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Jėzaus prisikėlimas - 
krikščionybės ištaka

Ateis ir dvasinis pavasaris
Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM, žodis tautiečiams

Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS 
Manhattan College

Velykų šventėje varpai džiu
giu skambesiu skelbia pasau
liui, kad Dievas savo Sūnaus 
prisikėlimu iš numirusių nu
galėjo didįjį žmogaus priešą — 
mirtį. Šių metų Velykų 
džiaugsmas mūsų išblaškytai 
tautai turi ypatingą reikšmę, 
nes šiemet minime ir 70-ąją 
Lietuvos prisikėlimo sukaktį
— nepriklausomybės paskelbi
mo 70-metį. Minėjimo foną su
daro trumpas laisvės pavasa
ris, tragiški karo ir pokario 
metai, dešimtmečiai ryžtingų 
pastangų nenuleisti rankų, bet 
išlikti, rūpinantis tautos 
ateitimi.

Prisikėlimo šventimas at
veria Dievui, kuris nugali 
mirtį žmogaus ir tautos liki
me, sudabartina pašaukimą 
kovoti už teisėtą laisvę su 
meile savo tautai ir pagarba 
kitoms tautoms. Tautos turi 
vaidmenį Kūrėjo demokrati
joje, — pats Kūrėjas kadaise 
įsijungė į vergų išlaisvinimą 
iš priespaudos (žr. Iš 3,7-8).

NEVILTIS IR VELYKŲ 
TIKĖJIMAS

Jėzaus mirtis ant kryžiaus 
išmušė jo mokinius iš vėžių. 
Mokiniai buvo baimės apimti. 
Baimę įkandin sekė neviltis. 
Mat Jėzus buvo atėjęs pas sa
vuosius, “bet savieji jo nepri
ėmė” (Jn 1,11). Be to, mokiniai 
buvo tikėjęsi, kad Jėzus reik
šis kaip tas, kuris atpirks Iz
raelį (žr. Lk 24,21). Taigi jie 
jautėsi apvilti. Jėzui mirus ant 
kryžiaus, jie nepajėgė tikėti, 
kad jis yra Kristus (Mesijas), 
nes Kristus, jų įsitikinimu, 
neturėjo mirti ant kryžiaus. 
Baimė, neviltis ir nusivylimas 
lydėjo Jėzaus mokinius iki 
“trečiosios dienos”, kai kele
tas moterų, grįžusių nuo Jė
zaus kapo anksti rytą, nuste
bino juos su keista žinia: “Ra
dome akmenį nuritintą nuo ka
po, o Jėzaus kūno neberado
me!” (Lk 24,2-3). Angelas joms 
paaiškinęs: “Nėra jo čia, jis 
prisikėlė, kaip buvo sakęs!” 
(Mt 28,6; Lk 24,6). Nustebusios 
bėgo pranešti apie tai moki
niams. Pakeliui įvykę nelaukti 
dalykai: pats Jėzus jas pasi
tikęs! (Mt 28,8-10).

Mokiniai moterų pranešimą 
palaikė nepatikimu, nes “tas 
pranešimas jiems pasirodė 
esąs tuščios šnekos, ir jie 
moterims netikėjo” (Lk 24,11). 
Žydai moterų liudijimo never
tino ir nelaikė reikšmingu.

Mokinių baimę, neviltį ir 
nusivylimą greitu laiku pakei
tė tikėjimas, nes ir jiems pa
sirodė prisikėlusis Viešpats. 
Atsirado drąsa ir įsitikinimas. 
Tragedijos jausmą, patirtą 
Penktadienį, pakeitė tikėjimas 
prisikėlimu “trečiąją dieną”
— Sekmadienį.

Tikėjimas prisikėlimu ap
vertė pasaulį aukštyn kojom. 
Tuometinė Jeruzalė tai išgy
veno apčiuopiamai. Mokiniai 
liudijo: “... taigi tą vyrą, 
Dievo valios sprendimu nei 
numatymu išduotą, jūs nedo
rėlių rankomis nužudėte, pri
kaldami prie kryžiaus. Dievas 
jį prikėlė, išvaduodamas iš 
mirties siaubo, nes neįmano
ma, kad mirtis jam viešpatau
tų” (Apd 2,23-24). “. . . Jėzų 
Dievas prikėlė, ir mes visi esa
me jo liudytojai” (Apd 2,32).

Jėzaus prisikėlimas yra iš
taka pomirtinio gyvenimo sam
pratos, švytinčios pasitikėji
mu ir mirties valandą, nes ap

reiškia baigminį Kūrėjo užmo
jį žmogui. “O jei Kristus ne
buvo prikeltas”, rašė apaštalas 
Paulius savo parapijiečiams 
Korinte, “jūsų tikėjimas tuš
čias ...” (1 Kor 15,17).

Tikėjimo prisikėlimu pada
riniai turi ne tik kone dvitūks- 
tantmetinę istoriją, bet ir le
miamą reikšmę žmogui bei 
tautoms. Mūsų tautai tikėjimo 
Jėzaus prisikėlimu priėmimas 
“buvo kertinis akmuo religinė- 
je-tautinėje srityje”, o dabar
— tamsioje dabartyje — yra 
vilties inkaras ateičiai.

Kaip suprasti tikėjimą pri
sikėlimu? Kaip tikra yra ši 
pomirtinio gyvenimo sampra
ta? O gal tikėjimas prisikėli
mu turi savo ištaką isteriškų 
moterų vaizduotėje? Jieško- 
dami atsakymų į šiuos klausi
mus, kreipkimės į pirmąjį 
Naujojo Testamento teologą
— apaštalą Paulių.

APAŠTALO PAULIAUS 
LIUDIJIMAS

Pats ankstyviausias ir išsa
miausias pasakojimas apie Jė
zaus prisikėlimą yra Pauliaus 
laiške korintiečiams (1 Kor 15). 
Tautų apaštalas, vos 25-riems 
metams praėjus po Jėzaus mir
ties (penktojo I š. dešimtme
čio viduryje) įjungia į savo 
laišką pagrindinius faktus, 
kuriuos jis pats skelbė ir bu
vo perėmęs iš apaštalų Jeruza
lėje vos keletui metų praėjus 
po Jėzaus mirties ant kryžiaus:

Pirmiausia aš jums perda
viau, ką esu gavęs, būtent: Kris
tus numirė už mūsų nuodėmes, 
kaip skelbė Raštai, jis buvo pa
laidotas ir buvo prikeltas tre
čiąją dieną, kaip skelbė Raš
tai; jis pasirodė Kefui (t.y. 
Petrui), paskui dvylikai apaš
talų. Vėliau jis pasirodė iš kar
to daugiau nei penkiems šim
tams brolių, kurių daugumas 
tebegyvena iki šiolei, o kai 
kurie yra užmigę (t. y. mirę). 
Po to jis pasirodė Jokūbui, 
paskui visiems apaštalams. O 
visų paskiausiai, lyg nelaiku 
gimusiam, jis pasirodė ir man 
(1 Kor 15,3-8).

Pagal apaštalo Pauliaus 
skelbimą, Jėzus pasirodė pir
miausia Petrui. Šis teiginys 
derinasi su apaštalo Petro 
vaidmeniu tarp Dvylikos ir pa
ties Jėzaus žodžiu, kad Petras 
turės rūpintis mokinių bend
rija po Jėzaus mirties (žr. Lk 
22,32). Savo faktų sąraše apaš
talas Paulius nenurodo kur 
įvyko Prisikėlusiojo pasirody
mai, neužsimena apie dangun 
žengimą, kuriuo baigėsi pasi
rodymai, nieko nesako apie 
tuščią kapą bei pasirodymus 
prie kapo moterims “trečio
sios dienos” rytą. Apaštalas 
Paulius prijungia prie savo 
sąrašo Prisikėlusiojo pasiro
dymą sau pakeliui į Damaską 
(žr. 26,19).

Būdinga, kad apaštalas Pau
lius nemini tuščio kapo. Ar 
jis to nežinojo? O gal nelaikė 
tuščio kapo svarbiu dalyku? 
Atrodo, apaštalas Paulius ne
rado reikalo minėti, kad Jė
zaus kapas buvo tuščias, nes 
patys žodžiai “numirė”, “buvo 
palaidotas”, “buvo prikeltas” 
sako, kad tas, kuris buvo pa
laidotas, buvo ir prikeltas.

Apaštalo Pauliaus prisikė
limo samprata neduoda vietos 
abejonei apie Jėzaus prikė
limo iš numirusių tikrumą: 
Bet dabar Kristus yra tik
rai prikeltas iš numirusių, 
kaip pirmgimis užmigusiųjų (t. 
y. mirusiųjų) tarpe. Kaip per 
žmogų atsirado mirtis, tai per

Kančios ir mirties nugalėtojas Kristus, skelbiantis gėrio pergalę Iliustracija dail. LAIMUČIO LOČERIO

žmogų ir mirusiųjų prisikėli
mas. Kaip Adome visi miršta, 
taip Kristuje visi bus atgai
vinti (1 Kor 15,20-22).

Pirmajame kristiniame am
žiuje kai kurie judėjai tikėjo, 
kad prisikėlime bus atgyjama 
tuo pačiu kūnu (žr. 2 Barucho 
50,2). Apaštalas Paulius šią 
sampratą nedvejodamas atme
ta, nes Jėzus mokė, kad pomir
tinis gyvenimas skiriasi iš 
esmės nuo gyvenimo sąlygų že
mėje. “Argi ne todėl klystate, 

kad neišmanote Raštų, nei 
Dievo galybės? Kai prisikels 
iš numirusių, tai nei ves, nei 
tekės, bet bus kaip angelai 
danguje” (Mk 12,24-25). Apaš
talas Paulius Jėzaus mokymą 
paaiškina konkrečiu pavyz
džiu:

Gal kas paklaus: “Kaip bus 
prikelti mirusieji? Su kokiu 
kūnu jie pasirodys? Neišma
nėli! Ką tu pasėji, neatgims- 
ta, jei prieš tai nenumiršta. 
Ir ką besėtum, tu sėji ne būsi- 

mąjį kūną, bet pliką grūdą, sa
kysime, kviečių ar kitokių ja
vų. Tuo tarpu Dievas duoda 
jam kūną, koks jam patinka, ir 
kiekvienai sėklai skirtingą 
kūną (i Kor 15,35-38).

Kūnas ir sėkla — abu deda
mi į žemę, vienas ir kitas že
mėje permainomi, — abu gau
na naują kūną. Analogijos pa
galba apaštalas Paulius išple
čia savo paaiškinimą pareiš
kimais apie prisikėlimą:

(Nukelta į 3-čią psl.)

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Su džiaugsmingu Aleliuja 

švenčiame Velykas.
Velykos yra ne tik istorinio 

Kristaus prisikėlimo fakto 
minėjimas, bet ir gėrio prieš 
blogį, tiesos prieš melą, gyvy
bės prieš mirtį pergalės šven
tė. Velykų paslaptimi yra pa
grįstas visas mūsų krikščioniš
kasis gyvenimas.

Pirmieji krikščionys savo 
nesvyruojantį tikėjimą į Kris
tų išreikšdavo pasisveikini
mo žodžiais: “Jis prisikėlė”.

Kristaus priešai pajėgė žmo
gaus prigimtį prisiėmusį Die
vo Sūnų prikalti prie Kryžiaus, 
bet buvo ir yra bejėgiai išlai
kyti Jį kape. Jie sugebėjo su
rasti Judą išdaviką ir papirkti 
kapą saugojusius kareivius: 
“Sakykite, kad jums bemie
gant, atėję Jo mokiniai naktį 
Jį pavogė” (Mt. 28,12-13), tačiau 
jie nepajėgė sustabdyti apaš
talų liudijimo, jog Kristus, 
laisva valia prisiėmęs kančią 
ir mirtį, tikrai prisikėlė ir 
yra su mumis iki pasaulio pa
baigos (Mt. 28,18-20).

Ši Didžiosios savaitės ir Ve
lykų ryto drama kartojasi žmo
nijos gyvenime iki pat mūsų 
dienų. Kartais net atrodo, kad 
blogis, nTėįas u raįrtis laimi, 
bet dviejų tūkstančių metų 
krikščionybės istorija liudi
ja, kad tai yra normalus ideo
loginės kovos procesas, turįs 
atovaizdį net gamtoje. Kaip po 
kiekvienos gyvybę apmarinu
sios šaltos žiemos ateina nau
jų gyvybę nešantis pavasaris, 
taip ir po kiekvieno tariamo 
krikščionybės sunaikinimo ji 
atbunda su nauju gyvastin
gumu.

1941 m. sausio 12 d. sovietų 
valdžia uždarė paskutinę ku
nigų seminariją Lietuvoje. N. 
S. Pozdniakovas atvykusiam 
su skundu vyskupui V. Briz
giu! patarė pradėti galvoti 
apie naujos profesijos įsigi
jimą, nes greit neturėsiąs ko 
veikti: “Kas buvo pasiekta Ru
sijoje per 20 metų, Lietuvoje 
bus atlikta dvejų-trejų metų 
laikotarpy” (Liet. Archyvas, 
p. 61).

Po 45 metų okupacijos, mi
nint mūsų tautos krikšto su
kaktį, Lietuvos vyskupai reiš
kė džiaugsmą kad “daugėja

Džiaugsmas
Visada visiems būdavo ma

lonu tarti, kad Velykos - tai 
džiaugsmo šventė. Tą patį kar
tojame ir šiandien. Velykinio 
džiaugsmo pagrindas nėra nei 
kokia simbolika, nei kieno nors 
išgalvotas įvaizdis. Kristaus 
prisikėlimo tikrovė, kaip pa
grindinė krikščionių tikėjimo 
atrama, negali nedžiuginti 
žmonijos, kuri vedama iš siau
rų, ne visada aiškių, dažnai 
pavojingų gyvenimo takelių į 
tiesius ir plačius kelius. Už 
jų - amžinybės vartai, ryški
nantys vertę žmogaus, pakelto 
į nenykstamumą.

Tiesa, ta tikrovė, kaip fiziš
kai nematoma, neapčiuopia
ma, lyginant žmogaus protui 
prieinamu būdu su konkre
čiais daiktais ar faktais - ne 
vienam sukelia visą eilę įvai
rių klausimų, į kuriuos betgi 
atsakymų nevienodai jieško- 
ma. Šitoje vietoje ir iškyla pa
grindinis žmonijos pasidalini- 

i' Sveiki, sulaukę šventų Velykų! i

subrendusių ir jaunų žmonių, 
aiškiai ir gražiai išpažįstan
čių savo tikėjimą” (Jub. laiš
kas). O Konstantinas Charče- 
vas, sovietų religinių reikalų 
tarybos pirmininkas, pripaži
no, kad po 70 njetų ateistų pa
stangų tarp 10-20 nuošimčių 
visų Sovietų Sąjungos piliečių 
yra tikintys žmonės ir kad pa
gal oficialią statistiką 1986 
metais buvo pakrikštyta 
774,747 ir su bažnytinėmis 
apeigomis palaidota 1,179,051 
(Nauka į religiya No. 11,1987).

Uzbekijos komunistų parti
jos dienraštis “Pravda Vosto- 
ka”, faktais konstatavęs reli
ginį atgimimą, ypač jaunimo 
tarpe, susirūpinęs klausia: 
“Šiandien jaunavedžiai iš san
tuokos biuro eina tiesiai į baž
nyčią. Rytoj krikštys savo vai
kus, o kas atsitiks poryt?” 
(“Draugas”, 1986. V. 24).

Atsakymą į “Pravda Vasto- 
ka” pateikia ortodoksų kuni
gas disidentas Dimitrijus Dud
ko: “Religiją galima nustumti 
į gyvenimo užkampį, bet tam 
tikru momentu žmogus vėl 
grįžta prie Dievo, gyvybės 
šaltinio...”

“Jauni žmonės, kurie visuo
met yra jautrūs bet kokiam 
aktualiam gyvenimo procesui, 
pradėjo domėtis religija, kuri 
respektuoja gyvenimą, ir to 
niekas nepajėgs sustabdyti. 
Kai ateina pavasaris, nesvar
bu kaip giliai yra įšalus žemė 
— pavasaris neišvengiamai 
ateis. Religinis pavasaris čia 
(Sovietų Sąjungoje) jau prasi
dėjo” (“OurHope”).

Kristaus asmeniniame gy
venime Didįjį penktadienį 
nuo Velykų ryto skyrė trys 
dienos. Koks metų skaičius 
skirtas mūsų tautos Didžia
jai savaitei, žino tik vienas 
Dievas. Tačiau religinis atgi
mimas, besireiškiąs okupuoto
je Lietuvoje ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, mums teikia daug 
gražių vilčių.

Linkėdamas visiems džiu
gių ir viltingų Kristaus Prisi
kėlimo švenčių, prašau neuž
miršti Lietuvos tikinčiųjų pra
šymo malda ir atgaila pagrei
tinti Lietuvos prisikėlimą.

Nuoširdžiai Jūsų —
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

ir debesėliai
mas. Tikintiesiems Kristaus 
prisikėlimas yra Dievo visaga
lybės įrodymas. Abejojantiems 
ar Prisikėlimą neigiantiems - 
tai tik klausimų ir spėliojimų 
miglos, kurias bandoma pra- 
sklaidyti ribotu žmogišku su
vokimu. Ir juo toliau klimps
tama, juo labiau tos miglos tirš
tėja.

Tos pačios miglos, deja, kar
tais pasikelia debesėliais, ap
temdo net ir tikinčiųjų takus. 
Tik pasidairykim po gatves, 
aplankykime kai kurias užei
gas, pavartykime žurnalus, 
laikraščius - visur pilna de
besėlių. O kas gi konstitucijų 
paragrafuose, kokie kartais 
aukščiausiųjų teismų spren
dimai, kas tie šeimų irimai, 
kas tie aimanavimai dėl sto
kos prieauglio, kai leidžiama 
žudyti negimusius kūdikius? 
Juk ar tai ne debesėliai, už
dengiantys ir velykinio džiaugs-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Pranešimas iš Italijos

Pavijos ir Vilniaus giminystė

Lie-
Vil- 
pa- 

uni-

Pavija, senas Šiaurės Itali
jos kultūros ir universiteto 
miestas, kuriame saugomi 
šventojo Augustino ir filoso
fo bei kankinio Boecijaus pa
laikai, nuo 1977-jų metų pa
laiko ypatingus ryšius su Lietu
vos sostine Vilnium. Pavija ir 
Vilnius - tai miestai dvyniai, 
kaip juos vadina italai. Todėl 
nenuostabu, kad ir Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus čia 
nebuvo praeitas tylomis.

Minėjimas įvyko sausio 22, 
Pavijos vyskupijos seminari
jos didžiojoje salėje. Jį suren
gė vietos katalikų savaitraščio 
“11 Ticino” redaktorius mons. 
Carlo Bordoni, kuris gerai su
pranta šiandieninę Lietuvos 
katalikų padėtį ir ją trumpai 
apibūdino atidarymo kalboje. 
Priminęs jų nesibaigiančius 
vargus, jis iškėlė šios istori
nės sukakties reikšmę susigi
miniavusių miestų ryšiams. Vi
si Pavijos miesto piliečiai, sa
kė jis, be pažiūrų skirtumo, 
reikalauja, kad iš tremties bū
tų grąžintas Vilniaus vyskupas 
Julijonas Steponavičius ir jam 
nebūtų kliudoma eiti savo ga
nytojiškas pareigas.

Kadangi esamomis sąlygomis 
į Paviją negalėjo atvykti 
tuvos katalikų atstovai iš 
niaus, į minėjimą buvo 
kviesti Milano katalikų 
versiteto profesorius kunigas 
Tąsius Ereminas ir Lietuvių 
kultūros instituto narys dr. 
Kajetonas Čeginskas iš V. Vo
kietijos. Pastarasis skaitė pro
gai pritaikytą paskaitą “Šeši 
krikščionybės šimtmečiai Lie
tuvoje”. Minėjimą, kuriame da
lyvavo Pavijos prefektas ir 
miesto tarybos nariai, dvasiš
kuos ir visuomenės atstovai, 
užbaigė vietos vyskupas Gio
vanni Volta.

Straipsniai apie Lietuvą
Minėjimo proga savaitraš

tis “11 Ticino” (sausio 16) pasky
rė visą puslapį Lietuvai. Ke
turių autorių straipsniai, iliust
ruoti Vilniaus panoramos vaiz
du, tremtinio vyskupo Stepona
vičiaus atvaizdu, besimeldžian
čių lietuvių nuotrauka ir dvie
jų labai panašių Pavijos ir Vil
niaus senų gatvelių vingiais.

Jautriais žodžiais savo 
straipsnį pradeda Franco Ent- 
res: “Mes seniai pažįstami, kry
žių ir kankinių šalie! Esame 
broliai daug anksčiau negu 
garsioji Pavijos i Vilniaus gi
minystė. Broliai Kristuje, ne 
artimų ir tolimų marksistų su- 
sibaudime”.

“Pasirašęs, būdamas Veng
rijos sūnus, jaučiasi irgi lie
tuvis, kurio širdyje Mindszen- 
ty: mūsų laikų kankinys, be au
reolės, visai kaip jūsų Stepo

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 sukis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!’’
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navičius, jau daugiau kaip ket
virtį šimtmečio tremtinys ...” 
Vengrų kilmės laikraštininkas 
trumpai supažindina skaityto
jus su Baltijos valstybių pa
vergimu ir ragina neužmiršti 
kalinamų kunigų Alfonso Sva
rinsko, Sigito Tamkevičiaus ir 
“kitų tikėjimo kankinių, ku
rie vakar kovojo ir rytoj kovos 
už tikinčiųjų teises”.

Gerai informuoti Lietuvos 
klausimais

Kiti straipsniai mažiau jaus
mingi, bet rodo jų autorių susi
pažinimą su Lietuvos praeitim 
ir dabartim. Luca Discacciati 
aprašo sunkų krikščionybės 
kelią į Lietuvą nuo kovų su 
kryžiuočiais iki šventojo Ka_- 
zimiero. Lietuvos katalikai, 
autoriaus nuomone, negalėtų 
turėti geresnio globėjo už šį 
savo tautos sūnų tylioje ir iš
tvermingoje kovoje, kurią tu
ri vesti ir šiandien, kad būtų 
ištikimi Kristui.

Sergio Contrini primena, kad 
“Il Ticino" jau 1984-jų pavasa
rį plačiai rašė apie tikybos 
laisvės reikalus Lietuvoje. Pa
vijos miesto taryba, neišski
riant nė komunistų atstovų, 
reiškė susirūpjnimą dėl to, kad 
Švęųtajarii Tėvui nebuvo leista 
aplankyti Lietuvą. Miestų susi
giminiavimas, teigia Contrini, 
išreiškia vertybes, kurios šian
dien labiau negu vakar įparei
goja, Pavijos ir Vilniaus mies
tų tarybų pasirašytas doku
mentas pabrėžia “bendrą kovą 
už taiką”. Tos taikos vardan 
svarbu stiprinti ryšius net ta
da, kai valdžia daro didelių 
sunkumų krikščionims.

Panašūs miestai
Savo prisiminimus ir įspū

džius iš Lietuvos aprašo Vitto
rio Vaccari straipsnyje “Du 
dvynių Pavijos ir Vilniaus vei
dai”. Nors šie miestai toli vie
nas nuo kito, bet jie turi daug 
panašumų. Tai universitetai, 
gatvelės, dvi upės, bažnyčios, 
rašo Vaccari. Autorius teigia: 
“Vilniaus istorinis centras 
kaip tautos ir jos kultūros is
torijos išraiška nuostabiai pa
našus į Pavijos istorinį cent
rą; tą panašumą sustiprina se
ni universitetai ir upių van
denys”. Vaccari siūlo nepasi
tenkinti tik abiejų miestų “vir
šūnių” ryšiais, bet į juos įtrauk
ti kuo platesnius visuomenės 
sluoksnius, reikšdamas viltį, 
kad persitvarkymo politika šį 
uždavinį palengvins. Lmb.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d. - 
22 doleriai, (naujam skaitytojui - 
$18), rėmėjo prenumerata - $25, gar
bės - $30. Prenumerata JAV-se - 
amerikietiškais doleriais.

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjime VVinnipege 1988 m. kovo 5 d. Šv. Kazimiero šentovėje iškil
mingose pamaldose Mišias koncelebruoja (iš dešinės): prel. J. BERTAŠIUS, vysk. P. BALTAKIS, arkivysk. A. EXNER

Amerikoje gimęs lietuvis - laisvės gynėjas
VLADAS RAMOJUS

Vasario 29 d. sostinės Va
šingtono priemiestyje mirė is
torikas dr. Konstantinas Jur
gėla, Amerikoje gimęs lietu
vis, kuris prieš pat I D. karą 
su dviem broliais tėvų buvo 
parvežtas į Lietuvą. Karo aud
rų su broliais Petru ir Julium 
nublokšti į Voronežą ten mo
kėsi, aktyviai įsijungė į lietu
vių pabėgėlių veiklą. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ir 
Jurgėloms sugrįžus į Lietuvą, 
vyriausias brolis kpt. Petras 
Jurgėla Vilniuje įsteigė pir
mąją Lietuvos skautų draugo
vę ir todėl yra laikomas Lie
tuvos skautų įsteigėju. Tuo 
tarpu Kostas Jurgėla, vos 16 
metų jaunuolis, savanoriu sto
jo į Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavo aršiuose mūšiuose su 
lenkais. Apie tuos laikus, dar 
būdamas pilnos sveikatos ir 
energijos, mėgdavo pasakoti 
savo draugams ir pažįsta
miems.

Apgynus Lietuvos nepri
klausomybę, nors ir be sosti
nės Vilniaus bei jo krašto, 
jaunasis K. Jurgėla stojo tar
nauti Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijon. Tačiau, kai 
1923 m. sausio mėn. susidarė 
pavojus netekti ir Klaipėdos, 
jis su kitais stojo į Klaipėdos 
vaduotojų eiles ir sukilimą 
laimėjo. Po to dar metus pagy
venęs Lietuvoje, 1924 m. grįžo 
į savo gimtąją Ameriką ir čia- 
dirbo savo tėvų žemei Lietu
vai, eidamas įvairias pareigas. 
Tarnavo tol, kol leido sveika
ta. Grįžo su jauniausiu broliu 
dr. Julium Jurgėla, mirusiu 
1986. VII. 4 JAV, kuris buvo 
jūrų skautų steigėjas Kaune, 
sportininkas-futbolistas ir 
drauge su broliu Kostu Klaipė
dos sukilimo dalyvis. Tuo tar
pu vyresnysis brolis kpt. Pet
ras Lietuvoje pasiliko iki 
1931 m.

K. Jurgėla, baigęs universi
tetą, 1931 m. gavo teisių baka
lauro, o kiek vėliau ir magist
ro laipsnius. 1954 m. Fordha- 
mo universitetas jam suteikė 
istorijos daktaro laipsnį. Iš 
viso parašė devynias daugiau
sia istorijos temomis knygas
— penkias angliškai ir ketu
rias lietuviškai. Paskutinė iš 
jų buvo “Lithuania and the 
United States: the Establish
ment of State Relations”. Tai 
buvo jo dizertacinis darbas 
doktoratui, po 30 su viršum 
metų išleistas Tautos fondo 
lėšomis.

Amerikoje ėjo įvairias pa
reigas: 1929-35 m. buvo Lietu
vos generalinio konsulato Niu
jorke sekretorius, 1944-51 Lie
tuvių informacijos biuro Niu
jorke direktorius. Ilgiausiai
— nuo 1951 m. Amerikos vy
riausybei pradėjus transliuo
ti į Lietuvą radijo programas 
lietuvių kalba, per 24 metus 
buvo “Amerikos balso” lietu
vių tarnybos viršininkas. 1975 
m. pasitraukė į pensiją, savo 
pareigas perdavęs rašytojui 
Antanui Vaičiulaičiui. Prieš 
tai gyvendamas Niujorke, duo
ną sau ir šeimai pelnėsi vers
damasis advokatūra, būdamas 
prisiekusiu teismų vertėju. 
Pasitraukęs į pensiją, nuo 1979 
m. buvo VLIKo valdybos vie
nas iš vicepirmininkų, akty
vus skautas ir Lietuvos vyčių 
organizacijos narys.

Nenuostabu, kad mirus to
kiam spalvingam asmeniui, 
kaip dr. K. Jurgėla, specialius 
straipsnius paskelbė abu sos
tinės dienraščiai. Dienraščio 
“Washington Times” paskelb
tas nekrologas buvo itin išsa
mus ir ne kartą jame paminėti 
ir velionio nuopelnai Lietu
vai tiek su ginklu kovojant 
už jos nepriklausomybę, tiek 
vėliau jau iš Amerikos įvai
riais memorandumais ir

A. a. dr. Konstantinas Jurgėla

plunksna vedant kovą prieš 
jos pavergėjus. O dr. K. Jur
gėla tame kovos ir teisingos 
informacijos skleidimo fronte 
išstovėjo nuo 1940 m. birželio 
15 d. iki savo mirties. Tarp 
kitko, jis buvo pasaulio skau
tų sąjūdžio narys, apdovano
tas Italijos, Belgijos ir Lie
tuvos skautų garbės žymeni
mis. Ir jam mirus šeima per 
amerikiečių spaudą- prašė at
minimui aukoti lietuvių skau
tų Vydūno vardo jaunimo fon
dui. Bet, deja, šermenų metu 
koplyčioje aukos buvo renka
mos tik VLIKo Tautos fondui.

Dr. K. Jurgėla jau kuris lai
kas po jį ištikusio stipraus 
insulto buvo ligonis, atrodo, 
kad nelabai bepažino žjnones. 
Tačiau savo "ištikimo palydo
vo, jūrų kpt. P. Labanausko, 
buvo visur vežiojamas. Laba
nauskas labai nuoširdžiai rū
pinosi, kad nusipelnusio Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių vei
kėjo saulėleidžio dienos ne
prailgtų, nes dukra Elena die
nas praleisdavo dirbdama vie
no kongresmano įstaigoje, o 
sūnus Algis su šeima gyvena 
Niujorke.

Sekmadienį, vasario 28 d. po
pietę kun. dr. T. Žiūraitis mė
nesines lietuviškas Mišias 
Georgetowne kaip tik aukojo 
už 1981 m. mirusią dr. K. Jur- 
gėlos žmoną Eleną, septintųjų 
metinių progą. Susirinkę į Mi
šias gausūs lietuviai matė, 
kaip P. Labanauskas dr. K. Jur- 
gėlą į bažnyčią atvedė jau Mi
šioms baigiantis. Kažkas pake
liui įvyko.

Džiaugsmas ir debesėliai
(Atkeltaiiš 1-mo psl.) 

mo saulę? Gaila, bet jų negali 
išsklaidyti nei naujas švenčių 
drabužis, nei turtingas ir puoš
nus stalas, nei malonūs pasi
svečiavimai, šokoladiniai zui
kučiai ir pirmieji pavasario 
žiedai...

O okupuotoje Lietuvoje - 
ūkanos. Jos nesisklaido, nors 
daug kas tikisi, kad pro “peres- 
troiką” švystels koks aiškesnis 
spindulėlis. Tuo tarpu tematy
ti kitoniški taktikos ėjimai, 
norint skleisti įspūdį, kad ti
kėjimo laisvė ko pilniausia. 
Rodomos nuotraukos, kuriose 
darbininkai dengia naują sto
gą šventovei... Argi žmogui 
tik tiek ir tereikia? Negi nė
ra žinoma, kad krikščionybė - 
tai ne šventovės pastatas, kad 
tai ne kokia uždara, nuo visuo
menės atsiskyrusi organizaci
ja, bet kasdieninio gyvenimo

AfA 
HERTAI ŠMITAITEI- 

BUMELIENEI
mirus,

jos vyrui IGNUI, sunui ROBERTUI su žmona, seserims 
- LYDIJAI ir VANDAI, broliams - HERBERTUI ir LEONUI 
bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškiava ir kartu liūdiva -

Joana ir Domą Kaunaitės

Rytojaus dieną pasijutęs 
blogai, dr. K. Jurgėla dar buvo 
nuvežtas į ligoninę, kurioje 
netrukus ir mirė. Žinia apie 
jo mirtį tuojau pasiekė spau
dą, o per “Amerikos balsą” ir 
Lietuvą. Beje, į brolio šerme
nis ir laidotuves nebepajėgė 
atvykti Niujorko apylinkėse 
dar tebegyvenąs 87 m. amžiaus 
Lietuvos skautų įkūrėjas kpt. 
Petras Jurgėla.

Atsisveikinimas įvyko kovo 
3 d. vakare laidotuvių koply
čioje. Liturginę dalį atliko 
ir atsisveikinimo žodį tarė 
Vašingtono lietuvių kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis, ap
gailestavęs, kad dėl įsiparei
gojimų Pentagone negalės nu- 
sipelnusio lietuvio palaidoti. 
Atsisveikinimo valandėlėje, 
pravestoje VLIKo vicepirmi
ninko prof. dr. D. Krivicko, 
Lietuvos diplomatijos šefo ir 
savo, kaip Lietuvos 
Vašingtone, vardu 
kino St. Lozoraitis, 
mas, kad “netekome 

Ne-

Kitaip

žodžio 
skauti-

atstovo 
atsisvei- 
sakyda- 
tauraus

žmogaus, gilaus krikščionio, 
įsitikinusio demokrato, jud
raus visuomenininko... 
žinojau, tačiau paskutinį kar
tą aš, Lietuvos atstovas, at
sisveikinau su Konstantinu 
Jurgėla Lietuvos pasiuntiny
bėje vasario 16 dieną, 
ir būti negalėjo ...”

Po dr. D. Krivicko 
VLIKo vardu, lietuvių 
jos vardu su velioniu atsisvei
kino vyriausios skautininkės 
pavaduotoja Meilė Mickienė, 
Lietuvos Vyčių vardu — buv. 
JAV užsienio tarnybos narys 
ir Amerikos konsulas įvairio
se valstybėse Albertas Čižaus- 
kas, JAV kongresmanas, kurio 
įstaigoje dirba Elena Jurgė- 
laitė — Paul Henry iš Michi
gan© valstijos. Dar žodį tarė 
globėjas P. Labanauskas ir 
sūnus Algis Jurgėla, didžiai 
įvertinęs jo tėvo globėjo kpt. 
P. Labanausko pasiaukojimą.

Dr. K. Jurgėla kovo 4 d. po 
Mišių jo parapijos bažnyčioje 
palaidotas šalia savo žmonos 
Elenos mauzoliejuje Dangaus 
Vartų kapinėse. įdomu, kad 
palaidotas šv. Kazimiero šven
tėje, tą pačią dieną, kai prieš 
septynerius metus mirė jo 
žmona Elena.

dalis, pagrindinė atrama, for
muojanti žmogų, nuo kurio ir 
tepriklauso valstybinių san
tvarkų kūrimas, požvelgis į 
vertybes ir gyvenimo tikslą. 
Taip - komunistiniam režimui 
su ateizmo iškėlimu visa tai 
yra puikiai žinoma. Užtat šven
tovės remontuojamos, o kuni
gai kalinami, persekiojami, 
apšaukiami ekstremistais, ta
rybinės santvarkos priešais. 
Paradoksas propagandai ir 
okupantų atneštos santvarkos 
palaikymui. Tautai - tik sun
kios ūkanos.

Ir vis dėlto pro tų ūkanų ir 
debesėlių tamsėjimus prasi
muša Velykų džiaugsmo ato
švaistė, nes Prisikėlimas - 
mato kas ar ne — savo nebeže- 
miška galia liečia visą žmo
niją. Ir jis mums nėra vien tik 
viltis. Jis daugiau užtikrini
mas. Č. S.

AtA
* MYKOLUI DUDARAVIČIUI 

mirus,

sūnų ALGI ir jo žmoną MARYTĘ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

B. V. Vidugiriai ir šeima

AfA 
MONIKAI ČEPAITEI

Lietuvoje mirus,

jos brolį dr. S. ČEPĄ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

S. V. Aušrotai
J. C. Kūrai

B. Znotinienė
D. Zulonienė

AfA
MONIKAI ČEPAITEI

mirus Lietuvoje,

broliui dr. SYLVESTRUI ČEPUI, jo šeimai ir gimi
nėm reiškiame nuoširdžią užuojautą-

A. ir E. Abromaičiai 
P. ir K. Abromaičiai 
V. ir J. Jasinevičiai

AfA 
JUOZUI STONKUI 

mirus,

broliui BENIUI ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Bronius ir Ema Gudinskai,
Simcoe, Ontario

AfA 
JUOZUI STONKUI

mirus,

jo brolį BENEDIKTĄ ir jo šeimos artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Vitkauskienė 
Vindašienė 
Mažeikienė 
Treigienė

Žiogai 
Zadurskiai 
Bartulienė 
Čeikai

Delhi, Ontario

BRANGIAM TĖVELIUI

a. a. JURGIUI KALEINIKUI
Suvalkų trikampyje mirus,

sūnums JURGIUI ir VITUI su šeimomis bei kitiems
artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą —

T. L. Bražukai 1. V. Pečiuliai

B. R. Kmieliauskai J. Pečiulienė

L. A. Krakauskai B. L. Raginskai

K. Latvis D. J. Ramanauskai

A. K. Pajaujai T. V. Spuduliai

K. Paznėkas A. A. Stunguriai
S. A. Zimnickai

Canadian &rt fHrmorials Iltį
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - 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 visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Jėzaus prisikėlimas - 
krikščionybės ištaka

Dėl tikėjimo užkirstas kelias į mokslą
Jaunos lietuvaitės laiškas Jungtinių tautų organizacijai

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sėjamas gendantis kūnas, 
keliasi negendantis.

Sėjamas prastas.
keliasi garbingas. 

Sėjamas silpnas.
keliasi galingas. 

Sėjamas juslinis,
keliasi dvasinis kūnas

(1 Kor 15,42b-44).
“... kūnas ir kraujas (t. y. 

žmogaus prigimtis kaip tokia) 
nepaveldės Dievo karalystės, 
ir, kas genda, nepaveldės to, 
kas negenda. ... mes ne visi 
užmigsime (t. y. mirsime: apaš
talas Paulius laukė Atėjimo 
dar prieš savo mirtį), bet visi 
(t. y., kurie būsime gyvi Atė
jimo metu) būsime pakeisti... . 
mirusieji bus prikelti jau ne
gendantys, ir mes būsime pa
keisti” (1 Kor 15,50-52).

DVASINIS PRISIKĖLIMO 
KŪNAS

Apaštalas Paulius savo “dva
sinio kūno” sampratos tiksliau 
neaptaria. Tačiau jo mintiji
mas yra aiškus: “Dvasinis kū
nas” vispusiškai skiriasi nuo 
“gendančio (fizinio) kūno”. 
“Dvasinis kūnas” yra negen
dantis, garbingas, galingas. 
Jis nėra paties žmogaus pasie
kimas, bet Dievo — Kūrėjo do
vana. "Gendantis kūnas”, pa
laidotas karste, prikeliamas 
pakeistame stovyje. Jis nėra 
atgaivintas kūnas (taip galvojo 
kai kurie judėjai) nei iš kūno 
išsilaisvinusi dvasia (t. y. sie
la), kaip galvojo graikai. “Dva
sinis kūnas” yra naujas kūnas.

“Dvasinio kūno” samprata 
Naujajame Testamente pabrė
žia žmogaus vienybę. Šiuolai
kinė medicina vartoja žodį 
“psichosomatinės” aptarti li
goms, kurių fiziniai simpto- 

S mai turi ištaką žmogaus dva
sioje. Pats žodis “psichosoma
tinis” yra perrašymas lotyniš
komis raidėmis dviejų graikų 
kalbos žodžių: psychė ■— “sie
la” ir soma — “kūnas”. Apaš
talas Paulius, tiesa, rašo grai
kiškai, bet mintija hebraiškai. 

į-- Žodis psychė padeda jam ap- 
. rašyti “gyvybės pradą” žmogu

je. Lietuviškajame vertime juo 
paženklinama “juslinis kū
nas”, — jis yra “dvasinio kū
no” priešprieša. Apaštalas 
Paulius, rašydamas apie prisi
kėlusiųjų būklę, nerašo apie 
fizinio kūno prisikėlimą, bet 
turi mintyje mirusiojo prisi
kėlimą. Paulius nedalina žmo
gaus į dalis — kūną ir sielą — 
prisikėlimas pakeičia visą 
žmogų. Apaštalas Paulius žo
dį psychė — “gyvybės pradą” 
pakeičia žodžiu pneuma — 
“dvasia”, nes tikėjo, kad prisi
kėlimu mirusieji įgaus dvasi
nį kūną.

Kalbėdami apie “kūną” ir 
“sielą” bei “protą”, tarsi tai 
būtų atskiros ir skirtingos 
dalys žmoguje, mes jų neatski- 
riame. Tikras žmogus nėra tik 
fizinis organizmas, tikras 
žmogus nėra nei siela, kurią 
galėtume atskirti nuo kūno. 
Graikas sako, kad žmogus tu
ri kūną ir sielą, o apaštalas 
Paulius, būdams judėjas, sako, 
kad žmogus yra įkūnytas “Aš”.

TUŠČIAS KAPAS IR 
PRISIKĖLIMO TIKĖJIMAS
Apaštalas Paulius nemini 

tuščio Jėzaus kapo prisikė

Velykos jau čia ... rūpestingai dažau margučius

limui liudyti. Panašiai elgiasi 
ir Apaštalų darbų knygos au
torius: “Po savo kančios (Jėzus) 
pateikė (mokiniams) daugelį 
įrodymų, kad yra gyvas, per ke
turiasdešimt dienų jiems rody
damasis ir aiškindamas apie 
Dievo karalystę” (Apd 1,3).

Ši tyla apie tuščia kapą ir 
prieštaravimus pasakojimuo
se apie Prisikėlusiojo pasi
rodymus daugeliui padaro ti
kėjimą prisikėlimu nepagrįs
tu. Tačiau nepatikimumas šiuo 
atveju neturi pagrindo. Liudi
jimas būtų labiau nepatiki
mas, jeigu visi liudininkai liu
dytų tą patį pasirodymą. Nuo
seklu būtų įtarti, kad tai yra 
sutartinis melas. Skaitėme 
studijas apie Lietuvos krikš
tą 1987 metais. Be abejonės, 
pastebėjome jose daugelį skir
tumų. Mat remiamasi skirtin
gais šaltiniais ir liudininkais. 
Tačiau joks sveikos nuovokos 
istorikas — skaitytojas neat
meta krikšto istoriškumo dėl 
skirtingų pažiūrų istorijos 
šaltiniuose.

Keturi istoriniai faktai įsak
miai patvirtina tikėjimą prisi
kėlimu. Krikščionybė yra isto
rinis faktas. Be Jėzaus prisi
kėlimo iš numirusių nebūtų 
krikščionybės. Ji liudijo pri
sikėlimą dviejų tūkstantme
čių tėkmėje. Liudijo Romos 
imperijos persekiojime, liu
dijo tarnaudama žmogui vie
nuolių celėse, ligonių pala
tose, universitetų salėse. 
Vargu ar rastume buitinę gy
venimo sritį, kurioje krikš
čionybė nebūtų tarnavusi žmo
gui, nes “Kristaus meilė valdo 
mus ... Jis yra miręs už visus, 
kad gyvieji nebe sau gyventų, 
bet tam, kuris už visus numi
rė ir buvo perkeltas” (2 Kor 
5,14-15). Be tikėjimo prisikė
limu krikščionybės kilmė — 
Gerosios Žinios ištaka apie 
mirtį nugalėjusį Jėzų ir jos 
skelbimas per tūkstantmečius 
liktų nesuprantamas.

Įdomu, kad “Literatūra ir 
menas” straipsnyje “Buvimo 
kančia ir džiaugsmas” gali 
teigti?—^Šiandien- tai (t. y. 
tikėjimas — esmingiausias 
būties pergyvenimas yra) pats 
svarbiausias ne tik Lietuvai, 
ne tik Tarybų Sąjungai, bet 
ir visam pasauliui klausimas. 
Svarbiausias todėl, kad ateitį 
žmonijai tegali užtikrinti ti
kėjimas” (1988 m. sausio 9 d., 
nr. 2,4 psl.).

Straipsnyje diskutuojamas 
religinis tikėjimas: “Visa žmo
nijos istorija yra tikrumo pa
ieškų istorija. Ieškoma tokios 
atramos, kuri leistų patikimai 
jaustis netgi pačioje nepati- 
kimiausioje ... situacijoje. 
Tie ieškojimai, žmogėjančiam 
padarui tolydžio kopiant iš 
gyvūno į žmogaus erdvę, kau
pėsi tolesnį žmogaus kelią nu
lėmusių galių pavidalu: galia 
žinoti ir galia tikėti” (ten pat). 
Žmogus savo buvimo kančia ir 
džiaugsmu yra savo esme ani
mal religiosus — religingas 
gyvūnas. Krikščionybė visa 
savo istorija liudija tikėjimą 
Kūrėju — Dievu, kuris nugalė
jo mirtį Jėzaus prisikėlimu.

Dar įdomiau, kad “Literatū
ra ir menas”, straipsnyje “Ne 
vien apie duoną”, skundžiasi, 
jog “šiandien Lietuvoje su 
religinėmis apeigomis . .. lai
dojamas! kur kas daugiau ne-

Šis velykinis sveikinimo atvirukas gautas iš Lietuvos. Religinio turinio 
atvirukai yra draudžiami. Kai kurie žmonės patys pasidaro juos fotografi
niu būdu ir siunčia savo artimiesiems
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Emmaus keleiviai
Saulė nubudus švaistė 

degančias strėles,
Aušo Velykų pirmoji diena. 
Taip iš kapo jis prisikėlė 
Su galybe didžia.

Angelai kaip sniegas spindėjo. 
Skelbdami, kad jo nėra jau čia. 
Moterims, priėjo kapo atėjus, 
Tartum žaibas krito žinia

Į širdis,-ir jos įtikėjo 
Angelų paskelbtąja tiesa. 
Taip j kaimą Emmaus keleiviai 

du ėjo
Su širdim prislėgta ir sunkia.

Kietas kelias, kojas nuvargina 
žvyras.

Ir vakaras artinas jau 
per laukus.

Ir į slėnius rūkas štai svyra.
Ir keliaut jiems į kaimą

Emmaus taip sunku . . .

. . .Ir pats Jėzus prie jų 
priartėjęs.

Klausos žodžių jų ir eina kartu 
"Koks čia sielvartas sielas 

jūsų apėmęs.
Kodėl širdyse liūdesys toks 

gilus?"

Ir vienas keleivis, Kleopo vardu, 
Taria jam: "Nejaugi tu nežinai. 
Kad tas Jėzus iš Nazareto, 
Pranašas mūsų galingais darbais.

Laidotuves, anot straipsnio 
autoriaus, lydi “spengianti 
tyla, ne tik Jis visus, bet ir Jį 
visi paliko. Argi palyginsi 
paprastą karsto išnešimą su 
palydomis į bažnyčią — su var
pais, giesmėmis” (ten pat).

Krikščionybė liudija: “Mes 
norime, broliai ir seserys, kad 
jūs žinotumėte tiesą apie už- 
miegančiuosius ir nenusimin
tumėte, kaip tie, kurie neturi 
vilties. Jeigu tikime, kad Jė
zus numirė ir prisikėlė, tai ir 
Dievas tuos, kurie užmigo (t. 
y. mirė), susivieniję su Jėzu
mi, atsives kartu su juo ... To
dėl drąsinkitės vieni kitus ši
tais žodžiais” (1 Tęs 4,13-14.18).

Be Jėzaus prisikėlimo nebū
tų Naujojo Testamento knygų. 
Kas būtų galėjęs sukurti 27 
knygas, kurios apima Jėzaus 
viešąjį gyvenimą ir mirtį, jei
gu Jėzaus gyvenimas būtų bai
gęsis nusikaltėlio mirtimi ant 
kryžiaus? Kiekvienas Naujojo 
Testamento autorius liudija 
tikėjimą, kad Dievas prikėlė 
Jėzų iš numirusių.

Be Jėzaus prisikėlimo ne
būtų sekmadienio — krikščio
nių maldos dienos. Jėzus bu
vo žydas. Melstis eidavo į si
nagogą “subatą, kaip pratęs” 
(Lk 4,16). Subata turėjo ne
paprastą svarbą žydams. Tai 
rodo teisinė ir rabiniškoji ju
daizmo raštija. Tačiau žydai 
krikščionys, sekę Jėzų, pakei
tė subatą — septintąją savaitės 
dieną į pirmąją — Prisikėlimo 
dieną. (Lietuviškasis “sekma
dienis”, atrodo, turi savitą kil
mę). Graikai ir romėnai krikš
čionys Prisikėlimo dieną pava
dino “Viešpaties diena”: Ky- 
riakė hemera (graikiškai), Dies 
dominica (lotyniškai). Pran
cūzai Viešpaties dieną vadina 
“dimanche”, italai “domeni- 
ca”, rusai “voskresenye”, lai
kydamiesi pradinio “pirmosios 
savaitės dienos” vardo pakeiti
mo (žr. Apr 1,10; Apd 20.7; 1 Kor 
16,2). Kokiu pagrindu remda
miesi jie tai padarė? Krikš
čionybė liudija istorinį Jė
zaus prisikėlimą “pirmąją sa

Šiom dienom Jeruzalėj mirė, 
Ant kryžiaus mirė sunkia 

mirtimi.
O mes manėm, kad jis išvaduos 

Izraelį -
Mums visiems šviesia saule 

nušvis!”

"Tai jums trūksta dar vis 
išminties"-

Tarė Jėzus jiems ir nurodė 
Raštus:

Kad mesijas turėjo kentėti ir 
įžengti į garbę,

Pranašai jam ir skyrė savus 
žodžius šventus.

Jau ir kaimas Emmaus, į kurį 
jie keliavo,

O Jėzus vis ėjo toliau
"Pasilik su mumis, nes diena 

jau baigias,
O mes šičia vieta suteiksime 

tau."

Ir užsukęs pas juos vakarienei, 
prie stalo

Jėzus paėmė duonos ir 
palaiminęs davė

Jiems valgyti, laužydamas ją

Ir keleivių akys staiga atsivėrė, 
Jiems su Jėzum būnant kartu. 
Ir jie Jėzų dabar atpažino, 
Bet jis dingo jiems iš akių.
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vaitės dieną” — “Viešpaties 
dieną”.

Be Jėzaus prisikėlimo nebū
tų Eucharistijos — šv. Mišių 
aukos krikščionybėje. Eucha
ristija sudabartina Jėzaus 
mirtį ant kryžiaus ir prisikė
limą. Prisikėlimas padarė Pas
kutinės Vakarienės šventimą 
džiaugsmo švente. Šv. Mišių 
auka spindi džiaugsmu, o pats 
pavadinimas “Eucharistija” 
reiškia “Padėką”.

GYVASIS KRISTUS 
BENDRIJOJE

Prisikėlimo įvykis buvo ne
paprastas. Prisikėlimo sam
prata apima ir Jėzų, ir žmo
gaus likimą. Jėzaus prisikė
limas buvo veiksnys, kuris pa
darė iš bailių mokinių drąsius 
liudininkus. Po Jėzaus suėmi
mo, rašo evangelijos, mokiniai 
išbėgiojo. Jų viltys buvo ta
pusios pelenais įvykių žaizdre. 
Tačiau “netrukus” mokiniai 
drįso kreiptis į minias, ne
bijojo mušimo, kalėjimo dėl 
Jėzaus, kuris buvo “trečiąją 
dieną” prikeltas iš numirusių.

Nūdien pasaulyje yra dau
giau kaip bilijonas krikščio
nių. Jų įsitikinimu, tikėjimo 
protėviai savo mirtimi liudijo 
ne vien kilnų Nazarietį, ku
rio gyvenimas baigėsi kryžiaus 
tragedija. Jie tiki, kad Dievas 
išlaisvino Jėzų iš laiko ir erd
vės varžtų prikėlimu ir pada
rė Jėzų visų žmonių prikėlimo 
pirmūnu ir įrankiu. Gyvu tikė
jimu šiuolaikinis krikščionis 
žino, kad Jėzus yra Gyvasis 
Kristus Bendrijoje. Nūdien 
krikščionis klausia su apaš
talu Pauliumi šiuolaikinį 
Agripą: “Kodėl tau atrodo ne
įtikėtina, kad Dievas prike
lia numirusius?” (Apd 26,8).

Švęsdami savo tautos nepri
klausomybės paskelbimo 70- 
metį, ilgimės religinio tikė
jimo ir Dievo Tėvynėje, trem
tyje ir išeivijoje, ilgimės 
Dievo, kuris nugali mirtį. Ve
lykų — Prisikėlimo šventimas 
drąsina mūsų tautą, nes ne 
mirtis, bet gyvenimas apreiš
kia baigminį Dievo užmojį.

Po keleto metų varginan
čio ir beprasmiško susirašinė
jimo su tarybinėmis instanci
jomis ir praradus bet kokią vil
tį, kad mano klausimas būtų 
teisiškai išspręstas ir atsta
tytas teisingai mano atžvilgiu, 
savo skriaudą nusprendžiau 
išdėstyti tarptautinėms organi
zacijoms, ginančioms žmogaus 
teises.

1983 m. rudenį įstojau moky
tis į Kauno Prano Mažylio Me
dicinos mokyklą. Ją baigiant 
1985 m., šios mokyklos direkto
rė pasiuntė mane į Kauno mies
to saugumo rūmus pas saugu
mietį JOTVĄ. Jis pokalbio me
tu pasakė, jog mokytis daugiau 
negalėsiu, kadangi esu parašiu
si kunigams-kaliniams Sigitui 
TAMKEVIČIUI ir Alfonsui 
SVARINSKUI kalėdinius svei
kinimus. Buvau tardoma ir gąs
dinama. Mokyklos direktorė 
TAMAŠAUSKIENĖ sakė, kad 
ji pati manęs iš mokyklos ne
pašalintų, bet to reikalauja 
saugumas ir ji privalo vykdy
ti įsakymus. 1985 balandžio 9 
pagal įsakymą nr. 198, buvau 
pašalinta iš Kauno Prano Ma
žylio Medicinos mokyklos už 
veiksmus, nesuderinamus su 
tarybinio moksleivio elgesiu.
1985 balandžio 12 su tėvu nuva
žiavau į Aukštojo ir specialaus 
viduriniojo mokslo ministeri
ją. Mus priėmė Švietimo mi
nisterijos darbuotojas STA
NYS. Jis paaiškino, jog paša
linta esu teisingai, tačiau se
kančiais metais mokyklą galė
siu pabaigti. Po to mane iškvie
tė kažkoks pareigūnas pavarde 
ŠNIPAS. Jis aiškino, jog laiš
kų rašymas kunigams Sigitui 
TAMKEVIČIUI ir Alfonsui 
SVARINSKUI yra didelis nusi
kaltimas. Tai yra antitarybi
nė veikla. Aš ir mano tėvas esa
me ekstremistai. Todėl ma
no pašalinimas yra teisingas.

Tais pačiais metais gegužės 
mėn. kreipiausi į TSRS ck ge
neralinį sekretorių M. GOR
BAČIOVĄ, prašydama leisti 
baigti mokyklą. Atsakymas 
buvo neigiamas. 1986 m. balan
džio 4 vėl nuvažiavau į Aukštą
ją ir specialiaus vidurinio 
mokslo ministeriją. STANYS 
liepė važiuoti į Kauno Prano 
Mažylio Medicinos mokyklą.
1986 balandžio 5 nuvykau ten. 
Mokyklos direktoriaus pava
duotojas GRIGAS sakė, jog šioje 
mokykloje mokytis negalėsiu 
ir patarė važiuoti į kurią nors 
kitą medicinos mokyklą. 1986 
balandžio 11 nuvykau į Utenos 
Medicinos mokyklą. Mokyklos 
direktorė, sužinojusi visą apie 
mane, tik stebėjosi, kaip aš 
dar galiu dirbti vaikų darže
lyje, ir mokytis nepriėmė. Lie
pė kreiptis į Kauno Prano Ma
žylio Medicinos mokyklą. Tais 
pačiais metais dar kartą krei
piausi į TSRS KP generalinį 
sekretorių GORBAČIOVĄ, pra
šydama leisti pabaigti medi
cinos mokyklą. Iš Švietimo 
ministerijos gavau pakarto
tinai neigiamą atsakymą.

1987 m. rudenį bandžiau 
įstoti Šiaulių Medicinos mo
kyklą. Stojamųjų egzaminų 
laikyti negalėjau, nes tuo lai
ku gulėjau ligoninėje. Doku
mentus nuvežiau pas stojamų
jų egzaminų rugpjūčio 24 d. Į 
Medicinos mokyklą buvau pri
imta. Konkreti stojamųjų eg
zaminų data nebuvo pasakyta. 
Spalio 5 d. gavau studentės 
pažymėjimą, taigi buvau trak
tuojama kaip Šiaulių Medici
nos mokyklos studentė. Gru

Tikinčiųjų minia su Lietuvos vyskupais prie Marijampolės šventovės 1987 m. liepos 12 dieną arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio palaimintuoju paskelbimo iškilmėse. Nuotrauka gauta iš Lietuvos

pėje gavau pareigas: rūpin
tis ateistinių grupės auklėji
mu. Laprkičo 30 d., įvykus gru
pės susirinkimui, nuo šių pa
reigų atsisakiau, motyvuoda
ma, jog esu tikinti. Tą pačią 
dieną po susirinkimo į namus, 
kur gyvenu, atvažiavo grupės 
vadovas ir dar trys iš grupės 
studentai. Paaiškino, jog lan
ko visus moksleivius. Aprašė 
gyvenimo sąlygas, klausinėjo, 
ar nesilanko kokie pašaliniai 
žmonės, surašė grupės mergai
čių pavardes, kurios lankėsi 
pas mane. Gruodžio 1 d. buvau 
iškviesta pas mokyklos direk
torių. Direktorius paaiškino, 
jog esu pašalinta iš mokyklos, 
o be to, esū dar nepriimta į 
mokyklą, kadangi nesu laikiu
si stojamųjų egzaminų. Todėl 
privalėjau atsiimti dokumen
tus. Tikroji pašalinimo prie
žastį yra ta, kad atsisakiau 
dirbti ateistinį darbą.

Man nesuprantama, kaip la
biau galima pažeminti tikin
tį žmogų, priverčiant jį dirb
ti prieš savo įsitikinimus. No
riu paklausti išreklamuotos 
tarybinės “demokratijos” skel
bėjų, kurie taip garsiai šau
kia, kad kiekvienas tarybinis 
pilietis, nežiūrint jo įsitiki
nimų, rasės ar luomo, turi tei
sę į mokslą ir darbą - ko ver
tas šis garsus šūkis? Kaip vi
sa tai galima suderinti su ta-

Atsisakė sovietų pilietybės
Kitų spauda rašo apie įvykius Lietuvoje ir kun. Alfonsą Svarinską

Paryžiaus rusų savaitraš
tis “Ruskaja Mysl” vasario 26 
d. laidoje rašo:

“Vasario 17 d. naktį BBC 
radijo rusų kalba skyriui bu
vo paliktas sekantis praneši
mas:

‘Kalba vakar sudarytos Hel
sinkio nutarimų vykdymo ste
bėtojų grupės narys Eugenijus 
Krukovskis. Mūsų Helsinkio 
grupę sudaro filologinių moks
lų kandidatas, rašytojų sąjun
gos narys Algimantas Višma- 
ras, Algimantas Andreika ir 
Eugenijus Krukovskis. Mes no
rime Londonui pranešti, kad 
taikinga demonstracija Lie
tuvos nepriklausomybės 70- 
ties metų proga, kurioje da
lyvavo apie 2.000 asmenų, bu
vo milicijos ir KGB dalinių 
išvaikyta. Dalyviai buvo mu
šami, daug jų buvo suimta. 
Buvo sulaikyta Nijolė Sadū- 
naitė, Vytautas Bogušis, Pet
ras Cidzikas, Antanas Terlec
kas; buvau ir aš sulaikytas. 
Algimantas Višmaras buvo 
sumuštas, o Algimantas And
reika po sumušimo dabar ran
dasi ligoninėje. Ryšium su 
tuo mes pareiškėme, kad dėl 
nežmoniško su mumis valdžios 
organų elgesio, mes — Helsin
kio grupė, kolektyviai skel
biame bado streiką. Mes žino
me, kad Vakaruose nėra pa
kankamos informacijos apie 
įvykius Vilniuje ir todėl, jei
gu jūs turite kokių nors šiuo 
reikalu klausimų, prašau tele- 
fonuoti į Vilnių numeriu 45- 
26-03. Be to, dar noriu pridurti, 
kad mes visi, Helsinkio grupės 
nariai, nelaikome savęs So
vietų Sąjungos piliečiais ir 
oficialiai atsisakėme sovietų 
pilietybės”.

Sužinojęs Krukovskio tele
fono numerį “Ruskaja Mysl” 
korespondentas A. Ginzburg 
jam paskambino. Krukovskis 
jam plačiai papasakojo apie 
demonstracijas įvykusias Vil
niuje, Kaune, Garliavoje ir 
Šiauliuose. 

rybine konstitucija ir kitais 
tarptautiniais įsipareigojimais 
žmogaus teisių atžvilgiu?

Marytė Gudaitytė, 
(LIC) 1987 gruodžio 10

Laiškas iš Sibiro
Laiškas, kurį gavo Ramunė Gai- 

žutytė Toronte iš ilgamečio Sibiro 
sąžinės kalinio. RED.

Miela Ramune,
Aš labai apsidžiaugiau gavęs 

sveikinimą su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais metais. Nuo
širdus ačiū už jį.

Tavo ir daugelio kitų svei
kinimai suteikė man džiaugs
mą tolimame Čiumikane, ant 
vėjuoto Ochotsko jūros kran
to. Šis tolimas kraštas, kur ne
išgirsi lietuviško žodžio, kur 
gamta visai nepanaši į Lietu
vos gamtą. Vasarą nepamatysi 
lietuviškų pievų žalumos, gau
sybės margaspalvių gėlių lau
kuose, neišgirsi vieversio čire
nimo, neišsimaudysi gaiviame 
upės, ežero ar jūros vandeny
je kaip Lietuvoje, nes upės ir 
jūros vanduo šaltas. Viskas čia 
svetima: kalba svetima, žmo
nių galvosena svetima. Todėl 
toks mielas lietuviškas žodis, 
toks mielas ir tavo, miela Ra
mune, sveikinimas.

Ačiū.
Balys Gajauskas, 

1988.11.15 Čiumikanas

Žinios apie kun. Svarinską
Sausio 12 d. iš sovietinio 

konclagerio buvo išleistas Gri- 
gorij Kucenko, kuris kalėjo 
kartu su kun. Alfonsu Svarins
ku. Jo įspūdžiai buvo paskelb
ti “Ruskaja Mysl” savaitraš
tyje vasario 19 d. laidoje:

“1987 m. sausio-vasario mėn. 
KGB tarnautojai labai siūlė 
kun. Svarinskui paduoti malo
nės prašymą ir todėl jis buvo 
nuvežtas iš Permės stovyklų į 
savo gimtąją Lietuvą. Kun. 
Svarinskas mano, sutikimas 
nusipirkti laisvę ‘prisipa
žinimo prie kaltės’ kaina bū
tų neteisingas ir nuodėmė. 
Be to jiems pasakė, kad jam 
būtų didelė gėda prašyti pas 
juos pasigailėjimo.

Jis vėl atsidūrė Urale, pra
džioje 37-toje zonoje, o nuo 
1987 m. gruodžio 10 d. 35-toje, 
kur buvo suvežti visi ‘ypatin
gai pavojingi valdžiai nusikal
tėliai’. Ten jis sutiko savo bi
čiulį, irgi tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narį, kun. Sigi
tą Tamkevičių, kuris buvo at
vežtas iš Mordavijos stovyklos.

Kun. Alfonso sveikata yra la
bai bloga — du dešimtmečiai 
lagerio pakenkė. Jis turi aukš
tą kraujo spaudimą, druskos 
nuosėdas strėnose; jam sunku 
sėdėti, pasilenkti; plaučiuose 
yra juodų dėmių (džiova); nak
timis kosti. Veido oda lupasi, 
atsirado piktžaizdės. Jo niekas 
negydo.

1987 m. birželio 4 d. KGB at
stovai jam pasiūlė parašyti pa
žįstamiems Vakarų dvasiš
kiams laišką su prašymu patar
pininkauti išvykti gydytis. 
Kun. Alfonsas parašė dviems 
pažįstamiems dvasiškiams, 
italui ir prancūzui, kad jo 
sveikata blogėja ir prašo tar
pininkavimo. Jis taip pat pa
rašė laišką savo vyskupui Lie
tuvoje, prašydamas leisti iš
vykti. Iki mūsų atsisveikini
mo dienos, 1988 m. sausio 12- 
tos, jokio atsakymo į savo laiš
kus jis negavo”. j g
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® PAVERGTOJE TEVYIMEJE © LIETUSIAI PASAULYJE
"GRAŽIOJI VILNIETĖ-88"

Vilniaus sporto rūmai, talki
nami "Komjaunimo tiesos", pir
mą kartą surengė “Gražiosios 
vilnietės-88” rinkimus. Vado
vaujantis Vakarą pasaulio meto
dais, laimėtoją būtą galima pa
vadinti “Miss Vilnius”. Gražu, 
kad konkursui buvo pasirinktas 
grynai lietuviškas pavadinimas, 
susietas su renginio metais. Pir
majame “Gražiosios vilnietės- 
88” konkurse galėjo dalyvauti 
ir merginos, ir moterys nuo 17 
iki 26 metą amžiaus. Užsiregis
travo 100 kandidačių, kurių gre
tas iki trylikos sumažino atran
kinės varžybos. Galutinis spren
dimas buvo padarytas kovo 8 d. 
Vilniaus sporto rūmuose, kai 
penkiatūkstantinei miniai sce
noje pasirodė trylika gražių vil
niečių. Jų amžiaus vidurkis — 
20,8 metų, ūgio — 1 m 72 cm. Pa
grindinius konkurso reikalavi
mus sudarė: plastika, eleganci
ja, grakštumas, mokėjimas be
tarpiškai bendrauti, dėvėti įvai
riausią drabužį. Gražuolės sce
noje pasirodė šešiais aprėdais, 
pradedant vakarine suknele ir 
baigiant maudymosi kostiumė
liu. Ne kartą jos keitė ir šu
kuosenas, šoko temperamentin
gai ir grakščiai, o svarbiausia
— visos nuolatos šypsojosi.

VERTINTOJU SPRENDIMAS
Vertintojų komisiją, vadovau

jamą “Gimtojo krašto” red. A. 
Čekuolio, sudarė: aktorė V. Mai
nelytė, estė aktorė A. Veski, 
konkurso “Miss Lenkija-87” lai
mėtoja M. Novosadko, jo orga
nizacinio komiteto pirm. J. 
Chmelevskis. Vertintojai “Gra
žiausia vilniete-88” pripažino 
Ingridą Mikelionytę, kuri kon
kurso pradžioje kukliai buvo 
pareiškusi: “Aš — Ingrida, sep
tyniolikos metų, moksleivė. Vi
soms dalyvėms norėčiau palin
kėti pergalės . . .” Susilauku
si netikėto laimėjimo, asmeni
nes žinias papildė dviem saki
niais: “Mano tėvelis dirba pie
no kombinate derintoju, mama
— Respublikinės aklųjų draugi
jos bibliotekininkė. O pati 
dar esu ir P. Eidukevičiaus 
gamybinio susivienijimo maši
ninkė • ■ •” I. Mikelionytė 
susilaukė dovanų, gėlių, svei
kinimų, buvo pakviesta atvykti 
į “Miss Lenkija-88” konkursą. 
Gražią vilnietę rinko ir žiūro
vai. Jie išsirinko Viliją, pareiš
kusią: “Aš — Vilija, 25 metų, 
prekybos darbuotoja. Mėgstu 
saldumynus ir romanus apie 
meilę .. .” Vertintojų komisija 
Vilijai pripažino II vietą. Ofi
cialiai buvo paskelbta tik kon
kursą “Gražioji vilnietė-88” lai
mėjusios Ingridos Mikelionytės 
pavardė. Kitų pavardės nebuvo 
atskleistos. Pasak “Tiesos” ko
respondento Rimvydo Delkaus, 
suvenyrų, ovacijų, fotografų 
pakako ir joms. Renginį reži
savo aktorius V. Aleksandra
vičius.

MEDIKU “SAULĖS MŪŠIS”
Šiauliuose dvidešimt trečią 

kartą buvo surengta tradicinė 
Lietuvos medikų žiemos sporto 
šventė “Saulės mūšio” prizui lai
mėti. Beveik pusę tūkstančio 
dalyvių turėjo 31 komanda. Jie 

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
Gegužės 6-20 Liepos 6 - 20
Gegužės 19 - birželio 3 Liepos 20 - rugpjūčio 2
Gegužės 25 - birželio 8/12 Rugpjūčio 11-27
Birželio 9 - 24 Rugsėjo 2-16
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7-21

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IA TA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

varžėsi įvairiose sporto šako
se, bet dėl silpnos žiemos turė
jo atsisakyti poledinės žūklės 
ir slidinėjimo sniegu nepadeng
tuose Bubių kalneliuose. Slidi
ninkų rungtynes pakeitė bėgi
mas per laukus, laimėtas medi
cinos sesers M. Rimeikienės ir 
sanitaro A. Stankevičiaus. Daug 
dalyvių susilaukė orientacinio 
sporto varžybos, kuriose stip
riausi buvo vilniečiai. “Saulės 
mūšio” prizas įteiktas Vilniaus 
medikų komandai. Tą prizą 
anksčiau net 20 kartų buvo lai
mėjusi Šiaulių medikų koman
da, visada pirmaujanti slidinė
jimo ir poledinės žūklės rung
tyse. Vyriausias teisėjas dr. Al
girdas Briedikis teisingai pa
stebėjo, kad šį kartą šiauliečius 
medikus nuskriaudė jiems ne
palanki žiema. Dvi dienas tru
kusi medikų šventė baigta spor
tinių nuotraukų bei skaidrių 
konkursu, žiemos puokščių ir re
tų kambarinių gėlių paroda. 
Koncertus surengė etnografi
nis Joniškio kultūros namų an
samblis ir estradinis Šiaulių 
ligoninėje praktiką atliekan
čių gydytojų ansamblis.

GRJŽO SU MEDALIAIS
Vilniaus orauostyje šiltai 

buvo sutikta slidininke Vida 
Mogenytė-Vencienė, XV-siose 
olimpinėse žaidynėse Kalgary- 
je laimėjusi aukso medalį 10 
km lenktynėse. Ji ne tik užėmė 
pirmą vietą, bet ir savo pasiek
tu rezultatu 30 min. 08,3 sek. pa
gerino olimpinį šio nuotolio re
kordą. Ligšiolinis rekordas 30 
min. 13,41 sek., pasiektas 1976 
m. Innsbrucke, priklausė Sovie
tų Sąjungos atstovei Raišai Sme- 
taninai, Kalgaryje nuo Vidos at
silikusiai 8,7 sekundės. Vilniaus 
orauosčio pastato sieną puošė 
plakatinis užrašas: “Ačiū, Vida, 
už olimpinį auksą!” Lėktuvas iš 
Maskvos dėl blogo oro vėlavo 
trejetą valandų. Čempionę V. 
Vencienę, skrydžiuose iš Kana
dos į Vilnių praleidusią apie 
40 valandų, sutiko dūdų orkest
ras, sveikinimo šūksniai, ova
cijos ir tradicinė “Kepurinė”. 
Savo pergalę 10 km rungtyje 
slidininke V. Vencienė sakėsi 
pasiekusi psichologinio nusi
teikimo. gero jėgų paskirstymo 
ir šli'dėihs pasirinkto tepalo 
dėka. Penkių kilometrų rung
tyje V. Venckienei teko bron
zos medalis ir III vieta. “Tiesos” 
korespondentas Rimvydas Dal- 
kus priminė, kad tose lenkty
nėse į Vidos petį smarkiai dau
žėsi kasa, galėjusi pakenkti 
lenktynių rezultatui. V. Ven
cienė tokią išvadą atmetė, nes 
juk ilgus plaukus turėjo ir I 
vietą su aukso medaliu laimė
jusi suomė Marjo Matikainen. 
V. Venckienė prisipažino la
biausiai pasiilgusi balandėlių, 
o ateityje norinti tapti čempio
ne Pasaulio taurės varžybose. 
Po kelių dienų poilsio ji ruošė
si dalyvauti Suomijoje vykstan
čiose Pasaulio taurės varžybų 
rungtyse, kur tada pirmavo so
vietų slidininke T. Tichonova, 
Kalgaryje užėmusi tik V vietą. 
Vilties V. Vencienei Pasaulio 
taurės varžybose dabar teikia 
iš Kalgario parsivežtas aukso 
medalis. .. „ .

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

VIII Laisvojo pasaulio tautinių šokių šventės renginių komisijos nariai. Iš kairės: J. BAJORAITIS, B. MAČYS, 
R. SIŪLYS, L. MAČYTĖ, A. PLEINYTĖ, R. PLEINYTĖ, A. GUDINSKAS Nuotr. J. Miltenio

Calgary, Alberta
VYSK. P. BALTAKIS pirmą kai 

tą buvo atvykęs į Kalgarį dar būda
mas kunigu. Dabar atvyko į Kalga
rį, lankydamas tikinčiuosius Va
karų Kanadoje. St. Anne parapijos 
šventovėje buvo lietuvių pamal
dos, o po pamaldų visi dalyviai su- 
susirinko parapijos salėn vakarie
nei. Vėliau vysk. P. Baltakis susi
pažino su kiekvienu atskirai, pa
dovanodamas palaimintojo Jurgio 
Matulaičio gyvenimo aprašymą. 
Putnamo seselių paruoštos skaid
rės pavaizdavo Palaimintojo svar
besnius gyvenimo įvykius.

N. Astravienė ir Julija Vyšniaus
kienė, talkinamos moterų, tvarkė 
valgių stalą. K.L.B. apylinkės val
dyba prisidėjo prie salės nuoma
vimo išlaidų. A. Janeliūnas globo
jo vyskupą. Kaip visada visi rūpes
čiai atiteko atskirom šeimom ir 
asmenim. K.

Windsor, Ontario
KLB WINDSOR© APYLINKĖ, 

nors ir negausi skaičiumi, bet pir
maujanti aukomis. Pirm. dr. Česlo
vas Kuras KLB valdybai atsiuntė 
$1,041.00, surinktus Vasario 16 
proga. Aukojo šie asmenys: $120 - 
Mykolas Kizis; $100 - Vyt. Barisas, 
dr. S. Kizis, Ed. Zatorskis; $70 - 
dr. Č. Kuras, A. Juskauskas; $60 - 
O. ir J. Giedriūnai;$50-dr. D. Nai- 
kauskas; $45 - Br. Barisas; $30 - L. 
Leparskas, Linkevičius; po $20 - B. 
Baleišis, Al. Barisas, J. Barisas, 
Geo. Barisas. V. Banikonis, R. 
Dumčius, T. Gureckas, F. Kairys, 
Z. Mistautas, S. Naikauskas, A. 
Tautkevičius, G. Vindašius; $10 - 
kun. K. Simaitis, V. Kutkus; $6 - 
M. O. Abarius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams.n KLB iždininkas

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 

SKAUČIU-TU surengta Kaziuko 
mugė praėjo su dideliu pasiseki
mu. Sesės ir broliai daug dirbo 
ruošiant randarbius, puošiant sa
lę, tvarkant loterijas. Jų ir vado
vių, ps. K. Aušrotaitės, ps. E. Ru- 
kšėnaitės ir kitų dėka, sekmadie
nio rytą Jaunimo Centras virto tik
ra muge, susilaukusi įvairaus am
žiaus lankytojų. Visiems buvo ko 
pažiūrėti, nusipirkti, laimę paban
dyti, pažaisti. Nuoširdžiai dėkoja
me už atsilankymą ir paramą. Sun
ku būtų tokį renginį suruoštį be 
tėvelių ir rėmėjų pagalbos. Todėl 
dėkojame visiems ar tai darbu, 
daiktine, ar pinigine auka prisi- 
dėjusiems prie Kaziuko mugės pa
sisekimo. Skautiškas ačiū P. Šime- 
laičiui už stambią 200 dol. auką 
skautiškai veiklai paremti. Džiau
giamės turėdamos tokią rūpestin
gą ir darbščią ilgametę šeiminin
kę A. Deksnienę su talkininkėmis 
pagaminusią tokius skanius pie
tus, kad jų net pritrūko. Nuošir
džiai dėkojame. Labai pavyko lo
terijos, tačiau liko neatsiimtų 
laimikių. Turintieji sekančius nu
merius prašau skambinti vakarais 
D. Gutauskienei tel. 529-6982. Skel
biame bilieto spalvą ir paskuti
nius tris skaičius: žali 546, 568, 
787 (laimikiai-dirbtinės gėlės, pa
veikslas, gint, žiedas), violetiniai 
649, 670,668 (laimikiai -gėlė, krikš- 
tolinis indas, paveikslas, geltoni 
547, 408, 437 (laimikiai - gint, žie
das, servetėlės, margučiai),mė/y- 
nas 462 (vėduoklė).

“Širvintos-Nemuno" tuntas

SUTVARKAU DOKUMENTUS. Iš
kvietimui giminių iš Lietuvos, 
taip pat važiuojantiems į Lietuvą. 
Padedu sutvarkyti dokumentus 
norintiems pratęsti viešnagę 
Kanadoje. Sutvarkau siuntinius į 
Lietuvą. Kreiptis į Raimondą Kru- 
kovičių, tel. 387-3288, adresas 654 
Upper James, Hamilton. Ont. Dar
bo valandos: pirmadienį, antradie
nį, ketvirtadienį, 3-7 v.p.p.. penkta
dienį 12-2 v.p.p.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas" (K)
atstovas) c*

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

St. Catharines, Ont.
PRIEŠVELYKINĖS REKOLEK

CIJOS įvyko kovo 25,26,27 d.d., jas 
atliko svečias iš Amerikos kun. Jo
nas Bacevičius, OFM.

NUOŠIRDUS LIETUVYBĖS VEI
KĖJAS Juozas Šarapnickas, visad 
pasižymėjęs dūėsniu aukojimu, 
dabar vėl paaukojo $500 žuvusiųjų 
paminklo statybai ir $100 Baltie- 
čių karo Veteranų lygai Kanadoje.

Kor.

Los Angeles, Calif.
MALONI IŠKILMĖ. Popiežius 

Jonas Paulius II-sis, savo atsilan
kymo Los Angeles arkivyskupijoje 
proga, pagerbė eilę nusipelniusių 
katalikų įvairiais žymenimis. Iš 
lietuvių tarpo Šventasis Tėvas pa
gerbė mūsų didyjį poetą ir rašy
toją Bernardą Brazdžionį, suteik
damas jam “Pro Ecclesia et Ponti- 
fice — Už Bažnyčią ir Popiežių” 
ordiną.

Oficialus šio žymens įteikimas 
mūsų poetui įvyko sekmadienį, ko
vo 6.d., lietuviškų pamaldų metu, 
kai iškilmingai šventėme Šv. Kazi
miero šventę.

Pradžioje parapijos klebonas 
perskaitė Popiežiaus raštą, 
kuriuo suteikiamas žymuo Ber
nardui Brazdžioniui. Rašto teks
tas, laisvai verstas į lietuvių kal
bą, skamba taip: Popiežius Jonas 
Paulius II-sis, įvertindamas Ber
nardo Brazdžionio didelius ir 
iškilius darbus, mielai suteikia 
jam Šv. Kryžiaus išvaizdos ordiną 
“Pro Ecclesia et Pontifice — Už 
Bažnyčią ir Popiežių” ir kartu 
duoda jam teisę šį ordiną viešai 
nešioti. Vatikanas, 1987 m. rugpjū
čio 20 d.

Seattle tautinių šokių grupė “Lietutis” atlieka meninę programą Vasario
16 minėjime White Rock, Br. Kolumbijoje Nuotr. E. Gumbelio

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 T f
(Union Gas Building) Telefonas

Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

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%

Šios malonios iškilmės proga 
dar kartą parapijos klebonas pa
sveikino poetą vietos arkivyskupo 
Roger Mahony vardu, Šv. Kazimie
ro parapijos kunigų ir parapijie
čių vardu ir kartu pasidžiaugė, 
kad Brazdžionis gyvena mūsų 
tarpe.

Ordiną poetui prisegė kun. prel. 
Kučingis, kuris tą dieną laikė 
lietuviškas Mišias ir pasakė įspū
dingą pamokslą apie Šv. Kazimie
ro pozityvią įtaką lietuvių tautai.

Pagaliau trumpą, bet grakštų žo
dį tarė solenizantas, kurį palydėjo 
parapijiečių šilti rankų plojimai.

Poeto žodis . . . Medalį. . . pri
imu kaip atlygį už mano literatū
rinį darbą, kuris būtų galima pa
vadinti “Pro Deo et pro Patria” — 
Dievui ir tėvynei; priimu su nuže
minta širdimi ir žodžiais, kuriais 
bandžiau išreikšti šv. Kazimiero 
vidinę savijautą Dangaus akivaiz
doje:
“Man nereikia žemiškų karūnų, 
Aš ne jų nešiojimui gimiau. 
Viešpatie, atleiski savo sūnų 
Nuo šos žemės sostų, bus ramiau. 
Kai pavasaris atšlaitėse Vilnelės 
Dievo garbei šoks, dainuos ir žais, 
Motinos Marijos skausmų eisiu

keliais
Už didžius ir melsiuos su mažais, 
Kad jinai iš dangiškų aruodų 
Semtų bertų Lietuvai gėles, 
Kad ji siųstų Lietuvai paguodų 
Už kančias kaip Nemunas gilias...

(Los Angeles Šv. Kaziemiero 
parapijos žinios)

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

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.

JA Valstybės
XX-sis Amerikos lietuvių tau

tinės sąjungos seimas įvyks ge
gužės 20-22 d.d. Floridoje, Day
tona Beach vietovėje. Seimo 
ruoša rūpinasi šios vietovės 
tautininkų skyrius, turintis 
tris dešimtis aktyvių narių. 
Valdybai vadovauja pirm. Vy
tautas Abraitis. Sukaktuviniam 
seimui pasirinktas viešbutis 
“Treasure Island Inn”, 2025 
South Atlantic Ave., Daytona 
Beach Shores, FL 32018. Vieš
butis, skambinant iš kitų vie
tovių, pasiekiamas nemokamu 
tel. 1-800-874-7420. Kambarius 
reikia užsisakyti iki gegužės 
1 d. Iškilmingas seimo dalyvių 
pobūvis įvyks gegužės 21 d. įėji
mas kainuos $25. Dalyviai galės 
užsisakyti ‘atskirus stalus, tu
rinčius vietos aštuoniems as
menims. Išsamesnes informaci
jas visais seimo reikalais tei
kia Vytautas Abraitis, P. O. Box 
351071, Palm Coast, FL 32035. 
Tel. (904) 445-2589.

Saviveiklinė Čikagos lietu
vių opera sausio 15 d. išsirinko 
naują valdybą. Operai dabar va
dovaus: pirm. Vladas Žukaus
kas, vicepirmininkai — Leonas 
Bildušas, Vaclovas Momkus ir 
Evelina Oželienė, ižd. Vladas 
Stropus, sekr. Giedrė Končienė 
ir turto prižiūrėtojas Vytautas 
Aukštuolis. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Raimondas Korzo- 
nas, Jonas Mockaitis ir Albinas 
Smolinskas.

JAV lietuvių kunigų vienybė 
tradicines rekolekcijas kuni
gams šiemet rengia birželio 6-10 
d.d. Nekaltai Pr. Marijos sese
lių vienuolyno patalpose Putna- 
me. Rekolekcijas ves kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas, svečias 
iš Kanados. Rekolekcijų daly
viai prašomi iš anksto regis
truotis šiuo adresu: Rev. V. Cu- 
kuras, Rt. 21, I.C.C., Putnam, 
CT 06260, USA. Metinis Lietu
vių kunigų vienybės seimas, su
sietas su jubiliejiniu Lietuvos 
vyčių seimu, įvyks JAV sostinė
je Vašingtone liepos 27-28 d.d.

Valstybiniame Wayne univer
sitete Detroito ir apylinkės lie
tuviai įrengė 1978 m. vasario 16 
d. atidarytą Lietuvių kambarį, 
studentams primenantį Lietuvą 
ir jos praeitį; Kambario.projek
tą paruošė architęktai Jonas ir 
Rimas Mulokai. Apie senųjų ir 
dabartinių laikų istoriją kalba 
sienas puošiantys didžiuliai pa
veikslai, paminklai, Kauno ir 
Vilniaus bei kitų Lietuvos vie
tovių vaizdai. Tokius savo kam
barius Wayne universitete jau 
turi dvylika tautybių. Lietuvių 
kambario komitetui dabar vado
vauja Stefa Kaunelienė. Kamba
riui didelę savo palikimo dalį 
paskyrė senosios kartos lietuvis 
Juozas Tamošiūnas, palikęs pi
nigų ir lietuvių studentų stipen
dijoms. Lietuvių kambarį prieš 
dešimtį metų, švenčiant Lietu
vos nepriklausomybės šešiasde
šimtmetį, pašventino vysk. V. 
Brizgys. Lietuvių kambaryje š. 
m. vasario 16 d. buvo paminėtas 
jo pirmasis dešimtmetis ir Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 70 metų sukaktis.

Argentina
Kun. Augustinas Steigvilas, 

ALOST sekretorius, sausio mė
nesį aplankė Brazilijos lietu
vius Sao Paulo didmiestyje. Jis 
dalyvavo Brazilijos LB posėdy
je, svarsčiusiame P. Amerikos 
lietuvių kongreso projektą. Kon
gresas įvyks Sao Paulo mieste 
1989 m. liepos mėnesį. Kun. A. 
Steigvilas taipgi susipažino su 
Sao Paulo lietuvių vasarviete 
“Lituanika”, kurioje yra koply
čia, bendras pastatas svečiams, 
maudymosi baseinas jaunimui, 
namai seneliams. Kelionės metu 
kun. A. Steigvilas susitiko su 
Brazilijos ir Urugvajaus lietu
vių jaunimu. Pokalbiuose pa
grindinis dėmesys teko sekan
čiam pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, kuris įvyks P. Ame
rikoj 1991 m. pabaigoje ir 1992 
m. pradžioje.

Australija
Melburno lietuvių parapijos 

sekmadienio mokykla naujuo
sius mokslo metus vasario mėne
sį pradėjo mokytojų pasitarimu, 
kuriame dalyvavo mokyklos glo
bėjas kun. dr. Dauknys, jos ve
dėjas Petras Aras, mokytojai — 
Jieva Arienė, Dalia Didžienė, 
Paulius Jokūbaitis, Danguolė 
Jokūbaitienė, Rūta Jokūbaitie- 
nė, Rūta Mickienė, Rasa Stat
kuvienė ir Jonė Žitkevičienė. 
Tėvų komitetui atstovavo Re
migijus Mickus ir Henrikas Ka
ladė. Vedėjas P. Aras pranešė, 
kad mokykla dirbs 32 sekmadie
nius, o 12 sekmadienių yra ato
stogos visose Viktorijos pro
vincijos mokyklose. Dainavimą 

dėstys Bronė Staugaitienė, tau
tinius šokius — Dalia Antanai
tienė. Tėvų komiteto pirminin
ku sutiko būti R. Mickus, iždi
ninku — H. Kaladė. Buvo disku
tuojamas įdomiausias pamokų 
pravedimas, aptarti iš JAV gauti 
vadovėliai, kurie, mokytojų nuo
mone, nėra pritaikyti jų darbo 
sąlygoms. Didžiausią problemą 
mokytojams sudaro visiškai lie
tuviškai nekalbantys ir mokytis 
nenorintys mokiniai. Nutarta 
prašyti tėvus, kad jie namie su 
savo vaikais kalbėtų lietuviškai 
ir tuo būdu bent šiek tiek juos 
paruoštų lietuviškai mokyklai. 
Diskutuotas ir įvairaus am
žiaus mokinių su skirtingu lie
tuvių kalbos žinojimu suskirsty
mas į klases. Pasitarimo daly
viams dar buvo nežinoma, kiek 
mokinių bus susilaukta naujais 
mokslo metais. Prie mokyklos 
veiks ir vaikų darželis.

Britanija
Vasario 16 šventė Londone bu

vo pradėta tą dieną Lietuvių 
namuose kviestiniams svečiams 
surengtu priėmimu. Juos ir Lie
tuvos atstovą V. Balicką sutiko 
DBLS pirm. J. Alkis. Oficialus 
šios šventės minėjimas įvyko va
sario 21 d. Iškilmingas Mišias 
Šv. Kazimiero lietuvių švento
vėje atnašavo klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC. Giedojo J. 
Černiaus vadovaujamas parapi
jos choras. Po pamaldų visi su
sirinko Bishopsgate instituto 
salėje. Koncertinę programą 
atliko DBLS dainų ir šokių an
samblis. Ji pradėta dainos “Leis
kit į Tėvynę” inscenizacija. Kei
tėsi dainos ir šmaikštūs šokiai, 
paruošti šokių grupei vadovau
jančios K. Markevičiūtės- 
Harmes. Solo dainomis progra- 
mon įsijungė Vida Gasperienė. 
Vytauto Mačernio “Šeštąją vizi
ją” ir Kazio Bradūno “Priera
šus prie ‘LKB kronikos” dekla
mavo filmų ir televizijos akto
rė Živilė Šlekytė-Roache. Dai
nas “Šviesus mėnulis”, “Per 
Klausučių ūlytėlę” atliko Ele
nos Vainorienės vadovaujamos 
kanklininkės. Dainas su an
sambliu buvo paruošęs Vincen
tas O’Brienas, o visą programą 
— Vida Gasperienė. Programos 
atlikėjams ir minėjimo daly
viams padėkojo DBLS pirm. J. 
Alkis:

Visuotinį susirinkimą Man
česterio lietuvių klube sausio 
31 d. turėjo Mančesterio lietu
viai katalikai. Pranešimą pada
rė juos aptarnaujantis kapelio
nas kan. V. Kamaitis, kalbėjęs 
apie gerai sutvarkytus lietuvių 
kapus, apgailestavęs, kad dar ne- 
visų mirusių lietuvių pavardės 
įrašytos į bendrą paminklą. Bu
vo surinkta aukų Vasario 16 gim
nazijai, saleziečių seminarijai 
Italijoje. Kan. V. Kamaitis 
džiaugėsi lietuvių katalikų mi
sijos gera finansine būkle, są
žiningu pamaldų lankymu. Nors 
lietuviai miršta, tačiau švento
vę lankančiųjų skaičius esąs 
netgi didesnis nei anksčiau. 
Katalikų komitetan išrinkti: 
sekretoriumi — A. Podvoiskis, 
Eccles vietovės reikalams — 
Albertas Vigelskas, Povilas ir 
Viktorija Virbickai, Mančeste
rio reikalams — A. Jakimavi
čius ir J. Šablevičius. Tylos 
minute pagerbtas neseniai mi
ręs sekr. A. Jaloveckas, sugie
dota “Marija, Marija”.

Vokietija
A. a. Augustas Dumšaitis, se

niausias lietuvis evangelikas 
liuteronas V. Vokietijoje, mirė 
sausio 22 d. Šv. Juozapo ligoni
nėje Neunkirchene, Saaro kraš
te. Velionis gimė 1891 m. rugsė
jo 19 d. Marijampolės srityje, 
Gudinęs kaime. Pirmajame D. 
kare buvo patekęs į karo belais
vių stovyklą Ulme. Lietuvon 
grįžo karui pasibaigus, sukūrė 
šeimą ir išaugino tris dukras. 
1941 m. visa Dumšaičių šeima 
repatriavo Vokietijon, o 1942 
m. grįžo ir gyveno savo ūkyje 
Gudinęs kaime. Karo audros šei
ma vėl buvo nublokšta Vokieti
jon, kur ją 1945 m. Pomerani
joje pasigavo Raudonoji aYmi- 
ja ir sekančiais metais grąžino 
Lietuvon. 1951 m. visa šeima 
buvo ištremta į Tomsko sritį 
Sibire. Ten 1953 m. mirė ir bu
vo palaidota velionies žmona 
Berta. Jis su dukromis 1958 m. 
grįžo Lietuvon. 1962-67 m. visi 
šeimos nariai susirinko ir įsi
kūrė Wiebelskirchene, Saaro 
krašte. Ten velionis palaidotas 
sausio 27 d. Apeigas vokiečių ir 
lietuvių kalbomis atliko du 
evangelikų kunigai — vietinis 
klebonas Biederbeckas ir ka
pelionas Fr. Skėrys, atvykęs iš 
Mannheimo. Laidotuvėmis rūpi
nosi ir jų dalyvius pietums sve
tainėje pakvietė velionies duk
ros ir žentai.



Dr. S. ČEPAS, ilgametis Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdy
bos pirmininkas Nuotr. St. Dabkaus

Stipri parama lietuvių veiklai
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 25-sis susirinkimas

Europos baltiečių konferencija
Baltiečiai jieško glaudesnio bendradarbiavimo

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo 25-tasis metinis su
sirinkimas įvyko Prisikėlimo pa
rapijos salėje 1988 m. kovo 13 d., 
3 v.p.p. Dalyvavo 258 nariai, sve
čiai iš Klivlando - “Taupos” ko
operatyvo atstovai V. A. Staškus 
ir dr. V. Maurutis, iš Hamiltono 
- “Talkos” pirm. J. Stankus ir ižd. 
St. J. Dalius.

Sukaktuvinį susirinkimą atida
rė kredito kooperatyvo organiza
torius pirm. dr. S. Čepas, kuris 
25-ji metai vadovauja šiai finan
sinei lietuvių institucijai. Įžan
ginėje kalboje jis priminė susi
rinkusiems, kad 25 metų laikotar
pyje mirė 397 nariai. Mirusieji 
buvo pagerbti atsistojimu ir mal
da, kurią sukalbėjo klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM.

Valdybos sekr. E. Girdauskui 
perskaičius 1987 m. visuotinio na
rių susirinkimo protokolą, vyko 
valdomųjų organų pareigūnų pra
nešimai, iš kurių išryškėjo 1987 
m. kooperatyvo finansinė veikla.

Pirm. dr. S. Čepas savo apžval
giniame pranešime supažindino 
dalyvius ne tik su 1987 m. veikla, 
bet ir priminė 25 metų praeitį. 
Nors Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas yra maža finan
sinė institucija, tačiau Kanados 
krašto ekonominis gyvenimas ir jo 
finansinė padėtis labai atsispin
dėjo jo veikloje. Priminė 1981-82 
m. nuosmukį ekonomijoj, kai daug 
įvairių finansinių institucijų už
darė savo duris ir bankrutavo. Dar 
ir 1987 m. girdėjome, kad bilijo
niniai bankai ar pasitikėjimo fi
nansinės institucijos subankru
tavo. 1981-82 metai buvo sunkūs 
ir daugeliui Kanados kredito ko
operatyvams, nes metus užbaigda
vo su nuostoliais, ir nesant rezer
vų kapitalo, nebuvo iš ko tuos 
nuostolius padengti. Tik valdžios 
išleisti nauji potvarkiai sudary
ti rezervus sustiprino kredito 
kooperatyvus.

Prisikėlimo kredito koopera
tyvas per visus 25 metus jokių 
bėdų neturėjo. Net ir 1981-82 sunk
mečio metais kooperatyvas turėjo 
pelno, nes valdyba vadovavosi 
sveiku lietuvio ūkininko protu, 
kad reikia sudaryti atsargas, re
zervų kapitalą, kuris kiekvienais 
metais buvo didinamas ir 1987 m. 
užbaigta su $1,843,137 atsargos 
kapitalu, pasiekęs įstatymų reika
laujamus 5% nuo balanso aktyvų.

1987 metai buvo geri ir sėkmingi. 
Kooperatyvas augo indėliais ir 
paskolomis. Mokami procentai bu
vo aukštesni ir gaunami nuošim
čiai už paskolas mažesni negu ki
tų finansinių institucijų. Nebu
vo užmirštos ir mūsų jaunimo, kul
tūrinės, visuomenines organiza
cijos bei meninės grupės, kurioms 
1987 m. buvo išmokėta aukų per 
$25,000. 25 metų laikotarpyje šios 
organizacijos buvo paremtos 
$190,937.

R. UNDERYS, Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo vedėjas, ir 
D. KERŠIENĖ, revizijos komisijos 
sekretorė Nuotr. St. Dabkaus

Iždininkas V. Vaičiūnas supa
žindino narius su 1987 m. balan
su ir pajamų-išlaidų apyskaita. 
Aktyvai padidėjo $2,765,000, pa
siekę per $35,000,000. Svarbiau
sios aktyvų pozicijos milijonais 
dolerių: kasa ir investacijos - 8,3, 
nekiln. turto paskolos-23,0, asme
ninės paskolos - 1,9. Paskolos su
daro 71% balanso aktyvų ir jų 1987 
m. buvo išduota $3,8 mil. daugiau 
negu 1986 m. Indėlių sąskaitose 
(pensijų, depozitų-čekių, taupo
mosios ir terminuotų indėlių s- 
tos) yra $32,8 mil., pdidėjo $2,5 mil. 
Šis perteklius investuotas nekiln. 
turto paskolose. Valdyba ir vedė
jas atidžiai kontroliavo koopera
tyvo pajamas ir išlaidas, kad tau
pytojai gautų daugiau palūkanų 
už indėlius ir skolininkai mokė
tų mažesnius procentus už pasko
las. Pajamų gauta $3,1 mil. ir iš
laidų buvo $2,5 mil. Pagrindines 
pajamas sudarė gautos palūkanos 
už paskolas ir investacijas. Iš šių 
pajamų buvo išmokėta nariams 
už indėlius $2,1 mil. ir administ
racijos išlaidoms - $403,000. Metų 
pelnas $543,000, iš kurio atskai
čius mokesčius, gryno pelno liko 
$370,000, kuris padidino rezervų 
kapitalą iki $1,843,137.

Valdybos pareigūnų praneši
mus papildė paskolų komisijos 
sekr. A. Kuolas. Šios komisijos 
tikslas yra ne tik patvirtinti pa
skolų išdavimą, bet svarbiausia
- patikrinti, kad paskolos būtų 
saugios ir garantuotas jų apmo
kėjimas. Dėl šios paskolų komisi
jos atsargios paskolų išdavimo 
politikos, kredito kooperatyvas 
25 metų laikotarpyje nuostolių 
neturėjo, visos paskolos buvo 
apmokėtos. Pagal Centrinės kre
dito kooperatyvų davinius mūsų 
bankelis užima penktą vietą skolų 
mokėjimo atsilikime Ontario pro
vincijoje kooperatyvų eilėje. Ne
kiln. turto (mortgičių) paskolų 
riba yra $200,000 ir asmeninių
- $50,000. 1987 m. buvo patvirtin
tos 142 nekiln. turto paskolos - 
$14,1 mil. ir 151 asmeninių - $1,6 
mil. sumoje.

Revizijos komisijos pirm. J. Frei- 
manas ir valdžios revizorius (audi
torius) J. Kalba patvirtino 1987 m. 
balanso ir pajamų-išlaidų apyskai
tos tikrumą ir užgyrė valdomųjų 
organų rūpestingumą, tarnautojų 
sąžiningumą ir elektroninio kom
piuterio sąskaitybos tikslumą.

1988 metams buvo patvirtintas 
revizorium (auditor) J. Kalba ir 
aklamacijos tvarka perrinkti bai
gusieji 3 metų kadenciją: į valdy
bą -J. Palys, paskolų k-ją - A. Nau
sėdas ir revizijos k-ją - J. Frei- 
manas.

Susirinkimas, užtrukęs valan
dą laiko, buvo baigtas pirm. dr. S. 
Čepo nuoširdžia padėka valdomų
jų organų nariams, tarnautojams 
ir ypač nariams už pasitikėjimą ir 
lojalumą. Šio sukaktuvinio susi
rinkimo proga atvykęs kredito ko
operatyvų CUMIS draudos atsto
vas įteikė prabangų sieninį laik
rodį.

25 metų sukakties proga buvo iš
leistas puošnus 56 psl. leidinys, 
kurį paruošė V. Matulaitis. Leidi
nyje atspausdinti dr. S. Čepo ir J. 
Palio pagrindiniai objektyvūs ap
žvalginiai straipsniai su statisti
niais daviniais, kurie skaitytojus 
supažindina su šios lietuviškos 
finansinės institucijos 25 metų 
veiklos istorija. Vedėjas R. Unde- 
rys išsamiai ir aiškiai aprašo ko
operatyvo teikiamus nariams pa
tarnavimus. V. Matulaitis supažin
dina su kooperatyvais Lietuvoje. 
Istoriniai kooperatyvo veiklos 
faktai patvirinti labai gražiomis 
ir gausiomis nuotraukomis. Liūd
niausi yra paskutiniai 5 puslapiai, 
kuriuose išvardinti nuo 1963 iki 
1987 m. pabaigos 397 mirusieji na
riai. Jų skaičius kiekvienais me
tais didėja, mažindamas metinį 
kredito kooperatyvo naujų narių 
prieauglį. 1987 m. kooperatyvas 
turėjo 3,439 narius, per paskuti
nius metus padidėjęs tik 21 na
riais. J. Varčius

Kovo 5 ir 6 d.d. Miunsteryje, 
V.Vokietijoje, Latvių centro 
patalpose, įvyko Europos bal
tiečių konferencija. Ją sukvie
tė ir pravedė Latvių atstovy
bių Europoje sąjunga.

Šios konferencijos tikslas 
buvo pasiinformuoti apie at
skirų tautybių politinių įstai
gų veiklą, aptarti bendrą poli
tinę padėtį ryšium su Baltijos 
kraštų klausimu ir tirti gali
mybes didesniam baltiečių po
litinių organizacijų bendra
darbiavimui bei veiklos koor
dinavimui. Iki šiol baltiečiai 
įvairiais atvejais kai kuriuo
se kraštuose jau veikia kartu, 
kai kuriuose tokio bendradar
biavimo tačiau nebuvo. Pvz., 
kraštuose kaip Anglijoje ar 
Švedijoje bendradarbiavimas 
gana geras bet kituose - jo ir 
darbo koordinavimo europie
tiškų mastu nėra. Paskutinių
jų metų ir mėnesių įvykiai Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
reikalauja didesnių ir plates
nių pastangų bei koordinaci
jos tarp baltiečių organizaci
jų. Tad šios konferencijos tiks
las ir buvo bandyti šiuos trū
kumus pašalinti.

Konferencija prasidėjo šeš
tadienį 11 v.r. Suvažiavo 17 es

Paremkite savo auka

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Šventė įvyks liepos 2-3 d.d. Hamiltone.

Tai pirmoji tokio masto šokių šventė Kanadoje, kuriai 
surengti reikia daug lėšų. Už aukas, nemažesnes kaip 
$15.00, išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių. Visi aukoję nemažiau kaip $25.00 ir atsiuntę 
iki gegužės mėnesio 1 dienos, bus skelbiami šventės 
leidinyje. Čekius rašyti ir juos siųsti:

Tautinių šokių šventės lėšos,
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telki komisija Kanadoje

tų, latvių ir lietuvių atstovų iš 
Švedijos, D. Britanijos, V. Vo
kietijos ir JAV. Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenei atstovavo 
Kęstutis Ivinskis ir Tomas Bar
tusevičius, iš Anglijos atvyko 
Jaras Alkis, iš Prancūzijos - 
Algis Klimaitis. Konferencijai 
vadovauti buvo išrinkti Jaras 
Alkis (liet.), Janis Muchkas 
(latv.) ir Katrin Saerge (ėst.).

Pradžioje prisistatė įvairios 
baltiečių politinės organiza
cijos su savo veikla: Pasaulio 
baltiečių taryba ir jos infor
macijos biuras Strasburge, lie
tuvių, latvių ir estų politiniai 
vienetai atskiruose kraštuose. 
Paaiškėjo, kad tų organizaci
jų yra nemažas skaičius ir to
dėl sutartinis darbas netaip 
lengvai galės vystytis.

Šalia praktiškų klausimų 
kėlimo buvo ir teoretinių svars
tymų. Taip latvis A. Kadegis 
skaitė paskaitą: “Baltiečių pa
dėtis - klausimo struktūrinė 
analizė”. Jis teigė, kad išei
nant iš fakto, kad mūsų resur
sai yra labai riboti, reikia jais 
naudotis efektyvingiausiai, t.y., 
kas duoda, daugiausia naudos. 
Tiesioginis mūsų poveikis sa
viems kraštams ir juos paver- 

Ką jus pastebėjote pirma, Les ar invalido kėdę?
“Mano vaistinės kaimynystėje, žmonės 

keičia savo pažiūras į asmenis su fiziniais 
trūkumais. Iš pradžių jie abejojo dėl mano 
kaip vaistininko sugebėjimų - dabar jie 
mato, ką aš galiu atlikti.”

Les yra dviejų vaistinių savininkas- 
vedėjas, sėkmingas verslininkas ir 
energingas krepšininkas. Jis taip pat yra 
vienas iš

937,000 Ontario pilnamečių žmonių su kokiu 
nors fiziniu trūkumu. Les, kaip ir daugelis 
kitų asmenų su fiziniu trūkumu, dažnai 
susiduria su žmonėmis, kurie taip kreipia 
dėmesį į tą, kojis nesugeba daryti, kad jie 
nepastebi, ką jis sugeba. Jeigu Les nugali 
fizinį trūkumą ir ineša indėlį į visuomene, 
kodėl mes nenugalime to trūkumo?

Ar jus esate plačių pažiūrų?
For an English poster turite:
Ontario Office for Disabled Persons,
700 Bay Street, 16th Floor,
Toronto, Ontario M5G 126 Ontario

Office for
Disabled Persons
Remo Mancini, Minister

gūsiai Sovietų Sąjungai yra 
ribotas; tiesioginis kultūri
nis bendradarbiavimas, nors 
naudingas ir reikalingas, bet 
politiniai nedaug duodantis. 
Todėl pagrindinis baltiečių 
dėmesys turėtų būti kreipia
mas į vakarų valstybių vyriau
sybes ir parlamentus, kad šie 
darytų spaudimą Sovietų Są
jungai bei keltų Baltijos kraš
tų klausimą įvairiose tarptau
tinėse konferencijose. Taip 
kuklios baltiečių jėgos galė
tų duoti neproporcingai di
delių vaisių.

Daug vietos konferencijoje 
užėmė svarstybos apie atei
ties veiklą. Čia pagrindiniu 
klausimu buvo, kaip baltie
čiai turėtų priminti pasauliui 
Hitlerio-Stalino paktą ir jo 
pasekmes, nes 1989 metais su
eina 50 metų nuo jo pasirašy
mo. Buvo aptarti įvairūs pro
jektai. Nutarta, jog atskiros 
organizacijos tą reikalą ap
svarstytų savo tarpe ir tik ta
da sutarti bendrą planą.

Pasaulio baltiečių taryba 
taip pat plačiai painformavo 
apie savo planus. Tuo reikalu 
kalbėjo latvis G. Meierovics 
ir Europos informacijos biuro 
vedėjas Algis Klimaitis. Bus 
pastiprintos pastangos infor
muoti visuomenę spaudos ir ki
tais kanalais, bus surengtas 
spaudos atstovams seminaras 
su kvalifikuotais referentais, 
bus stengiamasi kelti Baltijos 
kraštų klausimą Vokietijos 
parlamente telev. aktualijų 
valandoje. Informacijos biu
ras per savo ryšius su Euro
pos parlamento nariais sėk
mingai bando pasiekti ir kraš
tų vyriausybes. Taip A. Kli
maitis netrukus turės pokal
bius olandų, vokiečių ir danų 
kraštų užsienio reikalų mi
nisterijose Baltijos kraštų 
klausimais.

Konferencijos dalyviai nu
tarė panašius pasitarimus 
ruošti kas metai. Sekantis tu
rėtų įvykti Londone.

Sekmadienį susitiko tik Vo
kietijos lietuvių ir latvių at
stovai aptarti bendros veiklos
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Nauja Kanados lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba. Iš kairės pirmoje eilėje: 
Lina Mockutė - sekretorė, Vida Dirmantaitė - ryšininkė su neorganizuo
tu jaunimu, Loreta Stanulytė - pirmininkė, Ona Žukauskaitė - vicepirmi
ninkė; antroje: Aurelija Karasiejūtė - narė, Audra Puzerytė - narė; tre
čioje: Jonas Ažubalis - narys, Gintaras Sendžikas - iždininkas, Ričardas 
Kalendra - narys, Romas Garbaliauskas, ryšininkas su organizacijomis

klausimus ir artimesnio bend
radarbiavimo sąlygas. Prieita 
bendra nuomonė, kad kuo grei
čiausiai susitiktų lietuvių, lat
vių ir estų atitinkamos organi
zacijos Vokietijoje ir nusta
tytų bendro drabo gaires. 
Bendras darbas turėtų vykti 
ne vien centrinėse organiza
cijose ir jų organuose, bet ir 
kitose, pvz. Jaunimo sąjungoje 
ir kt.

Konferencija parodė, kad 
politinis darbas ir Europoje 
pajudės į priekį. Savo laiku 
persikėlus lietuvių centrinėms 
organizacijoms į JAV, Europa 
buvo lyg ir užmiršta. Vokieti
joje kurį laiką buvo likusi VLI- 
Ko informacinė tarnyba su El
tos biuleteniu. Veikė baltie
čių taryba, kol jos nariai išmi
rė. Vėliau politiniai aktyviau 
reiškėsi Anglijos lietuviai, ki
tur, kaip Prancūzijoje, Italijoje 
ar Šveicarijoje, daugiau pavie
niai asmenys. Vokietijoje LB 
valdyba atstovauja lietuviams 
ir politinėje srityje, iškilus 
reiklui, išvysto ir didesnę ak
ciją, tačiau sistematinės pla

Kanados Lietuvių Bendruomenė
KLB valdyba kovo 6 d. Toronto 

Lietuvių namuose sušaukė To
ronto apylinkės susirinkimą pa

tesnės veiklos neišvysto. Dau
giau negu kitur čia trūksta žmo
nių, kurie tokio darbo imtųsi. 
LB didelę dalį sudaro po 1957 
m. atvykę žmonės - jie dėl įvai
rių priežasčių politinės veik
los vengia.

Akivaizdu, kad didžiosios Vo
kietijos spaudos atstovų laiky
sena Baltijos kraštų klausimu 
yra gerokai pakitus. Jeigu 
anksčiau straispnis apie Balti
jos kraštus spaudoje buvo retas 
dalykas, tai šiandieną beveik 
kas savaitę pasirodo didesni 
ar mažesni straipsniai, nu
šviečiantys padėtį Baltijos 
kraštuose. Ypatingų įvykių at
veju, žinios pasirodo net kas
dien. Todėl visiškai teisinga, 
jog yra stiprinamas ir lietuvi
škų veiksnių dėmesys Europai. 
Įdomios bus tų padidėjusių 
pastangų pasekmės, nes euro
piečiai nelabai pripažįsta 
veiksnių pasiskirstymą dar
bais. Tie patys žmonės dirba ir 
Bendruomenėje, ir VLIKui, ir 
Baltiečių santalkose. Bus sun
ku pasiskirstyti nuopelnais ir 
garbe. T.B.

informuoti apie įvykius, susiju
sius su Vasario 16 Kanadoje ir 
Lietuvoje. Susirinkime dalyva-
vo Lietuvių informacijos cent
ro direktorius kun. K. Pugevičius, 
su kuriuo susirinkusius supažin
dino KLB valdybos pirm. V. Bireta.

Pranešimus padarė kun. K. Pu
gevičius, J. Kuraitė-Lasienė, 
KLB visuomeninių reikalų pir
mininkė, M. Šaltmiraitė, PLJ są
jungos valdybos vicepirmininkė, 
D. Grajauskaitė, bado streiko 
prie sovietų ambasados Otavo
je dalyvė, prof. R. Vaštokas.

Iš pranešimų aiškėjo, kad KLB 
valdyba, gavusi žinių iš Lietu
vos, jog ten bus minima Vasario 
16, o sovietai imsis griežtų repre
sijų, nutarė veikti. Tuo reikalu 
painformavo Bendruomenės apy
linkes, nurodydama ką reikėtų 
daryti. Suorganizavo bado strei
ką prie sovietų ambasados Ota
voje, painformavo Kanados par
lamentarus, turėjo pasikalbėji
mus su laikraščių, radijo ir te
levizijos atstovais. “The Globe 
and Mail” dienraštyje buvo pa
skelbtas atviras laiškas Gorba
čiovui, reikalaujantis, kad būtų 
leista lietuviams ramiai pami
nėti Lietuvos gimtadienį ir pa
rodyti, kad atvirumas (glasnost) 
nėra bereikšmis žodis. Sovietų 
ambasada Otavoje tuojau reaga
vo, pareikšdama protestą Kana
dos valdžiai ir laikraščio redak
cijai.

PLJ sąjungos valdyba taip pat 
informavo kraštų valdybas apie 
susidariusią padėtį. Jaunimas 
gyvai reagavo, suorganizuoda
mas demonstracijas ir bado strei
kus. Otavoj prie sovietų amba
sados badavo 9 jaunuoliai iš Ota
vos, Montrealio ir Toronto, at
kreipdami spaudos, radijo ir te
levizijos dėmesį.

Kun. K. Pugevičius pažymėjo, 
kad Lietuvoj tikrai buvo minima 
Vasario 16, tik dar negauta smul
kesnių žinių. Prof. R. Vaštokas 
kalbėjo apie lauktinus pasikei
timus Sovietų Sąjungoj. Jis mano, 
kad bus pasikeitimų ekonominėje 
srityje. Bet ir toliau bus varžo
mos religinės, asmeninės laisvės 
ir žmogaus teisės.

Kovo 7 d. Toronto Lietuvių na
muose įvyko KLB valdybos posė
dis, kuriame dalyvavo tautinių 
šokių šventės komiteto pirm. dr. 
V. Kvederas. Kultūros lėšų telki
mo darbuotoja N. Karosaitė, nau
jasis PLJ sąjungos valdybos pirm. 
A. Saplys. Dr. V. Kvedaras prane
šė, kad tariamasi su CBC televi
zija dėl pusvalandžio programos 
apie tautinių šokių šventę. A. 
Juzukonis, kurio firma užsiima 
žinių perdavimu spaudai, žadėjo 
talkininkauti. A. Vaičiūnas, KLB 
švietimo komisijos pirmininkas, 
paminėjo, kad buvo aplankytos 
Otavos ir Hamiltono lituanisti
nės mokyklos.



Auksinio vidurio jieškant
Santykiams su okupuotos Lietuvos tautiečiais besikeičiant
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London, Ontario
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Kurį laiką aptilęs “santykių 

su kraštu” klausimas ir vėl pa
sidarė aktualus, gyvai disku
tuojamas, naujiems vėjams pa
pūtus anapus geležinės uždan
gos, kurioje jau randasi ply
šių. Dalis mūsų visuomenės 
yra griežtai nusistačiusi, kad 
bet koks santykių palaikymas 
su okupuota Lietuva yra 
smerktinas. Tai kraštutinis 
konservatyvus galvojitaas, 
atsisakantis matyti pasikei
timus ar net nesiorientuojan- 
tis laiko dvasioje. Tačiau, gy
venant laisvame pasaulyje, 
kiekvienas žmogus turi teisę 
daryti savo sprendimą ir elg
tis pagal savo paties nuožiū
rą. Kita visuomenės dalis ar 
bent jos atstovai kartais nu
eina tolokai, vos pravėrus du
reles, veržiasi j oficialius 
pokalbius su oficialiais asme
nimis ir grupėmis, kartais net 
dedasi išeivijos balso atsto
vais. Ir viena, ir kita grupė 
yra nepriimtini kraštutinumai.

Tautos kamieno šaka negali 
išlikti ilgai gyva, jei negaus 
syvų iš savo šaknų. Senoji iš
eivija Amerikos žemyne sukū
rusi mums didžiulį palikimą 
su spauda, parapijomis, pa
statais ir organizacijomis, 
ilgą laiką, prasidėjus karui, 
buvo visiškai be jokio ryšio 
su Lietuva. Užėjus naujųjų 
ateivių bangai, viskas atgijo, 
atjaunėjo, sustiprėjo ir išau
go nauji laikraščiai, naujos 
organizacijos, mokyklų tink
las, lituanistikos katedra, 
opera ir kitos kultūros ap
raiškos. Visa tai įnešė naują 
gyvybę. Laikui bėgant, mate
rialinė gerovė kiek pažeidusi 
idealizmo židinius, aplinka, 
nereikalaujanti kovos, ir visiš
ka laisvė pradėjo paralyžuoti 
veiklą ir laužti atsparas, o 
nutautimo grėsmė kas dieną 
eina stipryn. Senoji karta vis 
dar gyvena gimtosios žemės 
ilgesiu, bet jaunesnioji ir 
jauniausioji kartos tik sim
boliškai save vadina lietu
viais, yra užimti savo gyveni
mo problemomis, mažai tebe
turinčiomis bendro su mūsų 
pagrindiniais įsipareigojimais 
Lietuvos laisvės klausimu ir 
lietuvybės išlaikymu.

Jau prieš dešimtmečius sen
timento vedami, gavę leidimus 
su griežtai apribotu maršrutu 
lankyti savo likusius gimines 
Lietuvoje, kai kurie nedrąsiai, 
susinervinę ir susirūpinę ry
žosi keliauti į Lietuvą, o su
grįžę pasakojo baisiausias is
torijas apie kratas, sekimus 
ir suvaržymus, grįžę džiaugėsi 
lyg ištrūkę iš kalėjimo. Buvo 
ir tokių, kurie sugebėjo gud
riai elgtis, “patepti” kur rei
kia ir laimingai praeiti pro 
visas kliūtis. O apie visas 
keliones neoficialiai buvo pa
sakojamos įdomios ir kartais 
šiurpulingos istorijos. Pas 
mus iš ten lankymaisi buvo 
reti. Niekada nebuvo leidžia
ma vyrui kartu su žmona ar 
vaikais lankytis laisvajame 
pasaulyje. Jei atvykdavo ku
ris nors solistas, profeso
rius ar net dvasininkas, kiek
vienas iš jų atrodė turįs kokią 
nors slaptą užduotį, o ryšium 
su jų apsilankymu ne kartą 
buvo kilę didelių nesusipra
timų ir ginčų. Dabar pamažu, 
kaip tas pavasario sniegas, 
tirpsta kai kurie suvaržy
mai, ir jau lankosi čia poros, 
turinčios profesijas, nesivar
žo eiti į mūsų minėjimus ir 
pamaldas, grįždami jau gali 
mažiau varžytis su “lauktuvė
mis”. Lygiai taip pat padau
gėjo kelionių iš čia į Lietuvą. 
Taip pat pavieniai jaunimo 
atstovai gauna progą praleisti 
vienerius mokslo metus Vil
niuje ir pagyventi kartu su 
lietuviais studentais.

Pažįstu ir aš tokį vieną as
menį. Užaugęs Klivlande susi
pratusioje lietuviškoje šeimo
je, jis panoro pamatyti savo 

PETRO MARKUŠKIO medžio drožinys, kurį galėsime pamatyti parodoje 
balandžio 9 d. Toronto Lietuvių namuose

senelių ir tėvų žemę. Apie jo 
buvimą Lietuvoje ėjo įvairiau
si gandai, ir jam sugrįžus tik 
viena pasidarė aišku —jis stip
riai “atlietuvėjo”. Jis smulk
meniškai pasakojo apie tikrus 
tos sistemos gyvenimo vargus, 
nemalonumus, laisvės neturė
jimą . . . Jis pamatė komunis
tinę sistemą savo akimis ir pa
juto ant savo paties kailio. 
Tai jame sustiprino antikomu
nistinius įsitikinimus daugiau, 
negu bet koks pamokslavimas 
ar literatūra. Bet tuo pačiu 
jis lyg ir įgavo šaknis, ku
rių čia gimęs nejautė, girdė
damas vien lietuvių kalbą, 
lankydamas istorines vietas, 
bendraudamas su lietuvišku 
jaunimu. Grįžo jis praturtė
jęs gyvais lojalumo ir meilės 
jausmais skriaudžiamai ir pa
vergtai Lietuvai.

Ryšiai su okupuota Lietuva 
yra būtini, kad išliktume gy
vi savo jausmais ir ištikimi 
savo įsipareigojimams. Ta
čiau reikia jieškoti auksinio 
vidurio, nepasiduodant nai
viai “glasnost” propagandai 
ir neatidarant durų oficialiam 
bendradarbiavimui, kaip or
ganizacijos su organizacija, 
draugijos su draugija. Jei šia
pus Atlanto mus kontroliuoja 
tik mūsų pačių valia, tai ana
pus — Kremliaus kontrolė, 
nors ir puikiai užmaskuota. 
Ji siekia mus silpninti, pa
kirsti, diskredituoti, suskal
dyti. Todėl ryškus nuomonių 
pasidalinimas dėl santykių 
su Lietuva taip pat gali pri
sidėti prie to susiskaldymo 
paskalų, smerkimų irvaidų.

Ryšiai su giminėmis yra bū
tini, bet ir tie, kurie nebeturi 
giminių Lietuvoje, lengvai gali 
rasti sau bendraminčių pagal 
profesiją, interesus, užmezgus 
paprastą pažintį, lankant mū
sų senovės istorines vietas, 
mokslo institucijas, keliau
jant su pažįstamais ir drau
gais.

Kai kas labai kritikavo fak
tą, kad mūsų du žinomi daini
ninkai gastroliavo Vilniuje ir 
buvo priimti su dideliu entu
ziazmu. Nemanau, kad tai bu
vo žalinga. Stebėjau vaizda
juostę, kaip sausakimšoje sa
lėje publika reagavo į lietu
vius iš užjūrio; daugelio aky
se matėsi ašaros .. .

Žinome, kad slaptai skaito
mos ir dauginamos išeivijoje 
išleistos knygos, poezija, o bet 
koks užjūrio lietuvio apsilan
kymas yra didžiai vertinamas. 
Tik ir vėl svarbu, ką kalbame, 
su kuo tariamės, ką žadame ir 
kam atstovaujame. Joks mūsų 
visuomenės veikėjas neturėtų 
vykti kaip oficialus asmuo ir 
naudotis teikiamomis privile
gijomis, o lankytis tik kaip 
visiškai privatus turistas. 
Nereikėtų priimti kvietimų į 
pasitarimus, ar tai būtų ap
skrito, ar pailgo stalo foru
mas.

Į Lietuvą turėtų būti kvie
čiami ir mūsų literatai, ir 
profesoriai, kuriems būtų leis
ta kalbėti viešai. Mūsų lanky
masis Lietuvoje taip pat su
griautų propagandinį mitą, 
kad mūsų jaunimas nebekalba 
lietuviškai ir kad mes esame 
ištirpę Amerikos “katile”, kad 
neturime nei kultūrinių laimė
jimų, nei kitų vertybių. Tas 
žinojimas labai pozityviai vei
kia į vergiją nešančius tau
tiečius, nes jie pradeda tikėti 
mūsų jėgomis.

Keliaukime į Lietuvą, kol są
lygos leidžia. O tie, kurie tų 
kelionių nenori, tesėdi namie. 
Keliaukime su atsargumu, ve
dami ilgesio ir gilios nostal
gijos, o jaunesnieji — savo 
kraujo balso, pasidžiaukime 
Lietuvos dangumi, jos nuošir
džiais žmonėmis ir matykime 
joje visa tai, kas mus jungia, 
ignoruokime tai, kas mus ski
ria. Svarbiausia, kad, būdami 
su jais, nešime viltį ir tikė
jimą į būsimą laisvės rytojų.

Los Angeles vyrų kvartetas, kuris 1988 m. balandžio 9 Anapilyje, “Tėviškės žiburių” spaudos vakare, atliks meni
nę programų. Iš kairės: RIMTAUTAS DABŠYS, ANTANAS POLIKAITIS, pianistė-akompaniatorė RAIMONDA 
APEIKYTĖ, BRONIUS SELIUKAS, EMANUELIS JARAŠIŪNAS

M inistcris atsakė į klausimus
Kovo 12 d. Toronte viešėjo 

Lenkijos egzilinės vyriausybės 
ministeris pirmininkas prof, 
dr. Edward Szczepanik. Ta pro
ga įvyko Lenkų tautinės tary
bos sesija ir iškilmingas ban
ketas, kuriame buvo pagerbtas 
šios vyriausybės atstovas Ka
nadai prelatas Franciszek Plu
ta, kuris savo pareigas baigė 
eiti. Dabar egzilinės Lenki
jos vyriausybės atstovu Kana
doje yra prof. dr. J. Litynski. 
Sesiją pradėjo dr. Andrew 
Kawczak, kuris pabrėžė, kad 
egzilinė vyriausybė yra vienin
telė legali Lenkijos vyriausy
bė, o tautinė taryba yra šios vy
riausybės dalis. Svečių tarpe 
buvo lietuvių, čekų, rumunų ir 
ukrainiečių atstovai.

Prof. Szczepanik savo kalbo
je apibūdino dabartinę rytų ir 
vidurio Europos kraštų padėtį, 
pabrėždamas reikalingumą tų 
kraštų tautoms bendradarbiau
ti, keistis informacija, saugo
ti savo bendruomenes nuo in
filtracijos ir kultūriniai bend
rauti. Kol sutarimo ir bendrų 
veiksmų nėra, reikia, min. pir
mininkas sakė, remti savo kraš
tų laisvės judėjimus. Ta pačia 
proga prof. Szczepanik atsakė 
į kelis “Tėviškės žiburių” klau
simus.

“TŽ”: Jūsų gyvenimo apra
šyme, kuris tilpo lenkŲ spau
doje, yra pasakyta, kad 1939 m. 
jūs buvote internuotas Lietu
voje. Kokie yra jūsų įspūdžiai?

Szczepanik: Atsakymas labai 
trumpas — įspūdžiai kuo pui
kiausi. Tai buvo draugiškumo 
laikotarpis, kuris patiko ir 
man, ir mano bičiuliui Ščecins- 
ki (kuris irgi sėdėjo prie pre
zidiumo stalo. J.B.). Mus ten 
užjautė. Lietuva tada buvo 
laisva, tačiau Lenkija tuo me
tu prarado savo nepriklauso
mybę. Deja, šis laikotarpis bu
vo labai trumpas, maždaug po 
metų Lietuva buvo “išlaisvin
ta”, o kartu su ja buvome “iš
laisvinti” ir mes. Eventualiai 
aš atsidūriau Kola pusiasalyje 
ir tada buvo tik išsigelbėjimo 
problema.

“TŽ”: Kokią įtaką, jūsų ma
nymu, turi Lenkijos egzilinė 
vyriausybė lenkų viešajai opi
nijai Lenkijoje ir tremtyje?

Szczepanik: Ši įtaka, aišku, 
yra netiesioginė. Ji taip pat 
priklauso nuo to kas vyksta 
krašte ir nuo bendradarbiavi
mo su išsilaisvinimo judėji
mu. Šie santykiai darosi vis 
labiau intymūs, ir pastaruo
ju metu aš ir mano bičiuliai 
Londono vyriausybėje vis dau
giau ir daugiau laiko pralei
džiame su Lenkijos laisvės ju
dėjimo nariais, kurie atvyksta 
į Londoną. Mes susitinkame, 
diskutuojame, tariamės. Jie vis 
labiau ir labiau įsisąmoniną, 
kokį istorinį vaidmenį mes at
liekame, kad esame ir simboliu 
pavergto krašto atstovavimo 
tęstinumu. Kai jie atvyksta į 
Londoną, jie jaučiasi mūsų 
tarpe kaip laisvoje Lenkijoje.

“TŽ”: 1949 m. žurnalo “Kul
tūra” redaktorius Jerzy Gied
roje pareiškė, kad norint turė
ti normalius santykius su Lie
tuva ir Ukraina, Lenkija turi 
atsisakyti pretenzijų į Vilnių 
ir Lvovą. Tą patį 1973 m. pakar
tojo Juliusz Mieroszewski, vė
liau kai kurios lenkų pogrin
džio organizacijos ir daug ki
tų daugiau ar mažiau įtakingų 
lenkų. Kokią poziciją šiuo 
klausimu užima dabar Lenki
jos Londono vyriausybė?

Szczepanik: Mūsų pozicija 
Vilniaus klausimu, kuris bu
vo paliestas žurnale “Kultū
ra” ir Lenkijos pogrindžio 
spaudoje, būtų tokia pati, kaip 
kolegos ukrainiečio (prieš tai 
kalbėjusio ukrainiečių demo
kratų atstovo. J.B.). Pasisaky
mas: nekalbėkime apie sienas. 
Būtų vaikiška statyti pilis ore 
arba smėlyje, mes negalime at
sisakyti savo istorinio pavel
dėjimo. To negali padaryti nei 
ponas Giedroje Paryžiuje, nei 
nieks krašte. Mes taip pat vis 
labiau ir labiau pastebime, kad 
padėtis pasikeis, bet kaip pa
sikeis aš nežinau, nežinote nei 
Jūs, nei asmenys Paryžiuje, 
nei Lenkijos pogrindis. Aš no
riu pabrėžti, kad kalbėti apie 
sienas būtų nerealistiška. Tai 
tiek kas liečia rytines dabar
tinės Lenkijos sienas. Mes, eg
zilinė Lenkijos vyriausybė, 
bandome perspėti mūsų bend- 
rataučius tremtyje ir mūsų bi
čiulius iš kaimyninių kraštų, 
kad šitos sienos yra nelega
lios. Jos buvo svetimų kraštų 
padarytų sprendimų pasekmė. 

Netekus brangaus vyro 
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1988 METŲ KELIONĖS / LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, (skaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. 74 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!

Šios sienos buvo vėliau sveti
mų didžvalstybių patvirtintos 
Jaltoje. Kas liečia sienas, mes 
negalime nieko priimti, kas 
mums buvo svetimųjų primes
ta. Mes tikimės, kad kai atsi
ras mūsų kraštų laisvi parla
mentai ir kai juos valdys lais
vos vyriausybės, mes turėsime 
progą padėtį ir taip pat sienų 
klausimą išdiskutuoti.

Nevienodi principai
Nors ir vakarinės Lenkijos 

sienos buvo svetimų jėgų, Sta
lino ir jo sąjungininkų Vaka
ruose, nustatytos, tačiau egzi
linė Lenkijos vyriausybė jų 
nesipurto.

Neatrodo, kad egzilinės Len
kijos vyriausybės įtaka būtų 
didelė. Lenkų pogrindžio spau
da ją retai mini. Trečios ban
gos lenkai imigrantai šioje se
sijoje nedalyvavo. Nebuvo nei 
jų spaudos atstovų. Nors lenkų 
tremtyje yra bent dešimt kar
tų daugiau negu lietuvių. Šios 
vyriausybės Tautos fondas 
(Skarb Narodowy) yra beveik 
toks pats kaip ir mūsų. J.B.

NEPRIKLAUSOMYBĖS šven
tės MINĖJIMAS Londone įvyko 
vasario 28 d. Buvo pradėtas 11 vai. 
pamaldomis Šiluvos Marijos šven
tovėje. Atitinkamą šventei pa
mokslą pasakė klebonas kun. I. 
Mikalauskas, OFM. įspūdingai 
giedojo muz. Ritos Vilienės va
dovaujamas “Pašvaistės" choras. 
Iš chorisčių nešė iškilmių tra
dicines aukas, kurias apibudi
no Rasa Kurienė.

4 vai.p.p. universiteto Althouse 
salėje įvyko oficialioji dalis ir 
meninė programa. Minėjimas pra
dėtas Kanados himnu. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. I. Mikalauskas. 
Pranešėjas Raimundas Dragune- 
vičius pakvietė apyl. pirmininką 
Paulių Kurą įžanginiam žodžiui. 
Pirmininkas taip pat supažindi
no su pagrindiniu iškilmių kal
bėtoju. Tai' buvo labai naudinga, 
nes klausytojai, ypač jaunimas, 
išgirdę paskaitininko kvalifika
cijas tuoj atkreipė į jo įdomią 
paskaitą tinkamą dėmesį. Paskai
tininkas Algis Avižienis iš Va
šingtono (jaunystę praleidęs Či
kagoje) paskutinius 7,5 metų dir
ba JAV užsienio reikalų ministe
rijoje. Pradžioje jo atsakomybė
je buvo pietų Azija. Po to jis bu
vo atsakingose pareigose konsula
te Bahamas, vėliau - Vienoje, o 
dabar vėl Vašingtone toje pačio
je ministerijoje Rytų Europos 
skyriuje.

Paskaitininkas kalbėjo abiem 
kalbom, tai irgi buvo naudinga, 
nes jo mintis galėjo suprasti, ne 
tik kitataučiai svečiai, bet ir silp
niau lietuviškai kalbąs jaunimas. 
Pirmiausia jo paskaita ir buvo 
taikyta lietuvių jaunimui. Jis kė
lė eilę klausimų, kurie gali kilti 
šiuose kraštuose išaugusio jau
nimo galvose. Pav., kodėl reikia 
vertinti praeities kultūrinius ir 
kitus paminklus, kodėl reikia do
mėtis tautos praeitimi, kaip su
prasti laisvės kovotojų pastan
gas? Jei suprasime jų pastangas, 
bus lengviau suprasti ir Afgano 
laisvės kovotojus. Ir tai bus nau
dinga ne tik lietuviškam reikalui, 
bet tuo pačiu bus praplėstas jau
nimo akiratis tarptautinėje plot
mėje. Jo paskaitą, klausytojai, 
ypač jaunimas, išklausė su dide
liu dėmesiu. Sveikintinas naujo
sios apyl. valdybos sumanymas at
sikviesti šion neeilinėn šventėn 
ir neeilinį paskaitininką. Šven
tės proga lietuvius sveikino: al- 
dermanas Joe Avola, burmistro ir 
Londono savivaldybės vardu. Po 
jo prasmingą žodį tarė entuziastin
gasis kalbėtojas, energingas ukrai
niečių veikėjas ir pirmininkas ko
miteto, kovojančio dėl žmogaus tei
sių įgyvendinino už geležinės už
dangos, dr. Eugene Roslycky. Jis 
priminė įsidėmėtiną tiesą, kad 
nėra būtina būti pasauline ga
lybe, kad būtų galima pasiekti 
didelių laimėjimų meno, mokslo, 
švietimo žmonių gerovės ir kitose 
srityse. Jo manymu tą tiesą aiškiai 
įrodžiusi Lietuva, pasiekdama per 
trumpą laiką žymių laimėjimų. Gi 
lietuvių tautos norą ir valią būti 
laisvais nepajėgusi palaužti oku

Ontario Londono lietuviai prie Šv. Petro katedros protestavę prieš Sov. 
Sąjungos elgesį Lietuvoje, kur okupacinė valdžia neleido minėti Vasario 
16 šventės. Apie šį protestą rašė spauda, rodė televizija

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
R E M K 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.

pacinė valdžia, nei kalėjimais, nei 
masinėmis deportacijomis. Sve
čių tarpe buvo ir vengrų kunigas 
Nicholas Molnar. Raštu sveikini
mai gauti iš fed. valdžios ministe- 
rio ir parlamento nario vakari
niam Londonui Tom Hockin, Onta
rio teisingumo ministerės ir prof, 
parlamento narės pietiniam Lon
donui Joan Smith ir iš latvių bei 
estų bendruomenių.

Meninėje programoje “Gyvata- 
ro” šokėjai iš Hamiltono pašoko 
keletą tautinių šokių, o “Pašvais
tės” choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Vilienės, padainavo keletą 
lietuvių kompozitorių dainų ir G. 
Verdi Nabucco operos vergų dai
ną, visada susilaukiančią didelio 
pasisekimo. Štai pora dainos saki
nių: “Lėkit mintys į mylimą šalį. 
Kur gimtinės laukai ir kalneliai 
mus vilioja ... O, tėvyne, tu graži 
kaip saulė. Atminimas mielas ir 
brangus.” “Pašvaistei" akompa
navo muz. Andrius Petrašiūnas, 
o fleita jai pritarė Kristina Ra- 
činskaitė. Trys mergytės (Elenutė 
Vilytė ir seserys Alytė ir Linutė 
Naruševičiūtės įteikė gėlių Ritai 
Vilienei, “Gyvataro” išvykai va
dovavusiai Elytei Rukšėnaitei ir 
Kristinai Račinskaitei.

Kartu su programa buvo išdaly
tas ir KL Bendruomenės vykusiai 
paruošto laiško Gorbačiovui kopi
jos. Buvo renkamos ir aukos minė
jimo metu KL Bendruomenei, o 
Tautos fondui anksčiau. Gaila, 
kad didelė dalis tautiečių “nesu
rado” galimybės vieną sykį į me
tus atvykti savo tautos šventėn.

SUNKU SUPRASTI... Jau kuris 
laikas Londone kartojasi keistas 
reiškinys, gal būt, pasireiškęs ir 
didžiosiose apylinkėse, bet ten ma
žiau jaučiamas dėl didesnės ma
sės lietuvių. Londone trečdalis 
lietuvių veža beveik visą pagrin
dinę naštą: jie skiria daug savo 
poilsio valandų lietuviškai veik
lai išlaikyti, jie ją remia nuošir
džiomis aukomis ir t.t. Kitas 
trečdalis dėl susidėjusių aplinky
bių negalįs skirti daug laiko lie
tuviškai veiklai, - tą savo “trūku
mą” atperka veiklą remdamas 
stambiomis aukomis arba negalįs 
veiklą paremti finansiškai - mėgi
na įdėti jon daug nuoširdaus dar
bo. Gi trečias trečdalis .. . visiš
kai nieko nedaro! Bėga nuo aukų 
rinkėjų arba visaip teisinasi, atei
na tik į tuos renginius, kur nerei
kia mokėti arba kuriuose gėrimai 
yra veltui. Ir žinoma, nedaro sau 
priekaišto, kai naudojasi patalpo
mis ar lietuviškos veiklos dėka pa
siektais patogumais. Jie nejaučia 
jokios pareigos ir ateina tik tada, 
kada nori.. . vengdami dolerį iš
leisti. Šios grupės žmonės “nesu
randa” galimybės nė vieną sykį į 
metus atsilankyti į mūsų tautos 
brangiąją šventę. Suprantama, 
kad pasitaiko sergančių bei išvy
kusių ir dėl panašių priežasčių 
nedalyvaujančių, bet tik ne treč
dalis mūsų apylinkės narių, kurių 
pasigesta ir paskutiniame Nepri
klausomybės šventės minėjime!

D.E.



Dailininkas ADALBERTAS STANEIKA tapo aliejinį vaikų portretą, būdinga portretinei savo kūrybai

Dailininkas ir diplomatas Staneika
F. Andriūno parašyta ir išleista monografija apie dailininką Adalbertą Stanciką, 

dirbusį diplomatinėje Lietuvos tarnyboje ir mirusį Amerikoje

BRONIUS VAŠKAITIS

Prieš pat 1987 m. Kalėdas ta
pybinio meno mėgėjai ir mū
sų kultūrinėmis apraiškomis 
besidomintys buvo maloniai 
nustebinti išvydę Felikso And
riūno parašytą ir išleistą Adal
berto Vaitiekaus Staneikos 
monografiją. Tai didelio for
mato (8V2XIIV2), kietais virše
liais, labai patrauklios išvaiz
dos, gausiai menininko darbų 
reprodukcijom iliustruota kny
ga, turinti 156 psl.

Andriūną su Adalbertu ir jo 
žmona dr. Marija likimas su
vedė audringais karo metais. 
Nuo tada jie visą laiką kartu 
gyveno, dalinosi tais pačiais 
džiaugsmais bei skauduliais. 
Nuoširdi ilgų metų draugystė 
įgalino Andriūną gerai pažin
ti dailininką-diplomatą, stebė
ti jo kūrybą, klausytis įdomių 
pasakojimų apie praeitį. Adal
bertui mirus, Andriūno nuosa
vybėje liko dideli jo meno lo
biai. Visa tai buvo, be abejo
nės, nemažas palengvinimas, 
ruošiant išsamią, liuksusinę, 
svetimtaučių dėmesį atkrei
piančią monografiją. Iki šiol 
Staneikos kūryba plačiosioms 
lietuvių išeivijos masėms bu
vo mažai žinoma, nes tiek jam 
gyvam esant, tiek iškeliavus 
amžinybėn, buvo suruošta vos 
kelios jo darbų parodos.

Kadangi Staneika buvo ne 
tik talentingas dailininkas, 
bet ir gabus, daug besikurian
čiai Lietuvai pasidarbavęs dip
lomatas, todėl jo gyvenimo apy
braiža išėjo gana plati. Knygos 
autorius sklandžia anglų kalba 
(teksto vertėjas - Juozas Boley- 
Bulevičius) atskleidžia aplin
kybes, kurios vienaip ar kitaip 
galėjo turėti įtakos į bręstan
čio Staneikos charakterio for
mavimąsi.

Daugiau kaip šimtmetį tru
kusi Rusijos carų Lietuvos prie
spauda, tėvo Antano, suvalkie
čio, didelio patrioto, kelis kar
tus sužeisto 1863 m. sukilime 
pabėgimas į Austrijos valdo
mą Galiciją, vėliau į Italiją ir 
ten įsijungimas į Garibaldžio 
laisvės kovotojų eiles šeimos 
pokalbiuose būdavo nuolatos 
prisimenama. Visa tai domino 
jau nuo vaikystės Adalbertą, 
jame žadino meilę ir pagarbą 
gimtajam tėvų kraštui, ugdė 
drąsą įveikti bet kokias gyve
nime pasitaikančias kliūtis. 
Knygos autoriaus manymu, į 
sūnaus asmenybės susiforma
vimą nemažos įtakos galėjo 
turėti ir motinos Karolinos, 
žemaitės, labai švelnus būdas. 
Jį veikė ir Lietuvoje besireiš
kiantis tautinis atgimimas, iš 
Prūsų gabenama lietuviška 
spauda.

Toliau Andriūnas skaitytoją 
vedžioja keliais, kartais gana 
grubiais, kuriais teko žygiuoti 
Adalbertui. Pastarasis gimė 
1885 m. balandžio 23 d. Galici
joj, vaikystę ir jaunystę pralei
do tarp trijų brolių ir vienos 
sesers Krokuvoje, Lenkijoj. 
Ten lankė gimnaziją, ir joje 
pajuto polinkį menui. Studija
vo įvairiose meno akademijo
se: Krokuvoje (1904-1908), Miun
chene (1909), Paryžiuje (1910- 
1912), Romoje (1912-1918). Stip
rus Staneikos talentas tapybai 
pradėjo reikštis Krokuvos aka
demijoje, kurią baigė labai ge

rais pažymiais (cum Įaudė). 
Ten bestudijuodamas sutiko 
Petrą Rimšą ir Adomą Varną, 
vėliau Lietuvoje plačiai išgar
sėjusius dailininkus. Su jais 
greitai susidraugavo ir po pir
mų mokslo metų, vasarą, pėsti 
plačiai apkeliavo Lietuvą, da
rydami įvairių objektų škicus. 
Juos itin domino senos kapi
naitės, pakelėse pasvirę kry
žiai, rimtyje bei liūdesyje pa
skendę Rūpintojėliai. Mezgė 
ryšius su sodiečiais. Stanci
kai tai buvo pirma proga iš ar
ti pažinti gimtąjį tėvų kraštą, 
jo žmones, patirti nuostabų 
kaimiečių vaišingumą bei nuo
širdumą.

Vėliau teko vasaroti pas tau
tiškai susipratusius lietuvius: 
Putvinskį, kan. Jarulaitį, dr. 
Joną Petkevičių. Susipažino su 
rašytojomis - Gebriele Petke- 
vičaite-Bite, Žemaite ir kitais. 
Kartu tapė sutiktų žmonių por
tretus, peizažus. 1908 m. Sta
neika su savo kūryba jau daly
vavo antroje Vilniuje ir Kaune 
lietuvių dailininkų suruošto
je parodoje ir susipažino su 
dail. M. K. Čiurlioniu.

Vienuolika metų bestudijuo
damas aukšto mokslinio lygio 
meno akademijose, gerai susi
pažino su įvairiomis tapybos 
kryptimis, technika. Pilnam 
jo talento išsiskleidimui ne
mažai padėjo ir minėtų kul
tūrinių centrų muziejai, me
no galerijos architektūriniai 
šedevrai. Tai buvo turbūt vie
nintelis jo kartos lietuvis dai
lininkas, kuriam buvo lemta 
taip stipriai apsišarvoti teo
rinėmis meno žiniomis. Tačiau 
visa tai buvo pasiekta tik di
delio ryžto, sunkaus darbo dė
ka. Palikusį gana gausios šei
mos židinį Adalbertą mokymo
si metais sekiojo nuožmus 
skurdas. Jis ypač aršiai pasi
reiškė studijuojant Miunchene 
ir Romoje. Buvo atvejų, kai ne
begalėdamas apsimokėti už 
kambarį, naktis praleisdavo 
Romos parkuose bei už miesto 
esančiose katakombose. Ro
moje studijų gal būtų ir nebai
gęs, jei vienas italas nebūtų 
padėjęs gimnazijoj gauti moky
tojo darbą.

Jo gabumai reiškėsi ir ling
vistinėje srityje. Be lietuvių, 
laisvai vartojo italų, prancū
zų, anglų, vokiečių, ispanų, 
lotynų, lenkų, rusų kalbas. Sta
neika buvo žmogus, kurį domi
no ne tik dailė, bet ir kitos 
mokslo šakos: pasaulinė lite
ratūra, socialogija, politiniai 
mokslai, filosofija. Tokiu bū
du pasidarė plataus masto eru
ditu. Įsigytos iš įvairių sričių 
žinios vėliau buvo labai nau
dingos esant diplomatinėje 
tarnyboje ir santykiaujant su 
įvairiais kultūrininkais bei 
politikais.

Baigęs studijas, menininkų 
centre Romoje įsirengė didelę 
meno studiją ir atliekamu nuo 
tarnybos laiku tapydavo. Pa
mažu susiformavo jo tapybos 
kryptis - tapo akademinio rea
lizmo atstovu.

1921 m. jam buvo pasiūlyta 
diplomatinė tarnyba Lietuvos 
atstovybėje Romoje. Jau pir
maisiais darbo metais aktyviai 
įsijungė į didžiąją italų spau
dą ir energingai gynė Vilniaus 
bei Klaipėdos reikalus. Tomis 

temomis parašė net 26 išsa
mius straipsnius.

1930 m. buvo perkeltas Kau
nan ir darbavosi užsienio rei
kalų ministerijoje. Vokiečių 
okupacijos metais skaitė pa
skaitas Kauno dailės institu
te ir kartu ėjo Lietuvos daili
ninkų sąjungos pirmininko pa
reigas. Jis buvo paskutinis tos 
organizacijos vadovas.

1944-1949 m., pabėgęs nuo 
kančias ir mirtį nešančių Sta
lino ordų, gyveno Ravensbur- 
ge, Vokietijoje. Buvo baltie- 
čių delegacijos pirmininkas ir 
iš prancūzų karinės valdžios 
išrūpindavo įvairių pagerini
mų baltiečiams. Vėliau ten 
įrengė patogią studiją ir joje 
praleisdavo ilgas valandas ta
pydamas žymių vokiečių ir ki
tų tautybių žmonių portretus.

Skulpt. Hans Melzer, kurio 
namuose kabojo jo portretas, 
nutapytas Staneikos, rašė: “Jū
sų darbas dažnai iš mane lan
kančių susilaukia išskirtinų 
komantarų. Man jis yra gra
žiausias dalykas mano namuo
se”. Kitas skulptorius, kuris 
padarė Staneikos biustą, apie 
jį taip astiliepė: “Keletą me
tų aš buvau jo studentu. Jo tai
symai ir nurodymai mane įjun
gė į meninį realizmą. Net pas
kutiniuose mano darbuose aiš
kiai matyti jo pėdsakai”.

1946 m. A Staneika su savo 
kūriniais dalyvavo baltiečių 
dailininkų Baden-Badene su
ruoštoje parodoje.

Jau būdamas 64 m., 1949 m. 
persikėlė į Ameriką. Po trum
po sustojimo Niujorke, visą 
laiką gyveno ramiame Wyncote 
miestelyje, netoli nuo Fila
delfijos. Čia pavyko įrengti 
modernią, su specialiu ap
švietimu studiją. Paskutinius 
savo gyvenimo metus skyrė tik 
tapybai. Jo studiją lankė ame
rikiečiai studentai, dailinin
kai, su kuriais diskutuodavo 
įvairias problemas. Stancikai 
buvo nemažas malonumas, kai 
atsilankę svečiai kritiškai pa
sisakydavo apie jo kūrybą. Bu
vo narys Pensilvanijos meno 
akademijos ir Old York meno 
gildos. Daugiausia tapė por
tretus ir figūrines kompozici
jas. Deja, daugelis jų liko tik 
škiciuose.

Mirė 1962 m. vasario 17 d. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo: 
“Palaukit, palaukit”. Prieš mir
tį žmonai išsitarė: “Nėra mir
ties. Yra amžinas gyvenimas, 
kuriame susitinka visos drau
giškos sielos ir kartu laikosi”.

Palaidotas West Laurel Hill 
kapinėse, vakarinėje Filadel
fijoje. Jo antkapyje yra iškal
ti žodžiai: “Staneika Adalber
tas, 1885-1962, Lietuvis dai
lininkas ir diplomatas". Dera 
pridėti, kad mūsų diplomatai, 
su kuriais velioniui teko bend
radarbiauti, nuostabiai gražiai 
apie jį atsiliepia. Visi jie pa
brėžia taurų dailininko patrio
tizmą, kruopštų pareigų ėjimą, 
malonų būdą, aukštą dvasinę 
kultūrą.

Andriūnui nepersunkiausia 
buvo paruošti spalvingą, su 
plačiais, taikliais komenta
rais Staneikos gyvenimo apy
braižą. Tačiau daug vargo tu
rėjo, kol atskleidė velionies 
ilgų metų kūrybos raidą, nes 
jo darbai išblaškyti įvairiuo

se kraštuose - Lietuvoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Kanadoje, Ispanijoje, 
Švedijoje. Juos, bent jų dalį 
surankioti buvo labai sunku. 

Monografijoje įdėtos kūri
nių nuotraukos apima 1924- 
1959 m. Įgudęs dailininkas ne
sunkiai gali atsekti, kada Sta
neika buvo pasiekęs menines 
aukštumas. Darbus atrinkti 
padėjo dail. Juozas Bagdonas, 
Česlovas Janušas, Paulius Jur
kus, prof. Romas Viesulas, 
skulpt. Petras Vaškys.

Iliustruotoje monografijos da
lyje galim įžiūrėti tris skyrius. 
Įspūdingiausias yra pirmasis. 
Tai spalvotos, įspūdingos alie
jinių kūrinių reprodukcijos. 
Jų daugumą sudaro moterų 
portretai. Iš viso yra 22 repro
dukcijos.

Antrame skyriuje yra baltos- 
juodos reprodukcijos. Tai įvai
rios kompozicinės figūros, ški
cai, atlikti daugiausia pieš
tuku (knygoje sakoma grafitu). 
Skulpt. Vaškys pastebi, kad 
kompozicijos išbalansuotos, 
ekspresyvios, išbaigtos.

Paskutinį skyrių sudaro dau
giausia aliejiniai portretai 
(37). Deja, jų reprodukci
jos nespalvotos. O taip norė
tųsi, kad jos būtų originalių 
spalvų!

Staneika išskirtiną dėme
sį kreipė į portretus ir figū
rines kompozicijas. Kai kas jį 
vadina klasišku portretistu. 
Jo kūrybos technika - aliejus 
ir pieštukas. Keli darbai at
likti anglimi bei pastele. Bū
dinga, kad nė viename kūriny
je nėra dailininko parašo. Jis, 
gyvas būdamas; sakydavo, kad 
menininkas turi būti atpažin
tas iš jo darbų.

Dail. J. Paukštienė Andriū
nui rašytame laiške taria: “Kny
goje sukaupus dail. Staneikos 
kūrinius, išryškėja jų aukštu
ma, stiprus profesionalumas, 
meistriškumas. Viršelyje auto- 
portretas-Šedėvras”. Paulius 
Jurkus, platokai monografijoj 
apibūdinės Staneikos kūrybą, 
sako: “Dailininkas sukūrė 
idealaus grožio, gėrio, har
monijos pasaulį. Visa tai mus 
patraukia, muš žavi. Todėl jis 
yra mums toks brangus”.

Monografijoj yra skyrelis, 
kuriame dail. Staneika labai 
įdomiai pasisuko apie meną. 
Pasak jo, materialiai galvojant, 
menas nereikalingas. Jis prasi
deda, žmogų patenkinus buiti
nėmis gėrybėmis. Menas “yra 
švietėjimas virš naudingumo, 
jis yra svečiaį iš kito pasau
lio, o tikras menininkas - sve
timšalis šioje žemėje. Dailė

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENĖ, KLB kultūros komisijos pirmininkė, 
uoliai talkinanti PLB valdybos sudarytam kultūros kongreso rengėjų komi
tetui. Pasaulio lietuvių kultūros kongresas įvyks Toronte 1988 m. birže
lio 24-27 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

/Atsiųsta paminėti

Į LAISVĘ, rezistencinės min
ties ir politikos žurnalas, 1987 m. 
gruodis, 101(138) nr. Redaktorius- 
J. Baužys, administratorius - J. 
Prakapas (14 Thelma Dr., Bakers
field, CA 93305, USA). Metinė pre
numerata - 10 JAV dol.

LIETUVOS KATALIKU BAŽNY
ČIOS KRONIKA, aštuntas tomas, 
pogrindžio leidinys nr. 60-67. Iš
leido Lietuvos kronikos sąjunga 
(6825 South Talman Ave., Chica
go, IL 60629. USA). Viršelis ir 
iliustracija - seselės Mercedes. 
Spausdino “Kingsport Press”, 
Kingsport, Tennessee 1987 m., 
530 psl. Tiražas - 3000 egz. Kaina 
- $10 (kietais viršeliais). “Kro
nikos” leidėjai specialiu laišku 

nėra matematika, nėra moks
las, kurį reikėtų analizuoti, 
studijuoti, suprasti; dailės 
kūriniai yra vertingi tie, ku
riais galima grožėtis, kurie ža
vi, suteikia džiaugsmą, entu
ziazmą, pagauna sielą”.

Monografija yra didelis pa- 
minkls menininkui. Būdinga, 
kad ja susidomėjo ir ameri
kiečiai. Plačiai skaitome dien
raštyje “The Philadelphia In
quirer” 1988 m. vasario 21 d. 
pasirodė gana ilgas straips
nis, papuoštas didele nuotrau
ka. Joje Andriūnas laiko ką 
tik iš spaustuvės gautą mono
grafiją. Aptarus knygą, paste
bima, kad jos autorius nori iš
saugoti lietuvio dailininko me
nines vertybes. Nurodoma, kad 
Andriūnas knygą ruošė penke
rius metus. Jos 500 kopijų at
spausdinimas kainavo 15.000 
dol. Pridėjus kitas išlaidas, 
ta suma žymiai pakiltų. Net ir 
išpardavus visas knygas, And
riūnas negalėtų atgauti inves
tuotų pinigų. O kur gi dar 5 me
tų darbas? Straipsnyje pabrė
žiama, kad dėl to autorius vi
sai nesirūpina, nes jo tikslas 
buvo įamžinti dailininko kū
rybą.

ADALBERTAS STANEIKA. LI
THUANIAN ARTIST PAIN
TER AND DIPLOMAT. By F. 
Andriūnas. 1978, Wyncote. Phi
ladelphia, Pa., USA. $30.00.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

PAVASARIS
Aš prabilsiu 
gėlių ir paukščių kalba . . . 
Ir rašysiu ant 
gyveninio lakštų.
Kristalinis šaltinis 
skamba kaip smuikas 
atgimstančiame pavasary . . .
Kaip debesys . . .
Kaip obelies žiedai...
Kaip peteliškės

pabučiavimas . . .
Tarp lietaus lašų 
švelniai šypsosi saulė . . .
Keistai blizga akmenyse 
dangus ir žemė.
Gilios upės ir vanduo, 
kuriame plaukia mėnulis. 
Laimės sala dainuoja 
sapnų jūroje.
Laukuose liepsnoja 

žvaigždės ...
Medžių šakose, 
su rasa širdyje 
supasi pavasaris ... 
Ir tūkstančiai balsų 
dainuojančios meilės 
tarp rožių ...

kreipiasi į tautiečius, prašydama 
finansinės paramos, kuri ypač rei
kalinga leidžiant “Kronikas” sve
timomis kalbomis.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1987 
m. 4 nr. Straipsniai: Rasa Mažei
kaitė, Dramatiški krikšto keliai 
į Lietuvą; Bronius Nemickas, Lie
tuvos žmonių prievartos darbas - 
vokiečių galvosūkis (vertimas iš 
vokiečių k.); Antanas Vaičiulai
tis, Bernardo Brazdžionio lyri
kos versmės; Petras Jatulis, Lie
tuvos kelias į krikštą. Skyriai “Iš 
minties ir gyvenimo”, “Knygos”. 
Redaguoja Leonardas Andrie- 
kus, OFM (361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA). Lei
džia Tėvai pranciškonai. Metinė 
prenumerata - $20.
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□ KllLTMĖJEVEIKLOJE
JAV LB kultūros taryba, vado

vaujama Ingridos Bublienės, Lie
tuvos nepriklausomybės septy
niasdešimtmečiui planuoja skirti 
angliškus Antano Škėmos dramos 
“Awakening” spektaklius ameri
kietiškame teatre. Tariamasi su 
aktoriumi Arūnu Čiuberkiu Niu
jorke, vadovaujančiu amerikiečių 
teatralų grupei “Arts Club Thea
tre”, vaidinančiai Aušros Vartų 
lietuvių parapijos salėje. A. 
Škėmos drama “Pabudimas”, su
sieta su partizaninėmis kovomis 
sovietinėje okupacijoje, yra lai
mėjusi Lietuvių kultūros konkur
so premiją Klivlande 1956 m.

JAV LB kultūros taryba Vili
ją premijų šventę šiemet rengia 
gegužės 15 d. Los Angeles mieste, 
Sv. Kazimiero parapijos salėje. 
Laimėtojams ten bus įteiktos tra
dicinėmis tapusios jau 1987 m. pre
mijos. Jų sąrašą pirmą kartą papil
dė ir lig šiol užmiršta žurnalisti
kos premija. Tą tūkstančio dole
rių premiją “Draugo” red. kun. 
Pranui Garšvai, MIC, už ilgametį 
žurnalistinį darbą paskyrė JAV 
LB kultūos tarybos ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungos Čikagoje su
daryta vertintojų komisija: pirm, 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, sekr. 
Bronius Juodelis, nariai — Česlo
vas Grincevičius, Adolfas Merke
lis ir Juozas Šlajus. Sprendimas 
balsų dauguma padarytas vasario 
22 d. įvykusiame komisijos posė
dyje.

M. K. Čiurlionio galerija Jau
nimo centre Čikagoje veiklos tris
dešimtmetį paminėjo sukaktuvine 
paroda sausio 29 — vasario 7 d.d. 
Parodos atidaryme kalbėjo dail. 
Pranas Lapė, sveikino Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje Vaclo
vas Kleiza ir dr. Gediminas Ba
tukas. Parodon įsijungė ar buvo 
įjungti lietuviai dailininkai: 
Arvydas Algminas, Marija Am
brazaitienė, Ilona Brazdžionis- 
Kerr, Alfonsas Dargis, Riman
tas Dichavičius, Vilija Eivaitė, 
Albinas Elskus, Pranas Gailius, 
Vytautas Ignas, Vytautas K. Jo
nynas, Vytautas Kašuba, Jonas 
Kelečius, Stasys Krasauskas, Vi
da Krištolaitytė, Danutė Kunčas, 
Algirdas Kurauskas, Leonas La- 
gauskas, Pranas Lapė, Kęstutis 
Lapšys, (Osvaldas Mickūnus, Ži- 
buntas Mikšys, Ramojus Mozo- 
liauskas, Natalevičius, Jadvyga 
Paukštienė, Viktoras Petravičius, 
Vytautas Raulinaitis, Zita Sodei- 
kienė, Rasa Sutkutė, Domicėlė 
Tarabildienė, Rimtas Tarabilda 
ir Kęstutis Zapkus. Daugelis kū
rinių šiai parodai sutelkta iš 
M. K. Čiurlionio galerijos fon
dų ir privačių rinkinių. Pagrin
dine parodos tema buvo pasirink
tas nuogas žmogaus kūnas tapy
boje, grafikoje, piešinyje, foto
grafijos kolaže. Detalų M. K. 
Čiurlionio galerijoje 1957-88 m. 
surengtų parodų sąrašą pateikė 
Povilo Gaučio ir Prano Lapės įva
dus turėjęs katalogas “Čiurlio
nio galerijos sukaktuvinė 30 metų 
paroda”.

M. K. Čiurlionio galerijos 30 
metų sukaktis oficialiai paminėta 
jai skirtu vakaru sausio 30 d. gale
rijos salėse, kur svečių laukė išsta
tyti staliukai. Juos pasveikino ir 
programai vadovavo Ramunė Lu- 
kienė. M. K. Čiurlionio galeriją, 
atidarytą 1957 m. spalio 20 d., 
įsteigė Lietuvių menininkų klubas, 
tada jungęs dailininkus, architek
tus, rašytojus, muzikus ir scenos 
darbuotojus. Sukakties minėjime 
gėlėmis buvo papuošti du šioje 
šventėje dalyvaujantys galerijos 
steigėjai — Povilas Gaučys ir Ba
lys Račkauskas. Padėkota globos 
komitetų nariams: jėzuitams kuni
gams— Juozui Vaišniui, Jonui Bo- 
revičiui ir Antanui Saulaičiui. 
Prisiminti M. K. Čiurlinio galeri
jos direktoriai 1957-88 m. laiko
tarpyje — a.a. Mikas Šileikis, a.a. 
Zenonas Kolba, Viktoras Petravi
čius, Adolfas Valeška, Bronius 
Macevičius, Petras Aleksa, Vanda 
Balukienė, Regina Jautokaitė, 
Marytė Gaižutienė, Vanda Alek
nienė, dabartinis direktorius 
Vincas Lukas. Galeriją sveikino 
PLB valdybos pirm. Vytautas Ka- 
mantas. Laišku buvo gautas svei
kinimas ir iš Lietuvos dailės rū
mų direkcijos Vilniuje. Prisimini
mais dalijosi Povilas Gaučys. Pra
džioje M. K. Čiurlionio galerijai 
ir jos parodoms buvo skirta ma
žoji Jaunimo centro salė. Į dabar
tines patalpas persikelta, kai Jau
nimo centro rūmai susilaukė prie
stato. Augantis galerijos meno 
kūrinių fondas turi visų žymiausių 
išeivijos lietuvių dailininkų dar
bų. Koncertinę programą atliko 
fleitininke Asta Šepetytė, jon 
įjungdama tarptautinių klasikų ir 
lietuvių kompozitorių kūrinių. 
Minėjimas baigtas vakariene.

Geriausių skaitovų konkursą 
“Ramygalos arklo” prizui laimėti 
trečią kartą Ramygalos kultūros 
namuose surengė Lietuvos knygos 
bičiulių draugijos “Naujų knygų” 
biuletenio redakcija. Konkurso 
laureatu tapo aktorius T. Vaisie
ta, o “Vilties” prizu buvo įvertin
tas jo sūnus P. Vaisieta, aktori
nio meistriškumo specialybės stu
dentas Vilniaus konservatorijoje. 
Šiltai buvo sutikta visa Vaisietų 
šeima, sudariusi skaitovų trijulę 
(tėvui ir broliui talkino Vilniaus 
dramos teatro aktorė G. Vaisietai
tė). Skaitovų konkurso diploman
tais buvo išrinkti aktoriai J. Če
paitis ir E. Gabrėnaitė, laimėjusi 
žiūrovų prizą. Savo kūriniais va
karo programon įsijungė panevė
žietė poetė E. Mezginaitė ir vil
nietis Ramygalos klubo narys J. 
Laucius.

Sol. Vladimiro Prudnikovo 
kūrybos vakaras vilniečiams bu
vo surengtas Meno darbuotojų 
rūmuose. Jis yra Vilniaus operos 
ir baleto teatro bosas, gimęs 
Vilniuje 1949 m., Z. Paulausko 
dainavimo klasę Vilniaus konser
vatorijoje baigęs 1979 m., M. Cal
las dainininkų konkurso laureatu 
Atėnuose tapęs 1982 m. Vilniaus 
operoje sol. V. Prudnikovas da
bar atlieka visus pagrindinius 
boso vaidmenis. Vilniečiams skir
tame jo koncerte skambėjo D. 
Šostakovičiaus, G. Sviridovo, 
H. Wolfo kūriniai, G. Bizet, G. 
Meyerbeerio operų arijos. Akom
panavo pianistė N. Ralytė. Va
karui vadovavo muzikologas V. 
Gerulaitis. Sol. V. Prudnikovas 
ruošia jaunuosius dainininkus 
Vilniaus konservatorijoje. Kon
certe dalyvavo jo studentė A. 
Cicėnaitė.

Lietuvos dailės parodų rūmai 
vilniečius pakvietė į dail. Stasio 
Jusionio tapybos darbų parodą, 
kuriai jis buvo sutelkęs apie 
šimtą pastarojo dvidešimtmečio 
kūrinių. Lietuvių tapybon jis 
atėjo šeštajame šio šimtmečio 
dešimtmetyje su J. Švažu, S. 
Džiaukštu, V. Geču ir kitais ta
pytojais, bet susiformavo savitą 
kūrybos stilių. Didžiąją dalį 
dail. S. Jusionio darbų sudaro 
kelionėse sukurti Lietuvos gam
tovaizdžiai, akivaizdžiai susieti 
su brandžiausiomis ankstesniųjų 
gamtovaizdžio kūrėjų — A. Gal
diko, A. Gudaičio, V. Vizgirdos 
tradicijomis. Dail. S. Jusioniui 
būdingas gamtos nuotaikų jauti
mas, drąsus potėpis, ryški spal
vų gama. Rudens nuotaikas at
skleidžia “Bulviakasis”, “Rudens 
alėjoje”, "Prie tvenkinio”, žie
mos — “Atodrėkis”, "Žiema Kal
nalyje”, “Senelių atminimui”.

Vilniaus operos ir baleto teatre 
gastroliavo Kauno muzikinis teat
ras. Senajame Kauno teatre ne
priklausomybės metais buvo pra
dėti profesinio lygio operos, ba
leto ir dramos spektakliai. O da
bar išsamaus atnaujinimo susilau
kusiame pastate liko tik muziki
nis teatras. Mat Kauno dramos 
teatras įsikūrė kitame pastate, 
opera ir baletas išsikėlė Vilniun, 
kur dabar yra Lietuvos akademi
nis operos ir baleto teatras. Kau
no muzikinis teatras, netekęs pa
grindinių solistų, pradžioje ribo
josi tik operetėmis, o vėliau, pa- 
sipildęs naujomis jėgomis, reper- 
tuaran grąžino ir keletą operų. 
Meniniu požiūriu jis betgi negali 
lygintis su Vilniaus operos ir ba
leto teatru. Vilniečiams Kauno 
muzikinis teatras atvežė dvi ope
ras — G. Pučcinio “Madame But
terfly” ir E. d’Alberto “Slėnį”, 
tris operetes — F. Leharo “Grafą 
Liuksemburgą”, G. Cabadzės 
“Mano pamišėlį brolį” ir F. Loewe 
“My Fair Lady”, vertime pavadin
tą “Mano puikioji ledi”. Išvykoje 
dalyvavo dirigentai S. Domarkas 
ir S. Čepinskas, solistai — A. Aga- 
inirzovas, J. Antanavičius, V. 
Christauskas, V. Čižauskas, D. 
Dirginčiūtė, S. Garbatavičiūtė, 
A. Jacunskas, L. Kinderytė, E. 
Kliučiūtė, G. Maciulevičius, J. 
Malikonis, B. Petravičiūtė, V. 
Sagaitytė, A. Vėbra. Scenovaiz
džius G. Puccinio operos “Mada
me Butterfly” spektakliams prieš 
pat savo mirtį 1987 m. sukūrė dail. 
Liudas Truikys. Karšti žiūrovų 
ginčai sutiko E. d’Alberto “Slė
nio” spektaklius dėl dail. V. Ka
linausko neįprastų scenovaizdžių 
ir taip pat neįprastos Kauno dra
mos teatro vyr. rež. J. Vaitkaus 
režisūros. Dainininkai buvo su
telkti visiškai laisvoje scenos 
dalyje arba specialioje pakylo
je. Scenovaizdžiams buvo skirti 
mėlyni kulisai scenos gilumoje 
su nutapytu pagyvenusio žmogaus, 
veidu, tarp kulisų plačiai atsi
veriantis ryškiai apšviestas kal
nų ir slėnio vaizdas. y. Kst.
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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.

nA^TAMI A LIETUV|U KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90 d. term, ind.................. 71/4%

180-185 d. ter.ind................. 71/4%
1 metų term, indėlius......... 7’/2%
2 metų term, indėlius......... 73/4%
3 metų term, indėlius......... 8 %
1 metų GlC-met.palūk......... 9 %
2 metų GlC-met.palūk......... 9’/4%
3 metų GlC-met. palūk........ 9’/2%
1 metų GlC-met. palūk........ 8'/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8 % 
RRSP-1 metų term.ind........ 9 %
RRSP-2 metų term.ind........ 91/4%
RRSP-3 metų term.ind........ 91/2%
Specialią taup. s-tą............ 7*/4%
Taupomąją sąskaitą .......... 6 %
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 71/2% 
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 ....................... 1O’/4%
2 metų ......................  103/4%
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 morglčlus 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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.PG0MES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ -~“-------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

an independent member broker

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
tis su atskiru įvažiavimu, 
naujai atremontuotas na
mas. Kaina - $157.500.
MISSISSAUGOS CENT
RE, dviejų aukštų, 3 mie
gamųjų, pusiau sujung
tas namas, privatus įva
žiavimas, iš virtuvės iš
ėjimas į aptvertų kiemų. WTAk|AC rcwvc 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

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 (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas JI. Tamošiūnas

Greitas ir tikslus pa tarną vintas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

KLB kultūros komisija šiais metais premijų paskyrė badavusiam jaunimui Otavoje prie Sov. Sąjungos ambasa
dos vasario 13-16 d.d. Premijos mecentas- Kanados lietuvių fondas. Nuotraukoje iš kairės: Algis Juzukonis-KLB 
visuomeninių reikalų komisijos narys, Joana Kuraitė-Lasienė - KLB vicepirmininkė visuomeniniams reikalams, 
Linas Daukša, Mirga Šaltmiraitė, Leonas Ehlers, Indrė Čuplinskaitė, Herbertas Stepaitis - KLF valdybos pirmi
ninkas ir KLB krašto valdybos vicepirmininkas, Marytė Rudytė, Marytė Balaišytė, Darius Čuplinksas, Rasa Ku- 
rienė- KLB kultūros komisijos pirmininkė. Nuotraukoje trūksta: Danos Grajauskaitės, Viktoro Lukošiaus, Vyto 
Čuplinsko. Zitos Prakapaitės

KANADOS ĮVYKIAI

Sumažėjo nedarbas, atsigavo doleris
Kanados statistika paskelbė 

du duomenis, kuriais džiaugia
si opozicinių partijų nuolatos 
kritikuojamas ministeris pirm. 
B. Mulroney. 1984 m. jis su re
kordine konservatorių daugu
ma laimėjo Kanados parla
mento rinkimus, bet vėliau, 
populiarumui kritus, atsidūrė 
paskutinėje vietoje. Populia
resniais už konservatorius ta
po atstovų mažumą turintys li
beralai ir NDP socialistai. Ka
nados ministerj pirm. B. Mul
roney nudžiugino pranešimas, 
kad nedarbas nukrito iki 7,8%. 
Kai jis laimėjo rinkimus, ne
darbas Kanadoje buvo matuo
jamas 11,7%. Nemažiau džiu
gus buvo ir kanadiško dolerio 
vertės pakilimas iki 80,04 JAV 
centų. Kai konservatoriai atėjo 
valdžion, Kanados dolerio ver
tė buvo nukritusi iki 69 ame
rikietiškų centų. Ruošdama
sis artėjantiems Kanados par
lamento rinkimams, ministe
ris pirm. B. Mulroney susiti
kimuose su kanadiečiais da
bar pabrėžia, kad jo konser
vatorių vyriausybė parūpino 
daugiau darbų ir pagerino 
krašto ekonimiją kaip buvo 
žadėjusi rinkiminiame vajuje.

Kanados dolerio sustiprėji
mas jaučiamas tik jo santykiuo
se su JAV doleriais, o ryšiuo
se su japonų jenomis, vokie
čių markėmis, kitų šalių pini
giniais vienetais jo vertė men
kėja kaip ir JAV dolerio. Kana
diško dolerio vertės pakilimu 
tegalės džiaugtis j JAV vyks
tantys kanadiečiai turistai, 
kuriuos ten ypač vilioja poil
sis saulėtoje Floridoje žie
mos mėnesiais. Atostogų Flori
doje bei kitose šiltose JAV 
valstijose nebuvo sumažinu
si net ir gerokai kritusi Ka
nados dolerio vertė. Per pir
muosius septynis 1987 m. mė
nesius svečių iš Kanados skai- 
čus ten padidėjo 13% ir pasie
kė 7,1 milijono. Tai liudija, 
kad apie 70% visų tada užsie
nin vykusių kanadiečių pasi
rinko JAV, nepaisydami gero
kai brangesnio amerikietiš
ko dolerio. Įtakos jiems, ma
tyt, turėjo ten pigesnis ben
zinas automobiliams, piges
nės nakvynės ir maistas. Be 
to, pačioje Kanadoje dabar 
labai nevienodas kanadiečių 
uždarbis ir netgi jų pensijos. 
Didžiosios unijos savo narius 
yra aprūpinusios gerais atly
ginimais ir darboviečių pen
sijomis, kurios papildo kar
tais net už jas mažesnes val
dines pensijas, gaunamas visų 
kanadiečių. Tokiems Kanados 
dolerio vertės nukritimas iki 
69 centų nėra baisus. Dabar, 
Kanados doleriui peržengus 
aštuoniasdešimt amerikietiš
kų centų ribą, lengviau ten 
bus apsilankyti ir mažesnes 
pajamas turintiems kanadie
čiams.

Blogesni reikalai su ameri
kiečių turistų apsilankymu 
Kanadoje, negalutiniais duo
menimis 1987 m. sumažėjusiu 
apie 8%. Amerikiečiams turis
tams vilioti Kanados vyriau
sybė paskyrė $16,4 milijono. 
Geras trečdalis šios sumos bus 
išleistas reklamai amerikie
čių žurnaluose. Reklaminė ak
cija buvo pradėta, kai Kalgary- 
je vyko olimpinės žiemos žai
dynės, ir bus užbaigta birželio 
mėnesį. Prie amerikiečių tu
ristų skaičiaus padidėjimo 
šiemet prisidėjo minėtosios 
žaidynės. Tačiau Kanados do
lerio vertės sustiprėjimas yra 
žalingas turistams iš JAV. Pas 
mus yra brangesnis benzinas, 
brangesni rūkalai, gėrimai, 
nakvynės viešbučiuose. Bent 
daline atsvara tapdavo gero
kai didesnė JAV dolerio ver
tė, dabar sumažėjusi dėl Kana
dos dolerio atkutimo.

Spaudoje jau ne kartą buvo 
rašyta apie spekuliantų pra
dėtą “laisvą” prekybą su Ame
rika. Ten spekuliantai iš Ka
nados dėžėmis perka alkoho
linius gėrimus ir sunkvežimiais 
juos slapta gabena Kanadon. 
Priežastis paprasta - federa
ciniai ir provinciniai mokes-

čiai alkoholinius gėrimus Ka
nadoje pabrangina net 83%. 
Jie pasidaro dvigubai branges
ni negu Amerikoje. Pvz. 1,75 
litro butelis Smirnoff vodkos 
Kanadoje kainuoja $35, o JAV - 
tik $16. Nuo 1981 m. federaci
nis mokestis alkoholiniams gė
rimams Kanadoje buvo padi
dintas dešimtį kartų. Tad ne
nuostabu, kad kaimyninėje 
New Hampshire valstijoje jie 
dabar net trigubai pigesni ne
gu kai kuriose Kanados vieto
vėse. Spekuliantams jų dar
bą palengvina labai ilga ir be
veik nesaugoma Kanados sie
na su JAV. Niekas tiksliai ne
žino, kiek spekuliantai kas
met įveža alkoholio iš JAV. 
Spėjama, kad vartotojus Ka
nadoje pasiekia apie du mili
jonus dėžių alkoholinių gė
rimų, slapta atgabentų iš 
JAV. Dėl tokio “importo” al
koholinių gėrimų daryklos 
Kanadoje susilaukia $20 mi
lijonų nuostolio, federacinė 
valdžia - $50 milijonų dėl pra
rasto mokesčio, provincinės 
vyriausybės - $100 milijonų. 
RCMP policijos pareigūnai 
nusiskundžia, kad jiems sun
ku sunaikinti sulaikytą alko
holį. Mat daugeliu atvejų jo 
negalima išpilti, nes yra nuo
dingas gamtai. Sulaikoma tik 
dalelė nelegaliai įvežamo al
koholio-galbūt 10%.

MOKA:
7'/4% už 90 dienų term, indėl.
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
9 % už GIC invest, pažym.
9'/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
91/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
91/4% už 2 m. term, pensijų planą
91/z% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4%-7% kasd. pal. sąsk.
7’/2% virš $10,000 kašd. pal. sąsk.
53/4% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................1O’/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų ......................111/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame Iki $65,000 Ir mortgi- 
člus Iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji mortglčial.

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
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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Skautų veikla
• VII-toji tautinė stovykla 

“Lietuva”. Lietuvių skautų sąjun
gos vadovybė organizuoja Vil
tąją tautinę stovyklą ir kviečia 
skautus-tes, vadovus-ves, bei rė
mėjus joje dalyvauti. Ji įvyks 1988 
m. rugpjūčio 14-24 dienomis BSA 
Seven Ranges Scout Reservation 
- Kensington, Ohio, apie 100 my
lių nuo Klivlando. Stovykloje nu
matomi šie rajonai: T.S. vadovy
bės rajonas, brolijos, seserijos 
ir ASS rajonai su šakų pastovyk- 
lėmis. Stovyklavimo mkestis $165.00 
amerikietiškais. Registruotis iki 
birželio 1 d., sumokant $40.00 re
gistracijos mokestį, kuris įskai
tomas į stovyklos mokestį. Jei iš 
šeimos stovyklaus daugiau negu 
vienas, kiekvienas moka po $155.00. 
Pilną stovyklavimo mokestį su
mokėjus iki liepos 1 d., daroma 
$25.00 nuolaida. Savaitgaliniai 
stovyklautojai už parą moka $20.00. 
Stovyklos lankytojams: pusryčiai 
$4.00, pietūs $7.00, vakarienė $9.00. 
Visi registruojasi per Tautinės sto
vyklos iždininką s. Vytautą Staškų, 
Taupa Lithuanian Credit Union, 
P. O. Box 19387, Cleveland, OH 
44119, USA. Pagal amerikiečių 
stovyklavietės vadovybės reika
lavimus draudime bus tik “liabi
lity”. Šiaip kiekvienas stovyklau- 
tojas-ja turi atsivežti savo šeimos 
draudimo numerį. Kitų kraštų sto
vyklautojai turi išsiimti JAV bend
rovių draudimą ar pasitikrinti, 
kaip jų kraštų draudimai galioja 
JAV. StovyklojViršininku bus LSS 
tarybos pirmijos pirm. v.s. fil. Pet
ras Molis. Č.S.

• Primename, kad ne visi “Ram- 
byno” tunto vienetai užsimokė
jo LSS-gos nario mokestį, skubė
kime!

• Skautininkių draugovės susi
mąstymo sueiga, pravesta sesės 
Marytės Vasiliauskienės, įvyko 
vasario 22 d. Lietuvių namuose. 
Į svečius buvo atvykusi vyriausia 
skautininke v.s. Stefa Gedgaudie
nė. Sueigoje dalyavavo apie 30 se
sių - aštuonios iš Hamiltono. J 
skautininkės laipsnį buvo pakel
tos: Rūta Poškienė, Asta Saplienė; 
į vyresnes skautininkės - Aldona 
Baltakienė. Lelijos ordinu buvo 
apdovanota sesė Danutė Gutaus- 
kienė iš Hamiltono. Buvo pagerb
ta sesė Ona Gailiūnaitė, sulau
kusi 80 metų, ir naujoji vadeivė 
Dalia Barzdžiūtė. J.D.B.

SPORTAS
GOLFO ŽINIOS

1988 m. sausio 12 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose įvyko klu
bo narių metinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo 21 golfininkas. 
Susirinkimui pirmininkavo klubo 
pirm. Antanas Stauskas. Buvo 
diskutuota visa eilė pasiūlymų 
ir padaryti šie nutarimai: 1. No
rint pritraukti lietuvišką jauni
mą, nutarta jauniams žemiau 18 
metų sumokėti pusę žaidimo mo
kesčio lietuvių turnyruose. 2. Kas
met daryti labdaros turnyrą su 
tikslu sukelti lėšų kuriam nors 
kilniam tikslui. Šiais metais toks 
labdaros turnyras bus daromas 
Hornby Towers aikštėje balan- 
23 d., 11.30 v.r., “Tėviškės ži
buriams” paremti. 3. Nutarta pri
imti golfininkus ir iš apylinkinių 
miestų į TLG klubą. 4. Skatinant 
golfininkus palaukti premijų 
išdalinimo turnyruose, buvo kal
bėta apie specialios premijos 
traukimą loterijos būdu, kurią 
galės laimėti tik ten esantis gol
fininkas. 5. Sezono užbaigimui 
bus parūpinta tiek premijų, kiek 
bus žaidėjų, kad kiekvienas už
baigimo turnyro dalyvis ką nors 
gautų. Kas šiam reikalui galėtų 
padovanoti laimikių, prašom 
skambinti S. Podsadeckiui, tel. 
763-2722. 6. Buvo pasiūlyta ir vi
si pritarė, kad baltiečių turnyran 
būtų įjungtos, jei bus įmanoma, ir 
moterų komandos. 7. Nario mokes
tis vyrams ir moterims - $25, pen
sininkams - $17, jauniams-stu- 
dentams - $5. TLGK valdyba jau 
išsiuntinėjo laišką visiems su in
formacija apie šio sezono veiklą, 
su prašymu sumokėti nario mokes
tį, su paraginimu įsijungti į dvie
jų minusų tarpusavio turnyrą, su 
galimybe užsisakyti marškinus su 
TLGK emblema ir 1.1. Jei kas tokio 
laiško negavo, prašom skambinti 
klubo pirm. A. Stauskui 251-3467 
ar rašyti ižd. Arūnui Jonikui, 8 
Ravenscrest Dr., Islington, Ont. 
M9B 5M7. 1988 metų sezono turny
rų lentelė:

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 L4G3H3 

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 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL T®h ^5-2331
THE SIGN OF DIS7INC T ION arba 537-2869

RfcW
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a
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

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

1. Balandžio 23 d.,
2. Gegužės 14 d..
3. Gegužės 29 d.,
4. Birželio 4 d.,
5. Birželio 25 d..
6. Liepos 10 d.,
7. Liepos 24 d.,
8. Liepos 30 d.,
9. Liepos 31 d.,

10. Rugpjūčio 14 d.,
11. Rugpjūčio 28 d.,
12. Rugsėjo 3 d.,
13. Rugsėjo 4 d..
14. Rugsėjo 18 d.,
15. Spalio 1 d.,
16. Spalio 2 d.,

11.30 v.r.-Hornby Towers 
11.00 v.r.-Golf Haven
12.30 v.p.p.-Glen Eagles
9.00 v.r.-Springwater 

11.00 v.r.-Golf Haven
9.00 v.r.-Springwater 

11.00 v.r.-Glen Eagles 
10.00 v.r.-Royal Downs 
11.00 v.r.-Bonaire
11.00 v.r.-Georgetown 
11.00 v.r.-Golf Haven

ŠALFASS 
ŠALFASS

10.30 v.r.-Georgetown 
9.00 v.r.-Golf Haven

11.00 v.r.-Golf Haven

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

Yra numatyti du turnyrai balan
džio 30 d. ir birželio 19 d., kurių 
vieta bus paskelbta vėliau. Vi
siems golfininkams sėkmės ir ge
ros nuotaikos linki valdyba.

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



“IBM-COMPATIBLE” mikro-kompiuteriai 
ir “software”

Patikimi gaminiai. Kvalifikuotas patarnavimas.
Savininkas — Ft. V. Smolskls, h a.

“REAL TECHNOLOGIES” Tel. (416) 270-2583

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA, 
kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
Į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel). 
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $100, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 239-9411, tel. 275-7747,

(kalba rusiškai, lenkiškai ir angliškai).

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

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

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

grupinė drauda
• atstovauja 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 (416) 848-0320

TORONTO MIESTAS

Lietuvos kankinių parapi
jos tarybos kultūrinė sekci
ja su sol. S. Žiemelyte prieš
akyje ir vėl suruošė jaunųjų 
talentų popietę. Šis metinis 
renginys (jau trečias) sutrau
kė gražų klausytojų būrį į Ana
pilio didžiąją salę kovo 27, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p.

Scenoje, papuoštoje pavasa
rio žiedais, programą atliko 
įvairaus amžiaus ir muzikinės 
pažangos jaunimas, daugiau
sia pianistai. Skambino K. Bar- 
šauskaitė, D. Baršauskaitė, D. 
Batūraitė, G. Batūra, A. Batū
ra, I. Kanovičiūtė, V. Liačas, 
T. Liačas. Kai kurie šių jaunų 
pianistų jau pasiekė neblogą 
techniką ir atliekamo veikalo 
muzikinį supratimą.

Mergaičių kvartetas (E. 
Ambrazaitytė, A. Skrinskai- 
tė, V. Underytė, I. Viskontai- 
tė) gyvai ir jaunatviškai sudai
navo dvi lietuviškas dainas. 
Programą paįvairino jaunasis 
čelistas L. Underys, sklandžiai 
atlikęs dalį Breval sonatos, ir 
L. Mockutė, gražia lietuviška 
tarsena padeklamavusi V. Ma
černio eilėraštį “Septintoji 
vizija”.

Programą užbaigė trim dai
nom “Gintaro” daininikės (D. 
Baršauskaitė, K. Baršauskaitė, 
Jūratė Gaižutytė, Judita Baš
kauskaitė, Audra Puzerytė, 
Aurelija Karasiejūtė, Audra 
Paulionytė, Alicija Baškaus
kaitė), vadovaujamos B. Staus- 
kienės. Joms akompanavo ne 
tik pati vadovė pianinu, bet 
ir Ch. Gaudie gitara bei jau
nasis Ch. Gaudie — fleita.

Mergaičių kvartetui ir čelis- 
tui akompanavo muz. J. Govė- 
das, palydintis ir profesio
nalus ir pradedančius muziki
nę veiklą su tuo pačiu atidu-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).Didysis penktadienis -1988 m. balandžio 1
Velykų pirmadienis -1988 m. balandžio 4

yra šventės savivaldybių tarnautojams.
Tomis dienomis atmatos nebus išvežamos.

Reguliarus ketvirtadienio (kovo 31) atmatų išvežimas bus atlik
tas kovo 30, trečiadienį.
Reguliarus penktadienio (balandžio 1) atmatų išvežimas bus 
atliktas kovo 31, ketvirtadienį.
Reguliarus pirmadienio (balandžio 4) atmatų išvežimas bus at
liktas balandžio 5, antradienį.
Reguliarus antradienio (balandžio 5) atmatų išvežimas bus at
liktas balandžio 6, trečiadienį.
Kovo 30, trečiadienį ir balandžio 6, trečiadienį, nebus išvežami 
nei laikraščiai, nei kiti sunkūs daiktai.
Reguliarus laikraščių išvežimas bus atliktas balandžio 13, tre
čiadienį.

Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom dienom 
labai laukiama.

Pastaba. Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo sandė
lių. 1988 m. sausio mėnesį buvo surinkta 319 tonų laikraščių, 60 tonų 
stiklo ir 13 tonų metalinių dėžučių. Tuo reikalu skambinkite telefonu 
392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI SUDUŽUSIŲ STIKLŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

R. M. Bremner, P. Eng., F.I.C.E.
viešųjų darbų viršininkas

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

, RF/MKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

birute spudas BA
sales representative

1. Balandžio
2. Gegužės
3. Birželio

18-27 
18 - 1 
15-29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13 — 27

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pietų pusę, ežerų bei parkų. Kaina $99.900. 
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPLI£A sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du mieg^^oTis namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės. “-J-\JlQ-7s”. Galima įrengti butų rūsyje. 
Kaina $349.900. V

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

Jaunųjų talentų popietė
Patenkinti klausytojai plojo 

scenoje išsirikiavusiam jau
nimui. Kiekvienam programos 
atlikėjui įteikta dovanėlė.

Sol. S. Žiemelytė padėkojo 
jauniems talentams bei rengė
jų komitetui ir pakvietė sve
čius kavutei. Ibk

Ateitininkų federacijos 
rinkimai

Baigiantis Ateitininkų federaci
jos valdybos, tarybos ir kontrolės 
komisijos kadencijoms, Ateitinin
kų federacijos valdyba skelbia 
naujos vadovybės rinkimus. Bus 
renkamas federacijos vadas, pen
kiolika federacijos tarybos narių 
ir trys kontrolės komisijos nariai. 
Rinkimams pravesti rinkiminė 
komisija yra sudaryta iš Romos 
Čepulienės, Birutės Kasperavi
čienės ir Marijos Mikonienės.

Atsižvelgdama į Ateitininkų fe
deracijos konstituciją ir valdybos 
nustatytas gaires, rinkiminė ko
misija skelbia būsimų rinkimų 
taisykles:

1. Balsuoja visi Ateitininkų sen
draugių sąjungos, Studentų atei
tininkų sąjungos ir Moksleivių 
ateitininkų sąjungos nariai, įsi
rašę savo vienetuose ar sąjungų 
centro valdybose.

2. Narių surašymą vykdo sąjun
gų centro valdybos tiesiogiai per 
velkančius vienetus (klubus, sky
rius, draugoves ar kuopas). Atei
tininkai, nepriklausą vienetams, 
prašomi susisiekti su rinkimų ko
misija.

3. Kandidatų siūlymus rinkimų 
komisija priima iki kovo 30 dienos.

4. Kandidatai į Ateitininkų fede
racijos vado pareigas bei į tarybos 
ir kontrolės komisijos narius siū
lomi raštu. Kandidatuoti į Atei
tininkų federacijos tarybą gali 
asmenys, išbuvę ateitininkais ne 
mažiau kaip dešimt metų be per
traukos.

5. Kiekvieno kandidato siūlymą 
pasirašo penki ateitininkai. Kan-

mu ir puikia technika.

DONA-VALERIJA BRIČKUTĖ, 
baigusi Western universiteto mu
zikos fakultetą bakalaurės laips
niu. Yra lankiusi konservatoriją, 
studijavusi dramą ir “Data Proces
sing” Humber kolegijoje. Taip pat 
yra baigusi Maironio mokyklą To
ronte

didatai savo sutikimą pateikia 
raštu.

6. Kandidatų vardai skelbiami 
aplinkraščiais ir spaudoje ne vė
liau kaip balandžio 16 dieną.

7. Rinkimai pravedami ne vėliau 
kaip iki gegužės 22 dienos. Balsuo
jama paštu, siunčiant tiesiog rin
kimų komisijai. Balsavimo vokai 
su balsavimo lapais turi būti pris
tatyti rinkimų komisijai iki ge
gužės 31 dienos.

Rinkimų komisijos adresas yra: 
AF rinkimų Komisija, 2945 Forest 
Lane, Willoughby Hills, Ohio 
44094, USA.

Pajieškojimas
Jieškomas Stanislovas Greičius 

(Stoi Grosse). Gyveno. Winnipe- 
ge, Man. Jo buvęs adresas: Stoi 
Grosse, 10-1468 Main St., Winni
peg, Manitoba, Canada. Jieško bro
lis iš Lietuvos Kazimieras Grei
čius. Žinantys apie jį, prašomi 
pranešti: P. Lukošius, 425 Bay St. 
N., Hamilton, Ont. L8L 1N2, Ca
nada.

AfA 
HERTAI BUMELIENEI

mirus,
jos vyrą IGNĄ, sūnų ROBERTĄ su žmona nuošir
džiai užjaučiu -

■ ........ >"-k ■■■• Jonas Zaleskis

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 1988 m. balandžio 11 d., 1 v.p.p., “Vilnius 
Manor” pensininkų namuose, m aukšte, 1700 Bioor 
St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių registracija - nuo 12 v.

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

komisijos, d. revizoriaus (auditor).
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Auditoriaus tvirtinimas 1988 metams.
9. Rinkimai: 4 narių į valdybą ir 1 nario į revizijos komisiją.

10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. valdyba

Sigita Štuopienė atidarė KIRPYKLĄ,
aptarnaujančią moteris, 

vyrus ir vaikus SIGI’S HAIRLINES
3186 Dundas St. West, (du blokai į rytus nuo Runnymede) 
Šeštadieniais pageidautina iš anksto susitarti dėl priėmimo laiko 

telefonu 769-1894. Pirmadieniais uždaryta.

metų EKSKURSIJOS
Į VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

6. Rugpjūčio 17 — 31
7. Rugsėjo 7-21
8. Spalio 10-19

Ekskursijų kainos:! ir VIII-$1775.00, II- $2150.00, III, VI, VII-$2425.00, IV ir 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

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600
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Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje
Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds” ___ ___ „
Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

X? Norkus 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas 
patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų Įvertinimas

RF/WBK j
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1700 bioor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3 769-1616

“All THE_____

INTHEASS0

MASKELL INSURANCE
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 RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

TA T) 17 Q TJ" 17 O insurances
j 7 IJUll rjlV 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. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

* 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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TORONTO
Anapilio žinios

— Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį - 3 v.p,p. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos; D. šešta
dienį - 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos lotyniškom apeigom; Ve
lykų dienų - 7 v.r. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos lietuviškom apei
gom, 9.30 v.r. Velykų Mišios, 11 v.r. 
Velykų Mišios. Autobusas veš mal
dininkus Velykų dienų įprasta 
sekmadienio tvarka.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
šiais metais mūsų parapijoje bus 
balandžio 24, sekmadienį, 11 vai. 
Mišių metu. Kiekvienais metais 
Pirmajai Komunijai vaikučiai lie
tuviškai ruošiami Maironio mo
kykloje. Lietuviškai nemokančių 
vaikų tėvai, kurie nori, kad jų vai
kučiai priimtų Pirmųjų Komunijų 
mūsų šventovėje, prašomi kreip
tis į parapijos kunigus.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokų Velykų sekma
dienį nebus. Pamokos bus tęsia
mos Atvelykio sekmadienį klebo
nijos posėdžių kambaryje po 11 vai. 
Mišių. Pamokas praveda sės. Mar
garita.

— Metinė Maldų diena už pa
šaukimus bus IV Velykų sekma
dienį. Ta proga Toronto arkivysku
pija organizuoja maldų vigilijų 
balandžio 22, penktadienį, nuo 
8 v.v. iki 10.30 v.v. Pagrindinis ce
lebrantas arkiv. A. Ambrozič.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
pildomai surinkta $543.00. Iš Reli
ginės šalpos popietės, kurių rengė 
mūsų parapijos KLK Moterų drau
gijos skyrius, gauta $1,400.00. Vi
so iki šiol mūsų parapijoje Reli
ginei Lietuvos šalpai surinkta 
$9,693.00.

— Share Life vajui praeitų sek
madienį surinkta $506.00. Stam
besnes sumas aukojo: $70.00 - J. 
Dzermeika; $50.00-dr. A. Valadka.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $50 - P. V. Dalindos.

— Mišios balandžio 3, sekmadie
nį, 7 v.r. - Kristaus prisikėlimo 
pamaldos, 9.30 v.r. už a.a. Juozų 
Kriaučiūnų, 11 v.r. už Gugių šei
mos mirusius. Wasagoje 11 v.r. už 
a.a. Onų Kanapkienę.

Lietuvių namų žinios
Kovo 27, sekmadienį, 3 v.p.p., 

Karaliaus Mindaugo menėje įvyko 
LN metinis narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 294 nariai. Bu
vo išklausyti valdybos ir komite
tų pranešimai. Po to vyko gyvos 
diskusijos, padaryti svarbūs 
nutarimai. I valdybų išrinkti: E. 
Pamataitis, dr. G. Ginčiauskaitė, 
V. Kulnys, V. Dauginis, ir R. Stri
maitis. Į revizijų — H. Sukauskas. 
Pasiskirstymas pareigomis įvyks 
sekančiame valdybos posėdyje.

— LN paliktas tamsiai rudos 
spalvos odinis apsiaustas ir pil
kos spalvos švarkas su Toronto 
choro “Varpas” ženkleliu. Skam
binti T. Stanuliui 532-3311.

— Lietuvių slaugos namams a.a. 
Liudo Ciplijausko atminimui $150 
aukojo Viktorija Daugelevičie- 
nė. Šiuo metu fonde yra $14,880.63. 
Aukos priimamos “Paramoje” 
sųsk. 8711 ir Prisikėlimo koopera
tyve sųsk. 155332.17.

— LN valdybos posėdis — kovo 
31 d., 7.30 v.v.

— Bilietai į Velykų stalų bai
giami išparduoti. Dar yra likę ke
letas pavienių bilietų. Skambinti. 
532-3311.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruoštų 

malonių staigmenų man laukiant 
kūdikio.

Ypatingas ačiū tetai Natalijai 
Kaleinikienei, kurios jaukiuose 

! namuose tas pobūvis ir vaišės įvy
ko. Didelis nuoširdus ačiū visoms, 
kurios prisidėjo prie taip naudin
gos dovanos. TereSė Spuduliene

J IEŠKAU MOTERS, kuri sutiktų 
gyventi 150 km. nuo Toronto, nedi
deliam mieste ir galėtų sergančiai 
žmonai pagaminti valgyti. Duosiu 
dviejų kambarių butų, maistų ir 
$500 į mėnesį. Rašyti su trumpu 
gyvenimo aprašymu, J.J. “Tėviškės 
žiburių" adresu.

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Prisikėlimo parapijos žinios
— D. ketvirtadienį Mišios tik 

vakare 7 v.v., o po jų Švenčiausias 
nešamas procesijoj į adoracijos 
vietų.

— D. penktadienį: žodžio litur
gija, kryžiaus pagarbinimas ir 
Komunija 3 v.p.p. Tuoj po pamal
dų, 4.30 v.p.p., parapijos salėje 
solistai M. Bizinkauskaitė, R. Stri
maitis, V. Verikaitis ir parapijos 
choras, kurį diriguos D. Viskon- 
tienė, akompanuojant muz. J. Go- 
vėdui, atliks T. Dubois kantatų 
“Septyni Kristaus žodžiai”. Sce
nos dekoracijos A. Totoraitienės, 
garsai ir šviesos L. Baziliausko.

— D. šeštadienį: Velykų vigili
jos apeigos prasidės 10 v.v., o Pri
sikėlimo Mišios 10.45 v.v. Per Mi
šias gieda parapijos choras. Po 
Mišių visi kviečiami į parapijos 
salę kavai ir pyragam, kuriuos 
paruoš KLK moterų skyrius.

— Adoracijoms įėjimas pro kam
pines (skautų būklo) duris.

— D. penktadienį daroma rink
liava Šv. Žemėje esančioms šven
tovėms išlaikyti.

— Pirmas mėnesio penktadie
nis — D. penktadienį. Todėl li
goniai ir seneliai bus lankomi 
prieglaudose ir namuose trečia
dienį.

— Ruošiasi tuoktis Linas P. Gry
bas su Rita A. Vingelyte.

— Registracija į maldininkų 
kelionę po Marijos šventoves 
Montrealio ir Quebeco miestuo
se vyksta parapijos raštinėje.

— Parapijai aukojo: $550 — a.a. 
Apolinaro Čepaičio šeima; $150 
— R. D. Gagnė; $100 — S. J. Poš
ka; $60 — A. A. Fabricius; $50 —
J. O. Gustainiai, O. Mašalas, J. A. 
Sokol; klierikų fondui: $100 — J. 
Žilinskienė; $50 — J. B. Maziliaus
kai; vyskupo fondui: $200 — Ir. 
Ehlers; Relig. šalpai: $100 — A. 
Matulionienė; $50 — S. M. Bušins- 
kai, B. K. Žutautai, E. S. Čepai, 
A. M. Bumbuliai, E. Ažubalienė,
K. B. Čepaičiai, J. B. Danaičiai, 
A. Bražys, I. M. Ehlers, O. Juodi- 
šienė, A. Gurevičius, S. O. Dač- 
kai, S. Dabkus, B. J. Jonynai, A. 
Z., K. S. Lembertai, S. Petryla, 
J. Z. Stravinskai, M. Raškauskie- 
nė, J. B. Tamulioniai, V. O. Tasec- 
kai, J. M. Valaičiai, A. Žilėnas.

— Mišios balandžio 3, Velykos, 
8.30 v.r. — už a.a. Motiejų Pliop- 
lį, 9.20 v.r. už Leskauskų ir Mor
kūnų šelm. mir., 10.15 .v.r. — už 
Slapšių šeim. mir. ir Mickevičių 
šeim. mir., 11.30 v.r. — už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, 7 v.v. 
Mišių nebus.

Dr. Emilija Jasevičiūtė, ži
noma visuomenės veikėja, mi
rė kovo 21, pirmadienį. Palai
dota kovo 26, šeštadienį, Thun
der Bay, Ont.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas Didįjį penk
tadienį ir Velykų sekmadienį 
bus uždarytas.

Kanados paštas praneša, 
kad Didįjį penktadienį ir Vely
kų pirmadienį visos pašto įstai
gos bus uždarytos ir laiškai 
nenešiojami.

“Paramos” darbo valandos 
Didžiąją savaitę: D. ketvirta
dienį 9.30 v.r. — 8 v.v., D. penk
tadienį — uždaryta, D. šešta
dienį 9 v.r. — 1 v.p.p., Velykų 
pirmadienį, balandžio 4, užda
ryta. Vedėjas

Tradicinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos balius - balandžio 9, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Gausi laimikiais loteri
ja, lietuviški valgiai, geras or
kestras, šokiai. Bilietai gauna
mi “TŽ” administracijoje, po 
pamaldų Anapilyje ir Prisikė
limo parapijos salėje po 10.15 
v.r. Mišių.

KLB švietimo komisija kvie
čia visus mokytojus, lietuviško 
švietimo darbą dirbusius bei 
dirbančius asmenis į mokyto
jų suvažiavimą Toronte, Lietu
vių namų patalpose, 1573 Bloor 
St. W., balandžio 9, šeštadienį. 
9 v. r. registracija, 9.30 v.r. dr. 
I. Maziliauskienės paskaita. 
Po to diskusijos, klausimai ir 
ateities darbų svarstymai iki 
3 v.p.p.

Toronto vyrų choras “Aras” 
balandžio 30 minės savo veik
los dešimtmetį. Ta proga įvyks 
iškilmingas pasirodymas Lie
tuvių namuose. Po koncerto 
bus vakarienė bei šokiai. Kvie
čiama visuomenė užsisakyti 
bilietus iš anksto, nes vietų 
skaičius prie stalų ribotas. 
Kviečiami visi buvusieji cho
ristai atsilankyti į choro iš
kilmes ir kartu atšvęsti su
kaktį.

&

l\v tik namui, 
bet ir Jūsų ateitis

LIETUVIS 63 metų amžiaus įieš
ko gyvenimo draugės. Į laiškus at
sakysiu ir paslaptį išlaikysiu. Ra
šyti Kostui, “Tėviškės žiburių” 
adresu.

Išspaudos vakaras
balandžio 9, Atvelykio šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje.
Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite savo 
dainomis pagarsėjusį Los Angeles vyrų 
kvartetą su akompaniatore R. Apeikyte.

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

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

PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamin

tais valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

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

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia — Tėviškės žiburių” leidėjai

Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 10, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas

ST>L>S
Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekmadieniais ir LN raštinėje tel. 532-3311.

MONTREAL

įvairiausias velykinis maistas: kumpiai, žąsys, kalakutai, 
paršiukai, pyragai, margučiai, vynas ir kt.
Programoje Toronto “Sutartinė"; Hamiltono kanklininkės 
ir Velykų senelė. Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu 
paremti lietuviškus papročius išeivijoje.

Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

Balandžio 9-10 d. d. Toronto Lietuvių namų Gedimino pilies menėje &

Parodą rengia-
Toronto Lietuvių namų 'S 
moterų būrelis (re

akmens dirbiniu
įk v . .
į®) Parodos atidarymas balandžio 9, šeštadienį, 4 v.
Ž) Sekmadienį paroda veiks nuo 10 v.r. iki 7 v.v.
(X Prašome visus atsilankyti ir pasigrožėti 

šio gabaus menininko darbais.

MOKAME UŽ VISĄ SUMĄ PINIGŲ LAIKOMŲ 
KASDIENINIŲ PALŪKANŲ TAUPYMO SĄSKAITOJE

- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvienos dienos balansą ir prira
šomos į taupytojų sąskaitas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną

- Santaupas į šią sąskaitą galima įdėti arba iš jos išsiimti bet kada

- Aukštesnės palūkanos. Geros taupymo sąlygos

TAUPYKITE SAVAME KREDITO KOOPERATYVE!

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
prašo visus narius, gyvenan
čius Toronte arba kaiminys- 
tėje, užeiti darbo valandomis 
ir pasiimti 25-mečio leidinį. 
Daugelis jį jau pasiėmė meti
nio susirinkimo metu. Anapilio 
skyriaus nariai prašomi leidi
nį atsiimti sekmadieniais iš 
V. Bačėno vedamo bankelio sky
riaus. Gyvenantiems toliau už 
Toronto ribų leidinį pasiųsi
me paštu.

Ontario sveikatos ministerė 
Elinor Caplan kovo 22 d. su
kvietė spaudos atstovus ir pra
nešė apie plintančią AIDS li
gą. Sveikatos ministerija pa
skyrė $7,000,000 tos ligos per
spėjimui ir išaiškinimui visuo
menei per spaudą, radiją, tele
viziją ir mokyklas. Teko paste
bėti, kad visoje reklamoje yra 
aiškinama apie technišką apsi
saugojimą nuo tos ligos, bet 
niekur neskatinama, kad tik
riausia apsisaugojimo priemo
nė yra moralus gyvenimas. 
Šia liga daugiausia užsikre
čia lytiškai santykiaudami. 
Kaip Dievas baudė gyvatėmis, 
netikinčius žydus dykumoje, 
tik žvilgsnis į iškeltą varinį 
žaltį juos išgelbėdavo, taip 
dabar Dievas baudžia šia liga 
lytiškai ištvirkaujančius. Tik
riausias vaistas nuo šios ligos 
yra moralus gyvenimas ir 
žvilgsnis į Dievą. V.M.

Save Time & Money jŽBfa*

INCOMEiM"
TAX
TRO
.NIX,

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

A. a. Juliaus Klypo prisimi
nimui Jonas Kažukauskas 
“TŽ” aukojo $20.00.

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui yra įsteigtas 1985 m. 
jo tėvų, sesers ir artimųjų 
draugų stipendijos fondas, ku
riuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen
tai, siekiantys magistro arba 
doktorato laipsnio iš griežtų
jų mokslų. Platesnė informa
cija su prašymų formomis gau

nama šiuo adresu: Kristina Mar- 
tinkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, 
IL 60629, USA. Prašymų 
formos turi būti grąžintos iki 
gegužės 20,1988.

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

Juozinių minėjimas, kurį ren
gia “Neringos” šaulių kuopa, jau 
virto tradicija. Ir šiais metais 
klebono kun. Juozo Aranausko, 
Juozų ir Juzių vardinės buvo pa
minėtos kovo 20 d. AV parapijos 
salėje. Visą minėjimą labai sklan
džiai pravedė Aldona Urbonavi
čienė, pasveikindama ne tik savo 
šaulių kuopos vardu, bet ir sumi
nėdama visas lietuviškas organi
zacijas, kurios jungėsi prie šio 
sveikinimo. Tik sol. Ant. Keblys 
trumpai kalbėjo parapijos choro 
vardu ir pakvietė visus dalyvius 
sugiedoti Juozams “Ilgiausių me
tų”. Trumpą dainų ir šokių progra
mą atliko Montrealio lituanisti
nės mokyklos mokiniai. Šia pro
grama visi dalyviai labai nuošir

džiai džiaugėsi. Kun. J. Aranaus- 
kas padėkojo šauliams už šį ren
ginį, mokiniams už gražiai atlik
tą programą ir palaimino visus su
sirinkusius bei valgius, kuriuos 
išradingos šeimininkės buvo pa- 
ruošiusios. Vaišių metu buvo pra
vesta loterija, kuri svečiams su
teikė džaugsmo. Dalyvių prisirin
ko pilnutėlė salė, kas šiuo metu 
pas mus retai pasitaiko.

AV parapijos komitetas yra 
nutaręs išdažyti šventovės vidų. 
Dabar yra j ieškoma rangovų.

A. a. Domicėlė Gražienė (Šalte
nytė), 77 m. amžiaus, mirė kovo 
16 d. Po pamaldų AV šventovėje 
kovo 18 d. palaikai sudeginti. Liū
di vyras, sūnus su šeima ir kiti ar
timieji bei draugai. B.S.

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.

perėmė
EDWIN JUCHNIEWICZ DRAUDOS ĮSTAIGĄ 

KĄ REIŠKIA LIETUVIAMS KLIENTAMS

DIDESNĖ DRAUDOS ĮSTAIGA

— Patarnavimo galimybės draudos srityje 
yra didesnės.

— Bendrai sakoma, kad važiuoti didesniu 
automobiliu ar plaukti didesniu laivu 
yra patogiau ir saugiau.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

TEL. 722-3545

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

MOKA UŽ:
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

Certifikatus ................. ....  83/4% Taupymo-special............... ... 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr. ... 5 %

1 metų ................. ....  8 % Taupymo-kasdienines..... ... 43/4%
180 d. - 364 d...........  7 %
120 d. - 179 d...........  63/4% Einamos sąsk......................... ... 41/2%

60 d. - 119 d...........  62/2% RRIF - RRSP - term................ 93/4%

30 d.- 59 d...........  6’/4% RRIF - RRSP - taup............. ... 6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 1O’/2%

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

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

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.

NAŠLĖ, turinti namą, ūkį ir auto
mobilį, jieško pensininko vairuo
tojo, kuris galėtų gyventi jos na
muose. Skambinti tel. 252-3009.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181


