltino 
ir lietuvius, jų tarpe J. Brazai
tį, vyskupą V. Brizgį ir prof. 
Mykolą Biržišką. Kaltinimai 
lietuviams yra ir Ryan knygo
je, kuris buvo Amerikos “Office 
of Special Investigations” (OSI) 
viršininku. Littmanas daug 
rašė apie Kauno (Vilijampo
lės) žydų geto likimą ir, žino
ma, apkaltino lietuvius. Jis tą 
knygą dedikavo žuvusiems ir iš- 
likusiems Kauno gete. Desche
nes komisijos apklausinėji
muose paaiškėjo, kad Littma
nas buvo gavęs finansinę pa
ramą iš generalinio Kanados 
prokuroro R. Kaplano nuvykti 
į Lietuvą rinkti medžiagos apie 
karo nusikaltėlius.

Galima pastebėti, kad Ka
nadoje iš lietuvių pusės nebu
vo reaguota į Littmano knygą.

Pasaulio LB visuomeninių 
reikalų komisijoje laikas nuo 
laiko buvo keliama mintis iš
leisti knygą ar leidinių anglų 
kalba iš vokiečių okupacijos 
laikų. Susipažinus su gen. St. 
Raštikio raštų IV tomo skyriu
mi “Lietuvių tautos kovos prieš 
SS legijoną”, rasta, kad tai ge
riausia žinoma santrauka apie 
lietuvių karinius dalinius vo
kiečių okupacijos metu. Dr. 
Mildai Danytei sutikus išvers
ti tą skyrių į anglų kalbą, bu
vo pasiūlyta Pasaulio LB, Ame
rikos LB ir Kanados LB lėšo
mis paremti vertimą bei paruo
šimą tokio leidinio. KLB nepa
rodė jokio dėmesio, o PLB ir 
JAV LB pritarė ir iš Lietuvių 
fondo (Amerikos) gautų lėšų 
paskyrė $1,000.

Dabar leidinys jau paruoš
tas spaudai; vertimas papildy
tas įžanga ir paaiškinančiomis 
išnašomis, reikalingomis ang
liškai visuomenei, kad tiks
liau suprastų turinį. Numato
ma netrukus išleisti, kai bus 
surasta finansinė parama 
spausdinimui.

Deschenes komisija Kana
doje rekomendavo tuoj pat 
pradėti teismo procedūrą 
prieš 20 asmenų ir pateikė 200 
sąrašą asmenų, kurie turėtų 
būti apklausinėjami. Viena by
la (prieš vengrų tautybės as
menį) jau pradėta. Kiek žino
ma, tame 20-ties sąraše yra ir 
bent vienas lietuvis.

Amerikoje 10 lietuvių da-f 
bar laukia teismo sprendimų, 

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

Blyth & Company Travel 
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2

Telefonai: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų 
Ontario vietovių. 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų. 

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS 
1988 METŲ KELIONĖS / LIETUVĄ 

ypatingai prieinamos kainos, (skaitant net ir visų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. 'A milijono dolerių gyvybės drauda!)

Gegužės 24 - 10 naktų Vilniuje - $2050
su proga pailsėti Jugoslavijoje - $2350

Birželio 21—9 naktys Vilniuje, 3 - Leningrade - $2550 
su galimybe nuvykti į Klaipėdą, Palangą

Liepos 19 - 10 naktų Vilniuje, su galimybe nuvykti į Klaipėdą, 
Palangą. Norintiems proga aplankyti Prahą

Rugpjūčio 23 - 10 naktų Vilniuje.
Norintiems proga aplankyti Budapeštą

Rugsėjo 20-11 naktų Vilniuje. Su proga pailsėti Jugoslavijoje 

KELIAUKITE SU MUMIS - NEAPSIVILSITE!
Sutvarkysime ar suplanuosime visus kitų kelionių 

reikalus - kreipkitės!

ar jie bus deportuojami. Aust
ralijoje šiuo metu parlamen
tas svarsto specialaus įstaty
mo projektą. Anglijoje vyksta 
spaudos ir parlamentinės dis
kusijos; keliami kaltinimai 
lietuviui dvasiškiui jau miru
siam, ilgus metus buvusiam 
Brazilijoje, dėl jo kapeliono 
pareigų kariuomenėje. Visuo
se tuose kaltinimuose asme
nys surišami su lietuvių tau
ta. Todėl lietuvių tautos var
do aspaugojimui reikalinga 
tiksli istorinė informacija, 
ir tai pasaulinėmis, kaip pvz. 
anglų, kalbomis. Tokia infor
macija greičiausiai bus reika
linga mūsų ateinančiai kartai, 
kad nevengtų prisipažinti esą 
lietuvių kilmės.



Premijomis apdovanoti rašytojai - BERN/XRDAS BRAZDŽIONIS už poezijos rinkinį “Po aukštaisiais skliautais” 
(LB kultūros tarybos) ir ANTANAS VAIČIULAITIS - už novelių rinkinį “Vidurnaktis prie Šeimenos” (Lietuvių 
rašytojų draugijos). Pirmajam premija įteikta Čikagoje 1987.IV.4, antrajam - Bruklyne 1987.X.31 V. Maželis

Partizanų dešimtmetis
Dr. Kęstučio K. Girniaus įnašas

“Pakelėje j pažadėtąją žemę”
Žvilgsnis į Antano Gustaičio humoristinės kūrybos raidą

VYTAUTAS A. JONYNAS

“Pakelėje į pažadėtąją že
mę” yra penktoji Antano Gus
taičio poezijos knyga. Išeivi
jos mastu tai savotiškas rekor
das. Ypač humoristikoj. Kaž
kas yra pasakęs, kad lyrikos 
rinkiniai poetui yra kažkuo 
panašūs į smėlio maišus, den
giančius kareivį nuo kulkų 
apkase. Nelabai poetiškas, 
pripažinkim, tai palyginimas, 
nei patiklus, nei tikslus. Smė
lis lieka smėliu — uolų dūlė
siais, “piesku”, tuo tarpu, kai 
eilėraščiuos tvinksi (bent tu
rėtų) žmogaus širdis su visais 
jo jausmais — džiugesiais, bai
mėm, sielvartu, nusivylimais, 
laiko tėkmės pajutimu, aliena- 
cija... Ir kiekvienas naujas 
rinkinys padeda skaitytojui 
pažinti giliau tą jo egzisten
cinę visatą, tą jo “aš” laiko 
slinktyje.

Tiesa, esama poetų, aiški
nančių, esą jie rašą “sau” arba 
“ateičiai”, atseit, jiems nė 
motais ką skaitytojai įžiūri jų 
eilėse. Humoristui tokia 
“splendid isolation”, toks ato
kumas, atžarumas, neįmano
mas, neleistinas. Jam būtinas 
kontaktas su publika, kaip kad 
jis būtinas pianistui, smuiki
ninkui ir aktoriui. Jam papras
čiausiai nevalia slapstytis už 
rafinuotų, hermetiškų metafo
rų, užkardų. Jo žodis privalo 
būti kiek galint aiškesnis, 
vienareikšmis kuo didesniam 
skaitytojų skaičiui, o ne šif
ras, suprantamas mažam dok
torantų būreliui.

Kaip kiekvienam poetui, 
taip ir satyrikui poetui priva
lomi vaizduotės proveržiai, at
sinaujinimas, naujų temų, 
naujų vaizdinių įvedimas. Gal 
net labiau nei jo kolegoms. 
Visuomenė niekad nepasižy
mėjo atlaidumu humoristui. 
Jinai kur kas greičiau negu 
kitais atvejais yra linkusi 
apkaltinti tokį “juokintoją” 
senų, nugiedotų rylų kartoji
mu. Ji nepaiso, kad ne taip 
paprasta išpešti nuobodokoj 
gyvenimo kasdienybėj kažką 
naujo, triuškinančio.

Ta prasme poezijos rinkinio 
palyginimas su smėlio maišu 
kareiviui tinka A. Gustaičio 
atveju. Tiesa, nauja knyga ne
saugojo jo paties apkase, bet 
veikiau liudijo skaitytojui, 
kad tokio apkaso esama. Kiek
viena nauja eilių knyga, kiek
vienas Gustaičio eilėraščių 
pluoštas periodikoj buvo įro
dymas, kad esama drąsių žmo
nių, kovojančių su visuome
nės negerovėmis, džiuginan
čių skaitytoją kūrybingumu ir 
brandumu. Nors būta balsu, 
kad esmėje Gustaičio poezijos 
temos liekančios vis tos pa
čios, arčiau pažvelgus į bal
tojo mūsų metraštininko kūry
bą matyti, kad tų temų trakta
vimo, autoriaus santykyje su 
tikrove esama aiškios raidos. 
Ar naujasis rinkinys tą raidą 
paryškina, kas jame naujo ir 
nelaukto, bandysim nustatyti 
šiame straipsnyje.

Skoningai iliustruotas, gra
žiai išleistas naujasis A. Gus
taičio rinkinys atsiveria pui
kiu Prano Lapės pieštu auto
riaus portretu ir eilėraščiu 
“Rudenėjant”, kuris yra tary
tumei kamertono skambelėji- 

mas, duodantis “la” visam rin
kiniui:
Seniai seni draugai dausų keliais 

nusklandė,
O aš po debesiu dar vis 

neuždusau, —
Tuščiam rudens sode dar lesinu 

balandį
Ir pakuždom kalbu drauge ir jam ir 

sau:
— Palaimintas paukštei, 

sparnuotasai drauguži,
Su trupiniu snape tu saulėn pakyli, 
O mūs vėlė nutūps, prilesus aukso 

gūžį,
Ant kartuvių šakos tėvynėn 

pakelėj ...

Ir kaip gali neatpažinti šiuo
se jautriuose, kupinuose rezig
nacijos posmuose seno, mielo 
Gustaičio, vis taip pat karin
gai, atkakliai, skrupulingai 
bandančio išlaikyti klasiškąją 
strofą, nepabūgstant pavartot, 
ritmo dėlei, senamadiškai 
skambančių sutrumpinimų 
(paukštei’, mūs’). Vis taip pat 
laisvo, dainingo, operuojančio 
tautosakinėm vaizdų prieš
priešom. Kaip išbaigta kanti- 
lena!...

O tačiau kokiu paprastumu 
išsakomas “rudenėjimas”, vie
natvė ir kelio pabaigos nuo
jauta! Galbūt jos pasigedimas. 
Vien tik paskutiniam dvieilyje 
ataidi kažkas pažįstamo, anks
čiau dažno priekaišto, jog iš
eivijoj dolerio švytesys nustel
bęs patriotizmą. Bet ir tai iš
sakoma be įtūžimo, ne filipikų 
stiliumi, bet kažkaip su “va- 
nitas vanitatum” intonacija, 
su gumulu gomuryje.

Rinkinyje yra apie 120 eilė
raščių. Jų metrika nepažymėta 
ir užtat sunku spręsti, kiek jų 
tarpe esama seniau rašytų, 
stalčiuje užsigulėjusių pos
mų. Galbūt labiausiai iš visu
mos iškrenta vienas karštuo- 
liškas eilėraštis — “Nykus ru
duo dramblių kapinyne”, ku
riame rūstaujama, kad išeivi
ja prarandanti rasinę skaisty
bę. Čia esama luošų posmų. 
Pavyzdžiui:
Ir Viešpatį meldei, kad tų siera 

užlietų,
Kurs protėvių vyžas ir ramunes 

užmiršo.
O tavo pataluos išglamonėta indė 
Už Lietuvą tiktai Angoros katę 

žindė
Ir protarpiais tave kutenimai karšti 
Svaigino užmaršty ...

Šiaip sarkazmo išpuoliai 
Gustaičiui nebūdingi. Perne
lyg poetas jaučia visa ko pra
einamumą, laiko koroziją, per
nelyg gerai numano, kad žilas 
plaukas nesuteikia žmogui 
minčių gilybės ir kad pasaulio 
nedarna yra kaip reumatas bei 
artritis. Jų neįmanoma pagy
dyt. Su jais belieka vien susi
gyventi.

Bandant nusakyti kuo nauja
sis A. Gustaičio rinkinys skir
tingas nuo ankstesnių, saky
kim nuo “Saulės šermenų” 
(1972) ar nuo “Ko liūdi puti
nėli?” (1982), tektų pripažint 
tą tėkmėskyrą — tolydžio švel- 
nėjantį satyrinį toną, atsisa
kymą moralizuoti, vanoti rykš
tėm tėvynainius už jų nuodė
mes. Nenuostabu, jei autorius 
pavadina savo knygą “satyri
nėmis elegijomis”. Nenuosta
bu, jei stambią jos dalį sudaro 
eilėraščiai (skyrelis “Pagrau
denimai ir pasigraudenimai 
bičiuliams”) skiriami drau

gams, kurių žodis, mostas, pa
slauga yra padėję autoriui gy
venimo kely. Lengva numanyti, 
kad tuose posmuose, tuose “fi
losofiškuose nusiskundimuo
se” nesama satyros geluonio. 
Veikiau jie primena bičiuliš
ką rankos paspaudimą pasi
džiaugiant dvasine artimybe, 
kaip pvz. šiame posmely, skir
tame dr. Jurgiui Gimbutui:
Mokslai žėri, spindi, šviečia 
Tarsi saulė iš dausų, 
Ogi kartais tarp tautiečių 
Net vidurdienį tamsu ...

Atsisveikinimas su tais, ku
riais tikėta, šūktelėjimas “avė 
vita”, matant prieš akis tava
ruojančią baigmės juostelę. 
Tai pagrindiniai motyvai, jun
gtą naujojo rinkinio eiles į vi
sumą. Jau eilėraščių pavadini
mai nusako vyravimą to “kelio 
atgal”, kaip Gustaitis vadina 
šį sindromą. Eilėraščiuose 
“Senatvė”, “Rimties valandė
lei”, “Garbės vieškeliu”, “Vė
lių suolely”, “Globos namuo
se”, “Pensininko laiškas iš 
Floridos”, “Paskutinėje sto
tyje”, “Tiesa, nebe pirmą kar
tą” Gustaitis šaiposi iš Kau
lėtosios, nebe pirmą kartą 
nuskamba jo posmuose siel
vartas apie dingusią jaunys
tės “spėką ir medegą”.

Atrodytų, kad senatvė yra 
toks prozaiškas dalykas, jog 
apie ją kalbėdamas nieko nau
jo neišraitysi. Ar ne tą patį 
pajuntam, kai ima ateidinėti 
kalėdiniai atvirukai, kai rei
kia patiems brūkštelt drau
gams ką šilto? (Bus daugiau)

O. B. AUDRONĖ

Vasariai
Vasariai šalti mūsų žemėj ;

■ Raudom apsisiautę praeis.
Vasariai! '
Te laisvę jie lemia! - j
Jie atnešė Laisvę /

: Kariais.

Žydėki, žydėki, Tėvyne S
Po sniego, po ledo j
Našta. į
Vasariai... :
Jie laisvę augino,

' Jie atnešė ją
Kažkada

Žydėkite broliai nutilę,
■ Žydėkite sesės drauge,
j Už laisvę jūs auką taip gilią

Pasėję brandžiam 
Atpirkimo lauke.

; Vasariai ateina per sniegą, 
Vasariai atbėga ledu - 
Jie nubraukia šerkšną 

ir miegą,
: Ir žengiam su Laisve mes Du. ( 
-------------------

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHO

LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
72, Dec. 1986. American Publica
tion January 8, 1988. Translated 
by Rev. Casimir Pugevičius, pub
lished by Lithuanian Catholic Re
ligious Aid (351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207).

Z. Raulinaitis, KELIAS | SOS
TĄ. Lietuvos raiteliai. Antroji 
knyga (XIII amžiaus vidurys, Min
daugo laikai). Lietuvos karinės 
istorijos raštai nr. 14. Schemas 
braižė B. Balčiūnas. Išleido “Ka
rys”, 1987 m. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

ANTANAS MUSTEIKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

IV
Autorius sakosi daugiau dė

mesio skyręs teoriniams klau
simams. Gal dėl to jis lietuvių 
partizanų apraiškas palygina 
su kitų panašių sąjūdžių raida 
bei veikla kitose šalyse ir 
įvairiais laikotarpiais. Apie 
tai skaityti įdomu, bet ge
riausiu atveju tai yra tik ilius
tracijos, neturinčios moksli
nės tikimybės galios. Juk nie
kad istorinė padėtis (situaci
ja) įvairiais laiko ir erdvės 
atvejais nėra tapati. Tad pa
garsėjęs vieno filosofo posa
kis, jog žmonės, nepažįstantys 
istorijos, yra pasmerkti ją pa
kartoti, nėra pakankamai kri
tiškas. Beje, autoriaus iškel
tos mūsų ir kitų sąjūdžių skir
tybės paryškina lietuvių rezis
tencijos savitumą.

Trečiajame skyriuje auto
riaus vartojami žodžiai — vaid
muo, veiksniai, modelis atrodo 
lyg teorijos sinonimai, nors 
pačios teorijos žodžio jis ne
apibrėžia. Susidaro įspūdis, 
kad teorija vadinama tai, ką 
kiti mokslininkai laiko hipo
tezėmis; iš tikrųjų tas žodis 
griežtąja prasme reiškia moks
linį dėsnį.

Autorius gerai suvokia, jog 
yra rizikinga palyginti skai
čius, pateiktus sovietinių šal
tinių arvad. “dokumentų rinki
nių”, bet keliais atvejais jis 
man atrodo per “dosnus”. Jis 
palygina bendrą Vietinės rink
tinės narių skaičių, staiga su
rinktą, su sovietinių partiza
nų (per visą karą) skaičiais, 
įrodydamas didžiules lietuvių 
pasipriešinimo pajėgas. Bet 
čia lyginamos ne tolygios ap
raiškos. Vietinės rinktinės 
nariai, kaip ir lietuvių par
tizanai, buvo savanoriai, o 
sovietiniai partizanai ar stri
bai buvo daugiau prievartos 
rekrutai nei savanoriai. (Stri
bai dažniausiai rinkosi, jų 
nuomone, mažesnį blogį: ven
gė eiti į frontą svetimame 
krašte, o liko savame savo rū
šies smogikais).;

Autorius apskaičiuoja, jog 
aktyvaus partizanavimo vidur
kis buvo kokie dveji metai, 
bet nepateikia tvirtų duome
nų, kuriais jis remiasi. Kaž
kada teko skaityti sovietinio 
autoriaus pateiktą žuvusių lie
tuvių partizanų skaičių, kuris 
siekęs ligi 25,000, tačiau au
torius Girnius to niekur ne
mini. Jeigu tas skaičius tikras, 
tai maža rizika teigti, jog, kaip 
dažnai partizanų kovų metais 
esti, partizanų priešų bus žu
vę daugiau nei partizanų. Da
bar, net ir iš laiko perspekty
vos, sunku spręsti, kad buvo 
“geriau”'— mažesnis ar dides
nis žudymų kiekis.

V
Ir ši knyga turi vargo su spau

dos riktais bei kalbos klaidom. 
Vargšai kableliai: jie padėti, 
kur nereikia, ir jų trūksta, kur 
reikia. Tokių atvejų visoje 
knygoje yra per 60. Geriau su 
raidžiavimu; jo riktu užtikau 

PLB valdybos sudaryto IV Kultūros kongreso narys PRANAS JOGA daro 
pranešimą Toronte spaudos atstovams Anapilyje 1988 m. sausio 17 d. Kul
tūros kongresas rengiamas Toronte 1988 m. birželio 24-27 d.d. St. Dabkus

tik apie 10: nutruktas vietoj 
nutrauktas, vadvvybėje vietoj 
vadovybėje, trašas vietoj trą
šas, Dusetos vietoj Dusetos, 
Jučiūtė vietoj Juciūte, s vie
toj z, ą vietoj a ir kt.

Aplamai knygos kalba yra 
nebloga, tačiau neišvengta 
svetimų kalbų sakinio sąran
gos įtakų. Vergiškas vertinys 
ryškus kai kuriuose sakiniuo
se su padalyvinėmis ar pusda- 
lyvinėmis veiksmažodžio ne
paisyti (ar nežinoti) lytimis. 
Pvz.: “Žmogus paskutinėmis 
išgalėmis kovoja dėl gyvybės, 
nepaisydamas koks sunkus bū
tų jo gyvenimas ...” Čia “ne
paisydamas koks” junginys 
nėra lietuviškas. Tą mintį ga
lima paprastai išreikšti: Žmo
gus paskutinėmis išgalėmis 
kovoja dėl gyvybės, nors jo gy
venimas būtų sunkiausias ...

Autorius vartoja savotišką 
sąrangą, kur neaišku, ar tai 
vienas, ar du sakiniai. Pvz.: 
“Ginčai buvo veikiai išspręsti, 
iš dalies dėl to, kad rinkimų 
vadais buvo paskirti asme
nys ...” Čia kablelis po iš
spręsti nereikalingas. Žinoma, 
norint pabrėžti dvi mintis, to 
kablelio vietoj reikėtų dėti 
tašką ir kitą sakinį pradėti 
šiaip: Tai įvyko iš dalies ...

Vietoj pusdalyvio autorius 
vartoja padalyvį: “Pokario 
metais kiekviena valdžia bū
tų turėjusi sunkumų, įgyjant 
kaimo gyventojų pasitikėji
mą”. (Turi būti: įgydama ar 
norėdama įgyti.) Viena maža 
sakinio dalis maišo teigimą 
su neigimu: “. .. mėginant 
nepakirsti jų kovingumo ar su
ardyti gyvybiškai svarbų ry
šininkų tinklą.” (Turi būti: .. . 
mėginant nepakirsti jų kovin
gumo ar nesuardyti gyvybiš
kai svarbaus ryšių tinklo). 
Tikslui išreikšti vartotina 
bendratis su naudininku, ne 
galininku: “.. . Sąrašai. .. var
tojami nustatyti mokesčius, 
pyliavas, ir t.t..” (Turi būti: 
. .. vartojami nustatyti mo
kesčiams, pyliavoms ir t.t.). 
Rašoma “klastojama parody
mus”, turi būti klastojami pa
rodymai.

Visi žinpmi partizanų sla
pyvardžiai pridėti prie pavar
dės, bet pamirštas Juozo Mar- 
kalio, išdaviko, pseudonimas.

Galima su autorium pasi
ginčyti, ar nepriklausomybės 
kovų išvakarėse “daug lietu
vių nesuprato nepriklausomy
bės reikalo”, ar 1940 m., sve
timai totalistinei valstybei 
okupavus kraštą, iš tikrųjų 
daug kam buvo “iki kaulo įgri
susi autoritetinė valdžia ir 
tad džiaugtasi jos pašalinimu”. 
Tačiau aplamai reikia pripa
žinti, kad Kęstučio Girniaus 
knyga yra rimtas mokslinis 
veikalas ir laikytinas vienu 
iš tų, kuriuos reikia išleisti 
anglų kalba. Tai istorija, ku
rios okupantas išplėšti nepa
jėgs.

Kęstutis K. Girnius, PARTI
ZANŲ KOVOS LIETUVOJE. 
Aplankas dail. Prano Lapės. 
Išleido Į laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti (“Drau
go” spaustuvė), Chicago, 1987 
m. 425 psl.

Tėviškės žiburiai • 1988. II. 16 — Nr. 7 (1982) • psl. 7

□ hiniiiiifii: veikloje
Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos centro valdybos posėdyje 
Romoje 1987 m. gruodžio 9 d. bu
vo nutarta įsteigti specialų fondą 
leidiniams finansuoti. Lig šiol bū
davo tenkinamasi proginiais mece
natais atskiroms knygoms, bet 
juos dabar jau sunku surasti. Tad 
ir tenka steigti Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos fondą su nelie
čiamu kapitalu, kurio palūkanos 
bus naudojamos knygų leidybai. 
Valdyba laukia aukų steigiamam 
fondui. Jos adresas: Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, Piazza 
della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

Dail. Miriam Meras (Meraitės) 
tapybos darbų parodą 1987 m. 
lapkričio 12-19 d.d. surengė Pary
žiaus meno mokyklos galerija. 
Dailininkė yra rašytojo Icchoko 
Mero dukra, gimusi 1957 m. Vil
niuje, 1972 m. su tėvais atvykusi 
Izraelin. 1982 m. ji baigė Jeruza
lės dailės mokyklą ir įsikūrė Pa
ryžiuje, kur dabar pradeda reikš
tis savo dailės darbais. Pirmajai 
individualiai savo parodai dail. 
M. Meraitė pasirinko trylika di
delio formato figūrinių tapybos 
kūrinių, pasižyminčių spalvingu
mu, ryškiais kontūrais.

A. a. Mikas Šileikis, seniausias 
lietuvis dailininkas išeivijoje, mi
rė Čikagoje 1987 m. gruodžio 17 d. 
Velionis gimė 1893 m. spalio 15 d. 
ūkyje prie Degučių, nepriklauso
moje Lietuvoje įjungtų Zarasų 
apskritin. Amerikon atvyko 1913 
m. ir pradžioje dirbo vienoje plie
no liejykloje prie Pitsburgo, kol 
buvo pakviestas į “Keleivio” 
spaustuvę Bostone, o iš jos 1919 
m. persikėlė Čikagon dirbti rai
džių rinkėju “Naujienų” spaustu
vėje. Mokėsi, 1923 m. su pagyri
mu baigė Čikagos meno institutą. 
Parodose — pradžioje amerikie
čių, vėliau lietuvių dalyvavo nuo 
1925 m., laimėdamas premijų už 
tapybos kūrinius ir akvareles. 
“Naujienose” nuo 1930 m. reda
gavo “Meno žinių” skyrių, rašė 
įvairiais meno klausimais, ak
tyviai reiškėsi antrojoje M. K. 
Čiurlionio galerijoje Archer gat
vėje. Ten 1983 m. spalio 14-19 
d.d. buvo surengta paskutinė ve- 
lionies, darbų paroda, i;skirfą,Į jp 
amžiaus devyniasdešimtmečiu!. 
Velionis organizuodavo rudeni
nes lietuvių dailininkų darbų 
parodas antrojoje M. K. Čiurlio
nio galerijoje, joms parūpinda
mas ir nuolatine tapusią savo 
premiją. 1987 m. spalio 30 — lap
kričio 15 d.d. surengtoje paro
doje dail. Miko Šileikio $600 pre
miją laimėjo dail. Stasė Griga
liūnienė už tapybos kūrinį “Apaš
talas Judas”. Velionis buvo be
vaikis, seniai palaidojęs žmoną 
Pauliną, nesusilaukęs net laido
tuvių aprašymo spaudoje, tik ne
krologinių Andriaus Mirono ir 
Kazio Janutos rašinių.

Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
(1861-1944) archyvą nutarė įsteigti 
jo sūnus inž. Vytautas J. Šliūpas, 
pernai apsilankęs didžiosiose JAV 
lietuvių kolonijose, “angliakasių 
slėniu” pavadintose Pensilvanijos 
vietovėse, N. Zelandijoje ir Aus
tralijoje. Jis ten rinko medžiagą 
apie savo tėvą ir susilaukė pasiū
lymų įsteigti jo vardo archyvą, 
kuris taipgi priimtų ir kitą medžia
gą— senovines knygas, istorinius 
raštus, dokumentus, svarbesnius 
straipsnius, nuotraukas, atsimi
nimus. Daug kas skundėsi, kad jų 
surinktas vertybes vaikai lauk iš
mes, primindami, jog taip įvyko 
net ir su kun. Antano Miluko kny
gynu, po jo mirties dviem sunk
vežimiais išvežtu šiukšlynan. Tai 
paskatino inž. V. J. Šliūpą įsteigti 
aušrininko dr. Jono Šliūpo archy
vą, kuris pradžioje bus priglaus
tas jo namuose, o vėliau perkel
tas arčiau lietuviškų centrų. Pra
dinę medžiagą savo tėvo archyvui 
parūpino pats sūnus inž. V. J. 
Šliūpas, atiduodamas 27 jo rašy
tas knygas, nespausdintus rank
raščius, laiškus, daugelio lietu
vių asmeninius prisiminimus, laik
raščių straipsnius, kitą istorinę 
medžiagą, dr. J. Šliūpo iš Lietu
vos atsivežtą savo knygyną, kitų 
autorių knygas. Australijoje gy
venantis teisininkas dr. Aleksand
ras Mauragis pažadėjo atsiųsti 
dr. J. Šliūpo lazdą, savo atsimi
nimus apie tris paskutiniuosius 
jo gyvenimo mėnesius 1944 m. 
Aušrininko dr. J. Šliūpo archy
vas po jį įsteigusio sūnaus inž. 
V. J. Šliūpo mirties atitinkamu 
laiku bus pervežtas Lietuvon. Tu
rimos medžiagos ir jos persiun
timo reikalais prašoma rašyti stei
gėjui šiuo adresu: Vytautas J. 
Šliūpas, P.E., Post Office Box 
613300, So. Lake Tahoe, CA 
95761-3300, USA.

Vilniaus operos ir baleto teatras 
1987 m. pabaigai paruošė P. Čai
kovskio baleto “Spragtukas” 
premjerą. Naują šio baleto spek
taklio versiją sukūrė dirigentas 
D. Samėnas, choreografas V. 
Barzdylis ir dail. A. Kariniaus- 
kas. Pagrindinius vaidmenis at
lieka solistai — V. Kudžma, L. 
Bartusevičiūtė, V. Chlebinskas, 
J. Katakinas, A. Semionovas, P. 
Skirmantas, V. Algutytė, F. Fa- 
dejevas, R. Maskoliūnas, J. Valei- 
kaitė.

Dail. Vytauto Klemkos lakšti
nės grafikos ir akvarelės parodą 
surengė Kauno parodų rūmai. V. 
Klemka priklauso pokaryje išau
gusiai grafikų grupei, kuri žmo
gaus paveiksle stengėsi atskleisti 
jo dvasinį turtingumą, įkvėpimo 
jieškojo liaudies mene. Jie taipgi 
buvo veikiami tokių vyresniosios 
kartos grafikų, kaip M. Bulaka, 
A. Kučas, V. K. Jonynas, V. Pet
ravičius. įdomus buvo V. Mykolai
čio-Putino portretas, lino raižy
mo technika atliktas didelis “Žve
jų” ciklas, ypač jam skirti lakštai 
— “Po žūklės”, “Tinklus taiso”, 
“Žvejų šeima”, “Iš jūros”. Jautriu 
piešiniu, toniniu subtilumu pasi
žymėjo graviūros — “Mergina ir 
žirgas”, “Vasara”, “Atokaitoje”. 
V. Klemkos akvarelės, sukurtos 
per pastaruosius kelerius metus, 
stilistiniu braižu priminė akva
relės klasiku tapusio K. Sklėriaus 
tradicijas. Optimistinę nuotaiką 
atspindėjo “Mergaitė su gėle”, 
“Nepažįstami keleiviai”, “Sode”, 
“Jūros tiltas”.

Žinių apie 1987 m. atliktus ka
sinėjimus Kernavėje “Gimtojo 
krašto” sausio 7 d. laidoje patei
kia jiems vadovavęs Vilniaus uni
versiteto dėstytojas A. Luchtanas. 
1986 m. buvo ištirta 200 kv. met
rų senosios Kernavės, o 1987 m. — 
daugiau kaip 400 kv. metrų. Ar
cheologams talkino dvi Vilniaus 
universiteto ir pedagoginio insti
tuto studentų istorikų grupės. 
Dirbdami vasaros atstogas Kerna
vėje vėl praleido archeologas K. 
Katalynas, architektas J. Sazo
novas, restauratorė J. Petraus
kienė. Kernavės gamtos vaizdą 
prieš tūkstantį metų padėjo at
kurti geologijos-mineralogijos 
mokslų kandidantės O. Kondro- 
tienės atlikti žiedadulkių ir kul
tūrinio sluoksnio tyrimai, nustatę, 
kokius javus tada augino gyven
tojai. Botanikos instituto klima- 
tochronologinės laboratorijos 
mokslininkai, vadovaujami biolo
gijos dr. T. Bitvinsko, ruošia 
chronologinę senosios Kernavės 
medžių skalę, kuri bus sudaryta 
iš rąstų pavyzdžių. Medžių augi
mo laiką ir amžių leis nustatyti 
skersiniame pjūvyje esančios rie
vės. Tada kiekvieno medinio vi
duramžių Kernavės pastato datą 
bus galima nustatyti dvejų metų 
tikslumu.

Buvo atkastos dvi amatininkų 
sodybos — kaulų drožėjo ir pa
puošalų gamintojo. Pirmosios 
sodybos kiemas pilnas kaulų drož
lių, o jo viduryje įkasta ąžuolinė 
statinė, kurioje būdavo mirkomi 
drožėjui reikalingi kaulai. Kaulo 
ir rago dirbiniai įvairūs — viso
kių formų šulų apkalai, peilių 
kriaunelės, rankenėlės, apkaus
tai, vinutės, švilpukas, plokščias 
raginis rutulys, padengtas aku
čių ratais. Pas papuošalų gamin
toją rasta daug skardelių, grandi
nėlių, sagtelių iš spalvotųjų me
talų ir stiklo gabalėlis, retai 
beužtinkamas XIV š. Lietuvoje. 
Kieme prie dirbtuvės gulėjo moli
nės liejimo formos, naudojamos 
tik vieną kartą. Mat išimant iš 
bronzos nulietą gaminį, formą 
tekdavo sudaužyti. Amatininkai 
turėdavo ir brangių sudedamų 
akmeninių formų, tačiau nei jų, 
nei kitokių įrankių nebuvo ras
ta. Jie, matyt, buvo išsinešti ar
tėjant priešui. įdomiu radiniu lai
kytinos gerai išsilaikiusios buiti
nės žirklės, panašios į tas, kurio
mis dabar kerpamos avys, tik tru
putį mažesnės. Vertingiausiu ra
diniu A. Luchtanas laiko kūlgrin
dą, kuri gyvenvietę Neries pakran
tėje jungė su piliakalniais. Spė
jama, kad tas slaptas 2,40 metrų 
pločio kelias, išgrįstas pušiniais 
10-12 centimetrų skersmens rąs
tais, per pelkę buvo nutiestas IV- 
VII š. Kūlgrindos buvo atkasta 
apie 20 metrų, o jos bendras ilgis 
turėtų būti 100 metrų. Kūlgrinda 
nesutampa su XIV š. nuo piliakal
nių per Kernavę link Neries nuties
tu keliu. Atrodo, Kernavės gyven
tojai tada jau buvo užmiršę slap
tąją kūlgrindą pelkėje. Kernavėje 
bus įsteigtas pirmasis archeolo- 
ginis-istorinis muziejus drausti
nis Lietuvoje. V. Kst,
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Parapijos 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...........  71/4%

180-364 d. term, ind...........  71 /4%
1 metų term, indėlius....... 71/2%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius ....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 91/4%
2 metų GlC-met. palūk...... 91/a%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 91/z% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą.......... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 1 03/a%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių 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 35 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

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---—- ---- -I
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

AB GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

---------------.Į——, 

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario 

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

WOODBRIDGE, 3772 
kvadratinių pėdų dydžio, 
dviejų aukštų, 4 miega
mųjų geras namas, 60 pė
dų sklypas, šeimos kam
barys su išėjimu, du ži
diniai ir daug kitų page
rinimų. Kaina —$449,000.

PIETINIAME ETOBI-
COKE, atskiras dviejų 
miegamųjų vienaaukš- f 
tis su atskiru įvažiavimu, B 
naujai atremontuotas na- 
mas. Kaina - $157,500.
MISSISSAUGOS CENT-
RE, dviejų aukštų, 3 mie- feh
gamųjų, pusiau sujung-
tas namas, privatus įva- ĮS
žiavimas, iš virtuvės iš- w
ėjimas į aptvertų kiemų. A|dTAMAC ncidvc 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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 (i pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

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

ZlIlChltP Simpson's, 176 Yonge St.,
z lllQluIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) 

stipendijų paskirstymo komisija duos stipendijas-premijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys 
lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. TLN 
nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmenybės

J . ’Či, » LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų, 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių metų 
sąskaitą arba paskirti premijomis už konkursinius 
rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti J. V. Šimkui 231-9425 Toronte. Pra
šymus siųsti: Švietimo fondas, 1573 Bloor St. 
West, Toronto M6P 1A6, Canada arba palikti 
LN raštinėje ne vėliau kaip kovo 13 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 27 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo "Labdara” komisija

MOKA:
71/4% už 90 dienų term, indei.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
91/«% už 1 m. GIC invest, pažym.
91/2% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
91/2% už 2 m. term, pensijų planą

% už 3 m. term, pensijų planą
% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
% už taupymo s-tas

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........101/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 101/2%
2 metų ....................11 %
3 metų ................... 11 ’/«%
(fixed rate)
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su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pobūdžio sulėtėjimas. 1988 m. 
ekonominis augimas sumažės 
iki 2,8%, bet 1989 m. vėl pra
dės kilti, pasiekdamas 3%. 
Šiais metais bus įgyvendinta 
jau anksčiau M. Wilsono pa
skelbta pajamų mokesčio re
forma su įvedama kredito sis
tema, oficialiai įsigaliojusi 
nuo sausio 1 d. Tačiau atskai
tymai pagal naują sistemą dar
bovietėse bus pradėti tik nuo 

■ š. m. liepos 1 d., kai darbovie
tės gaus paruoštas lenteles. 
Reforma daugeliui kanadie
čių sumažins pajamų mokestį. 
Metų pabaigoje jie atgaus ir 
iki š. m. liepos 1 d. padarytus 
per didelius pajamų mokesčio 
atskaitymus senąja tvarka.

Daug kas tikėjosi, kad šis fi
nansų ministerio M. Wilsono 
biudžetas bus paskutinis prieš 
naujojo prlamento rinki
mus, apie kuriuos dabar vis 
daugiau kalba opozicinių par
tijų vadai: liberalų - J. Tur- 
neris ir socialistų - E. Broad- 
bentas. Kalbama, kad rinkimai 
gali įvykti dar šiais metais, 
nors ministerio pirm. B. Mul- 
ronio vyriausybė turi laiko iki 
1989 m. Finansų ministerio M. 
Wilsono biudžete nematyti jo
kių nuolaidų, viliojančių rin
kėjų balsus. Jis kalba tik apie 
atėitį, laimėjimus, kuriuos ka
nadiečiams atneš laisvos pre
kybos sutartis su Amerika, 
griežtai atmetama J. Turne- 
rio ir E. Broadbento. Prie jų 
jungiasi ir laisvą prekybą ašt- 
raiai kritikuojantis Ontario 
premjeras D. Petersonas. Jo, 
sugrįžusio iš kelionės Europo
je, dabar laukia Ontario pro
blemos. Finansų ministeris R. 
Niksonas jau prisipažino, kad 
1987 m. biudžetas susilauks 
bilijoną dolerių peržengusio 
deficito, nepaisant gerokai 
padidėjusių pajamų.

IĮ

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Kanados dolerio vertė pra
ėjusią savaitę buvo peržengusi 
79 JAV centus. 1985 m. Kana
dos doleris buvo nukritęs iki 
65 amerikietiškų centų. Tada 
jį turėjo gelbėti Kanados ban
kas, tarptautįnėje rinkoje sa
vus dolerius pirkdamas už 
amerikietiškus bei kitą užsie
nio valiutą. 1986 m. Kanados 
dolerio vertė ilgą laiką buvo 
apie 72 amerikietiškus centus. 
Dabartinis šoktelėjimas iki 
79 centų jau jaučiamas mais
to parduotuvėse, kur staiga 
atpigo vaisiai iš Floridos. Ta
čiau dolerio vertės pakilimas 
nuostolingas . Kanados gami
nių eksportui į JAV - ameri
kiečiai atsisako brangstančių 
kanadiškų gaminių. Kanados 
bankas dabar stengiasi suma
žinti savo dolerio vertę di
desne jo pasiūla tarptautinėje 
pinigų rinkoje. Susidaranti 
dilema aiškiai liudija, kad

kanadiški gaminiai neįsteng
tų varžytis su amerikietiškais, 
kai abu doleriai yra lygios ver
tės. Tokios problemos nebuvo 
liberalų ministerio pirm. L. 
Saint Laurent valdymo metais, 
kai Kanados dolerio vertė bu
vo aukštesnė už JAV dolerio. 
Tada kanadiški gaminiai savo 
kainomis įstengė varžytis su 
amerikietiškais. Pusiausvyrą 
sugriovė Kanados darbo unijų 
išsikovoti per dideli atlygini
mų didinimai be atitinkamo 
gamybos padidėjimo. Lygia
verčių dolerių sistemoje ka
nadiški gaminiai tapo bran
gesniais už amerikietiškus dėl 
kanadiečių gaunamo geresnio 
atlyginimo ir lėtesnio darbo. 
Dėl to Kanados darbo unijos 
dabar ir reiškia didžiausią 
protestą prieš laisvą prekybą 
su Amerika. Mat prekybinėse 
varžybose teks susimažinti at
lyginimus ir padidinti darbin
gumą, siekiant apylygės gami
nių kainos.

Toronto “Tauro” klubo nariai, pasižymėję judančių taikinių šaudyme ir 
žvejyboje, apdovanoti žymenimis. Iš kairės: PETRAS DARŽINSKAS - 
II v. šaudyme, EDVARDAS ANDRULIS - I v. š., I ir II v. žvejyboje, klubo 
pirm. JONAS-VYTAUTAS ŠIMKUS, ANDRIUS MACKEVIČIUS - III v. 
š., JUOZAS PAŽEMECKAS-III v ž

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Skautų veikia
Kun. Birutės draugovės sū

ri., kaip 
vasario

stovyk-

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA,
kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montreal! (Mirabel). 
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $11 o, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 297-1670, tel. 239-9411

(kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai).

Save Time & Money

INCOME IM
'TAX'

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto,769-4558

• GERIAUSIAS PATARNAVIMAS. Garantuotas kompiuterinis 
apskaičiavimas. Jums naudingiausių mokesčių pritaikymas. 
Mes esame visada pasiruošę Jums padėti.

• MŪSŲ KAINOS prieinamos ir tiksliai apskaičiuotos kompiuterio. 
Automatiškai 30% nuolaida vyro ar žmonos mokesčių atveju, 
į kainą įeina ištisų metų patarnavimai ir patarimai.

• NEIMAME ATLYGINIMO, jeigu nesate pilnai patenkinti. 
Garantuojame tikslų, be klaidų apskaičiavimą.

• Patogi įstaigos vieta - tik 150 metrų nuo Runnymede 
požeminio stoties, 2290 Bloor St. W.
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r. - 19 v., 
šeštadieniais nuo 
10 v.r.-16 v.

769-4558

y o' a'' 
I-O

eiga įvyks ne vasario 23 
anksčiau pranešta, bet 
25 d.

• Visuotinis Romuvos
lavietės narių susirinkimas įvy
ko Anapilio patalpose 1988 m. sau
sio 31 d. Iš valdybos pranešimų 
paaiškėjo, kad stovyklavietė vei
kia gerai. Pasidžiaugta jaunes
nių talkininkų gausumu 1987 m. 
darbo išvykose. Kai kurie remontai 
pernai buvo tiktai laikini, sku
bant juos atlikti prieš stovyklą. 
Nutarta tęsti remontus, kurių 
dar yra daug. Kadangi šiais me
tais rengiama Tautinė stovykla 
JAV-se ir didesnės stovyklos 
Romuvoje nebus, siūlyta šią va
sarą organizuoti vienos savaitės 
stovyklą joje nevažiuojantiems į 
Tautinę stovyklą. Išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Aldona Balta
kienė, sekr. dr. Arūnas Dailydė, 
ižd. Rita Paulauskaitė; komite
to pirm. Kastytis Batūra, komi
teto vicepirm. Leonardas Garba-' 
liauskas, komiteto nariai - K. Ase- 
vičius, I. Balsytė, L. Baltakys, A. 
Kalendra, V. Keturakis, N. Lia- 
čienė.

• Vasario 21 d., po 10.15 v.r. Mi
šių skautų-čių tėvų susirinkimas 
skautų būkle Kaziuko mugei ap
tarti.

• Tėvų komiteto pirm. K. Šapoč- 
kinas po operacijos stiprėja Eto
bicoke ligoninėje.

• Kaziuko mugė artėja, draugo
vės jai ruošiasi. Skautininkių 
draugovė ruošia bazarą ir priima 
laimikius.

• Vasario 22 d. visų skautų pa
reiga susikaupti ir paminėti skauty- 
bės įsteigėją lordą Baden-Powellį.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tams $20 paaukojo kūrėjas-sava- 
noris St. Paciūnas, $200 - J. Skre- 
butėnienė. Už dosnias aukas skau
tiškas ačiū. J.D.B.

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

6
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
71/4% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

AKTYVAI virš 65 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-

1 dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
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
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN Of DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869

REŽVIKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

namų 897-0068
BROWN ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 

1 Toronto & Mississauga Real Estate Board 
J 4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

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



b SKAITYTOJAI PASISAKO
PAMINKLO REIKALU

E. Nazaraitė stebisi savo ant
rame rašinyje (“TŽ” 1988 m. 4 nr.), 
kad niekas jos pirmojo straipsnio 
apie paminklo statymą žuvusiems 
nekritikavo. Žymusis filosofas • 
Nietzsche kartą yra pasakęs: “Ty
la taip pat yra kalba”. Daug kas tą 
straipsnį perskaitęs metė į krepšį. 
Aš tikiuosi, kad šis antrasis jos 
straipsnis tuo klausimu bus pasku
tinis. Leiskite mums ramiai pasta
tyti kuklų paminklą žuvusiems 
Lietuvos didvyriams. Baigdama 
galiu tik pasakyti: “Vardan tos 
Lietuvos Vienybė težydi”.

T. Renkauskienė, 
Toronto, Ont.

KANADIEČIAI AUSTRALIJOJE
VI-tasis Pasaulio lietuvių jau

nimo kongresas labai gerai pa
vyko. Visi parengimai ir studijų 
dienos buvo sėkmingos dalyvių ir 
temų atžvilgiu. Pasitaikė ir ne
sklandumų, bet kur jų nėra. Teko 
susipažinti su iš visų kraštų at
vykusiu jaunimu, kuris tikrai bu
vo gerai informuotas ir politiškai 
subrendęs. Ypač Kanados jauni
mas puikiai pasirodė. Garbė Ka
nados lietuviams, kurie moka jau
nimą pritraukti ir įjungti į lietu
višką gyvenimą bei jo veiklą.

V. Baltutis, 
Australija

NENORIU NĖ SKAITYTI
Jau kuris laikas gaunu “TŽ". 

Gyvenu amerikietiškoje aplin
koje ir nieko bendro neturiu su 
Kanada, nebent porą draugų To
ronte ir Montrealyje.

Jei bent vienas puslapis būtų 
anglų khlba, ypač žinios, politi
niai įvykiai, žinios iš Lietuvos, 
šiaip įvairumų ir juokų skyriai, 
būtų galima duoti tokį laikraštį 
vaikams (jie - mūsų ateitis), kai
mynams, politikams ir net ameri
kiečių spaudai. Savo tarpe mes 
čia nieko neįrodysime besirie
dami kaip katės su šunimis. Am
žinai tie patys plepalai įgriso li
gi gyvo kaulo. Tie vadinami veiks
niai nieko vieningai nepadaro. 
Nusibodo, nenoriu nė skaityti.

Skaitytojas iš JAV 
ŽYDŲ GELBĖTOJAI

Skaitant “TŽ” 1987 m. 43 nr. Stp. 
Varankos straipsnį “Žydų gel
bėjimo klausimu”, kuriame jis 
ragina žydus gelbėjusius ar jiems 
padėjusius asmenis pranešti sa
vo pavardes ir darbus ruošiamai 
knygai apie žydų gelbėtojus Lie
tuvoje, kilo manyje klausimas, 
kokios naudos atneštų tokia knyga.

Kiekvienas veiksmas yra geras, 
kol jis nėra atliekamas propa
gandai ar kitai savo naudai, bet 
tiktai grynai artimo meilės mo
tyvu. Geradaris paprastai nemi
ni savo darbo, nors, taip jau yra 
priimta, kad civilizuotas gero 
darbo patyręs žmogus paprastai 
išreiškia padėką savo gerada
riui civilizuotos bendruomenės 
priimta forma.

Taigi tie lietuvių geri darbai 
žydų gelbėjimo ir jiems teiktos 
pagalbos sirtyje, atlikti dažnai 
rizikuojant savo gyvybe, turėtų 
būti atskleisti pačių žydų, paty-

riusių tuos gerus darbus, o ne lie
tuvių geradarių. Iki šiol tačiau 
nedaug teko girdei iš žydų pusės 
apie tuos lietuvių gerus darbus.

Tokiai padėčiai esant, nemanau, 
kad lietuviai, buvusieji žydų ge
radariai, jaučiasi labai patogiai 
dabar. Ar jie norėtų didžiuotis 
gerais savo darbais, matydami 
žydų nedėkingumą ir pagiežą jų 
buvusiai tėvynei Lietuvai?

Ar ne laikas mums, lietuviško 
atlaidumo vedamiems, užmiršti 
tuos žydus, kad jie kada nors Lie
tuvoje yra gyvenę, žinoma, išski
riant nedaugelį tų, kurie ir dabar 
laiko Lietuvą savo tėvyne ir sie
lojasi jos ateitimi.

Stebint žydų elgesį Vakarų 
valstybėse, kur jie šiuo metu 
naudojasi laisve, kokios niekad 
niekur neturėjo, sunku neprileis
ti, kad laikas artinasi, kada Va
karų valstybių gyventojai pagaliau 
praregės ir pažins tikrą žydų cha
rakterį ir jų siekius.

Jeigu žydų tauta nepakeis savo 
laikysenos, turbūt prives savo 
ateities kartas prie naujo holo
kausto. Žydai turėtų neužmiršti, 
kad penkių bilijonų tarpe jie su
daro labai mažą žmonijos dalelę. 
Turtus sunkiau yra sukaupti, bet 
labai lengva juos prarasti. Ar ne
vertėtų žydams pradėti jieškoti 
draugų, užuot didinus priešų 
eiles? Kol žydai stumia nuo sa
vęs jų buvusius draugus ir didina 
savo priešų eiles, manau, kad 
vertėtų palikti juos vienus. Jie 
taip miegos, kaip pasiklos. S.J.

RADIJO PROGRAMOS
Džiaugiamės turėdami Kanado

je ne vieną lietuvišką radijo pro
gramą. Miela pasiklausyti lietu
viško žodžio, pasidžiaugti savo 
gražiom dainom bei melodijom. 
Tie, kurie atlieka tas tarnybas, 
nusipelno padėkos. Tik yra blo
giau, kai nueinama į kraštutinu
mus. Jei radijo programa visuo
menės remiama moraliai ar mate
rialiai, tai visuomenei ir turė
tų tarnauti. Kartais lietuviška 
radijo valandėlė ar pusvalandis 
pasidaro lyg vienos šeimos nuo
savybė. Vyksta savo šeimos narių 
pasveikinimai įvairiom progom, 
lyg jie namuose negalėtų pasi
sveikinti. Ir taip tęsiasi savaitė
mis. Ar tokia radijo programos 
paskirtis? Jei kas duoda auką ar 
“užperka”, kad pasveikintų kitą 
asmenį, kitas reikalas.

Kartais radijo programose gir
dime dainų iš dabartinės Lietu
vos ir be'jokios atrankos. O ten 
esama ir nelietuviškų, grynai sla
viškų melodijų, nors žodžiai lietu
viški. Kartais ir mūsų chorai ne
kreipia reikiamo dėmesio į tai. 
Okupantas sakytų: štai kaip lietu
vių išeivija dainuoja mūsų dainas!

Kadangi Lietuva okupuota ir yra 
po rusų letena, o mes, pasitrauk
dami į Vakarus, išreiškėm protes
tą prieš tai, kurį tęsiame ir dabar.

Lietuvaičių išraiškos šokis, atliktas Vasario 16 proga Anapilio salėje prieš keletą metų, Lietuvos laisvės tema

Pajieškojimai
Giminaitė jieško asmens ar as

menų, kurie draugavo su a. a. Adol
fu Petruliu ir žino apie jo pasku
tines dienas prieš tragišką žuvi
mą. Kurį laiką jis dirbo Moor 
Lake, Ont., “Atlas Construction” 
bendrovėje. Rašyti “Tėviškės ži
burių” adresu.

St. Catharines, Ont.
BALTIEČIŲ KARIŲ VETERA

NŲ SĄJUNGOS suvažiavime To
ronte kovo 5 d., pakviestas mūsų 
ramovėnų, sutiko dalyvauti ir žy
mus šio krašto parlamentaras Joe 
Reid.

GRIŽO LIETUVON keturi tau 
tiečiai, paskirai aplankę čia sa
vo artimuosius ir pasisvečiavę 
apie mėnesį laiko.

BUVUS TAUTINIS MŪSŲ BEND
RUOMENĖS MENO ANSAMBLIS 
“Nemunas" palengva atsiskaito 
su savo rėmėjais, nes, jaunimui 
išaugus ir daugumai gyvenant ki
tose vietovėse, jo veikla, kol atsi
ras naujo jaunimo, sustabdyta.

MŪSŲ APYLINKĖS VALDYBĄ

papildė Vytautas Mačikūnas, at
sikėlęs į Niagaros pusiasalį.

Aylmer, Ontario
PAGERBTUVĖS. Š. m. sausio 4 

d. Jono ir Elenos Mačiulių namuo
se susirinko gausus būrys tau
tiečių pagerbti mielo Jono jo gim
tadienio proga. DLK Gedimino 
Delhi ir apylinkės šaulių kuopos 
pirm. G. Rugienius pasveikino 
Joną šaulių vardu, A. Usvaltas 
sveikino LAS vardu, H. Waisnix 
IAC vardu. Po to visi sugiedojo 
jam “Ilgiausių metų”. Jonas vi
siems susirinkusiems padėkojo ir 
kvietė vaišintis įvairiais valgiais, 
kuriuos skaniai pagamino jo žmo
na Elena. Dalyvis
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Advokatė
JOANA E. KURAS, llb.

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 VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.C.L., LL.B., M.B.A.

Ontario ir Kvebeko teisininkų organizacijų narys, dirba firmoje 
advokatų Anderson, Sinclair, Walters, Shaw a. Mooney.

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Toronto:
Suite 209, 
3416 Dundas St.W.
Toronto, Ontario M6S 2S1 
767-2127

Mississauga:
Suite 200, Plaza One,
2000 Argentia Road, Mississauga,
Ontario, L5N 1P7, 
821-8522 TELEX: 06-960168

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

put CHArtl 11 *0 HuronUrie St.. 179-744$

BERNADETA ABROMAITYTĖ, 
1987 m. baigusi lingvistinę antro
pologiją Toronto universitete ba- 
kalaurės laipsniu (Bachelor of 
Arts). Dalyvauja ateitininkų veik
loje. Yra baigusi Maironio mokyk
lą ir lituanistinius kursus. Buvo 
įsijungusi į “Gintaro" ansamblio 
dainos vienetą ir tautinių šokių 
grupę. Dalyvavo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje kaip 
Kanados lietuvių jaunimo atstovė. 
Išsirūpinusi studentės darbo vizą 
pasiliko Australijoje pusei metų

- , --- ' * -
tad ar tinka po išvežtųjų minėji
mų, demonstracijų prieš Lietuvos 
prispaudėją, vėliavų deginimų, 
jau kitą dieną skubėti į okupan
to koncertą ir kelti jam ovacijas? 
Ar ne veidmainystė? Tam pateisin
ti jie atplukdė mums gudrų pasi
teisinimą: nesuplakti meno su po
litika. A. Paulius,

Hamilton, Ont.

“AUDRA TRAVEL” PRANEŠA, 
kad kiekvieną penktadienį (vasaros metu pirmadienį ir penktadienį) 
kursuoja “Audros" autobusas ruožu Torontas-Montrealis. 
Išvyksta iš Toronto 9 v.r., nuo “Audra Travel”, 2100 Bloor St. W., 
atvyksta į (Mirabel) Montrealį 15 v. Išvyksta iš (Mirabel) Montrealio 
16.30 v., atvyksta įTorontą22.30 v. prie “Audra Travel” 2100 Bloor 
St.W. Kaina asmeniui į vieną pusę - $69.00 kan., į abi puses - 
$129.00. Priemoka už bagažą - $10.00 (už vieną). į nurodytą kainą 
įeina pilna keleivių bei lagaminų drauda. Kalbame lietuviškai, 
angliškai, rusiška), lenkiškai, vokiškai, prancūziškai, itališkai, 

ispaniškai bei kitom kalbom. Užsisakykite iš anksto.

Tel. (416) 769-2500. Vietos ribotos.

MARIUS E. RUSINAS. turįs septynerių metų ------------------------ .-----------------------------
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP- nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

(vyrai ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovaują visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

JIEŠKO
DARBŲ!

Darbdaviai, pasinaudokite gera proga!
Pasinaudokite “Challenge ’88”. Kanados 

vyriausybė, drauge su provincijomis ir teritorijomis, turi 
lėšų pagelbėti jums pasamdyti studentą šią vasarą.

• Pagal “Challenge ’88”, duodama svari pašalpa 
atlyginimams tais atvejais, kai patvirtinami pasiūlyti planai, 
įvedantys naujas pozicijas, kurios nebūtų įmanomos
be pašalpos.

• Pasiūlyti planai vertinami pagal jų tinkamumą 
paruošti studentus būsimai darbo rinkai, ypač atsižvelgiant 
j būsimą karjerą.

• Prašyti pašalpos gali verslamonės, savivaldybės ir 
nepelno organizacijos.

• Vasaros darbų studentai pasinaudos jūsų patirtimi, 
o jūs pasinaudosite jų entuziazmu, su kuriuo jie ateina 
dirbti.

Kreipkitės dabar, kad galėtumėte tapti 
“Challenge ’88” darbdaviu. Prašymų blankai gaunami 
Kanados įdarbinimo centre (Canada Employment 
Centre). Terminas įteikti prašymams gali būti 
skirtingas kiekvienoje provincijoje.

■ Government of Canada Gouvernement du Canada
■ ■ Minister of State for Youth Ministre d’Ėtat a la Jeunesse

Jean J. Charest Jean J. Charest

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

1988 EKSKURSIJOS
IR KITUS EUROPOS MIESTUS

birute spudas.BA 
sales representative

RF/MKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJOS visai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegamuosius namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “skylights”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900.

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

1. Balandžio
2. Gegužės
3. Birželio

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

Ekskursijų kainos: Iir Vili-$1775.00, ll-$2150.00, III, VI, VII-S2425.00, IVir V-$2524.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į 
kitus miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos ir paskelb
tos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

18-27 
18 - 1 
15-29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13 — 27

17-31 
7-21 

10 - 19

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

V I M I S A\ Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

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 Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734 ‘

Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
Investacijų srityje
Aukso kasyklų analizuotojas

• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžlnlgal patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 <37

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

MASKELL INSURANCE

“All THE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

tat> 17 Q TTT? P insurances.Į 7 Ji U j 0 111 -LJ lA 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: 10 v.r. -7v.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

• GAISRO ’ AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1 121

?
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TO RO NT Š. m. vasario 21, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose rengiamas

O MONTREAL
Anapilio žinios

— Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 70-ji sukaktis buvo at
švęsta pamaldomis Lietuvos kan
kinių šventovėje ir Anapilio sa
lėje vasario 14, sekmadienį. Mi
šias atnašavo ir pamokslų pasa
kė klebonas kun. J. Staškus. Gie
dojo parapijos choras, liturginius 
skaitymus atliko ir aukas nešė Mai
ronio mokyklos mokiniai. Dalyva
vo su vėliavomis organizacijos - 
jūros šaulių, kat. moterų ir skau
tų. Po pamaldų Lietuvos vėliava 
buvo iškelta prie Mississaugos ro
tušės.

— Demonstracijoje prie Sov. 
Sąjungos ambasados Otavoje iš 
Anapilio dalyvavo apie 30 asmenų.

— Pamokos besiruošiantiems Su
tvirtinimo sakramentui prasidės 
vasario 21, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių ir bus dėstomos kiekvieną 
sekmadienį.

— Vasario 16 minėjimas Wasa- 
goje - vasario 20, šeštadienį, 3 
v.p.p., Gerojo Ganytojo misijos 
salėje.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
paaukojo $20 E. Dickson.

— Parapijai paaukojo: $100 - P. 
A. Šimonėliai, A. J. Paršeliūnai, 
P. Kirstukas.

— Mišios vasario 21, sekmadie
nį, 9.30 v.r. - už a.a. Adolfą Klem
ką, Sideravičių ir Gvazdaičių mi
rusius, 11 v.r. - už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— TLN ir Labdaros fondo na

rių metinis susirinkimas - 1988 
m. kovo 27, sekmadienį, 2,30 v.p.p., 
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 
Bloor St.W. Registracija praside
da 1.30 v.p.p.

— Užgavėnių karnavale 11 orga
nizacijų turėjo savo paviljonus: 
“Atžalynas”, “Gintaras”, filate
listai, Maironio mokykla, pensi
ninkai, vaikų darželis, skaučių 
kun. Birutės d-vė, LN moterųTiūre- 
lis, “N. Lietuvos” rėmėjų būrelis, 
LN šachmatininkai, sporto klubas 
“Vytis”. Premijas gavo: I - $50 
“Gintaras”, II - $30 “Atžalynas”, 
III - $20 Maironio mokykla. Į 
jaunimo popietę prisirinko pil
na salė jaunų šeimų ir senelių. 
Programą atliko: vaikų darželis, 
“Atžalyno” mažųjų ir vidurinės 
grupės šokėjai, Maironio mokyk
los vaikų darželio bei pirmųjų sky
rių mokiniai ir “Gintaro” vyres
niųjų vaikų grupė. Popietės vadp- 
vė - Aldona Jankaitienė. Progra
mos pranešėjos pareigas sklan
džiai atliko* Kristina Janavičiūtė.

Vakare įvyko kaukių balius, ku
rį pradėjo V. Kulnys. Jis pranešė, 
kad meninėj programoj buvo suti
kę dalyvauti Toronto “Gintaras”, 
Hamiltono “Gyvataras” ir vyrų 
choras “Aras”. Dėl demonstraci
jos Otavoje “Gintaras” ir “Gyvata
ras” programoje negalėjo dalyvau
ti. Vyrų choras “Aras” vienas atli
ko vakaro programą. Jis buvo šil
tai sutiktas publikos, kurių daly
vavo apie 250. Kaukių vakare daly
vavo 24; paskirtos 5 premijos. Kau
kių vertintojų komisiją sudarė: 
pirm. L. Pocienė, J. Govėdas, V. 
Dauginis, jn., I. Poškutė, A. Vit- 
kūnienė. Loteriją tvarkė E. Pa
mataitis ir I. Poškutė. Užgavėnių 
maistą bufetui paruošė V. Biršto
nas. Salės puošimu, maisto išdavi
mu ir baro priežiūra rūpinosi LN 
visuomeninės veiklos komitetas, 
kurį sudaro: LN valdybos, moterų 
būrelio, vyrų būrelio ir kultūri
nės veiklos k-jos atstovai.

Šiam renginiui LN duoda patal
pas, pinigus premijoms ir admi
nistracijos pagalbą. Gautas iš šio 
renginio pelnas padalinamas or
ganizacijoms, aktyviai dalyva
vusioms karnavale, taškų sistema.

“Tautinio šokio judesy, tėvy
ne, mums gyva esi”. Tai VIII- 
tosios laisvojo pasaulio tau
tinių šokių šventės šūkis. Šven
tei ruošti komitetas, vadovau
jamas dr. Vaidoto Kvedaro, at
lieka šimtus darbų, darbelių, 
mažai kam žinomų ir matomų, 
kad viskas susirištų į vieną 
reikšmingą renginį š. m. lie
pos 3, sekmadienį, Hamiltone. 
Rūpesčiai ir darbai komitetą 
verčia dažnokai tartis, posė
džiauti, neskaitant daugybės 
atskirų pasikalbėjimų, svars
tymų komisijose. Kadangi tau
tinių šokių švenčių oficialūs 
rengėjai yra JAV ir Kanados 
Bendruomenių valdybos, tai 
komitetui tenka ir su jų atsto
vais susitikti ir daug reikalų 
aptarti. Vienas tokių susitiki
mų, platusis posėdis, įvyko š. 
m. vasario 6 d. Hamiltone. 
Bendruomenėms atstovavo A. 
Gečys, Ing. Bublienė, V. Bire- 
ta, R. Kurienė, J. Kuraitė-La- 
sienė. Pirmininkaujant dr. V. 
Kvedarui, aptarta šventės pro
grama, parama užjūrio gru
pėms, svečių priėmimas, finan
sinė padėtis ir sąmata. Kiek
viena sritis turi dar nemažai 
atskirai spręstinų problemų. 
Nutarta sekantį tokį platų po
sėdį sukviesti balandžio 30 d. 
Toronte. Č. S.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

švenčiama Vasario 16 šventė. Iš
kilmingose Mišiose organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo “Šatrijos” 
skaučių tuntas, KLK moterų šios 
parapijos skyrius, ateitininkai, 
kūrėjai-savanoriai ir VI. Pūtvio 
šaulių kuopa. Per visas Mišias 
pamokslus sakė prel. dr. J. Tada- 
rauskas. Po Mišių buvo padėtos 
gėlės prie žuvusių už laisvę pa
minklinės lentos. Per 10.15 v. Mi
šias giedojo “Volungės” choras, 
vadovaujamas D. Viskontienės, o 
per 11.30 v. Mišias — parapijos 
choras, vadovaujamas sol. V. Ve- 
rikaičio. Prie vargonų per abejas 
Mišias grojo D. Radke.

— Ruošiasi tuoktis Rūta Girčytė 
su Eddie Delzotto.

— Pakrikštyta Kimberly-Mary, 
Angelės (Kučinskaitės) ir Gerry 
Sokol dukrelė.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę, kuri įvyks kovo 20 d., 
5 v.p.p., gaunami salėje po Mišių. 
Ta proga bus pašventinti vargo
nai ir įvyks vargonų koncertas 
4 v.p.p. šventovėje. Vargonų kon
certą atliks virtuozas Jonas Žu
kas iš Niujorko.

— Pelenų diena ir Gavėnios pra
džia — šį trečiadienį. Mišios ir 
pelenų barstymas — per 7.15 v., 
8 v. ir 8.20 v. Mišias ryte ir 7.30 v. 
vakare. Po Mišių Šv. Rašto semi
naro dalyviai pasiliks iki 9 v. Šv. 
Rašto nagrinėjimui.

— Kelionė į Šv. Žemę, kuri yra 
numatyta gegužės 21 — birželio 4 
d.d., įvyks, jei neramumai ir de
monstracijos Izraelyje pasibaigs 
iki to laiko. Todėl prašom regis
truotis su ta sąlyga, kad galėtu
me žinoti koks maždaug keleivių 
skaičius susidarys.

— Prapijai aukojo: $200 — K. B. 
Valančiai, Č. B. Joniai; $150 — P. 
Poškienė; $100 — dr. G. Bijūnienė, 
V. Rutkauskas, S. Rukša, V. Žemai
tis; $50 — B. J. Jonynai, I. Urbo
nas, J. Zabulionis.

— Mišios vasario 21, sekmadie
nį, 8.30 v. r. — už Gaidamavi
čių šeimos mirusius, 9.20 v.r. — už 
Gegužių šeimos mirusius, 
10.15 v.r. — už a.a. Julių Puodžiu
ką, Oną Venskaitienę, 11.30 v.r. — 
už parapijos gyvus ir mirusius na
rius, 7 v.v. — už a.a. Antaną ir Oną 
Požauskus.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo metinis susi
rinkimas — kovo 13, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Prisikėlimo para
pijos salėje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau laikas 
paduoti prašymus gauti “Para
mos” stipendijai (iki $1000). 
Stipendijų prašymai priimami 
iki 1988 kovo 1 d. ...Vedėjas

Jaunų talentų popietė-kon- 
certas rengiamas kovo 27, sek
madienį (ne vasario 27, kaip 
per klaidą paskelbta “TŽ” 6 
nr.), po 11 v.r. Mišių, Anapilio 
salėje. Įvairių meno šakų jau- 
nuolės-iai kviečiami registruo
tis pas sol. S. Žiemelytę tel. 
823-7261. Koncertą rengia Lie
tuvos kankinių parapijos tary
bos kultūrinė sekcija, vado
vaujama sol. S. Žiemelytės.

Septyniasdešimtosios Vasa
rio 16 sukakties iškilmės To
ronte buvo platesnio masto nei 
praeityje. Šeštadienį prie 
miesto rotušės buvo iškelta 
Lietuvos vėliava ir padėtas 
vainikas Taikos sodelyje. Trys 
autobusai iš Toronto-Missis- 
saugos (apie 150 asmenų) daly
vavo demonstracijoje prie Sov. 
Sąjungos ambasados Otavoje. 
Sekmadienį visose lietuvių 
šventovėse įvyko specialios 
pamaldos. Mississaugoje prie 
miesto rotušės buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Pagrindinis 
minėjimas įvyko Anapilio sa
lėje. Apie lietuvių pastangas 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivi
joje kalbėjo radijas ir televi
zija. Plačiau — sekančiame 
“TŽ” nr.

KLB Oakvillės apylinkė, pir
mininkaujama Jono Žiūraičio, 
surengė tradicinį Vasario 16- 
sios minėjimą vasario 13, šeš
tadienį, Anapilyje. 6 v.v. oak- 
viliečiai dalyvavo specialiose 
pamaldose, o po to Parodų sa
lėje išklausė J. Žiūraičio pra
nešimų, kalbos šventės tema 
ir vaišinosi ponių paruoštais 
valgiais. Ta proga Lietuvos 
laisvinimo reikalams (Bend
ruomenei ir Tautos fondui) 
surinkta apie $2000. Dalyvavo 
apie 50 asmenų.

AUKŠTA, BLONDINĖ, inteligen
tiška, 29 metų lietuvaitė nori su
sipažinti su aukšto ūgio lietuviu 
vyru vedybų tikslu. Rašyti “TŽ” 
administracijai, pažymint ant voko 
Eglutei.

ir

Poetas HENRIKAS NAGYS skaitys iš savo poezijos rinkinių: “Saulės laikrodžiai”, 
"Mėlynas sniegas”, "Broliai balti aitvarai”, “Prisijaukinsiu sakalą”, “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” ir iš naujausios kūrybos.

Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė ir fleitininkas Tomas Regina 
atliks F. Šopeno, S. Rachmaninovo, M. Revelio ir kitų kompozitorių kūrinius.

Toronto Lietuvių namai įteiks kultūrinę premiją.
įėjimas - 7 dol., studentams ir pensininkams - 6 dol.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. LN kultūrinė komisija

Š.m. vasario 28, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose

Bus aiškinama kaklo priežiūra, ligos bei įtaka sveikatai. Paskaita paįvairinama skaidrėmis.
jĮL Po paskaitos - kavutė. įėjimas nemokamas. Rengia LN kultūrinė komisija * 
•HSeooooocoooocoooooceoooocoooooooooooooooooocooooooooooocooooooosooocooooasi

paskaitą tema

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI, 
(NEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių 
puslapyje)

- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1987 metus, įnašą į RRSP reikia

įteikti iki 1988 m. vasario 29 dienos

RRSP
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• Vasaris - RRSP indėlių mėnuo.
• Šį mėnesį dalį savo santaupų 

įdėkite į saugią
cc
f
Paramos” RRSP s-tą.
Jei truks “Parama” paskolins. >:
“Parama” mokės aukštas palūkanas 
už jūsų indėlius. >■
“Parama” neims jokių mokesčių 
nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

“ Parama” tuoj pat vietoje išduos 
kvitą dėl mokesčių atleidimo. y

Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. - 91/4%, 2 m. - 91/2%, 3 m. -10%. 
su keičiamu nuošimčiu (variable rate) 8%.

Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

Nelaukite paskutinės dienos!
Paskutinė diena indėliams
už 1987 metus

VASARIO 29

na Tel. 532-1149

“PARAMOS” valdyba

Latvių laikraštis “Latvija- 
Amerika” 1988. II. 13 laidoje, 
pirmame puslapyje išspaus
dino A. Vilks straipsnį apie 
Lietuvą ir įdėjo Montrealyje 
posėdžiaujančio VLIKo nuo
trauką bei Lietuvos Vytį — 
valstybės ženklą. Šį savait
raštį redaguoja A. Kundrats. 
Jis kasmet dalyvauja Vasario 
16 proga rengiamame priėmi
me kitataučiams.

Kanados latvių laikraštis 
“Latvija-Amerika” pranešė, 
kad Švedijoje 1988. L 26 mirė 
kun. Kazimieras Vilnis. Reda
gavo periodinį leidinį “Dzim- 
tines bals” ir metraštį. Mokė
jo lietuvių kalbą, ir kartais 
pasitarnaudavo ir lietuviams. 
Vokiečių okupacijos metu gy
veno Latvijoje ir pasižymėjo 
žydų gelbėjimu.

A. a. Broniaus Bijūno atmini
mui Marija ir Jonas Gimžaus
kai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $30.

A. a. Antano Poškaus atmi
nimui vietoje gėlių laidotu
vėms Kęstutis Budrevičius pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

A. a. Adolfo Sargaučio atmi
nimui Kostas ir Zina Beržaus- 
kiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A. a. Paulinos Lastauskie
nės atminimui paaukojo “Tė
viškės žiburiams”: $25 — Ele
na Undraitienė, Leonas Tilin- 
dis.

A. a. Petro Babecko atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $25 — Elena Undraitie
nė, Leonas Tilindis; $20 (vieto
je gėlių) — Rokas Stepulaitis.

t 
t

KLB Toronto apylinkės tarybos

1 988 m. vasario 23 d., 7.30 v.v.,

1 573 Bloor St. W.
Apylinkės valdyba

Sigita Štuopienė atidarė KIRPYKLĄ
aptarnaujančią moteris, LJAIDI iKica

vyrus ir vaikus O/C?/ O /7Zi//iL//vCO
3186 Dundas St. West, (du blokai į rytus nuo Runnymede) 
Šeštadieniais pageidautina iš anksto susitarti dėl priėmimo laiko 

telefonu 769-1894. Pirmadieniais uždaryta.

A. a. dėdei Antanui Poškui 
mirus, vietoje gėlių laidotu
vėms S. J. Macijauskai ir T. B. 
Galiniai su šeimomis paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $100.

Aukso medalį žiemos olim
piadoje Kalgaryje laimėjo sli
dininke Vida Vencienė, 26 m. 
amžiaus, Vilniaus pedagoginio 
instituto studentė. Jos mergau
tinė pavardė - Mogenytė. Ki
lusi iš Ukmergės aps. Ji pasi
žymi kaip lygumų slidininke, 
Kalgaryje įveikusi savo varžo
ves 10 km žygyje. Aukso meda
lis jai buvo įteiktas vasario 
13 d., grojant Sov. Sąjungos 
himną. Lietuvių atstovas, svei
kindamas lietuvius Vasario 16 
proga Anapilyje, pareiškė, kad 
šiuo atveju turėtų būti groja
mas Lietuvos himnas.

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

IŠNUOMOJAMAS vienas kamba
rys dviejų miegamųjų bute (con
dominium). Galima naudotis vir
tuve ir visais buto patogumais. 
Skambinti tel. 767-7159.

ESU LIETUVAITĖ, 54 metų am
žiaus. Noriu susipažinti su lietu
viu. Rašyti Genovaitei, “Tėviškės 
žiburių” adresu.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

Lietuvių studentų sąjunga su
ruošė jau 24-ąją žiemos stovyk
lą Laurynijos kalnuose. Stovykla 
truko vieną savaitę ir pasibaigė 
N. metų sutikimu. Į stovyklą su
važiavo net 120 lietuvių studentų 
iš Kanados ir JAV. Oras pasitai
kė puikus, tad buvo daug slidinė- 
jama bei žaidžiama viduje. Atro
do, trūko lietuviškos programė
lės, bet buvo pasiųstas sveikini
mas tuo laiku vykstančiam jauni
mo kongresui Australijoje. Šios 
stovyklos organizatoriai buvo 
Danius Piečaitis, Paulius Muraus
kas, Algis Kibirkštis ir Jurgis 
Žukauskas. Dabar Montrealio 
studentai svarsto, kaip iškil
mingiau atšvęsti būsimąją sukak
tuvinę— 25-ąją stovyklą.

Lietuvių studentų sąjungos ir 
“Lito” organizuota išvyka į Owl’s 
Head slidinėjimo centrą įvyko 
vasario 6 d. Oras buvo gana šal
tas, tik slidinėjimo takams ne vi
sur užteko sniego — vietomis pa
sitaikė ledas, o kitur ir akmenys 
matėsi. Bet visi grįžo patenkinti, 
pabuvę tyram ore ir pamatę ne 
taip dažnai montrealiečių lanko
mus kalnus. Šiai išvykai vadovavo 
stud. D. Piečaitis.

“Rūtos” klubo metinis susirin
kimas įvyko vasario 3 d. Susirinko 
apie 60 — pusė klubo narių. Ty
los minute buvo prisiminti keturi 
pernai mirę klubo nariai. Po to iš
klausyti pirmininko, iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimai, 
kuriuose buvo priminta 1987 m. 
veikla — ekskursija į p. p. Regi- 
nų “Nemuno” galeriją, dr. Jadvy
gos Rimšaitės paskaita, neįvykusi 
kelionė į Kvebeko miestą ir iš kai 
kurių narių daug darbo pareikala
vęs bazaras. Dabar sutelkti pini
gai ilgesniam laikui užtikrina 
sėkmingą klubo veiklą.

Po rinkimų klubo valdybą su
daro: pirm. Bronius Staškevičius, 
vicepirmininkės — Petronėlė Juš
kevičienė ir seselė M. Palmira, 
sekr. Albinas Baršauskas, ižd. 
Julius Jurėnas. Į revizijos komi
siją rinkimų nebuvo, nes nė vie
no nario dar nebaigta kadencija. 
Šią komisiją sudaro: Joana Kęs- 
gailienė, Vincas Kačergius ir Kos
tas Toliušis.

AUDROS NUOSTOLIAI
Dėl jos įvykę

♦ KANALIZACIJOS SUTRIKIMAI

♦ VANDENS APSĖMIMAI NAMUOSE

DABAR jau apdraudžiami 
už mažą atskirą kainą.

TEIRAUTIS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

P. S. Montrealyje visi prisimename 1987m. liepos mėn.
14 d. audrą ir vandens apsėmimus.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
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 $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000. 
MOKA UŽ:

Certifikatus .....................9 %
Term, indėlius:

1 metų .....................81/4%
180 d. -364 d..........7’/4%
120 d.-179 d..........7 %

60 d. - 119 d......... 63/4%
30 d. - 59 d.........  61/z%

II
Nekiln. turto nuo 101/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 — —

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 4.00-8.00 —

Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00 —

Sekmadieniais 10.30-12.30 _____ 10.30-12.30

“Tėviškės žiburių” spaustuvei 
reikalinga

RINKĖJA ARBA RINKĖJAS
Lengva išmokti rašantiems paprasta mašinėle.
Kreiptis į spaustuvės vedėją Vytautą Balčiūną

tel. (416) 275-4672

Vėliau buvo kalbėta apie numa
tomas išvykas, bet konkrečių nu
tarimų nepadaryta — palikta val
dybos nuožiūrai. Susirinkimui pa
sibaigus, kun. Jonas Kubilius pa
laimino valgius, kuriuos paruošė 
darbščios šeimininkės — Stasė 
Baršauskienė ir Marija Girdžiu- 
vienė su geromis padėjėjomis. 
Visi buvo pavaišinti karštais 
virtiniais, balandėliais, netik
rais zuikiais, kava, pyragais ir 
vynu.

Jurgis Janeliūnas, jėzuitų bro
liukas, dirbąs Tėvų jėzuitų na
muose Čikagoje, keliom savaitėm 
buvo atvykęs į Montrealį. Apsi
stojęs AV klebonijoje, padėjo kle
bonui raštinės darbuose ir sniego 
kasime. B.S.

A. a. Jonas Viliušis mirė 1988 m. 
sausio 20 d. Maisonneuve ligoni
nėje, sulaukęs beveik 90 metų 
amžiaus. Sausio 23 d. į gedulines 
pamaldas Šv. Kazimiero švento
vėje susirinko gražus būrys mont
realiečių bei torontiečių ir pir
mosios jo žmonos dukros su savo 
šeimomis. Klebonas kun. S. Ši
leika atnašavo Mišias ir pasakė 
pamokslą. Šauliai nešė savo, kū- 
rėjų-savanorių ir ramovėnų vė
liavas, visus velionies pasižymė
jimo ženklus ir ėjo garbės sargy
bą. Velionis buvo Lietuvos kūrė- 
jas-savanoris, Vyčio kryžiaus ka
valierius, baigęs miškininkystės, 
teisės mokslus ir karo mokyklą. 
Jo palaikai buvo sudeginti kre
matoriume. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė kun. S. Šileika, o šaulių 
vardu — A. Mylė.

Po laidotuvių visi jų dalyviai 
susirinko Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, kur velionies našlė 
Valli (estų tautybės) suruošė vai
šes. Velionies vaikaitis Edmun
das Norkus iš Toronto visiems 
išreiškė nuoširdžią padėką.

Velionis buvo nepraktikuojan
tis katalikas, bet prieš mirtį 
pasikvietė kunigą, kuris suteikė 
jam Ligonio sakramentą. Prieš 
laidotuves velionies žmona pra
šė artimuosius nepirkti gėlių nei 
vainikų ir vietoje jų aukoti Tau
tos fondui. Toks buvęs velionies 
noras. Laidotuvių dalyviai suau
kojo keletą šimtų dolerių. Artimas

Taupymo-special....................51/4%
Taupymo - su gyv. dr............. 5 %
Taupymo-kasdienines........43/4%
Einamos sąsk.......................... 41/a%
RRIF-RRSP-term..............  91/z%
RRIF-RRSP-taup..............  61/4%

UŽ:
asmenines - nuo 103/4%


