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Didžioji ir mažoji spauda
Dėl milžiniškų tiražų, kasdieninių laidų ir populia

rumo esame įpratę gyvenamųjų kraštų dienraščius va
dinti didžiąja spauda. Savąją spaudą vadiname mažą
ja, greičiausiai dėl tų kiekybinių skirtumų. Tačiau žiū
rint grynai iš lietuviškojo gyvenimo pusės, ta mūsų ma
žoji spauda iš karto padidėja, pralenkia ir tą didžiąją, 
nes savo turiniu mums artima, mūsų gyvenimą apžvel
gianti, mūsų problemomis besirūpinanti, mums vieniems 
suprantama, ir tai ne tik kalbiniu atžvilgiu, bet svarbiau
sia - savo dvasia. Nuo tos spaudos nusigręžti, reikštų nu
eiti ir nuo lietuviškojo kelio, pakeisti savo gyvenimą iš 
esmės, kas, kaip pavyzdžiai rodo, nėra jau taip lengva. 
Taigi, kol išeivija gyva, reikia jai ir savos spaudos, ku
ri savo ruožtu ir pačią išeiviją stiprina. Bet tas, rodos, 
savaime suprantamas dalykas nėra jau taip paprastas. 
Išlaikyti savąją spaudą reikia labai daug sutelktinių 
pastangų. Reikia redaktorių, bendradarbių, skaitytojų 
ir lėšų. O iš kitos pusės ir tų lėšų daugiau atsiranda, kai 
spauda progresuoja, turinio atžvilgiu išlaiko tinkamą 
balansą, tampa visuotinesne, įdomesne, taipgi be rim
tesnių priekaištų ir kalbos atžvilgiu.

TIAČIAU netolimos ateities pats svarbiausias bend
rinis rūpestis bus pamainos klausimas: kas pakeis 
tą ar kitą redaktorių, kas suras naujų bendradar
bių ir skaitytojų, kaip ir kiek spaudos darbuosna įsijungs 

čia užaugęs jaunimas? Tai klausimai, kuriems šiandien, 
rodos, nėra aiškesnių atsakymų. Bet jie vis dėlto netu
rėtų virsti tamsiais debesimis, uždengiančiais savo spau
dos šviesą. Reikia nepamiršti, kad laisvėjimo prošvais
tės plačiu mastu jau ima sklaidyti baisiųjų uždangų sie
nas. Su viltimi reikia laukti - kas bus toliau. Ir ne tik lauk
ti. Spaudos darbuotojų uždavinys - savąja plunksna pri
sidėti, kad tose uždangų sienose plyšiai vis platėtų. Spau
dos žmonėms negali nerūpėti politiniai vingiai ir posū
kiai, nors ir kitose srityse reikia minčių, nuomonių ir 
nuolatinio budėjimo. Neužtenka būti stebėtojais ir in
formatoriais. įvairių klausimų nagrinėjimas, diskusinės 
mintys ir bandymai problemas spręsti savosios spaudos 
puslapiuose turėtų tapti vis stiprėjančiu indėliu šako
tame visos veiklos gyvenime. Skaitytojų pasisakymai, 
laiškai redakcijoms ir aplamai atviresnės mintys kone 
visų yra mėgstamos ir skaitomos.

TAIPGI savosios spaudos tarpe turime ir atskiros 
atviro žodžio periodikos. Ir su tuo atvirumu iš tik
rųjų yra viskas gerai, kol neprarandama lygsva
ros. O ją išlaikyti ne kiekvienas gali arba nori. Natūra

lu, kad daugumas veikiančiųjų išeivių yra labai jautrūs 
savo pastangų atžvilgiu. Bet kokia šališkesnė jų kritika 
kelia abejonių ir dėl pačių rašinių tikslo. Todėl čia ša
lia atvirumo turėtų eiti ir atsargumas. Tai ne baimė, bet 
taktika, kuri reikalinga vienybės išlaikymui. Užgaulus, 
nors ir atviras žodis nepsitarnauja išeivijos veiklai. At
virkščiai - ją skaldo, kai kada net aštriais sroviškumo 
kirviais. Yra atvejų, kai geriau tyla, negu atviras žodis. 
Santūri, pozityvi savikritika - ne skaldymui ir jėgų silp
ninimui. Tuo pasirūpina okupuotos Lietuvos specialis
tai. Mūsų atviras žodis - dalykų peržiūrėjimui, naujų ke
lių jieškojimui, vienybės stiprinimui, neaiškumų šali
nimui. Mūsų spauda, tik tokia linkme eidama, gali tikė
tis platesnio pritarimo. Č.S.

Pasaulio įvykiai
VELYKŲ ŠVENTES JERUZALĖJE IR BETLIEJUJE SUDRUMSTĖ 
nesibaigiantys Izraelio karių susidūrimai su maištaujančiais 
palestiniečių paaugliais vakarinėje Jordano pakrantėje ir Ga
zos juostoje. Velykų savaitgalio metu ten nuo 1987 m. gruodžio 
9 d. žuvusių palestiniečių skaičius pasiekė 133, o tame laikotar
pyje buvo nušautas tik vienas Izraelio karys. Žuvusiųjų santy
kis 133:1 liudija didžiulę gerai ginkluotų Izraelio karių persvarą. 
Juodžiausia diena tapo Didysis šeštadienis, kai nuo karių šūvių 
krito net šeši palestiniečiai: trys Gazos juostoje ir trys vakari
nėje Jordano pakrantėje, įskaitant vieną, kuris piligrimų aki
vaizdoje buvo nušautas Betliejuje. Įtampą sustiprino Izraelio 
karių įvykdytas visiškas okupuotų sričių izoliavimas trim die

KANADOS ĮVYKIAI

Skirtinga politika ateiviams
Kanados teisingumo ministe- 

rio R. Hnatyshyno pranešimu, 
vyriausybė nori grąžinti Olan- 
dijon Britų Kolumbijos uni
versiteto botanikos prof. J. 
Luitjensą, kurį S. Wiesentha- 
lio centras Los Angeles mies
te laiko kariniu nacių nusi
kaltėliu. Esą jis bendradar
biavo su Olandiją okupavu
siais vokiečiais Groningeno 
provincijoje, yra atsakingas 
už vieno olandų pogrindinin
ko ir vieno vokiečių dezertyro 
nužudymą. J. Luitjensas poka
ryje iš Olandijos pasitraukė 
Paragvajun, o iš ten 1961 m. 
atvyko Kanadon ir apsigyveno 
Vankuveryje. Olandijos teis
mas jį pripažino kaltu prieš 
vokiečius kovojusių pogrin
dininkų- išdavimais. Kanada 
tada atsisakė J. Luitjensą ati
duoti Olandijai, nes politinė 
išdavystė čia nelaikoma grąži
nimo nusipelniusiu nusikal
timu. Teisingumo ministeris 
R. Hnatyshynas atsisakė pa
teikti daugiau duomenų apie 
dabar vyriausybės pradėtus 
veiksmus, kad jie nepakenk
tų J. Luitjenso bylai. Pirmiau
sia iš jo norima atimti Kana
dos pilietybę dėl įvažiavimo 
dokumentuose nuslėptų ryšių 
su naciais, o tada ištremti iš 
Kanados.

Kitaip pasielgta Montrealy- 
je su 1987 m. lapkričio 8 d. su
laikytu ateiviu iš Meksikos 
Zakariju Cruzu, kai paaiškėjo, 
kad jis 1977-82 m. priklausė 
geriausiai parašiutininkų bri
gadai, kuri Meksikos mieste 
šaudė iš kalėjimų paimtus civi
lius gyventojus. Z. Cruzas pri
sipažino dalyvavęs šaudyme, 
nes reikėjo vykdyti kariuome
nės vadų įsakymą. Panašiai ka
daise teisinosi ir vokiečiai: 
“Befehl ist Befehl” (Įsakymas 
yra įsakymas). Tačiau įsakymų 
vykdymas nuo kartuvių kilpos 
neišgelbėjo net ir Niurnbergo 
tribunole atsidūrusių aukštų
jų pareigūnų. Apeliacinė Ka
nados imigracijos taryba ne 
tik išteisino čia atykusį Mek
sikos kariuomenės dezertyrą 
Z. Cruzą, bet ir jam pripažino 
politinio pabėgėlio teises.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
palestiniečio M. Mohamado 
nelegalus atvykimas Kanadon 
1987 m. pradžioje. Esą jis nu
slėpė kriminalinius savo veiks
mus: Izraelio keleivinio “EI 
Al” lėktuvo puolimą Atėnų ora- 
uostyje 1968 m., vieno izraeli
to keleivio nužudymą. Graiki
jos teismas M. Mohamadą 1970 
m. nuteisė kalėti 17 metų, bet 
sekančiais metais iškeitė į pa

po šaltos ir niūrios žiemos atsiskleidžia pirmieji pavasario žiedai Nuotr. E. Petrausko

PRANEŠIMAS IS V. VOKIETIJOS

Neramu Baltijos kraštuose
A. LEMBERGAS

Vakarų Vokietijos laikraš
čių iškarpų biuras surinko ne
mažą pluoštą straipsnelių ir 
straipsnių, kurie pasirodė nuo 
sausio 29 iki vasario 19. Juos 
ir mėginsime čia apžvelgti. Ga
lima iš karto pažymėti, kad per 
šį laikotarpį daugiausia apie 
Lietuvą rašė Vakarų Berlyno 
dienraštis Tagesspiegel. “Vėl 
demonstracija už nepriklauso
mybę Lietuvoje”, skelbė laik
raštis sausio 29. Pasiremda
mas Niujorko lietuvių informa
cijos centro žiniomis, Berlyno 
lairkaštis rašė, kad apie 200 
žmonių Kapsuko mieste de
monstravo už nepriklauso
mybę.

Tarp protesto plakatų bu
vo raginimas atitraukti tary
binę kariuomenę iš Lietuvos. 
Ten pat pranešama apie pasi
rengimus minėti Vasario 16. 
Sausio 30 šią žinią paskelbė ir 
Wuerzburgo Allgemeine Sonn- 
tags-Zeitung bei katalikų tris- 
kartsavaitinis laikraštis Deut
sche Tagespost. Tą pačią die
ną Tagesspiegel ir Neue Osna- 
bruecker Zeitung išspausdino 
Reuterio žinią apie Pravdos 
nepasitenkinimą stiprėjančio
mis tautiškumo ir religingumo 
nuotaikomis Lietuvoje. Pravda 
kritikavo Lietuvos intelektua
lus, kad jie blogam naudoja at
virumo politiką ir neigia par
tijos nuopelnus Lietuvos kul
tūros gyvenime.

Valdžios nerimas 
Lietuvoje

Vasario 4 apie Petro Gražu
lio nuteisimą ir sumušimą teis
me bei milicininkų žiaurų el
gesį su žmonėmis prie teismo 
rašė Miuncheno Sued- 
deutsche Zeitung, Buxtehu
des ir Stadės laikraščiai, ta
čiau visi trys klaidingai skel
bė, jog tai įvyko Vilniuje. Va
sario 5 šveicarų Neue Zuer- 
cher Zeitung teisingai nuro- 

lestiniečių laikytus įkaitus. 
M. Mohamadas teisinasi, kad 
šiuose mainuose Graikija jam 
suteikė pilną amnestiją. Tad 
1987 m., įvažiuodamas Kana
don, jis savęs nelaikė krimi
naliniu nusikaltėliu. Kanados 
vyriausybė nedelsdama pradė
jo bylą, siekiančią M. Mohama
do ištrėmimo, o jo gynėjai rei
kalauja politinės globos, ku
rią gauna daugelis kitų atei
vių, net ir civilius gyventojus 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

dė, kad Gražulis buvo teisia
mas Kapsuke. Plačiau apie 

.^Gražulio teisn'Įj dar rašė Deut
sche Tagespost vasario 11. Ta
gesspiegel vasario 5 rašė apie 
išeivių lietuvių vyskupo Pau
liaus Baltakio raginimą pas
ninkais ir malda paminėti Va
sario 16. Laikraštis ten pat pra
nešė iš disidentų gautą žinią, 
kad valdžia ketina šios šven
tės proga įvesti Lietuvoje ne
paprastą padėtį nuo vasario 10 
iki 22. Vasario 10 Tagesspiegel 
rašė, kad tarybinė valdžia 
įspėjo Lietuvos katalikų bend
riją ir kunigus dėl rengiamų 
Vasario 16-sios minėjimų. Va
sario 11 laikraštyje Deutsche 
Tagespost pasirodė žurna
listės Diethild Treffert straips
nis apie valdžios nerimą Lietu
voje ir teisių gynėjų planus pa
minėti nepriklausomybės die
ną. Čia rašoma apie kratą pas 
Petrą Cidziką, iš kurio paim
ta peticija Gorbačiovui, cituo
jama Nijolė Sadūnaitė.

Sovietai grasina
Vasario 13 dienraštis Welt 

paskelbė savo bendradarbio 
Carlo Gustafo Stroehmo straips
nį iš Vienos: “Maskva grūmoja 
tarybine jėga Baltijos kraštų 
nacionalistams - opozicija Lie
tuvoje planuoja manifestaci
jas - estai steigia Nepriklau
somybės partiją”. Rašydamas 
apie daugėjančius nerimo ir 
pasipriešinimo ženklus Bal
tijos kraštuose, apžvalginin
kas mini tarybinės Eltos įspė
jimą nedrumsti viešosios tvar
kos ir cituoja Tassą apie “ma
žas ekstremistų grupes”, ku
rios “žaidžia lietuvių tautinės 
garbės jausmais”. Tie ekstre
mistai esą nepaiso, jog lietu
vių tauta pasirinkusi socializ
mo kelią. Rašoma apie perspė
jimus Lietuvos katalikų bend
rijai, kad jos šventovių negali
ma naudoti “nereliginiams tiks
lams”, kad prieš nacionalis
tus aštriai kalbėjo į Vilnių at
vykęs Gromyka.

Vasario 15 laikraštis Frank
furter Rundschau perdavė 
Reuterio pranešimą, kad Mask
va kaltina Vakarus už neramu
mų kurstymą Baltijos kraštuo
se. Cituojamas Tasso išplatin
tas tarybinės Eltos komenta
ras, smerkiantis Amerikos pre
zidentą ir Kongresą dėl Vasa
rio 16 minėjimo. Tą patį Reute
rio pranešimą vasario 16 pa
kartojo Vakarų Berlyno Tages
spiegel. Bavarijos laikraščiai 

Muencher Merkur ir Ober- 
bayerischer Volksblatt perda
vė žinią apie laukiamas mani
festacijas Lietuvoje, apie griež
tas valdžios priemones Vilniu
je, vadovaujančių opozicinin- 
kų namų areštą. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung rašė apie 
masyvų kariuomenės telkimą 
Lietuvoje, panašiai kaip ir Ber
lyno Morgenpost, kuris pridė
jo, jog sekmadienį, emigrantų 
žiniomis, milicija išvaikiusi 
demonstrantus.

Baltijos kraštuose vyksta 
judėjimas

Dienraštis Welt paskelbė 
redakcinį straipsnį “Neramu 
Pabaltijy”. Straipsnis baigia
mas taip: “Kad dabar Balti
jos respublikose juda jėgos, 
kurios prisimena tolimus ne
priklausomybės laikus, tai 
stato sovietus prieš ypatingą 
dilemą. Visur sakoma, kad 
Maskva turi pasitraukti ir pa
sitrauks iš Afganistano. Čia 
būtų galima paklausti: Kodėl 
tik iš Afganistano?”.

Daugiausia žinių apie Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę Vakarų Vokietijos spaudo
je pasirodė vasario 17. Tą die
ną Lietuvą paminėjo 21 vokie
čių laikraštis. Trylika iš jų 
persispausdinio keturiolikos 
eilučių pranešimą iš Stock- 
holmo, kad milicijos pajėgos 
Vilniuje ir Kaune iš anksto 
sutrukdė galimas antisovie- 
tines dmonstracijas.

Pirmieji pranešimai apie 
susidūrimus Lietuvoje pasi
rodė vokiečių spaudoje vasa
rio 18. Pranešė 13 laikraščių, 
tarp jų Sueddeutsche Zeitung 
ir Welt. Miuncheno Merkur, 
Frankfurto Allgemeine Zeitung 
rašė, kad daugiau kaip šimtas 
tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų 
minėjo nepriklausomybės die
ną sekmadienį. Berlyno laik
raščiai Bild ir Morgenpost pa
minėjo roko dainininkės Onos- 
Virginijos Šibonienės sulai
kymą.

Vasario 19 apie Lietuvos įvy
kius trumpai prašneko ir Rytų 
Berlyno organas Wahrheit 
antrašte “Reagano pasekėjai į 
Lietuvą neatvyko”. Laikraštis 
paskelbė Tasso išplatintą vi
daus reikalų ministerio Li
sausko pranešimą, kad “anti- 
sovietinė akcija visiškai su
žlugo” ir buvo laikinai sulai
kyti 32 asmenys. Tą pranešė ir 
Tagesspiegel bei Sueddeut
sche Zeitung. 

nom. Judėjimo teisės neteko 
850.000 palestiniečių vakari
nėje Jordano pakrantėje ir 
650.000 Gazos juostoje. Izolia
cija buvo tikimasi sustabdyti 
dvyliktąsias Žemės dienos 
demonstracijas, primenančias 
1976 m. Tada demonstracijose 
prieš Izraelio vyriausybės vyk
domą arabų žemių konfiskavi
mą buvo nušauti šeši demonst
rantai. Okupuotų sričių izolia
vimas sukliudė bendras jose 
gyvenančių palestiniečių ir Iz
raelio arabų demonstracijas. 
Menkų Izraelyje gyenančių 
arabų demonstracijų tebuvo 
susilaukta šiaurinėje krašto 
dalyje. Tačiau okupuotų sri
čių gyventojus suerzino ten 
įsikūrusių žydų judėjimo lais
vės nepalietę izoliacijos varž
tai, skirti tik palestiniečiams. 
Okupuotų sričių izoliacija bu
vo atšaukta prieš Velykas, kad 
nebūtų suvaržyti iš užsienio at
važiuojantys piligrimai, bet jų 
šiemet atvyko labai mažas skai
čių.; Kai velykiniai r e na
giniai buvo atšaukti dėl tebe
vykstančių susidūrimų tarp Iz
raelio karių ir palestiniečių.

Antroji viešnagė
Pirmą Velykų dieną Izrae- 

lin antrą kartą vieno mėnesio 
laikotarpyje atskrido JAV 
valstybės sekr. G. Shultzas vėl 
siūlyti tarptautinės konferen
cijos, dalinės savivaldos pa
lestiniečiams vakarinėje Jor
dano pakrantėje ir Gazos juos
toje, bent dalinio Izraelio ka
riuomenės pasitraukimo iš 
okupuotų sričių. G. Shultzo 
planui pritaria taikos siekian
tis darbiečių vadas Š. Peresas, 
buvęs koalicinės Izraelio vy
riausybės premjeras, dabarti
nis užsienio reikalų ministe
ris. Tą planą griežtai atmetė 
dabartinis Izraelio premjeras 
J. Šamiras, kietosios linijos 
šalininkas, apsilankęs Vašing
tone ir susitikęs su prez. R. 
Reaganu. Premjerui J. Šamirui 
rūpi išsaugoti ir prie Izrae
lio prijungti 1967 m. kare oku
puotas sritis, kurias jis laiko 
istorine Izraelio teritorija. G. 
Shultzas šį kartą lankėsi pas 
popiežių Joną-Paulių II ir ga
vo jo pilną pritarimą tarptau
tinei konferencijai su draugiš
ka pastaba, kad reikia užtikrin
ti ne tik Izraelio saugumą, bet 
ir ten gyvenančių palestinie
čių teises. G. Shultzas lankysis 
ir arabų valstybėse.

Šiame numeryje:
Didžioji ir mažoji spauda

Nusigręžti nuo savo spaudos, reikštų nueiti nuo lietuviško kelio
Neramu Baltijos kraštuose

Apie okupuotas Baltijos valstybes nemažai rašė vokiečių spauda
Ruoškime tautą laisvės atgimimui

Prof. V. Skuodžio kalba per “Laisvosios Europos” radiją į Lietuvą
Aštuntosios tautinių šokių šventės belaukiant

Kas paskatino nepriklausomoj Lietuvoj atgaivinti tautinius šokius
Nebijo nei kančių, nei mirties

Kodėl Petras Gražulis atsisako tarnauti sovietų kariuomenėje
Gresia pavojus sustingti

Kritika politinėje ir visuomeninėje veikloje neišvengiama
Daugiakultūrė konferencija

Stipriai buvo atstovauta Kanados Lietuvių Bendruomenei
Toronto Lietuvių namai ruošiasi naujai statybai 

Planuojami Toronto lietuvių slaugos namai
Maskvos viešbutyje

Kelionės įspūdžiai iš apsakymo “Gentainiai”
“Aukurai ir altoriai”

Lietuvos krikštas Anatolijaus Kairio poezijos knygoje

Karo paliaubos
Artėjant Velykoms, staiga 

pajudėjo Kosta Rikos prez. O. 
Arijo paruoštas taikos planas 
Centrinei Amerikai. Kosta Ri
kos pasienio teritorijoje su
sitikę Nikaragvos marksisti
nės valdžios ir ją nuversti sie
kiančių partizanų atstovai pa
sirašė balandžio 1 d. pradė
tas karo paliaubas dviem mė
nesiam. Partizanai sutiko per
sikelti į jiems numatytas sri
tis, kur jų nepuls marksistinio 
prez. D. Ortegos kariuomenės 
daliniai. Paliaubas prižiūrės 
Nikaragvos katalikų vadas kar
dinolas Miguelis Obando y Bra
vo ir Amerikos valstybių orga
nizacijos sekr. J. B. Soaresas. 
Prez. D. Ortega įsipareigojo 
paskelbti amnestiją prieš jo re
žimą kovojusiems partizanams 
ir politiniams kaliniams. Ni
karagvos kalėjimuose yra 1.400 
buvusių partizanų ir 1.800 tau
tinės gvardijos karių, ten pa
tekusių 1979 m., kai sandinis- 
tai nuvertė A. Somozos dikta
tūrą. Pažadėtos amnestijos įsta
tymą 82:2 balsų santykiu pa
tvirtino prez. D. Ortegos mark
sistinio režimo parlamentas. 
Laisvę turėtų atgauti apie 3.300 
politinių kalinių. Amnestijos 
programa pradėta šimto kali
nių išleidimu iš kalėjimo. Par
tizanų vadai A. Coleras ir A. 
Cazaras prisipažino, kad karo 
paliaubas juos privertė pasi
rašyti JAV kongreso sustabdy
ta $30,5 milijono pagalba. Esą 
tada paaiškėjo, kad JAV kong
resas yra praradęs politinį ryž
tingumą, be kurio partizanų 
laukia neišvengiamas pralai
mėjimas.

Susitikimas Maskvoje
JAV prez. R. Reaganas pra

nešė, kad ketvirtasis jo susi
tikimas su kompartijos vadu M. 
Gorbačiovu įvyks Maskvoje ge
gužės 29 - birželio 2 d. d. Tai 
bus pirmasis prez. R. Reagano 
apsilankymas valstybėje, ku
rią jis dar palyginti neseniai 
buvo pavadinęs “blogio impe
rija”. G. Fordas buvo paskuti
nis JAV prezidentas, apsilan
kęs Sovietų Sąjungos teritori
joje. Jis 1974 m. Vladivostoke 
susitiko su anuometiniu sovie
tų kompartijos vadu L. Brežne
vu. Prez. R. Reaganas vis dar 
gyvena viltimi, kad Maskvoje 
bus pasirašyta branduolinių 
ginklų sutartis.
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Ruoškime tautą laisvės atgavimui
Buvusio sovietų kalinio ir laisvės kovotojo prof. Vyt. Skuodžio 
žodis, pasakytas per “Laisvosios Europos” radiją Vasario 16 proga

Tautinių šokių grupė “Rūta” Denveryje, JAV, ir jos vadovai pasirengę dalyvauti VIH-toje tautinių šokių šven
tėje, 1988 metų liepos 3 dieną Hamiltone

AfA 
SOFIJAI BILEVIČIENEI

mirus,
dukras - DANUTĘ DANIENĘ ir BIRUTĘ VILČINS-
KIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

Danutė ir Antanas Barkauskai

Aštuntosios tautinių šokių šventės belaukiant

MIELOS SESĖS IR BROLIAI 
LIETUVIAI,

Su begaline meile ir dėkin
gumu prisimenu jus visus, ku
rie tiesioginiu ir netiesiogi
niu būdu tiek daug dvasinės 
stiprybės man suteikėte per 
visus tuos 7-rius rimty išban
dymų metus, kuriuos teko pra
leisti kalėjimuose ir lageryje.

Tai, kad aš ir mano bendra- 
byliai Gintautas Iešmantas ir 
Povilas Pečeliūnas Lietuvoje 
daugumos buvome suprasti ir 
pateisinti, mums buvo didžiau
sias atlyginimas už mūsų aukų 
Tėvynei.

Sunku man buvo vėl palikti 
Tėvynę. Tačiau ir išeivijoje 
aš atsidūriau ne tam, kad čia 
būčiau jieškojęs ramaus ir pa
togaus gyvenimo. Idealai, už
grūdinti kalėjimuose, pasilie
ka amžini.

Šiandienų karštai sveikinu 
jus visus su 70-jų Laisvosios 
Lietuvos gimtadieniu. Ne dėl 
mūsų, t. y., lietuvių, kaltės 
Tėvynė ir tauta vėl neteko lais
vės. Todėl lai niekada neaplei
džia mūsų viltis, jog kada nors, 
vėl susiklosčius tam tikroms, 
gal net visai nelauktoms ir ne
tikėtoms aplinkybėms, — Lie
tuva vėl taps laisva, kaip tai 
įvyko prieš 70 metų.

Mes visi, sųžinės ir tautinės 
savigarbos nepraradę lietu
viai, tikime, jog Lietuva vėl 
bus laisva; kitaip nebūtų akty
vios išeivijos lietuvių veik
los, nebūtų stipraus religinio 
ir tautinio judėjimo Lietuvoje, 
kurį aš suprantu^kaip pralai
mėjusių, tačiau nenugalėtų 
Lietuvos partizanų kovos tųsų. 
Tai taiki kova už tikėjimo 
laisvę, už žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių įgyvendi
nimą, pagaliau, už teisę Lie
tuvai atsiskirti nuo Sovietų 
Sųjungos. Ir visa toji taiki 
kova yra visiškai pateisinama 
Sovietų Sųjungos įsipareigo
jimais tarptautinės teisės ir 
diplomatijos srityje, o taip 
pat jos pačios konstitucija.

Dabar yra labai svarbu, kad 
visiems lietuviams būtų ge
rai žinomas dviejų didžiausių 
karo nusikaltėlių — Stalino ir 
Hitlerio susitarimas dėl Bal
tijos kraštų ir Lenkijos pasi
dalinimo, kuris buvo 1939 m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. apifor
mintas Molotovo ir Ribben- 
tropo pasirašytu sandėriu, 
su vėlesniais jo papildymais.

Šio mums, lietuviams, da
bar labai svarbaus dokumento 
šviesoje juokingai naivus at
rodo praėjusiųjų metų lapkri
čio 11 d. LTSR aukščiausios 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

tarybos pareiškimas, protes
tuojantis dėl to, kad JAV 
kongresas, senatas ir pats 
prezidentas “grubiai” kišasi 
į LTSR vidaus reikalus.

Šiuo metu daug daroma, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dabartinis, kaip aneksuotų 
kraštų padėties klausimas 
būtų perkeltas iš žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių 
lygio į regioninių konfliktų 
plotmę. Tačiau yra nuomonė, 
jog Baltijos kraštų klausimas 
surištas su pagrindiniu nesu
tarimu tarp JAV ir Sovietų 
Sųjungos dėl Europos padali
nimo ir kad tas nesutarimas 
yra svarbesnis už bet kokį 
regioninį konfliktų.

Čia, lietuvių išeivijoje, ati
džiai sekami visi įvykiai Lie
tuvoje. Apie juos plačiai in
formuojamas visas pasaulis. 
Dažnai prisimenami visi mū
sų politiniai kaliniai ir trem
tiniai. Visame pasaulyje di
džiulio dėmesio susilaukė pra
ėjusių metų rugpjūčio mėn. 23 
dienų taikios demonstracijos, 
vienu metu vykusios Vilniuje, 
Rygoje ir Taline. Taip pat stip
riai buvo reaguota dėl valdžios 
suorganizuoto teroristinio ak
to Nijėlės Sad^naitės, Roberj 
to Grigo ir kun. Roko Puzono 
atžvilgiu. Čia gerai žinomos 
provokacijos ir šantažas prieš 
rugpjūčio mėn. 23 d. demons
tracijos Vilniuje dalyvius. Pla
taus atgarsio susilaukė Petro 
Gražulio teismas. Visus čia la
bai sujaudino žinia, jog vasa
rio 6 dieną valdžios samdyti 
žmogžudžiai dienos metu gat
vėje užpuolė Nijolę Sadūnai- 
tę ir jų sumušė. Nijolė jau 
dabar pasaulyje yra laikoma 
legendine asmenybe.

Čia, lietuvių išeivijoje, la
bai reikalingi visi be išim
ties Lietuvos pogrindžio leidi
niai. Labai laukiami Andriu
kaičio “Kalti be kaltės” ir kitų 
atsiminimai.

Bendromis pastangomis ir 
jėgomis ruoškime visą lietu
vių tautą laisvės atgavimui. 
Vasario 16-ji diena lai visada 
pasilieka Lietuvos laisvės sim
boliu.

Ir tu, save laikantis lietuviu, 
tačiau dvasia ir veiksmais at
sidavęs Lietuvos pavergėjui, 
jeigu dar girdi sąžinės balsę, 
susimąstyk: kokią vietą tu už
imsi Lietuvos istorijoje? Tė
vynė tau atleis, jeigu tu pats 
pasmerksi savo nedorus dar
bus ir ką nors tikrai gero pa
darysi Lietuvai. Žinok ar ti
kėk, jog Lietuva tikrai kada 
nors vėl taps laisva ir nepri
klausoma valstybe.

G. BREICHMANIENĖ

Lietuvių tautinių šokių at
gimimas prasidėjo tik antra
me nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetyje. 1935 m. Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
ja gavo pakvietimą dalyvauti 
tarptautiniame festivalyje, ku
ris turėjo įvykti tų metų vasa
rą Britanijos Londone. Greitai 
buvo sudaryta aštuonių porų 
grupė iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų ir ministe
rijos tarnautojų. Tačiau nie
kas nežinojo ką reikėtų šokti. 
Iki to laiko tebuvo žinomi — 
Suktinis, Noriu miego ir Klum
pakojis. Tie šokiai turėjo tik 
vieną ar dvi figūras, kurios bu
vo kartojamos, kol šokėjai pa
vargdavo. Dr. J. Balio patari
mu, A. Rūgytė ir A. Liutkus nu
vyko į Kupiškį ir ten iš kaimo 
žmonių užsirašė keletą šokių 
figūrų bei melodijų. Pagal žmo
nių pasakojimus šiek tiek pra
plėtė šokius, parašė muzikos 
gaidas ir, išmokę šokti, birže
lio mėnesį išvyko į Londoną. 
Pirmuose susitikimuose su ki
tų tautų šokėjais pamatė, kaip 
Lietuva atsilikusi savo folklo
ro atgaivinime. Tačiau reikia 
atminti, kad kitos Europos 
tautos džiaugėsi savo laisve, 
rūpinosi savo žmonių gerove 
bei kultūra, o , Lietuva nešė 
šimtmetinę vergijos naštą.

Didžiausiam visų nustebi
mui tie kuklūs kaimietiški šo
kiai buvo premijuoti. Iš 24 fes
tivalyje dalyvavusių tautų lie
tuviai laimėjo trečią vietą už 
Blezdingėlę, kuri sužavėjo vi
sus savo subtiliu grožiu. Dide
lį vaidmenį suvaidino ir mūsų 
turtingi, gražūs, skoningi (ypač 
merginų) tautiniai drabužiai, 
stilizuoti ir projektuoti dail. 
A. Tamošaičio. Labai palankūs 
ir gražūs atsiliepimai anglų 
spaudoje apie mūsų šokėjus 
nustebino visą Lietuvę. Prasi
dėjo visuotinis domėjimasis 
tautiniu šokiu, nes kiekvienas 
norėjo žinoti, kokie tie šokiai, 
kuriais taip susidomėjo sve
timtaučiai.

Prasidėjo jieškojimas naujų 
šokių ir jų užrašymas iš kaimo 
žmonių. Tai atlikdavo gimna
zijų mokiniai ir taip pat moky
tojai, ypač atostogų metu. Nuo 
1936 m. rudens tautiniai šokiai 
įvesti į gimnazijų programas 
dėstomuoju dalyku kūno kul
tūros pamokose, o taip pat ir 
į pavasariais vykstančias tarp 
gimnazijų varžybas. Surinkti 
šokiai buvo bandomi atkurti, 
praplėsti ir pritaikyti scenai. 
Iš mažų detalių, vieno kito 
žingsnio ir melodijos buvo su
daromas visas šokis. Daugiau
sia pasidarbavo kūno kultū
ros mokytojai. Prasidėjo spon
taniškas atgimimas. Įvairios 
organizacijos savo susirinki
mus, sąskrydžius ir šventes 
praturtindavo šokiais. Trejų 
metų laikotarpyje buvo dar ke
letas išvykų į užsienį. Visur 
atsiliepimai buvo labai gražūs, 
skatinantys tautinį šokį kuo 
greičiau iš kaimų perkelti į 
sceną.

Pirmoji tautinių šokių šventė
1937 m. birželio 27-29 d.d. 

Kaune įvyko jaunalietuvių 
sporto organizacijos JSO są
skrydis veiklos dešimtmečiui 
paminėti. Suvažiavo jaunuo
liai iš visos Lietuvos ir pirmą 
kartą masiškai atliko Kepuri
nę, Tryptinį ir Kalvelį. Šoko 
448 jaunuoliai. Šis pasirody
mas laikomas istoriniu - pir
mąja tautinių šokių švente. Šo
kiams grojo pučiamųjų orkest
ras, diriguojamas Broniaus Jo
nušo. Šventei vadovavo kūno 
kultūros mokytoja Ant. Šlekie- 
nė. Šis pasirodymas buvo sėk

mingas, ir po to greitai sekė 
kiti panašūs renginiai.

1938 m. birželio mėn. Kūno 
kultūros rūmų aikštėje šoko 
400 berniukų ir mergaičių iš 
Jono Jablonskio ir Juozo Vo
kietaičio pradžios mokyklų 
Kaune. 1938 m. Pažaislyje tarp
tautinėje skaučių stovykloje J. 
Vaičiūnienė inscenizavo lie
tuviškas vestuves. 1939 m. bir
želio 24-26 d.d. Šaulių sąjunga 
minėjo savo veiklos dvidešimt
metį. Kūno kultūros rūmų aikš
tėje šoko apie 800 šokėjų. Jie 
pašoko Kubilą, Kalvelį, Šustą, 
Blezdingėlę ir pirmą kartą 
Oželį. Panaši šventė buvo su
ruošta Šiauliuose, kur daly
vavo skudutininkai ir chorai. 
Ir kituose Lietuvos miestuose 
vyko panašūs pasirodymai. 
Tautiniai šokiai staiga pasi
darė labai populiarūs. Atrodo, 
šoko visa Lietuva, nes susirin
kimai, sueigos, jaunimo šven
tės, sąskrydžiai ir panašūs su
sibūrimai buvo paįvairinami 
tautiniais šokiais. Šokiai bu
vo labai paprasti, trumpi, leng
vai išmokstami, bet repertua
ras labai ribotas. Daugiausia 
naujai atrastų šokių buvo pa
rodyta publikai per tarp gim
nazijų vykstančias varžybas.

Lietuvių diena Niujorke
Prasidėjus spontaniškam tau

tinių šokių atg&Simūi Lietiivo- 
jet nebuvo užmiršti ir išeiviai 
lietuviai Amerikoje. 1939 m. 
Niujorke vyko tarptautinė pa
roda. Lietuvai buvo skirta vie
na diena. Lietuviai norėjo kuo 
geriausiai pasirodyti. Užsie
nio reikalų ministerija išsiun
tė M. Baronaitę į Ameriką pa
ruošti šokėjų šiam pasirody
mui ir supažindinti Amerikos 
lietuvius su naujai atgimstan
čiais lietuviškais šokiais.

Lietuviams skirta diena bu
vo rugsėjo 10, sekmadienis. 
Šiai dienai organizuoti buvo 
sudarytas labai platus komite
tas. Jungtinį chorą (apie 3000 
sudarė 59 chorai, suvažiavę iš 
49 parapijų. Dirigavo J. Žile
vičius. Tautinių šokių progra
mą paruošė M. Baronaitė. Pro
gramoje suminėti šokiai: Ke
purinė, Sukčius, Mikita, Jon
kelis, Blezdingėlė, Kalvelis 
ir Kubilas. Spėjama, kad 50.000 
žiūrovų stebėjo šį lietuvių pa
sirodymą. Ta proga išleista 
programa anglų kalba apie 
Lietuvą (L.E.). Tai buvo gal pir
mas toks didelis lietuvių pa
sirodymas Amerikoje.

Liaudies ansamblis
Praėjus vos penkeriem me

tam po pirmos išvykos į Londo
ną, 1940 m. rudenį Vilniuje 
prie Valstybinės filharmoni
jos buvo įsteigtas Liaudies 
ansamblis. Jis turėjo tris ša

kas: liaudies instrumentų or
kestrą, chorą ir tautinius šo
kius. Truputį vėliau, kai buvo 
nutarta pavaizduoti ir lietuviš
kus papročius, pridėta ir vai
dybinė dalis. Visi nariai turė
jo mokėti dainuoti. Mažai bu
vo vien daininkų, nes tiek mo
terys, tiek vyrai mokėsi groti 
kokiu nors instrumentu. Jauni
mas, daugiausia Vilniaus uni
versiteto studentai, buvo šo
kėjai.

Ansamblis buvo ruošiamas 
būti profesionalais, nors dai
nininkų ir muzikantų eilėse 
buvo visai paprastų kaimie
čių. J. Švedui buvo labai sun
ku juos išmokyti skaityti gai
das. Dauguma jų dainavo ir 
grojo iš klausos. Jie buvo pa
rinkti dėl to, kad ateidami į 
ansamblį atsinešė su savim da
lį Lietuvos kaimo, jo papro
čius ir dainas. Ansambliui va
dovavo muzikas Jonas Švedas, 
visą savo amžių pašventęs Lie
tuvos meno populiarinimui. 
Jis daug pasišventimo ir mei
lės įdėjo tobulindamas įvai
rius instrumentus. Jo ranko
se piemenėlių birbynės, Sek
minių rageliai, lumzdeliai ir 
kiti instrumentai pragydo gra
žiausiomis melodijomis.

Tautinių šokių vienetui va
dovavo Vilniaus universiteto 
lektorė Marija Baronaitė. Vė
liau į ansamblį buvo pakvies- 
tąs' mn z." A.' 'Mikulskis 'Ir Gas
paras Velička, kuris rūpinosi 
vaidybine dalimi. Pirmasis 
koncertas įvyko 1941 m. kovo 
mėnesį.

Didelės nelaimės užgriuvo 
mūsų kraštą. Pergyvenę pir
mąją bolševikų okupaciją, ka
rą, sutikome vokiečių okupa
ciją, tikėdamiesi, kad ji bus 
tik laikina, švelnesnė. Iš pa
viršiaus žiūrint, atrodė, kad 

AfA 
HERTAI ŠMITAITEI-

BUMELIENEI
amžinam poilsiui užmerkus akis, 

jos vyrui, sūnui, seserims ir broliams su šeimomis, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Elena ir Pranas Žuliai

Joana ir Česius Kūrai

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
JURGIUI KALEINIKUI

iškeliavus amžinybėn, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo sūnus 
JURGĮ ir VYTĄ su šeimomis -

J. O. Ažubaliai
A. J. Bacevičiai
P. O. Derliūnai
A. O. Dzemionai

S. B. Prakapai
B. Degutis
J. J. Kamaičiai
J. B. Lapinskai

PADĖKA
Mūsų mylimam tėveliui

AfA PETRUI VENSLAUSKUI

Suvalkų trimkapyje mirus, 
sulaukėme paguodos iš draugų ir pažįstamų. Juos 
visus sunku būtų išvardinti, todėl norime nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie mums pareiškė užuojautą, už
prašė Mišias bei prisiminė velionį savo maldose.

Liūdinčios -

- dukros Marytė ir- Teklė

gyvenimas eina normalia vaga: 
veikė mokyklos, universitetai, 
opera, teatrai ir kita. Liaudies 
ansamblis taip pat dirbo labai 
produktyviai. Buvo paruošta 
koncertinė programa, kurią at
likdavo liaudies instrumentų 
orkestras, choras ir solistai. 
Antroje programos dalyje buvo 
atliekamas koks nors vaizde
lis jau visiems dalyviams ju
dant scenoje. Du geriausiai pa
vykę buvo Gasparo Veličkos 
lietuviškų vestuvių fragmen
tas ir Kazio Inčiūros “Joninės”. 
Čia buvo sujungnta daina, or
kestras, tautiniai šokiai ir vi
sa perpinta lietuviškais kai
mo papročiais.

Dar ir tada tautinių šokių 
repertuaras buvo labai mažas, 
ir vis buvo jieškoma naujų. Ma
rija Baronaitė repeticijų me
tu, žinodama vieną kitą žingsnį 
ir melodiją, bandė improvi
zuoti, - sukurti naują šokį.

(Bus daugiau)

PADĖKA

AfA JONAS ŠEFLERIS,
78 metų amžiaus, mirė kovo 6 dieną, palaidotas 

kovo 10 dieną Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą. Nuoširdžiai 
dėkoju klebonui kun. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui ir kun. 
L. Januškai, OFM, už kancelebracines Mišias, maldas koply
čioje ir religines apeigas kapinėse. Ačiū D. Rotkienei už 
giedojimą ir vargonavimą šventovėje.

Nuoširdus ačiū giminėms ir draugams už lankymą li
goninėje, dalyvavimą laidotuvėse, Mišių aukas, gėles ir 
pareiškusiems užuojautą. Ačiū karsto nešėjams, taip pat V. 
Birštonui ir p. Leverienei už maisto paruošimą ir visoms po
nioms už pyragus.

Ypatinga padėka broliui J. Žakevičiui, O. Tunaitienei, 
P. Kuliešiui už visokeriopą pagalbą sunkiose liūdesio va
landose.

Jis paliko liūdinčią žmoną, seseris - A. Jakūbauskienę 
su šeima Lietuvoje, M. Pužienę su šeima Australijoje ir ki
tus gimines Amerikoje.

Dar kartą visiems lietuviškas ačiū.
Nuliūdusi - žmona Marija

Canadian Srt jTIcmori als Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Nebijo nei kančių, nei mirties
Petro Gražulio atviras laiškas So v. Sąjungos gynybos ministeriui. Perduotas 

telefonu Algiui Klimaičiui Nijolės Sadūnaitės

Atsisako tarnauti 
Raudonojoj armijoj

(...) po įvykusios 1987 m. lap
kričio 18 demonstracijos, į Vil
niaus KGB buvo iškviestas Pet
ras Cidzikas. Ten jis buvo ba
ramas už dalyvavimą Rygos de
monstracijoje. KGB liepė per
duoti Nijolei Sadūnaitei, Vy
tautui Bogušiui, Antanui Ter
leckui, kad Lietuvoje 1988 me
tą vasario 16 jokios demonst
racijos nebus. Visus aktyviuo
sius izoliuosime, jeigu reikės, 
tuojau priverstiniam gydymui 
uždarysim. Kaip pavyzdys, kad 
tikintys jaunuoliai KGB Izo
liuojami nuo visuomenės prisi-
dengus kariniais apmokymais, 
yra Saulius Kelpšas, gyvenan
tis Kauno raj. Garliavoje, Pa
žangos 11. Kaip sąmongingas 
lietuvis ir katalikas, jis ima
mas į apmokymus reliiginių 
tautinių minėjimų, tikinčiųjų 
teismų metu. Buvo apmoky
muose ir lapkričio 1 d. minint 
Maironio 125 gimimo metines, 
taip pat sutinkant grįžus iš 
lagerio kun. Joną-Kastytį Ma
tulionį. Iš KGB darbuotojų pa
sakymų Petrui Cidzikui, visiš
kai pasidaro aiškus šaukimų į 
karinį apmokymą tikslas. Kari
nis komisariatas yra paklus
nus KGB tarnas vykdant jų 
slaptus ir klastingus sumany
mus. Iš Kapsuko miesto komi
sariato gavęs šaukimą 1988 m. 
sausio 5 vykti trims mėne
siams į specapmokymus supra
tau, kad pradėta ruoštis vasa
rio 16. Tai yra KGB patvarky
mas, todėl vykti į šiuos apmo
kymus atsisakau. Atsisakau ir 
dėl žemiau išvardintų prie
žasčių.

1. Valstybės persekiojami ti
kintieji, kalinami kunigai: Al
fonsas Svarinskas, Sigitas Tam- 
kevičius ir kiti; vysk. Julijo
nui Steponavičiui, kuris 28 me
tai be teismo nuosprendžio iš
tremtam į Žagarę, neleidžiama 
eiti vyskupo pareigų. Iš tikin
čiųjų atimta ir išniekinta daug 
bažnyčių. Ypač didelė skriau
da tikintiesiems padaryta ati
mant Lietuvos krikščionybės 
lopšį - Vilniaus katedrą, pa
verstą paveikslų galerija ir 
vienintelę Lietuvos ŠV. Kazi
miero bažnyčią, išniekinant 
ją, įsteigus joje ateizmo mu
ziejų. Kaip dar galime reika
lauti, kad tikintysis gintų to
kios valstybės interesus!

2. Reikalavimai, kuriuos bu
vau išdėstęs lapkričio 23 die
nos pareiškime tik svajonės ir 
iliuzijos. Nėra ko tikėtis, kad 
sovietinėje armijoje būtų skai
tomasi su tikinčiojo teisėmis. 
Yra pagrindo manyti, kad ap
mokymų metu su manimi gali 
būti klastingai susidorota. Tą 
įtarimą kelia dviejų jaunuo
lių, tarnavusių sovietinėje ar
mijoje, kurie ypatingai pasi
žymėjo savo sąmoningu tautiš
kumu, gražiu ir doru elgesiu 
bei giliu tikėjimu, neaiškūs 
mirties atvejai. Tai GRIŠKA1- 
ČIO Ričardo, Romo sūnaus, gy
venusio Kybartuose, Komjau
nimo 36 A, butas 54, nužudy
mas pakariant. Jis palaidotas

Telšių vyskupas ANTANAS VAIČIUS su ŠV. TĖVU. Vyskupas tada sakė: 
“Viena iš neužmirštamų akimirkų - Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus iškilmės Romoje”

Kybartuose 1987 metą spalio 29 
d. Taip pat SVINKŪNO Anta
no, Antano sūnaus, gyvenusio 
Alytaus rajone, Daugianų kai
me, nužudymas. Palaidotas 
Kriokialaukyje 1987 metą rug
pjūčio 17. Esą jie patys pasi
korę, bet jų kūną sunkūs suža
lojimai ir dūriai kelia abejo
nių. Taip pat savižudybė nesu
derinama su krikščionių mora
le. Kažkokia nematoma jėga 
slepia tikruosius kaltininkus. 
Žmonės viešai kalba, kad tai 
KGB darbas. Tikintieji sovie
tinėje kariuomenėje persekio
jami. Tai liudija Roberto Gri
go, Kiauklių parapijos zakris-
tijono pavyzdys. Ne kartą tar
nybos metu jis buvo mušamas, 
jam buvo grasinama mirtimi, 
(...) iš jo tyčiojamasi. Jam ser
gant dizenterija, keturias pa
ras buvo laikomas karceryje 
ant cementinių grindų, specia
liai negydant jo. Jis sako, kad 
su juo taip elgtis buvo KGB 
įsakyta. Man pačiam tarnau
jant privalomoje tarnyboje 
Podolske, 1977-79 metais bu
vau diskriminuojamas ir gra
sino susidoroti, jei viešai iš- 
pažinsiu tikėjimą. Buvo atim
tos religinės knygos. Pašali
nant iš puskarininkių mokyk
los, paaiškino, kad tikintysis 
puskarinkiu negali būti. Todėl 
buvau išvežtas į Brianską, 1270 
VSA darbo batalijoną. Kad ka
riuomenėje buvau pastoviai 
sekamas KGB, sužinojau iš 
draugo, kuris, kaip jis pats pa
sakojo, buvo KGB įpareigotas 
mane sekti. Jo nuomone, įpa
reigotų seklių buvo ir daugiau. 
Todėl įspėjo, kad ypatingai 
saugočiausi. Apie tai jis prašė, 
niekam nepasakoti, nes KGB 
jam už pasakymą skaudžiai at
keršytų. Todėl jo pavardės mi
nėti negaliu. Buvo bandoma 
mane nužudyti, siekiant su
daryti tam sąlygas, mane per
vedė dirbti į naują vietą, kur 
buvo sufabrikuotas nelaimin
gas atsitikimas, numetant iš 
viršaus and manęs pilną bido
ną, apie 30 kilogramų svorio 
verdančio (...). Ačiū Dievui, 
kad likau gyvas, tačiau gavau 
trečio laipsnio nudegimu. Ap- 
degim’o randai pasiliko'visam 
gyvenimui. Jeigu tai būtų ne 
KGB suplanuota tai dalinio 
vadovybė, kaip ir anksčiau, 
šiose sąlygose dirbti būtų ne
leidusi, nes tai draudžia sau
gumo etika, o dabar pati tai 
įsakė. Saugumo užverbuotas 
Dukslovas Sergiejus, tarna
vęs sanitarinėje dalyje, bū
damas neblaivus, man dažnai 
prasitardavo, kad jeigu aš ti
kėsiu Dievą ir toliau taip tar
nausiu, namo nebegrįšiu. Jo žo
džių prasmę supratau tik po ši
to incidento. Podole Cikiren- 
ka man pirmoji dar ligoninėje 
pasakė, kad mano apdegini- 
mai - KGB darbas. Tai paaiškė
jo ir iš neaplaidaus gydymo, 
tikslu jį užtęsti iki tarnybos 
pabaigos, kad nebendraučiau 
su pasilikusiu dalinyje tikin
čiu Podole Cikirenka. Kad tai 
KGB darbas, paaiškėjo ir iš vė
lesnių tardymų, kurie prasidė-

jo ligoninėje, vos pradėjus 
man sveikti. Buvau klausinė
jamas, kuriuo tikslu susitik
davau su kitais tikinčiaisiais, 
ką su jais kalbėdavau, kas tuos 
susitikimus organizavo, jų tiks
las ir panašiai. Buvo bando
ma įrodyti, kad tikintiesiems 
kariuomenėje bendrauti yra 
nusikaltimas. Stebėjausi, iš 
kur tokia smulki informacija 
apie mane ir kitus tikinčiuo
sius. Iš tardymų supratau, ti
kintieji, o ypač jų dvasiniai 
vadovai kunigai, yra laikomi 
CŽV agentais arba jų pagalbi
ninkais, teikiančiais šmeiži
kiškas žinias į Vakaras. Grį-
žęs iš ligoninės nesuradau nei 
vieno tikinčiojo, išskyrus Ci
kirenka Podole, kuris papasa
kojo, kad po to kai mane apde
gino, pradėjo tikinčiuosius 
KGB tardyti, ir visus išskirs
tė į atskirus dalinius. Perse
kiojimai nesiliovė ir man su
grįžus iš sovietinės armijos - 
kratomis, tardymais ir kito
kiais būdais. Pvz., buvau sulai
kytas Alytaus VAI beržininko 
Prosoko. Neva padaręs auto 
avariją. Tai buvo apgaulė, nes 
vaidaus reikalų skyriuje ne
buvo nei sudaužytos mašinos 
nei “nukentėjusių” (...). Ap
gaulingas iškvietimo tikslas

Gresia
NUOMONĖS IR PASTABOS

pavojus sustingti
JUOZAS KOJELIS

Nežinau, pripuolamai ar ty
čia “Tėviškės žiburiuose” (nr. 
4) vienas šalia antro patalpinti 
du skirtingai minčiai atstovau
ją straipsniai. Edita Nazarai- 
tė, nauju, gaiviu balsu prabi
lusi lietuviškoje žurnalisti
koje, straipsnyje “Paminklas 
žuvusiems ir jo projektas” 
kviečia prie “demokratiškumo, 
įsiklausymo į kritiškas pasta
bas, lankstumo sprendimuose, 
pasitikėjimo ne tik praeitimi, 
bet ir dabartimi, o visų pirma 
— ateitimi”. Nazaraitė rašo 
Kanados lietuvių gyvenimą 
liečiančia kultūrine tema, ta
čiau jos mintis turėtų išgirsti 
visų veiklos sričių darbininkai.

Kontrastu atsimuša L. Giri
nio greta paskelbtas straips
nis “Pastabos apie seimo ap
rašymą”, ginąs sustingusį, prie 
praeities prisirakinusį, bet 
kokią iniciatyvą praradusį Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIKo), egzista
vimą.

Asmeniškai dalyvavau tri
juose VLIKo seimuose ir pil
nai pritariu dr. Leono Krau- 
čeliūno žodžiams, pasakytiems 
1985, pasibaigus VLIKo sei
mui St. Petersburge: “Seimu 
nusivyliau. Nebuvo diskutuo
tos nė vienos politinės proble
mos”. Pasinaudojant Nazarai- 
tės išsireiškimais, tuose sei
muose nemačiau demokratiš
kumo nei pakantos kitokiai 
nei valdybos pirmininko nuo
monei; apie sprendimų lanks
tumą negaliu kalbėti, nes jo
kių sprendimų nė viename 
seime nebuvo daroma. Praėju
siame seime Montrealyje at
stovai nei balsavimo kortelių 
neturėjo.

VLIKo valdyba labai pasi
tiki vien praeitimi. Metiniame 
seime Montrealyje pasigirian
čiai buvo kalbama apie 9-rių 
metų praeitį, o norėjosi iš
girsti, kas buvo atlikta praėju
siais metais. Vienintelis nau
jas dalykas, — kad sustojo is
panų ir italų kalbomis “EL
TOS” laidos ir kad Štrasbur- 
ge kartu su latviais ir estais 
įkurtas informacinis biuras.

Pasitikėjimo ateitimi seimas 
neparodė jokio, nes valdyba 
nepateikė nė vieno projekto, 
kurį ruoštųsi vykdyti. Antrą 
seimo dieną rezoliucijų ko
misijos iš vakaro aptarti 
seimo atstovų siūlymai ple
numui visai nebuvo pateikti, 
o užbaigiamojo posėdžio vi
sai nebeįvyko.

Tik Lietuvos likimui atbu
kusios sąžinės tokį seimą gali 
laikyti įnašu į Lietuvos lais
vinimo veiklą.

Skaičiau J. V. Danio “Tėviš
kės žiburiuose” paskelbtą 
Montrealyje įvykusio VLIKo 
seimo aprašymą. Jo kritiški 
pasisakymai buvo santūrūs ir 
sąžiningi. Niekur nepastebė
jau prasilenkimo su faktais. 
Gi L. Girinio priekaištus lai
kau nepamatuotais, nes jo tei

buvo apkaltinti mane, kad 
rinkdamas parašus už kalinių 
išlaisvinimą antroje Alytaus 
bažyčioje keikiausi ir truk
džiau tikintiesiems melstis. 
Kokia nesąmonė! Juk aš nieka
da nesikeikiau, o tuo labiau 
bažnyčioje. Ir rinkėjų ten bu
vo apie dvidešimt asmenų, ku
rie galėjo tai paliudyti. Tačiau 
KGB nurodymus teisėjas priva
lo beatodairiškai įvykdyti, nes 
kitaip pats nukentės. Ir todėl 
teismo pirmininkas Sabeckis 
mane nubaudė 10 parų kalėti. 
Taip pat buvau sulaikytas Ša
kiuose. Sulaikymo motyvas: 

gimai daugiau kelia abejoji
mų, negu kad įtikina.

Tokiu abejojimu priimu Gi
rinio teigimą, kad “dr. K. Bo
beliui .. . pasisekė įsteigti 
VLIKo atstovybę prie Vakarų 
Europos parlamento Štrasbur- 
ge”. Jei VLIKo atstovybę prie 
Europos parlamento būtų 
įsteigęs, tai būtų buvęs neei
linis laimėjimas. Bet kodėl 
VLIKas apie tai nei spaudoje 
skelbė, nei “ELTOS” žiniose 
pranešė, rjei Montrealio sei
me kalbėjo? Atstovybės įstei
gimas yra oficialus aktas, pa
lydimas įsteigimo dokumento. 
Bus galima patikėti, jei doku
mentas bus paskelbtas. Asme
niškai aš tai netikiu,,kad VLI
Ko atstovybė prie Europos 
parlamento veiktų. Kaip daug 
kartų praeityje, taip ir šiuo
kart greičiausiai yra tik pasi
gyrimo miglelės, kad prideng
tų kryžkelėje atsidūrusią VLI
Ko egzistenciją.

L. Girinis kaip “prošvaistę6 
cituoja mano pareiškimą, kad 
“VLIKas turi būti išlaikytas”. 
Jis cituoja ir mano nepritari
mą privačiai PLB pirmininko 
minčiai dėl VLIKo integravi
mosi į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.

Lietuvių Bendruomenės 
veikloje į kritiką nežiūrima 
kaip į griovimą, bet kaip į 
organizacijos stiprinimą. Rei
kia tik pabūti JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos sesijo
se ir pamatyti, kokie aštrūs 
vyksta nuomonių susikryžia
vimai, kiek kartų pakyla ran
kos su balsavimo kortelėmis. 
Reikia dalyvauti komisijų po
sėdžiuose, kuriuose daromi 
nutarimai ir sesijų plenumuo
se, kur komisijų nutarimai 
persvarstomi ir vieni priima
mi, antri atmetami, treti grą
žinami komisijoms persvarsty
ti. Tai yra kūrybinga visuome
ninė veikla, o ne įrakinta į val
dybos pirmininko autoriteto 
nekritišką priėmimą.

VLIKo vadovybė ir akli jos 
rėmėjai kiekvieną kritišką 
žodį laiko VLIKo griovimu ir 
pasitarnavimu priešui. Kai 
“Drauge” pasirodė mano para
šytas VLIKo seimo Montrealy
je kritiškas įvertinimas, vie
nas VLIKo ir jo pirmininko 
adoratorius man pasakė: “Už 
tą straipsnį užsitarnavai or- 
deną iš Gorbačiovo”. Taigi esa
ma žmonių, ir geros valios 
žmonių, kurie kai kurių asme
nų išsilaikymą VLIKo vado
vybėje aukščiau vertina už 
tiesą, teisingumą, lietuviško
sios veiklos Lietuvos laisvės 
labui sėkmingumą. Man daug 
logiškesnė kito asmens, kuris 
iš vis nepritaria Lietuvos lais
vinimo darbams, pareikšta 
nuomonė: “Remiu VLIKą, nes 
jis nieko nedaro”.

Ir tai ne “prošvaistė”, kaip 
rašo Girinis, bet mano beveik 
45 metų įsitikinimas, kad VLI
Kas turi būti išlaikytas. Nie
kas negali žinoti, kokią rolę 
tam tikrose aplinkybėse VLI
Kas gali suvaidinti. Tačiau 

įtarimas dalyvavus garažo api
plėšime. Tačiau tardymo me
tu, per dvi su puse paros, kri
minalinės pajieškos skyriaus 
viršininkas majoras nei pusės 
žodžio neužsiminė apie garažo 
apiplėšimą. Kratų metu jieško- 
jo teksto su parašais ir tardy
mo metu gąsdino, kad daugiau 
parašų nerinktume, nes tai yra 
nusikaltimas. Kaip matome - 
visur klasta, apgaulė ir melas. 
Sulaikytas vienų motyvų, o tar
domas visiškai kitų. Dangstytis, 
dirbti ne savomis rankomis, tai 
KGB metodas! (Bus daugiau) 

toks nusistatymas nereiškia, 
kad reikia užsimerkti prieš 
VLIKe įsiveisusias blogybes. 
Ir teisėtai galima suabejoti 
lietuvišku patriotizmu tų žmo
nių, kuriems rūpi ne VLIKo 
stiprinimas, bet “valdžios” 
išlaikymas savo kontrolėje.

VLIKas sudarytas koalicijos 
pagrindu. Visa bėda, kad koa
licija tebesiremia 15 grupių, 
nors didžioji jų dalis nebeeg
zistuoja. Iki šiol stipriau ar 
silpniau tebeveikia septynios 
vilkinės grupės: Lietuvių fron
to bičiuliai, Krikščionių de
mokratų s-ga, socialdemokra
tai, Mažosios Lietuvos rezis
tencinis sąjūdis, Rytų Lietu
vos rezistencinis sąjūdis, Vals
tiečių liaudininkų s-ga ir tau
tininkai. Aštuonios grupės 
nebeveikia. Tokiu būdu yra su
sidariusi tokia teoretinė ga
limybė, kad susiblokavę aštuo- 
nių nebeveikiančių grupių at
stovai gali “vadovauti” Lietu
vos laisvinimo kovai.

Kas tokios anomalijos ne
nori matyti ir pajieškoti ko
kių nors sprendimų, tam, ma
no manymu, Lietuvos reikalai 
nerūpi.

Šių metų vasario 20 įvykusia
me VLIKo tarybos posėdyje Či
kagoje buvo renkamas VLIKo 
valdybos pirmininkas ir tvir
tinama valdyba, ir buvo atsi
radusios sąlygos VLIKui iš ak- 
ligatvio išeiti. Dr. Vytautas 
Dambrava, kūrybingas idealis
tas, turįs 15 metų Amerikos 
diplomatinės tarnybos stažą, 
kurio konkrečius darbus Lie
tuvos labui kiekvienas gali 
matyti, paliesti ir pasverti, 
sutiko būti statomas į VLIKo 
valdybos pirmininkus. Jo kan
didatūrą posėdžiui pristatė 
Lietuvių krikščionių demokra
tų sąjungos pirmininkas inž. 
Antanas Rudis, bet sukilo tie, 
kurie bet kokiom priemonėm 
pasiryžę “valdžią” išlaikyti 
savo rankose. Jie “laimėjo”, 
tik pralaimėjo lietuviškoji
veikla Lietuvos laisvės labui. 
“Naujosios valdybos” sąstate 
išsirikiavo senieji veidai, tar
si išeivija per beveik 40 metų 
nebūtų išsiauginusi nė vieno 
gabaus ir visuomeninėje-poli- 
tinėje veikloje patirtį įgiju
sio patrioto.

Lietuvių visuomenė ir toliau 
bus klaidinama pasigyrimais, 
ir liūdnoji tikrovė dengiama 
“valstybinių paslapčių” šydu.

Lietuvos krikščionybės 600 m. sukakties minėjimas VVinnipege 1988 m. kovo 5 d., Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Sukaktuvinį pyragą pjausto (iš kairės) arkivysk. A. EXNER ir vysk. P. BALTAKIS, OFM Ntr. B. Fowlie

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktis
WINNIPEG, MANITOBA. Mi

nėjimas praėjo gražioje ir paki
lioje nuotaikoje, dalyvaujant daug 
žmonių. Iškilmingose pamaldose 
kovo mėn. 5 d. sekmadienį, Mišias 
atnašavo Winnipego arkivyskupas 
Adam Exner, lietuvių katalikų 
išeivių vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, ir Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas prel. Justinas Bertašius. 
Pamokslo metu arkivysk. A. Exner 
pagyrė lietuvius, surengusius čia 
ir kitur tokio plataus mąsto savo 
tautos krikščionybės sukakties 
minėjimus. Vysk. P. Baltakis džiau
gėsi, kad visose lietuvių kolonijo- 
se buvo iškilmingai minima Lietu
vos krikščionybės sukaktis. Mišių 
metu giedojo solistas Antanas 
Keblys, vargoninkavo muzikas 
Aleksandras Stankevičius.

Po pamaldų visi rinkosi į salę,
kuri greitai prisipildė. Iškilmės 
buvo pradėtos su menine progra
ma. Solistas A. Keblys padainavo 
12 lietuvių ir svetimų kompozito
rių dainų. Pianinu akompanavo 
muzikas A. Stankevičius. Buvo 
padainuota jo harmonizuota Hen
riko Nagio “Pavasario daina”. Pro
grama dalyviams patiko ir jie ne
sigailėjo plojimų. Po meninės pro
gramos dalyviai buvo supažindinti 
su garbės stalo svečiais. Klebonas 
prel. J. Bertašius įteikė Lietuvos 
krikščionybės jubiliejinius meda
lius. Aukso: Winnipego arkivysku
pui A. Exner, už jo nuoširdų rūpes
tį Šv. Kazimiero lietuvių parapija, 
ir Vern Fowlie - “Winnipeg Free 
Press” dienraščio žiurnalistui, 
kuris dažnai parašo straipsnius, 
apie Lietuvą .ir.jos tikinčiuosius. 
Kili trys (bronzosemedaliairįieikti 
kanadiečių dvasiškiams. Vienas iš 
jų - Jėzuitų vienuolyno viršininkui
J. Driscoll, SJ. Kai lietuviai netu
rėjo savo šventovės, jėzuitai leido 
naudotis Šv. Pauliaus koplyčios 
patalpomis. Vysk. Exner sukal
bėjus maldą, visi vaišinosi Juditos 
Barkauskaitės ir jos talkininkių 
pagamintais gardžiais valgiais. 
Neatsiliko ir vyrai. Medžiotojai A. 
Šarauskas ir T. Kranjc parūpino 
briedžio mėsos kepsnių. A. Bal
čiūnas pristatė įvairių rūšių duo
nos iš savo “Natural Bakery” ke
pyklos, o jo marti Heidi iškepė di
džiulį sukaktuvinį pyragą. Po pie
tų arkivyskupas Exner ir vysk. Balt
akis buvo pakviesti supjaustyti 
sukaktuvinį pyragą, kuris buvo iš
dalintas visiems dalyviams. To
liau programos vedėjas Tim- 
mermanas supažindino su arki
vyskupu A. Exner. Arkivyskupas 
savo kalboje pabrėžė, kad lietu
vių tauta nėra didelė. Ploto dydis 
perpus mažesnis už Winnipego 
vyskupiją, tačiau žmonių tikėji
mas yra proporcingai didesnis ne
gu bet kur kitur. Vyskupas P. Balt
akis papasakojo savo įspūdžius 
iš lankomų lietuvių parapijų, ku
rių laisvame pasaulyje yra 140.

Prel. J. Bertašius nuoširdžiai pa
dėkojo visiems atsilankiusiems: 
vyskupams, dvasiškiams, seselėms, 
solistui, muzikui, kitų tautybių at
stovams bei svečiams iš arti ir to
li. Šventovėje, o vėliau ir salėje 
kabojo E. Federo didžiulis pieši

nys, kuris vaizdavo Lietuvos krikš
čionybės sukakties medalio pusę- 
Lietuvos kunigaikščiai. Ši Lietu
vos krikščionybės sukaktis Winni
pego lietuvių buvo paminėta pavė
luotai, nes visi religiniai rengi
niai yra ruošiami šv. Kazimiero 
dieną. Pernai Winnipego vyskupi
jos valdytojas tuo laiku buvo labai 
užimtas ir būtų negalėjęs dalyvau
ti. Jis pats labai norėjo ta pro
ga būti kartu su lietuvių tikinčiai
siais. Taip pat ir lietuvių išeivių 
katalikų vyskupas P. Baltakis galė
jo atvykti tik šiais metais.

Apie iškilmes ir sukaktį rašė ka- 
nadiečių dienraštis “Winnipeg 
Free Press”.

Krikščionybė yra giliai įsišakni
jusi mūsų tautoje ir išeivijoje, kur 
tik bebūtų lietuvių, stengiamasi 
įsigyti savo maldos namus. Taip
ir šios parapijos komiteto pirmi
ninkas Juozas Grabys, sveikinda
mas atvykusį vysk. P. Baltakį, sakė: 
“Ši lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovė, pastatyta visų gyvųjų ir jau 
mirusiųjų darbu ir aukomis, yra 
ištikimybės įrodymas mūsų tautai 
ir tikėjimui”. Ev. f.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ šiais 
metais kovo 4-5 dienomis lie
tuvių Šv. Kazimiero šventovėje 
pravedė čia besilankantis lietu
vių katalikų išeivių vyskupas Pau
liu Baltakis, OFM. Penktadienio 
vakaro pamokslo tema - Tikinčioji 
Lietuva. Po pamokslo ir pamaldų 
salėje buvo rodomos skaidrės iš 
palaimintojo arkivyskupo J. Matu
laičio gyvenimo.

Šeštadienio rytą, prieš Mišias 
keturiems tikintiesiems buvo su-“ 
teiktas sutvirtinimo sakramentas. 
Po pamaldų vyskupas savo pamoks
le aiškino priešvelykinio susi
kaupimo ir žmogaus religinio iš
siugdymo reikšmę.

Šeštadienio vakarą Mišių metu 
giedojo solistas A. Keblys, var
gonais grojo muzikas A. Stankevi
čius, abu iš Montrealio. Vyskupas 
P. Baltakis savo gražiais pamoks
lais su vertingais pamokymais su- 
striprino tikinčiųjų dvasinį gy
venimą. Ev.f.

Welland, Ontario
AUKOS VASARIO 16 PROGA 

KLB krašto valdybai ir Tautos 
fondui. $130: J. Baliukas; $50: A. 
Pivoriūnas; $40: V. Karalius, J. 
Kutka; $25: A. Šileikis, J. Radvi
la; $20: kun. K. Butkus, OFM, A. 
Smolskis, M. Izokaitienė, Br. Jac
kevičius, Br. Simonaitis, J. Staš
kevičius, J. Tamulėnienė, A. Ži- 
naitis; $15: J. Bieliūnas; $10: E. 
Bersėnienė, A. Čepukas, A. Ra
manauskas, R. Slavickas, M. Šalčiū- 
nas, M. Urpšys; $5: Pr. Bersėnas,
K. Blužienė, E. Stankevičienė. Čia 
įrašytos suvestinės aukotojų su
mos Tautos fondui, KLB krašto val
dybai ir aukojusių tik vienai ku
riai iš minėtų organizacijų. Tau
tos fondui - $300, KLB valdybai - 
$260.

Visiems aukotojmas nuoširdus 
ačiū. Apylinkės valdyba
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® PAVERGTOJE If/1U If
AUGA VIRBALIŠKĖS

Palangos miesto Virbališkių 
kvartalas prieš Naujuosius me
tus susilaukė dviejų daugiabu
čių gyvenamųjų namų. 1987 m. 
čia buvo pastatyti penki tokie 
daugiaaukščiai namai. Nauja
jame Virbališkių rajone dabar 
jau galės gyventi apie 5.000 pa
langiškių. Butai Virbališkėse 
aprūpinti visais komunaliniais 
patogumais.

VAGYS ŠVENTOVĖJE
Arnoldas Čaikovskis “Tiesos” 

skaitytojus vasario 4 d. laidoje 
supažindina su Žaslių parapijos 
šventovėje suimtais vagimis — 
niekur nedirbančiu Vievio gy
ventoju Petru Ševelionoku ir jo 
pusbroliu Jonu Akulevičiumi, 
Auseniškio sovchozo statybi
ninku Trakų rajone. Abu jau bu
vo teisti už vagystes: P. Ševe- 
lionokas — du kartus, J. Akule- 
vičius — vieną. Pensininkė Ma
rytė Gataveckienė, ankstų rytų 
ėjusi tvarkyti šventovės, paste
bėjo jos viduje blykščiojančią 
šviesų, rado išlaužtas duris. Iš
kviesti kriminalinių pajieškų 
milicininkai su dresiruotu šu
nimi du jaunus vyrus rado pasi
slėpusius šventovės palėpėje. 
Tardymo metu paaiškėjo, kad P. 
Ševelionokas ir J. Akulevičius 
norėjo išplėšti šventovės sei
fų, bet nesuskubo ir bandė pasi
slėpti. Vogti jie ėjo “pasivaiši
nę” narkotikais. Pas P. Ševelio- 
nokų, gyvenusį tėvų namuose, 
buvo rasta ne tik pavogtų daik
tų, bet ir narkotikų, jiems įleis
ti švirkštų. Žaslių parapijos kle
bonas kun. J. Anuševičius šven
tovei padarytus nuostolius įver
tino 75 rubliais.

“ŽALGIRIUI" TIK SIDABRAS
Kauno “Žalgirio” krepšinin

kai trejus metus iš eilės buvo ta
pę aukščiausiosios lygos čem
pionais ir laimėję aukso meda
lius. Šiemet aukso medaliai vėl 
teko pagrindiniams “Žalgirio” 
varžovams — Maskvos kariškių 
CASK klubo krepšininkams. Dėl 
medalių kovojo aštuonios dau
giausia taškų pirmenybėse su
rinkusios komandos. 1983 m. bu
vo įvesta didžioji baigminė ko
va dėl aukso medalių tarp dvie
jų stipriausių komandų. Lig šiol 
toje kovoje kasmet susitikdavo 
tik “Žalgirio” ir CASK klubo 
krepšininkai. Šiemetinis jau 
šeštasis jų susitikimas buvo 
pradėtas kovo 3 d. Kaune įvyku
siomis rungtynėmis, kurias 87:80 
laimėjo CASK komanda. Lem
tingas antrąsias didžiosios 
baigmės rungtynes kovo 5 d. 
Maskvoje taip pat laimėjo ka
riškiai triuškinančiu rezulta
tu 94:66. Trečiųjų rungtynių 
kovo 6 d. nereikėjo, nes aukso 
medalius dviem pergalėm di
džiojoje baigmėje užsitikrino 
CASK krepšininkai. Siekiant 
visiško objektyvumo, teisėjais 
buvo pakviesti du užsieniečiai 
— anglas A. Ričardsonas ir če- 
koslovakas L. Kotliba. Pagrin
dinę pralaimėjimo priežastį 
atskleidė “Žalgirio” treneris 
V. Garastas: “Maskviečių ko
manda buvo stipresnė. Nesant 
Arvydo, nepasinaudojome savo 
rezervais. Sustiprėjo ir užsi
grūdino V. Einikis ir R. Braz- 
dauskis. Tikiuosi, kad kitų se

zoną vėl pamatysime aikštėje 
A. Sabonį...” Liūdnai kalbėjo 
ir S. Jovaiša: “Mes atidavėm per 
daug jėgų pakeliui į finišą ir 
negalėjome tikėtis aukso. Todėl 
paskutinėje dvikovoje galėjome 
kaip lygūs su lygiais kovoti tik 
penkiolika minučių. CASK krep
šininkai pranoko mus visais pa
rametrais. Aš pats savo žaidimu 
nepatenkintas ...” Gyvenama 
viltimi, kad pasveiks ir vėl į žai
dynes galės grįžti Arvydas Sa
bonis. Dabar belieka tik pasi
ruošimas olimpiadai P. Korėjos 
sostinėje Seoule. Pagrindą So
vietų Sąjungos krepšinio rink
tinei sudarys geriausi CASK ir 
“Žalgirio” žaidėjai. Keturių 
silpniausių aukščiausiosios ly
gos komandų grupėje buvo kovo
jama dėl išlikimo šioje lygoje. 
Išlikimų užsitikrino Vilniaus 
“Statybos” krepšininkai, galu
tinėje aukščiausiosios lygos 
lentelėje užėmę IX vietą.

NUSIKALTĖLIU GAUJA
Spaudoje sensacingai nu

skambėjo pranešimas, kad vasa
rio 17 d., antrą valandą nakties, 
Druskininkuose buvo nušautas 
milicijos Itn. Viktoras Verbic- 
kis ir sunkiai sužeistas kpt. 
Vadas Biekša, bandę sulaikyti 
“Žiguliais” važiavusius gink
luotus nusikaltėlius. Vėliau 
ir “Tiesa”, ir “Komjaunimo tie
sa” paskelbė išsamesnį šio įvy
kio aprašymą, kai minėtieji ke
turi nusikaltėliai vasario 21 d. 
buvo surasti Kaliningradu pava
dintame Karaliaučiuje. Broliai 
Vladimiras ir Anatolijus Marke- 
vičiai, Igoris Ostapenka ir Piot
ras Fidirka Gudijoje apiplėšė 
avikailių išdirbimu pasižymė
jusį 87 metų amžiaus senuką 
Ivaną Ubarą, jo žmoną ir trylika
metį vaikaitį. Iš šios šeimos 
buvo atimta 6.000 rublių, pen
kios auksinės caro laikų mone
tos, auksiniai žiedai, laikro
džiai ir keturiolika avikailių. 
Tuos avikailius ir maišą grai
kiškų riešutų Druskininkuose 
patikrinimui sulaikytuose “Ži
guliuose” pastebėjo milicijos 
Itn. V. Verbickis. Keturi sulai
kyti vyrai automatu nušovė Itn. 
V. Verbickį, automato smūgiu 
apsvaigino kpt. V. Biekšą. Mili
cijos automobiliu abu pareigū
nus jie nusivežė miškelin. Ten 
dviem šūviais sužeidė kpt. V. 
Biekšų ir suspčogdino milici- . 
jos automobilį. Kpt. V. Biekša, 
atsipeikėjęs degančiame auto
mobilyje, įstengė nušliaužti ar
timiausion sodybon ir buvo nu
vežtas ligoninėn. Tada buvo pra
dėtos pajieškos, pasibaigusios 
antruoju milicininkų susirėmi
mu su gerai ginkluota nusikaltė
lių gauja. Pirmiausia milicinin
kams už du butelius degtinės 
pavyko išlaisvinti įkaite paim
tą Svetlaną Filienę. Anatolijų 
Markevičių nušovė iš Lietuvos 
į pajieškas įjungtas taiklusis 
šaulys milicijos kpt. J. Rimke
vičius, Igoris Ostapenka nusi
šovė, Vladimiras Markevičius ir 
Piotras Fidirka buvo suimti. 
Beveik visi Druskininkų gyven
tojai dalyvavo tragiškai žuvu
sio Itn. V. Verbicko laidotuvė
se. Velionis paliko žmoną, du 
mažamečius vaikus — dukrelę ir 
sūnelį. Kpt. V. Biekša sveiksta 
ligoninėje. v. Kst.
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Hamiltono lietuvių sporto klubas “Kovas” visus maloniai kviečia 
balandžio 15, penktadienį, 8 valandą vakaro į

PAGERBIMĄ
Kovo” rėmėjo JUOZO S\/ilO (Stag & Doe)

* Mohawk College-Fennell W. ir W. 5th St., Hamilton, Ontario. įėjimas: $7.00
►. Bufetas Lėšoms telkti komitetas

Jis mylėjo gyvenimą ir žmones
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© LIETUVIAI PASAULYJE

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 
GARANTUOJA

HAMILTON, ONT. A. a. Juozas 
Stonkus 1988 metais kovo 17 dieną 
buvo palaidotas Mississaugos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo didelis bū
rys artimųjų ir daug hamiltonie- 
čių. Hamiltone visą laiką jis yra 
gyvenęs, kol prieš trejetą metų 
sunkiai susirgusį giminės išsi
vežė jį globoti į Torontą. Prie duo
bės religines apeigas atliko kun. 
L. Januška. Giminių vardu jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė iš Čika
gos atvykęs brolis J. Stonkus, o 
hamiltoniečių vardu atsisveiki
no K. Mileris.

Velionis buvo Žemaitijos sūnus, 
gimęs 1912 m. rugsėjo 10 d. Lauk- 
žemės bažnytkaimyje, Kretingos 
apskrityje. Mokėsi Skuodo gim
nazijoj, baigė buhalterijos kur
sus ir dirbo buhalteriu Šiaulių 
“Rūtos” fabrike, o okupacijų me
tais Rokiškio apskrities savival
dybėje. Ten tarnaudamas susipa
žino su Ona Kairyte, vėliau tapu
sia jo žmona. A. a. Onutė mirė jau 
prieš 11 metų. Šalia jos kapo bu
vo palaidotas ir a.a. Juozas.

Karo audra jo gyvenimo kelius 
labai išvingiavo. Gimęs ramia
me Žemaitijos kampelyje, stam
baus ūkininko šeimoje, dar jaunas 
išklydo į platųjį pasaulį. Pirma 
iš vieno Lietuvos pakraščio atsi
dūrė kitame, paskum rusų frontui 
artėjant, su savo artimaisiais pa
bėgėliu pasitraukė į Vokietiją. 
Iš ten po karo imigravo į D. Bri
taniją, o iš jos, dar sykį pasida
ręs imigrantu, atvyko į Kanadą. 
Kanadoje velionis apsistojo Ha
miltone. Čia susirado sau darbą 
Fordo fabrike, nusipirko namus, 
ir abu su žmona įsijungė į lietu
viškąjį gyvenimą.

Basklaidydami Hamiltono lie
tuvių veiklos pirmuosius albumus 
bei leidinius, visur matom ir Juo
zą Stonkų. Jis vienas tarp pirmų
jų mūsų AV parapijos steigėjų, jis 
sekretorius šventovės statybos ko
mitete. Lietuvių bankelio “Talka" 
sukaktuviniuose leidiniuose jis 
pažymėtas kaip vienas iš pirmųjų 
bankelio pionierių, 1961 - 64 me
tais dirbęs kontrolės komisijoje. 
Buvo jis renkamas ir į KLB apylin
kės valdybą, kurioje dirbant jam 
teko revizuoti lietuvų organiza
cijų pajamų ir išlaidų knygas. 
Paskutinė jo veikla buvo Tautos 
fonde, kur jis buvo pakviestas 
eiti apylinkės pirmininko parei
gas. Kelerius metus jis sėkmin
gai rinko apylinkėje aukas Lietu
vos laisvinimo reikalams, sutelk
damas tada rekordines sumas.

Hamiltoniečiai Juozą Stonkų 
prisimena kaip didelį lietuvį pat
riotą, savo nepalaužiamų įsitiki-

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.

nimų bei principų žmogų, kuris 
buvo taip pat ir didelis toleran- 
tas. Jo tiesi laikysena, mėgstama 
nešioti melsva eilutė ir kiekvie
nas apgalvotai ištariamas žodis 
darė jį tikru džentelmenu. Buvo 
jis giliai tikintis ir lietuviškų pa
pročių bei tradicijų saugotojas. 
Mylėjio jis gyvenimą ir žmones. 
Stonkų namuose kiekvienas buvo 
maloniai sutikau.ir pavaišintas. 
Tada Stonkų namuose gyveno jie 
keturi: Juozas, Onutė, mamytė ir 
svainis Antanas. Deja, jų visų jau 
nebėra Hamiltone. Nebėra jų nei 
gyvųjų tarpe. Taip retėja ir iš
nyksta mūsų miestų rajonuose se
nos lietuvių gyvenvietės.

Atsisveikinant, norisi pasaky
ti sudie, bet žinai, kad atsakymo

jau nebegausi. Tegu tik gerasis 
Viešpats, dabar nuėmęs nuo jo kū
no visus skausmus, suteikia jam 
dangiškąją ramybę. K. Mileris

Victoria, B.C.
ADELĖ RATINSKIENĖ mirė 

kovo 18 d. Viktorijoje, Br. Kolum
bijoje. Ji ilgą laiką gyveno Toron
te, tik pablogėjus sveikatai, buvo 
išsikėlusi į Viktoriją pas savo duk
terį. Toronte turėjo daug draugų 
ir pažįstamų, kurių labai pasilgda- 
vo. Velionė atvyko į Kanadą su 
dviem mažom dukrelėm. Neleng
vas buvo jos gyvenimas Kanadoje, 
bet sugebėjo įsikurti, užaugino ir 
išmokslino savo dukteris. Šiaip 
gyvenime buvo veikli, daug skaitė 
ir domėjosi įvykiais. Mėgo ir ke
liauti. Liko nuliūdę dukterys: Re
gina Mc Cullough ir Danutė Mičan 
su šeimomis.

Kanados lietuvių fondas
NAUJI NARIAI
1440. Povilauskas Anicetas ir

Pranutė........................  $ 1000
1441. Dirsės Antano atm............ 150
1442. KLB Montrealio apyl.

“Baltijos” stovyklavietė 100
1443. Gudinskas Kazys ir

Elena.................................. 150
1444. Dambrauskas P.................  100
1445. Mickus Jonas ir Ona ......  500
1446. Morkūnų Prano ir

Mikolinos atm.................... 250
1447. Kaupšėdos Antano atm. 120
1448. Butkevičius Juozas.........  100
1449. Grinius Balys ir

Anastazija ......................... 200
1450. Valaitienė Jozefina.........  100
1451. Bekeris Rūta..................... 100
1452. Stankaičio Jurgio atm. 450
1453. Lorencas Adolfas ............  100
1454. Čepaičio A. atm.................  405
1455. Mačiukaitienė J, 100
1456. Ignaičio Autoriaus

atm. ..............;..............   105.45

PRADINIAI (NAŠAI
Inkratos Juozo atm........$ 87
Murninkienės Olgos 
atm......................................... 85
Gailiaus Valentino kun. 
atm......................................... 50
Gailiaus Albino kapt, 
atm................. ....................... 50
Dabulskio Beno atm........... 50
Rudzevičienė Bronė .........  50
Nagys Gintaras ir
Aldona ........ i....................... 35
Yurkštienės M. atm............ 45
Misevičiaus Petro atm. 30 
Dulevičius K........................ 30
Viliušo Jono atm.................  40
Šatras Irena ........................ 10

ĮNAŠUS PAPILDĖ
20. Paškevičius Albinas ir

23. KLB Otavos apylinkė 9500
34. Mališka Izidorius ..........  400
87. “Litas” Montrealio kredito 

kooperatyvas .. ........... 2700
97. Danaičiai Antanas ir

Stasė.... .............................. 150
142. Bersėnas Eugenijus ___  600
157. Lukoševičius Jonas

ir Bronė ............................. 150
191. Montvilas Vytautas ......  1100
198. Karbūno Leono atm....... 1800
233. Mikšio Jono atm............... 350
251. Juodžio Marcijono

atm..................................... 2270
289. Suima Vladas dr............. 2000
303. Jankūno Alberto 80 m. 595 
310. Eimanto Leonardo atm. 120 
359. Skrebutėno Vaclovo

testament, palikimas....  7200
383. Kardelio Jono atm...........  600
433. Kardelienė-Elzbieta.......  600
487. Banelio Algirdo atm. 880

” 492. Dargis Stasys ................... 200
524. Klypo Juliaus atm.......... 2160
655. Tumosa Zenonas ............  600
697. Giriūnas Ladas ................ 200
718. AgurkisW.G................... 1500
767. Baltuonis Pranas ir

Jadvyga.............................. 250
851. Januškevičius Česlovas

ir A..................  1100
988. Bersėnienė Vida.............  400

1098. Regina Petras ................... 500
1148. Piečaitis Vincas ir

Silvija ................................ 400
1168. Kačergius Vincas............  120
1227. Augustinavičius A............ 200
1282. Mastis Valteris ................. 200
1303. Ralio testament.

palikimas ...................... 36000
1344. Starkevičius (Starke)

Juozas ................................ 200

Alė.......................... iki $ 1000

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
naujiems nariams ir padidinusiems 
įnašus. KLF

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 __
(Union Gas Building) eieronas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Pigiausias kainas kelionėse į

5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų 

Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Birželio
Birželio 30 - liepos 17

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

6-20
19 - birželio 3
25 - birželio 8/12 
9-24

Liepos 6-20 
Liepos 20 - rugpjūčio 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21

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

Smulkesnes žinias teikiame 
tel. (416) 769-2500
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ <(T A T V A » 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
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.

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

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

Mūsų ištaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Musų įstaiga yra narys - IATA, 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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3% asmenines paskolas...... 12.5%
santaupas....................... 5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius.................. 8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius ......... 9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius ......... 9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25% dydį iki $2.000.
RRSP ind. 3 m................  9.75% ir asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lietuvių agronomų sąjunga 

kovo 2 d. Čikagos “Seklyčioje” 
įvykusiame posėdyje savo nau
juoju pirmininku išsirinko A. 
Santarą. Po susirinkimo įvyku
siose vaišėse devyniasdešimtojo 
gimtadienio proga pagerbtas 
prof. Balys Vitkus, kuriam ilgus 
metus teko dirbti Žemės ūkio 
akademijoje Dotnuvoje ir būti 
jos rektoriumi 1941-44 m. Sukak
tuvininkui visi dalyviai sugie
dojo “Ilgiausių metų”, neužmirš
dami pabrėžti, kad tie metai bū
tų ir sveiki. Vaišės pradėtos 
prel. dr. J. Prunskio sukalbė
ta malda. Su prof. B. Vitkaus 
nueitu ilgu keliu supažindino 
prof. dr. J. Meškauskas, primin
damas, kad jam nesvetima ir po
litinė veikla. Mat sukaktuvinin
kas ilgus metus reiškėsi VLIKo 
veikloje. Sveikino dr. L. Kriau- 
čeliūnas ir dr. A. Ruibienė. 
Viešnia iš Toronto M. Povilai- 
tienė įteikė savo jau mirusio 
vyro veikalą “Lietuvos žemės 
ūkis”, redaguotą P. Lukoševi
čiaus. Jautrų padėkos žodį ta
rė prof. B. Vitkus.

A. a. Oną Razutienę, “Spindu
lio” vadovę ir lituanistinės mo
kyklos mokytoją, pirmųjų mir
ties metinių proga vasario 27-28 
d.d. jautriai prisiminė Los Ange
les lietuviai. Mišias Šv. Kazimie
ro parapijos šventovėje atnaša
vo prel. Vincas Bartuška. Giedo
jo ir aukas atnešė “Spindulio” 
ansamblio nariai. Po pamaldų 
visi aplankė velionės kapą Fo
rest Lawn kapinėse. Maldą su
kalbėjo, paminklinę Onos ir An
tano Razučių kapo lentą pašven
tino prel. Jonas Kučingis. “Spin
dulio” vardu kalbėjo Linas Poli- 
kaitis, LB valdybos — Edmundas 
Kulikauskas. Oficialioji minė
jimo dalis, įvykusi Šv. Kazimie
ro parapijos salėje vasario 28 
d., susilaukė daug kalbėtojų, 
velionės gyvenimą ir veiklą nu
švietusių prisiminimais. Jai bu
vo skirtos ir skaidrės, jaunimo 
atliekama programėlė. Minėji
me buvo pranešta, kad Šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla 
įsteigs Onos Razutienės premi
ją, o LB jaunimo ansamblis 
“Spindulys” ryžosi išleisti jos 
veiklą atspindinčią knygą, re-, 
daktoriumi pasikvietęs Algirdą 
Gustaitį. Ąukap renka specialiai 
sudarytas leidejį'komitetas. Au
kojusieji $1.000 bus laikomi kny
gos leidėjais, $500 — mecena
tais, $100 — garbės prenumera
toriais, $25 — prenumeratoriais. 
Laukiama ir “Spindulio” narių 
atsiminimų. Čekiai turi būti iš
rašyti Ona Razutis Fund vardu. 
Ansamblio administracinio ko
miteto pirm. Danguolė Razutytė- 
Varnienė aukas ir atsiminimus 
prašo siųsti šiuo adresu: 4113 
Tracy St., Los Angeles, CA 90027.

Klivlando miestas nutarė at
naujinti Rockefellerio parke 
esančius kultūrinius įvairių tau
tybių darželius, kurie ilgus me
tus buvo neprižiūrimi. Jiems 
daug nuostolio padarė vandalai, 
daužydami paminklus, vogdami 
jų biustus, naikindami gėlynus 
ir medelius. Parke buvo ir Lie
tuvių darželis. Jo atnaujinimu 
rūpinsis LB Klivlando valdybos 
sudarytas specialus komitetas: 
pirm. V. Apanius, nariai — K. 
Šukys, V. Staškus, J. Taorienė, 
S. Šukienė ir J. Stempužis. Ko
mitetas ne tik ruošia atnauji
nimo planus, bet ir telkia lėšas 
numatytiems darbams. Šiam 
tikslui balandžio 9 d. Klivlan
do ir apylinkių lietuviams ren
giamas iš Bostono pakviesto sol. 
B. Povilavičiaus koncertas.

Urugvajus
Montevideo lietuviai Lietu

vos nepriklausomybės šventę 
minėjo vasario 13 d. Lietuvių 
kultūros draugijos rūmuose. 
Draugijos pirm. Stasys Guoda 
pasveikino dalyvius. Lietuvos 
ir Urugvajaus vėliavas įnešė 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs jaunimas. Buvo sugiedoti 
abiejų tautų himnai. Trumpą 
paskaitą apie šios šventės 
reikšmę Lietuvai ispanų kal
ba skaitė Lida Petrauskaitė- 
Olivera. Mokytojų kruopščiai 
paruoštą tautinių šokių pro
gramą atliko vaikų grupė “Rin- 
tukai”, “Ąžuolyno” ansamblio 
jauniai ir vyresnieji, tautinių 
melodijų pynę — Migūelio Dore
lio vadovaujama instrumenta
listų trijulė. Vasario 14, sek
madienį, visi dalyvavo Lietuvai 
skirtose Mišiose.

PLB kultūros tarybos pirm. 
Milda Lenkauskienė Urugvajaus 
lietuvius aplankė vasario 15-17 
d.d. Kultūros draugijos rūmuose 
viešnia iš Klivlando susitiko 
su Montevideo lietuvių koloni
jos veikėjais. Lietuvių radijo 
valandėlėje ji kalbėjo apie svar
biuosius renginius š. m. birže
lio 24 — liepos 3 d.d. Kanado

je: IV-jį pasaulio lietuvių kul
tūros kongresą ir PLB seimą To
ronte, Viliją tautinių šokių 
šventę Hamiltone. Kultūros 
draugijos salėje viešniai buvo 
surengtas specialus priėmimas, 
kuriame jaunimas pakartojo da
lį Vasario 16 minėjime atliktos 
programos. M. Lenkauskienė 
taipgi aplankė Argentinos, Bra
zilijos, Kolumbijos ir Venezue- 
los lietuvius.
Australija

A. a. Vladas Biveinis, pasižy
mėjęs filatelistas, dirbęs val
dinėje Australijos žemėlapių 
ruošos įstaigoje Kanberoje, mi
rė š. m. sausio 10 d., ištiktas 
širdies smūgio. Velionis gimė 
1909 m. kovo 28 d. Liepojoje, 
mokėsi Zarasų gimnazijoje, 
brandos atestatą gavo Kauno 
“Aušros” berniukų gimnazijoje. 
1934 m. baigė Lietuvos karo 
mokyklos XVI-ją laidą. Pasi
traukdamas išsivežė ir išsau
gojo pilną Lietuvos pašto ženk
lų rinkinį. Savo albumą su Lie
tuvos pašto ženklais, kaligrafiš
kai lietuvių ir anglų kalbomis 
įrašytais svarbesniais istori
niais įvykiais išstatydavo Aus
tralijos lietuvių dienoms skir
tose parodose. Tuo savo rinki
niu buvo atkreipęs ir Australi
jos spaudos dėmesį. Velionis 
palaidotas Kanberoje sausio 14 
d. Jo liūdi našle likusi žmona 
Karolina, dukros Gražinos lie
tuviška šeima, vaikaitis Justi
nas ir dukraitė Nemira.

Italija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Romoje paminėta vasa
rio 16 d. 7 v.v. koncelebracinė- 
mis Mišiomis Šv. Petro bazilikos 
lietuviškoje koplyčioje. Mišias 
koncelębravo: Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus, Vatikano viešųjų 
reikalų tarybos sekr. prel. Aud
rys Bačkis, prel. Kazimieras Do
brovolskis, prel. Vincas Mince
vičius, prel. Vytautas Kazlaus
kas, kun. Petras Cemeška, kun. 
Vytautas Bitinas, kun. Vladas 
Dielininkaitis ir kun. Edis Put
rimas. Savo pamoksle prel. A. 
Bartkus kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės septyniasde
šimtmečio sukaktį. Esą šiandien 
viso pasaulio lietuvius jungia 
malda už tėvynės laisvę, soli
darumas su tautiečiais, kurie 
ten pėrs'ekibjami kovoje dėl ti
kėjimo tiesos ir teisingumo. 
Pamokslininkas citavo sąžinės 
kalinių laiškus, atskleidžian
čius jų didvyriškumą. Vasario 
21 d. dvylika Romos lietuvių 
kunigų koncelebravo Mišias, 
Vatikano radijo transliuotas 
Lietuvon. Vasario 16 šventei 
skirtą pamokslą sakė Vatika
no radijo lietuviškų laidų ve
dėjas prel. V. Kazlauskas.

Britanija
DBLS Maidenheado skyriaus 

metinis narių susirinkimas 
buvo sušauktas J. Stulgaičio 
namuose sausio 31 d. Susirinki
mai jo namuose rengiami jau 
daug metų. J. Stulgaitis už pa
slaugas DBLS skyriui buvo pa
skelbtas šio skyriaus garbės na
riu. 1987 m. Maidenheado DBLS 
skyrius padidėjo šešiais naujais 
nariais. Naują skyriaus valdybą 
sudarė: pirm. E. Šova, sekr. J. 
Stulgaitis ir ižd. P. Rakauskas, 
revizijos komisiją — P. Girnys ir 
J. Kvietkauskas. Įspūdžiais iš 
apsilankymo Lietuvoje dalijosi 
P. Rakauskas. Susirinkimo daly
vius pavaišino šeimininkės.

Trisdešimt devintoji tradicinė 
skautų vasaros stovykla įvyks 
liepos 23-30 d.d. Lietuvių sody
boje. Dalyvius kviečiantis v. s. J. 
Maslauskas, kalbėdamas apie vi
sų pamėgtą beržynėlį ir ąžuoly
ną, primena, kad šįkart stovykla
vietė bus gerokai pasikeitusi, 
nes didelė vėtra sumažino ąžuo
lų ir berželių gretas. Stovykla 
bus susieta su Lietuvių skautų 
sąjungos septyniasdešimtmečiu. 
Dalyviai gaus jubiliejinius sep
tyniasdešimtmečio veiklos ženk
lus. Septintoji tautinė stovyk
la rugpjūčio 14-24 d.d. įvyks JAV. 
Tikimasi, kad dėl šios sukakties 
daugiau dalyvių susilauks ir 39- 
toji vasaros stovykla Britanijoje.

A. a. Juozas Čerkesas, kilme 
uteniškis, mirė Londone 1987 m. 
spalio 24 d. Velionis Vokietijon 
pasitraukė 1944 m., Britanijon 
atvyko 1948 m. Pradžioje gyveno 
ateiviams iš Europos skirtame 
bendrabutyje, (Įirbo žemės ūky
je. Vėliau įsikūrė Londone, dirb
damas įvairius statybos darbus 
iki 1986 m. Gedulines Mišias 
Londono Šv. Kazimiero švento
vėje lapkričio 5 d. atnašavo kle
bonas kun. dr. J. Sakevičius. 
MIC. Velionis palaidotas Manor 
Park kapinėse. Giminių Angli
joje neturėjo, tad laidotuvėmis 
rūpinosi ir gimines Lietuvoje 
painformavo Z. Juras.



Mokėjome susiorganizuoti
Šiemet minėjome septynias

dešimt metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo. 
Kiekvienais metais Vasario 
16 laisvai minima išeivijoje, 
bet šiais metais atsirado drą
sių lietuvių Lietuvoje, kurie 
tenai norėjo tą šventę pami
nėti. Šios žinios buvo perduo
tos Vakarų pasauliui pusant
ros savaitės prieš vasario še
šioliktą. Išeivija bandė per 
tą trumpą laiką atitinkamai 
reaguoti ir padėti tautiečiams 
Lietuvoje.

buvo solidarizuoti su
Gražuliu. Jis prašė,

siteto studentų. To streiko 
tikslas
Petru
kad žmonės prisidėtų prie jo
bado streiko, ir Vakarų pasau
lio jaunimas tai ir padarė. Šis 
streikas buvo gera priemonė 
atkreipti kitataučių dėmesį.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdyba ėmėsi iniciaty
vos. Buvo nuspręsta organi
zuoti demonstracijas, ruošti 
bado streiką, duoti skelbimus 
į Kanados laikraščius, infor
muoti spaudą, politikus, ir 
skelbti maldos mėnesį. Spren
dimai buvo įvykdyti.

Nauja Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos valdyba Toron
te prašė visų kraštų lietuvių 
jaunimą prisidėti prie planuo
jamų žygių, o jei tokių nebūtų, 
kad patys turėtų ką nors suor
ganizuoti. Ir jaunimas Pietų 
Amerikoje, Australijoje, Pran
cūzijoje, 
teigiamai 
prašymą, 
damas.

Vakarų Vokietijoje 
reagavo į valdybos 
įvairiai pasireikš-

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai ekskursijoje Ayers Rock, centrinėje Australijoje. Iš kairės: Aušra 
Pleinytė, Gabija Bendžiūtė, Linas Lukas, Zita Bersėnaitė, Brigita Karazijienė, Stan Balzekas, Siga Bersėnaitė, 
Asta Jurgutytė, Rasa Vaselkaitė, Vida Gailytė, Saulius Grinius, Angelė Krivickaitė, Andrius Vaičiūnas, Jonas Aleksa
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Nuspręsta organizuoti labai 
ramią demonstraciją prie so
vietų ambasados Otavoje, kuri 
turėjo parodyti mūsų solida
rumą su tautiečiais Lietuvo
je. Bado streiką sutiko vykdyti 
grupelė pasišventusių univer-

Taigi, per trumpą laiką Ka
nados lietuvių bendruomenės 
valdyba ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba pa
siekė gerų rezultatų. Yra įdo
mu ir reikšminga, kad krizės 
metu buvo pajėgta greitai su
siorganizuoti. Reikės ir to
liau budėti, sekti žinias iš 
Lietuvos ir atitinkamai veikti.

G.Š.

Kongreso atstovu žodis jaunimui
VI Pasaulio lietuvių jauni

mo kongrese buvo svarstyta vi
sų kraštų jaunimo veikla. Mes, 
kongreso Kanados atstovai, ga
lėjome daug gero pasakyti 
apie Kanados lietuvių jauni
mą. Tuo galėjome ir pasidi
džiuoti. Tikime, 
nimas ir toliau

kad 
bus

šis jau- 
veiklus,

ir kitame kongrese dar geriau 
apie jį bus galima kalbėti.

Kongrese buvo padaryta ei
lė nutarimų. Tie nutarimai 
per sekančius 4-rius metus 
turės būti įvykdyti. Tiems 
darbams, turime vilčių, bus 
sulaukta gausios pagalbos iš 
viso jaunimo.

Jaunimo kongreso studiją dieną dalyviai John XXIII College patalpose Kanberoje, Australijoje

— sudarys “Infotinklo” vie
tines grupeles kiekviename 
didesniame mieste. Šios gru
pelės atrinks pagrindinio “In
fotinklo” prisiųstos medžia
gos svarbiausias dalis, pridė
dami svarbią vietinę informa
ciją ir ją toliau skleisdami 
savo mieste. “Infotinklas” yra 
informacijos skleidimo siste
ma, bazuota Toronte. Apytik
riai kas antrą mėnesį “Info
tinklas” išsiunčia surinktos 
informacijos siuntas. Infor
macija iš lietuviškų ir įvairių 
angliškų šaltinių liečia nau
jausius įvykius Sovietų Sąjun
goje ir Lietuvoje.

— įves telefono liniją, prie 
kurios bus prijungta “atsilie
pimo mašinėlė”. Paskambinęs 
žmogus galės sužinoti apie 
vykstančius renginius, veiklą. 
Taipgi bus proga jaunimui pa
sakyti savo nuomonę. Telefono 
numeris bus išplatintas jauni
mo tarpe pasinaudojant laik
raščiais bei iškabomis.

— skatins, kad jaunimas pa
dėtų jaunesniems už save pasi- 
informuoti lietuviškais klau
simais, ypač apie dabartinę 
politinę padėtį Lietuvoje. Ši
tokiu būdu uždegtumėme ir 
painformuotumėme jaunimą,

kuris galėtų efektyviau su 
mumis dirbti.

— ruoš metinę savaitgalinę 
stovyklą su atitinkama infor
macine programa bei pramogi
niais užsiėmimais. Pirma sto
vykla bus ruošiama 1988 m. 
birželio mėnesio pradžioje, 
Baltijos stovyklavietėje prie 
Montrealio. Stovyklos paruo
šimu bei programa rūpinsis 
Otavos ir Montrealio atstovės.

— žada suruošti stovyklą 
Vakarų Kanadoje, kad šis jau
nimas galėtų susipažinti su 
lietuviškais papročiais, isto
rija, jaunimo sąjungos reikš
me ir 1.1.

— nutarė kasmet surinkti ir 
aukoti pinigų Lietuvos kata
likų religinei šalpai; tokiu 
netiesioginiu būdu aukotumė
me ką nors Lietuvai.

— nori suorganizuoti mažų 
vaikų saugojimą Toronte, kad 
šeimų tėvai galėtų dalyvauti 
lietuviškuose minėjimuose, 
renginiuose ir demonstraci
jose.

— rems Juodojo kaspino die
nos demonstracijas, informuos 
ir skatins jaunimą gausiai da
lyvauti.

Gerai nusiteikę kongreso atstovai torontiečiai Sydnėjuje. Iš kairės: Ber
nadeta Abromaitytė, Alvydas Saplys, Daina Kalendraitė, Monika Spudaitė
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REDAGUOJA: Rūta Girdauskaitė, Marytė Balaišytė, Linas Daukša, Gailė Šaltmiraitė, Mirga Šaltmiraitė

Gerai atsimenu savo vaikys
tės Vasario 16-ąsias. Jau vai
kų darželio seselės kalbėdavo 
apie šią ypatingą šventę. Lie
tuviškoj mokykloj spalvuoda- 
vom trispalves, piešdavom Ge
dimino stulpus, deklamuoda- 
vom patriotinius eilėraštukus.

Nuotrauka - Marcelės

Gyvenimo dviratis
Važiuoju gyvenimo dviračiu 
toliau
ne arčiau kas buvo 
užn ugary praeitis
su blaškomu vėju draugauja 
bet kas vėliau
nematau
nes vėjas daužo akis 
o ratai laiko ritmą 
neilstamai sukasi ir sukasi ir 
negaliu sugrįžti atgal 
į pažįstamas vietas
o kojos pavargusios sunkiai 

sveria
neleidžiama sustot 
Kas vairuoja ?
ir noras nušokti nuo sėdynės 
kuri jau nebe patogi
bet ne
nes laiko pedalai 
nepaleidžia drebančių kojų 
ir net kai nukrenti 
ratai vis dar vis
sukasi

skaidri migla

Linksma būdavo, kai visi mo
kyklos mokiniai susirinkdavo 
auditorijoje, trispalviais li- 
pinukais pasipuošę, paminėti 
šią Lietuvai svarbią dieną.

Pripratom kasmet su tėvais 
lankyti minėjimus. Pasipuošę 
tautiniais drabužiais, nekant
riai laukdavom važiuoti į ko
kią didžiulę salę miesto cent
re. Šios išvykos sukeldavo pa
sididžiavimo jausmą. Žinoda
vom ir maždaug ko tikėtis: su
sirinks pilnutėlė salė žmonių, 
įžygiuos organizacijų vėliavos, 
bus ilgos kalbos, kurių metu 
labai sunku ramiai sėdėti. Po 
to scenon pasipils margaspal
viai šokėjai, atlikdami tauti
nių šokių pynę.

Metai bėgo, augome, bren- 
dome, ir mūsų supratimas po 
truputį gilėjo. Lietuviškoj 
mokykloj apleidome vaikiškus 
trispalvių piešinius, pradėjo
me skaityti apie Lietuvos is
toriją, nepriklausomybės pa
skelbimą. Ir toliau lankėme 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimus. Bet jau daugiau su
pratome, labiau įvertinome 
valdžios pareigūnų atsilan
kymą, kalbėtojų žodžiai įgavo 
prąsmę; jaudino kasmet retė
jančios kūrėjų-savanorių ei
lės. Mes darėmės sąmoninges
ni lietuviai.

pasaulio dėmesį atkreipti į 
sovietų daromą skriaudą mū
sų tautai. Lietuviai norėjo 
krašte taikiai paminėti tau
tos Nepriklausomybės šventę, 
tačiau iš sovietų susilaukė 
žiaurių grasinimų. Tai parei
kalavo iš mūsų greito reaga
vimo. Reikėjo solidarizuotis 
su laisvės trokštančia Lietu
va ir neatsisakėm. Atrodo, pa
čiu laiku subrendo mūsų kar
ta, suprato, kad reikalingas 
aktyvus įsijungimas. Visame 
laisvajame pasaulyje jauni
mas pajuto atsakomybę ginti 
drąsius Lietuvos kovotojus už 
žmogaus bei tautos teises, gau
siai jungėsi į solidarumo žy
gius. Toks platus svetur gimu
sių ir augusių žmonių susirū
pinimas Lietuvos padėtimi iš
kelia naujo etapo pradžią iš
eivijos veikloj. Tačiau, ką 
pradėjome šiais metais Vasa
rio 16-sios proga ištęsėsime 
tik uoliai sekdami įvykius Lie
tuvoj. Gi ten randasi mums 
įkvėpimo šaltinis bei visa tiks
li informacija reikalinga ko
vai už Lietuvą. R.

— Kas yra Kanados lietuvių jaunimo sąjunga?
— KLJS buria visą Kanados lietuvių kilmės jau

nimą, kuris dalyvauja lietuviškoje veikloje.
— Kas gali priklausyti Jaunimo sąjungai?

— Sąjungai priklauso jaunimas tarp 16-30 metų. 
Sąjungai priklauso asmenys, o ne organizacijos.

— Ką Kanados lietuvių jaunimo sąjunga daro?
— KLJS rūpinasi jaunimo veiklos planavimu. 

Taip pat ji informuoja Kanados jaunimą aktualiais 
klausimais. Kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga paruošia Kanados jaunimą dalyvauti Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese.

Vienas iš Jaunimo kongreso momentų Australijoje. Įdėmiai klausosi 
pranešimo (iš kairės): Julija Mitalaitė, Živilė Jurkutė, Rasa Jurkutė, Vida 
Balsevičiūtė, Rimas Čuplinskas

Aštuntasis baltiečių simpoziumas

Laikas
Pastebėjusi, kad jau tre

čią sykį tą patį sakinį skai
to, Danutė, užvertusi isto
rijos knygą, pradėjo žiū
rėti į kitus bibliotekoje 
dirbančius studentus. Vie
ni intensyviai rašė, kiti 
beviltiškai stengėsi neuž
migti, o pora, kaip ir ji, 
kažką galvojo, bet aiškiai 
ne apie pamokas. Daugu
mą sudarė jaunimas, bet 
tarp jų buvo vienas pagy
venęs.

Visiem tuo pačiu greičiu 
bėga laikas. “Tam vyres
niam nebereikia rūpintis 
kaip išnaudoti laiką”, — 
galvojo Danutė. — “Jis ką 
nors pasiekęs ir jau kur 
nors nukeliavęs. Bet ką 
mes studentai darome su 
savo laiku?” — savęs klau
sinėjo ji. — “Ar esam ap
galvoję kaip jį išnaudoti? 
O gal ir nereikia, gal užten
ka, kaip Brazdžionis sako, 
per pasaulį keliauti ‘kaip 
vėlė nemarūnė’. Bet nesa
me nemirtingi,” — atsakė

sau. — “Mes praraston pra
eitin nebegrįšim. Ak. kaip 
būtų gera pamatyti savo 
ateitį, suprasti ką Dievas 
nori, kaip išmintingai pa
sielgti su savo laiku. ”

Na, Danutės mama ją vis 
bardavo, kai sėdėdama 
prie knygų svajodavo. Tai 
prisiminusi, ji vėl pasiėmė 
istorijos knygą ir pradėjo 
toliau skaityti.

Marcelė

Pradžioje septinto dešimt
mečio Vakarus pradėjo pasiek
ti žinios iš Lietuvos. Pradėjo 
eiti Lietuvos katalikų bažny
čios kronika. Kauno Laisvės 
alėjoje susidegino Romas Ka
lanta. Pogrindžio spauda 
mums atskleidė už žmogaus 
teises kovojančius, laisvės 
trokštančius asmenis. Taigi, 
mes patyrėme kokių narsių 
kovotojų turi Lietuva! Jų drą
sa ir pasiaukojimas skatins 
ir mus būti jautresniais savo 
tautos nariais.

* Naujai išrinkta PLJS val
dyba ruošiasi išleisti žinia
raštį, kuris eis 3-4 kartus 
per metus; galima užsipre
numeruoti sekančiu adresu: 

PLJS Žiniaraštis, 
c/o Marytė Balaišytė, 
1558 Davenport Rd., 

Toronto, Ontario M6H 2JI. 
Prenumerata metams - $10.

Aštuntasis baltiečių simpo
ziumas vyko vasario 5 ir 6 d.d. 
Toronto universiteto George 
Ignatieff teatre. Simpoziumo 
tikslas: paaiškinti apie II D. 
karo laikotarpį baltiečių kraš
tuose. Simpoziumą rengė: “As
sociation for Advancement of 
Baltic Studies”, Toronto uni
versiteto estų studijų centras 
ir Toronto universiteto rusų 
ir Rytų Europos studijų cent
ras. Kalbas sakė šeši profe
soriai, kurie specializuojasi 
baltiečių studijose.

Išeivijoje baltiečiai neturi 
literatūros apie II D. karo 
laikotarpį. Jei patys baltie
čiai neparašys iš šio laiko
tarpio istorijos,, tai ateinan
čios kartos skaitys tokią is

toriją, kuri bus priešinga tik
rovei.

Šio laikotarpio istorija do
misi žydų istorikai ir sovietų 
istorikai — propagandistai. 
Kaip buvo iškelta mokslinin
kų paskaitose, žydai rašo apie 
savo tautiečių tragišką liki
mą, ignoruodami Rytų Euro
pos tautų tragiškus įvykius. 
Gali būti pateiktas labai klai
dingas vaizdas apie mūsų fak
tus žydų naikinimo tragedijo
je. Sovietų istorikai rašo 
apie okupaciją, lyg ji būtų 
Lietuvos išlaisvinimas.

Dėl to yra taip svarbu, kad 
baltiečiai ir jų mokslininkai 
daugiau domėtųsi šiuo laiko
tarpiu ir parašytų istoriją, 
atitinkančią tikrovei. G.Š.

Įvykiai susiję su šių metų 
vasario 16 Lietuvoje dar la
biau pabrėžė, kaip svarbu yra 
susipažinti su Lietuvos dabar
tine padėtim, kad galėtumėm

kursai Dainavoje. Iš kairės: prof. Vytautas Skuodis, 
Marius Katilius-Boydstan, Linas Vyšniauskas, Aida Burlytė
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Atsakymas į du klausimus
Gudijai priklausančias dalis, 
joms apaštalinių administra
torių paskyrimas. Arba, kaip 
vysk. P. Baltakis sako, Lietu
vos dabartinėse ribose esan
čios Vilniaus arkivyskupijos 
dalies išskyrimas iš Lenkijos 
bažnytinės jurisdikcijos ir jos 
paėmimas tiesioginėn popie
žiaus globon.

Iš šių ir kitų panašių Vati
kano veiksmų galima padaryti 
išvadą, kad Vatikanas nebesi
laiko konkordato bent tiek, 
kiek jis liečia Vilniaus arki
vyskupiją.

Žinoma, kol Vatikanas for
maliai nepaskelbs, kad kon
kordatas nebegalioja, tol bus 
galima tvirtinti, kad jis ga
lioja. Bet tai jau yra propa
ganda, nepagrįsta faktais. Ji 
yra patogi lenkams ginti savo 
pretenzijas į Vilniaus kraštą.

2. Dėl Vilniaus arkivyskupi
jos pertvarkymo, kaip J. B. tei
singai rašo, popiežius nėra 
paskelbęs jokios bulės, kaip 
jis tai padarė 1972 m. prijung
damas buvusias Vokietijos 
vyskupijas prie Lenkijos pri
mato. Bet nebuvo ir reikalo 
tai padaryti, nes iki šiol Vil
niaus arkivyskupijos reikalai 
nebuvo tvarkomi, kadangi po
piežius savo veiksmais nenori 
pripažinti Lietuvos aneksijos.

Juozas Vitėnas 

konferencija 
tinio pobūdžio būgnų muziką, 
kiniečiai atliko baleto pro
gramą.

Po vakarienės ministeris 
David Crombie pasakė kalbą, 
kuri susilaukė gausaus plo
jimo.

Prie įėjimo į konferencijos 
sales buvo pastatytas ilgas re
gistracijos stalas. Dešinėje 
pusėje stovėjo kitas stalas, 
apkrautas įvairiom informaci
jom. Čia geroje vietoje matėsi 
Lietuvių tautodailės instituto 
išleista dailininkų Anastazi
jos ir Antano Tamošaičių kny
ga “Lithuanian National Cos
tume”. Daug konferencijos da
lyvių ją vartė ir skaitė. Kitame 
leidinyje buvo aprašymas apie 
lietuvių tautinių šokių ' an
samblį “Gintarą ir jų vadovus 
J. ir R. Karasiejus. Lietuvių 
pėdsakai yra — juos reikia pa
laikyti ir plėsti.

Po konferencijos teko daly
vauti Winnipego Šv. Kazimiero 
parapijos 600 m. Lietuvos 
krikščionybės minėjime, kuris 
labai gražiai praėjo. O mes 
buvome maloniai priimti pre
lato J. Bertašiaus ir visų 
winnipegiečių. Malonu buvo 
prisiminti dar prieš dvidešimt 
metų Petro Reginos čia su
ruoštą Kanados vakarų lietu
vių jaunimo stovyklą.

Buvo labai įdomu pavažinėti 
po Vakarų Kanadą. Turėjome 
porą vaizdajuosčių iš Lietu
vių tautodailės instituto veik
los. Jas teko parodyti įvai
riuose privačiuose susibūri
muose. Tokių progų buvo Win
nipege, Nanaime ir Vankuve
ryje. Visur tautiečiai jomis 
labai domėjosi.

Apgailestautina, kad yra net 
tokių lietuvių, kurie jau visiš
kai nesidomi lietuviais ir Lie
tuva. Nekalbu apie čia gimu
sius arba mišrias šeimas — 
mes per daug iš jų ir nesitiki
me, bet tokių žmonių visuomet 
buvome maloniai sutinkami. 
Tačiau yra iš Lietuvos atva
žiavusių, ten užaugusių, ang
liškai silpnai kalbančių ir jau 
išsižadėjusių savo gimtojo 
krašto. O vis dėlto negalima 
jų nurašyti ir atstumti, reikia 
kaip nors traukti į lietuviškąjį 
gyvenimą.

Dalyvis

J. B. savo straipsnio “Len
kai dabartinėje Lietuvoje” 
("TŽ" nr. 10, 1988. III. 8) pasta
boje teigia, kad neatsakiau j 
du klausimus: 1. ar Vatikanas 
yra paskelbęs konkordatą su 
Lenkija negaliojančiu, ir 2. 
ar popiežius yra paskelbęs 
kokią bulę dėl Vilniaus arki
vyskupijos pertvarkymo, kaip 
jis tai yra padaręs prijungda
mas buvusias Vokietijos vys
kupijas prie Lenkijos Kat. 
Bendrijos.

1. Neteko patirti, kad popie
žius būtų 1925 m. konkordatą 
su Lenkija formaliai paskel
bęs negaliojančiu, kaip tai 
1945 m. padarė komunistinė 
Lenkijos vyriausybė. Tačiau, 
kaip žinoma iš tarptautinės 
teisės, neterminuotoms tarp
tautinėms sutartims atšaukti 
ar panaikinti yra įvairių bū
dų. Vienas iš jų yra konkluden- 
tiniai veiksmai, tai yra tokie, 
iš kurių galima daryti išvadą, 
kad sutartis nutraukiama ar 
laikoma negaliojančia. Pav. 
ką rodo tokie Vatikano veiks
mai: arkiv. M. Reinio 1940 m. 
paskyrimas Vilniaus arkivys
kupo padėjėju Lietuvos vy
riausybės prašymu, ir Lenki
jos ambasadoriaus prie Vati
kano protestas. Arba, po karo 
suskaldžius Vilniaus arkivys
kupiją į Lietuvai, Lenkijai ir

Daugiakultūrė
1988 m. kovo 4, 5 ir 6 dieno

mis Winnipege įvyko daugia
kultūrė konferencija. Lietu
viams stipriai ir gerai atsto
vavo Nijolė Karosaitė, kaip 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės kultūrinės komisijos na
rė. Petras Regina atstovavo 
Lietuvių tautodailės institu
tui, J. Reginienė — galerijai 
“Nemunas” (Gananoque, Ont).

Šiuo metu parlamente yra 
svarstoma, kaip pertvarkyti 
daugiakultūrius Kanados gy
ventojų reikalus. Šios konfe
rencijos tikslas ir buvo su
rinkti informacijas iš įvairių 
vienetų. Tai buvo labai svarbi 
konferencija. Puikius komen
tarus pateikė Nijolė Karosai
tė. Net ministerijos pareigū
nai jais susidomėjo. Ši kon
ferencija apėmė gana plačiai 
visą kultūrinę ir meninę Kana
dos visuomenę. Manoma, kad 
šiems reikalams bus įsteigta 
atskira ministerija. Ligi šiol 
daugiakultūrė veikla rūpinosi 
valstybės sekretoriaus minis
terija, kuriai vadovauja Da
vid Crombie. Ministeris buvo 
pavedęs šios konferencijos 
paruošimą teatro režisieriui 
Mavor Moor.

Konferencija praėjo sklan
džiai. Pastebėta, kad vis dau
giau ir daugiau dalyvauja atei
viai iš Karibų salų, kiniečių, 
japonų korėjiečių, pakistanie
čių, indėnų ir kt. Labai žymiai 
keičiasi Kanados veidas. Jeigu 
mes norime, kad mūsų kultūri
nis įnašas į šį kraštą išliktų 
gyvas ateinančioms kartoms ir 
liktų lietuvių kultūros isto
rijoje, turime dabar susirū
pinti ir steigti kultūros cent
rus, kad jie būtų verti dėme
sio dabartinės ir būsimos Ka
nados valdžios. Kai įsigalės 
Kanadoje naujos emigracijos 
grupės, joms bus artimesnė 
jų pačių kultūra. Jeigu kas 
nors vertingo bus jau įsteig
ta, bus išlaikyta.

Šeštadienį iškilmingoji va
karienė labai gerai praėjo. 
Prieš vakarienę “Caribean” 
būgnų orkestras stipriai būg
nijo. Susėdus prie stalų, uk
rainiečiai pašoko gražų tau
tinį šokį ir atnešė prie garbės 
stalo duonos ir druskos ant 
gražaus rankų darbo rank
šluosčio. Japonai davė spor-

Daugiakultūrės konferencijos Winnipege 1988 m. kovo 4, 5, 6 dienomis 
dalyviai. Iš kairės: NIJOLĖ KAROSAITĖ, PETRAS REGINA

Toronto Lietuvių slaugos namų projektas

Toronto Lietuvių namai ruošiasi naujai statybai
Prašo pagalbos

MIELI TAUTIEČIAI,
Per paskutinius trejus metus 

Lietuvių namai planavo ir orga
nizavo slaugos namų steigimą. 
Buvo pravestos viešos diskusi
jos ir padaryta pažanga. Tikimės, 
kad su nuolatine visuomenės pa
rama, dirbdami kartu, mes pasiek
sim savo tikslą — pastatysime Lie
tuvių slaugos namus Toronte.

Nuo pat pradžios slaugos namų 
nauda ir jų reikalingumas mūsų 
visuomenei buvo visiškai aiškūs 
dalykai. Lietuvių namų valdyba 
tai suprasdama jau 1985-tų metų 
vasarą padarė įsipareigojimą pi
nigais ir skyrė daug laiko svars- 
tyboms. Mes paskyrėm 70.000 dol. 
sumą, paruošiamiesiems dar
bams. Šie pinigai iš dalies buvo 
panaudoti architektų, advokatų 
ir įvairių patarėjų išlaidoms pa
dengti. Kiekvienas doleris bus 
panaudojamas sekantiems tiks
lams pasiekti: 1. Išsirūpinti 
slaugos namų statybos leidimą.
2. Paruošti reikalingus dokumen
tus Sveikatos ministeriui. 3. Or
ganizuoti ir gauti valstybinę pa
ramą iš miesto ir provincijos.

Iki šiol jau turėjome kelis vie
šus susirinkimus. Nors ir buvo 
šiek tiek opozicijos iš vietos gy
ventojų dėl automobilių statymo, 
tačiau projektui buvo gautas 
bendras pritarimas. Toronto savi
valdybė sutiko parduoti dar at
skirą sklypą, kad tuo palengvintų 
išspręsti automobilių statymo 
problemą. Tikimės, kad mūsų pra
šymas dėl statybos taisyklių 
(rezĮoning) pakeitimo bus patvir
tintas 1988-tų metų birželio pa
baigoje.

Projekte numatyta: vienas aukš
tas visuomenės tikslams, trys 
aukštai gyventojų patalpoms (109 
lovoms) ir požeminis aukštas auto
mobiliams statyti. Projektas bu
vo sudarytas siekiant dviejų tiks
lų: L Patenkinti visus valdžios 
reikalavimus. 2. Parūpinti geriau
sią slaugą mūsų žmonėms, ku
riems tokia pagalba yra reikalin
ga.

Mes taip pat pradėjom ruošti 
projekto pasiūlymą Sveikatos 
ministerijai dėl slaugos namų 
patvirtinimo ir lovų skaičiaus 
nustatymo. Šis dokumentas 
apimantis apie 150 puslapių yra 
ruošiamas, padedant “Arbor Li
ving Centres” slaugos namų ad
ministratoriui.

Dėl slaugos namų leidimų vyks
ta konkurencija; valdžios reika
lavimai yra dideli, ir mes galė
sim laimėti tik kokybe, o ne bend
ruomenės skaičiumi, kaip tai pa
vyko pasiekti italų, graikų arba 
lenkų bendruomenėms. Politinės 
sąlygos yra palankios. Premje
ras David Peterson 1987 m. rug
pjūčio mėnesį oficialiai paskelbė 
600 lovų paskyrimą etninėms 
bendruomenėms. Kreipiamės į vi
są lietuvių bendruomenę, prašy
dami mus paremti, kad laimėtume 
savo dalį. Ta parama turės ateiti 
ne tik iš Toronto apylinkės, bet 
ir iš visų lietuviškų institucijų 
ir atskirų asmenų Ontario provin
cijoje. Artimoje ateityje mes pra
šysime iš jūsų paramos laiškais, 
kurie bus siunčiami į Sveikatos 
ministeriją, ir neabejojam, kad 
jūs mus paremsite.

Slaugos namai pareikalaus stip
rios finansinės paramos. Apskai
čiuojama, kad statybos išlaidos 
sieks iki 5 milijonų dolerių, vi
daus įrengimai ir baldai dar 
$500.000. Provincinės valdžios 
parama — 3.5 milijono dol. Ne
žiūrint to, mums reikės sukelti 
2 milijonų sumą.

Lietuvių namai sutiko prisidėti 
su $1.000.000, kad statyba galė
tų prasidėti 1988 metais. Mums 
jūsų parama yra dabar labai rei
kalinga. Už kiekvieną gaunamą 
dolerį Lietuvių namai prisidės 
savo doleriu, kol bus pasiekta 
$1.000.000 suma.

Suprantama, kad mūsų bend
ruomenė yra konservatyvi, ir 
tik kai pirmosios plytos bus pa
dėtos, tas konservatyvumas pra
nyks. Deja, slaugos namai negali 
laukti. Lietuvių namai patvirti
no sekantį planą, kad padrąsintų 
visuomenę aukoti šiam vertingam 
projektui.

Asmenys, kurie aukos lietuvių 
slaugos namų projektui turės dvi 

galimybes: 1. galima aukoti Lab
daros fondui, kuris išduos pakvi
tavimą nuo pajamų mokesčių at
leidimo. 2. Auka galės būti įneš
ta į globos (trust) fondo sąskaitą 
“Paramos” kredito kooperatyve, 
iš kurios nebus galima pinigų iš
imti. Jei statyba neprasidės iki 
1990 gruodžio 31 d., visos aukos, 
įskaitant procentus, bus sugrą
žintos. Jei statyba prasidės prieš 
šią datą, tada visos aukos bus per
vestos į Labdaros fondą ir išduoti 
aukų pakvitavimai nuo pajamų 
mokesčių atleidimo. Kol aukos 
bus globos (trust) sąskaitoje, 
jos bus "Paramos” atsakomybėje, 
ir Lietuvių namų valdyba netu
rės teisės tuos pinigus išimti.

Šiam reikalui yra atidarytos 
dvi sąskaitos: ‘^Paramoje” nr. 8711,

Šlapimo pūslės uždegimas
Santrauka Kathleen McAuliffe straipsnio, išspausdino 

“U.S. News & World Report 19S7.IX.21
Tai nėra nauja liga, bet į ją 

nebuvo kreipiamas dėmesys. 
Apie 450,000 amerikiečių, dau
giausia moterų, ja serga. Ligos 
ženklai: kankinantis skaus
mas, kurį lydi nuolatinis po
traukis eiti prausyklon kartais 
iki 60 kartų per dieną. Tokių 
ligonių akys būna įdubusios 
dėl miego stokos.

Liga vadinama “interstitial 
cistitis” — IC. Tai šlapimo 
pūslės gleivinės uždegimas. 
1987 m. rugpjūčio mėnesį viso 
pasaulio specialistai buvo su
sirinkę Tarptautiniame svei
katos institute Bethesdoje, 
Md., dalyvauti pirmoje moks
linėje konferencijoje šiuo 
reikalu. Federacinė valdžia 
pradėjo finansuoti IC tyrinė
jimus. “Tai buvo sunki, ilga 
kova”, sako dr. V. Ratner, 37- 
rių metų ortopede Montefiore 
Medicinos centre Niujorke ir 
vadovė, iškėlusi IC į viešumą.

Ratner susipažino su IC ne 
kaip gydytoja, o kaip ligonė. 
32 metų amžiaus, būdama me
dicinos studentė, ji nubudo 
vieną rytą, jausdama lyg jos 
pūslė “degtų”. Antibiotikai 
nepadėjo. Taip pat nepadėjo 
ir 14 specialistų, pradedant 
alergijos gydytoju iki baigiant 
urologu. Kai tyrimai nieko 
neparodė, jai buvo patarta 
nestudijuoti ir “sumažinti 
įtampą”. Pagaliau ji pati nu
statė diagnozę, kad serganti 
IC.

Įtikinti urologus buvo kitas 
dalykas. Nors IC žinoma medi
cinai nuo 1830 m., bet ji buvo 
laikoma reta senyvų moterų 
liga. Patvirtinti diagnozę kar
tais yra rizikinga. Ligoniui 
turi būti atlikta cistoskopi- 
ja. Ratner reikalavo ją atlikti, 
nors jos gydytojas nenorėjo. 
Pagaliau paaiškėjo, kad jos 
pūslės gleivinė buvo padengta 
mažyčiais kraujavimais ir 
įdrėkstu audiniu. Tai vienas 
iš išorinių IC ženklų.

Kas sukelia IC, vis dar yra 
paslaptis. Dr. P. Hanno iš Pen
silvanijos universiteto panei
gė teorijas, kad minėtą ligą 
sukelia virusai ar bakterijos. 
Taip pat jis yra skeptiškai iš
sireiškęs apie valgių gamini
mo knygas, populiarias tarp IC 
ligonių. Rekomenduojama 
dieta — vengti kafeino, maža- 
rūkščių vaisių — pomidorų ir 
apelsinų nesanti moksliškai 

Prisikėlimo par. kredito koopera
tyve nr. 155332.17, kur rėmėjai 
galės tiesiogiai įnešti savo aukas.

Padėkite sukurti vertingus na
mus mūsų vyresniųjų gerovei. Mū
sų seneliai, tėvai ir kiti galės 
be rūpesčių leisti paskutines sau
lėlydžio dienas savo aplinkumoj, 
nebus uždaryti kokioj nors sveti
moj institucijoj. Lietuvių namai 
yra įsipareigoję rūpintis šia glo
bos institucija. Mūsų daktarai, 
advokatai, gailestingosios sese
rys ir administratoriai daro visa 
kas galima, kad užtikrintų pasise
kimą. Tačiau, be jūsų moralinės 
ir kartu finansinės paramos, mes 
negalėsim šio projekto įvykdyti. 
Savo aukomis užtikrinsite tautie
čiams reikalingą patarnavimą.

Toronto Lietuvių namų valdyba

pagrįsta.
IC ligos sunkumas įvairuoja. 

Apie 50% ligonių patiria trum
pus pagerėjimus. Kai kurie li
goniai taip kenčia, kad yra ne
pajėgūs dirbti.

Ratner įsteigė “Interstitial 
Cystitis Association” 1984 m. 
(adresas: ICA, P. O. Box 1553, 
Madison Square Station, New 
York, N.Y. 10159 arba P. O. Box 
151323, San Diego, Calif. 
92115). Liga vis dar nėra pa
gydoma, bet' įvairūs gydymai 
gali palengvinti kai kuriais 
atvejais. Pati Ratner patyrė 
palengvėjimą po kelių mėne
sių vartodama vaistą prieš už
degimą DMSO. Kitiems ligo
niams padėjo hidraulinis iš
tempimas (įleidimas pūslėn 
tam tikro skysčio). Dar kitiems 
padėjo “Elmiron” — eksperi
mentinis per burną imamas 
vaistas. Nėščioms moterims 
nepatariama imti “Elimiron”, 
nes dar nežinoma, ar šis vais
tas nepakenks išsivysiančiam 
embrionui. Šis vaistas gali 
sukelti alergines reakcijas 
— odos išbėrimą, ašaras, čiau
dulį. Skausmą mažinantieji 
vaistai ir miego tabletės gali 
padaryti gyvenimą pakenčia
mą, bet visada yra įpročio 
rizika.

Ratner sako: “Gyvenu tiek 
pilną gyvenimą, kiek įmano
ma, bet visada žinau, kur yra 
artimiausia prausykla”.

Paruošė J. Str.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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

Aukos Toutos fondui
Vasario 16 proga tautiečiai Toronte gausiai aukojo 

Lietuvos laisvinimo reikalams
$1000: P. Kučinskaitė, A. Rūta: 

$300: XXX; $250: H. Lapas; $150: A.
E. Abromaitis; $140: J. Dambaras; 
$120: Pr. Basys; $100: V. J. Pleč
kaičiai, P. Vilutis, dr. J. Sungai- 
la, J. Vitkūnas, M. Vaškevičienė, 
A. A. Jucys, B. O. Saulėnas, L. Ma
ziliauskas, J. B. Vaidotas, Gražu
lis, S. Dargis, A. Barkauskas, L. 
Balsys, A. J. Paršeliūnas, J. Kab
lys, A. Vaidila, K. Juknevičienė, 
M. Audrulevičienė; $75: J. Butkai- 
tis; $70: V. Petraitis; $54: J. Karka.

$50: W. Drešeris, R. Drešeris, A. 
Jagėla, O. P. Dabkus, B. Saplys, 
V. K. Stirbiai, V. J. Ignaičiai, J. 
Pikelis, C. K. Jonys, M. S. Putri
mas, dr. J. Uleckas, R. Saulėnas, 
A. Saulėnas, A. J. Pliopys, V. Dau- 
gelavičiai, F. Barzdžius, J. V. Šim
kus, Tėvai pranciškonai, S. V. Liui- 
mos, S. Čepas, I. Girdzijauskas,
J. A. Pieteris, S. Povilenskis, S. 
Petryla, L. Kirkilis, J. Vaidotas, 
A. Kazilis, A. Marcis, dr. J. Yčas, 
G. A. Sprainaičiai, V. V. Valiulis, 
A. Sagevičius, K. P. Budrevičius, 
A. Zalagėnas, V. O. Anskis, K. D. 
Manglicas, J. B. Danaitis, V. Poš
kus, E. I. Punkris, A. K. Vaidila, 
V. Bačėnas, J. Kasperavičius, P. 
Kudreikis, V. Šadreika, M. D. Re
ginos, Vyt. Montvilas, Al. Piragius, 
L. Abramonis; $40: V. B. Vaičiūnai, 
J. Petravičius, P. S. Morkūnai, Br. 
Dicevičius, E. Šlekys, A. Statule- 
vičius; $35: V. Naruševičius, J. 
Dobrowski, T. Statulevičius, M. F. 
Yokubinas; $30: S. E. Markauskas,
F. Kasperavičius, I. I. Ignatavi
čius, G. Kaulienė, K. V. Otto, A. 
Genys, J. Vaškela, M. S. Gudaitis, 
Gečienė, P. Jurkšaitis, Br. Macke
vičius K. Bublijauskas, A. Langas, 
A. Žilėnas, A. Stankus, E. Bersė- 
nas, J. Morkūnas, J. Krivaitis, P. 
Jonikas, prel. P. Gaida, V. M. Mar
cinkevičius, J. Staškevičius.

$25: J. E. Šileikis, V. Sonda, K. 
Daunys, E. Simanavičienė, A. J. 
Vanagai, V. E. Dailydžiai, A. S. 
Sakus, L. G. Vyšniauskas, J. Palys, 
J. Matulevičius, A. Štuopienė, V. 
O. Taseckas, A. Peleckis, G. Kiš
kis, A. Seliokas, B. Stalioraitis, 
D. Zulonas, M. P. Besąsparis, J. O. 
Ažubalis, A. L. Andrulis, I. Meikle- 
john, V. E. Stanaitis,-V. Anysas, J. 
J. Rovas, R. G. Paulioniai, A. Daily- 
dė, J. Pacevičius, L. Dūda, P. L. Mu
rauskai, H. Adomonis, VI. Šaltmi- 
ras, J. A. Ranonis, J. Zabulionis, 
S. M. Petrulis, T. D. Burokai, J. I. 
Mickevičius, Pargauskas, E. Rada- 
vičiūtė, E. Čuplinskas, A. Apera- 
vičius.

$20: M. Gegužis, A. Dobis, O. 
Juodišius, E. Žolpis, dr. D, Žutau
tas, J. Kazlauskas, Lietuvis, A. 
Bacevičius, J. Budreika, P. Gai
delis, L. V. Morkūnas, M. Mali
nauskas, J. Valiukienė, J. Zen
kevičius, J. Genutis, Vaitkevi
čienė, J. Rugys, St. Kalūza, S. Pus- 
vaškis, A. S. Kiršinai, J. M. Damb
rauskas, M. Povilaitis, O. Petkevi
čienė, St. Girčys, L. Pilipavičius, 
Al. Girčius, L. Rudaitis, J. Stra
vinskas, J. Juodakis, A. Kalend
ra, S. Vaitekūnas, A. Rūkas, J. 
Žakas, P. Skablauskas, J. Rimšai

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

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

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

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

1988 METŲ KELIONĖS / LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz.'/, 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!

tė, I. Urbonas, H. Saulis, V. Na
ras, A. Šiukšta, E. Dubininkas, J. 
Sičiūnas, A. Kairys, S. Mazlavec- 
kas, V. A. Bubelis, I. Poška, V. A. 
Paulionis, V. Puslys, Z. Gegužis,
J. Sabaliauskas, A. Diržys, O. Yor- 
ka, E. Valeška, A. S. Petraitis, S. 
Vaitkus, Y. B. Jonynai, E. Pūkienė, 
U. Bleizgys, P. Puidokas, K. P. Rau
dys, A. V. Ramanauskai, G. Sungai- 
la, E. Miliauskienė, F. Mockus, J. 
E. Girėnai, Č. Javas, V. Abramavi- 
čius, J. Prišas, H. Sukauskas, L. S. 
Oleka, P. Stočkus, V. Skukauskas, 
L. V. Sendžikai, M. E. Zabulioniai, 
P. L. Jurėnas, S. Kėkštas, F. Timu- 
kas, O. Mašalas, J. Krasauskas, V. 
Butkis, B. I. Šriubiškis, E. Žulie- 
nė, B. P. Čižikai; $15: A. Kuolas, 
A. D. Stulgiai, P. Čeponkus, St. Gai- 
levičius, P. Čiurlys, Žutautas, I. 
Antanaitis, S. Vaitkūnas, A. Paške
vičius.

$10: V. Melnikas, I. Krasauskas,
K. Konkulevičius, V. Nausėda, J.
J. Valiuliai, B. V. Misevičius, A. 
Pūkas, T. Vareneckas, S. O. Dač- 
kus, Slaboševičius, V. Pečkaus- 
kas, A. Zarembaitė, J. Mockevi
čius, M. Legienė, K. V. Gadutis, 
A. Vinskas, R. Bekeris, V. Pečiu
lis, V. Skrinskas, V. Kazlauskas,
K. Kaknevičius, K. Lukošius, J. 
Andrulis, P. Čečys, M. Pranaitis,
G. Danisė, J. Dziminskas, M. Jan
kus, E. Bartminas, K. Stulpinas, 
E. Ulickienė, A. Bacevičius, S. 
Kryževičius, P. Derliūnas, J. Ali
šauskas, O. Jakimavičienė, K. Ba
tūra, J. Jasinevičius, V. Radzevi
čius, V. Simanauskas, S. Valickis, 
G. Vaidila, J. Kozeris, J. Laugalis, 
D. Klibingaitienė, V. Kazlauskas, 
J. Gataveckas;$9: D. Žibūnas;$7: A. 
Paškevičius; $5: A. M. Radžiūnai, 
Jurevičius; A. Vingevičius, S. Ole- 
kienė, V. Gataveckas, M. Petronis, 
A. Raudys, V. Aušrotas, A. Žemaitis, 
S. Barškėtis, J. Strazdas, K. Če
paitis, V. Karulavičius, S. Valiu
kas, E. Kvederys, O. Grigaravičie
nė, St. Ruibys, V. Simanavičius, S. 
Kalytis, A. Dromantas, M. Tinginis, 
St. Pranskevičius; $4: T. Butrimas; 
$3: S. Juškevičius, K. Česnauskas.

$3000: a. a. Juozo Bersėno testa
mentinis palikimas.

$1000: Stefanija Meškauskienė, 
a.a. Marceliaus Meškausko atmini
mui.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

E. Steponas. 
TF Toronto apylinkės 
atstovybės iždininkas

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



Maskvos viešbutyje
Ištrauka iš angliškai rašančio lietuvio “Gentainių” (Sibs)

RAYMOND FILIP

Galu gale atvykome į vieš
butį "Kosmosas”, kur prasidė
jo sumaištis dėl kambariu. 
Mums skirtose patalpose tebe
gyveno prancūzų porelė. Sve
čius priiminėjanti tarnauto
ja nekalbėjo nei angliškai, nei 
lietuviškai. Bet suprato pran
cūziškai. Užsilikusi bajorai
tė! Kuo puikiausiu kvebekiš- 
ku akcentu paaiškinau jai, jog 
mudu su kolega pageidautume 
neužimtų, mums rezervuotų 
kambarių. Iš dvidešimt antro
jo aukšto mus perkėlė į dvi
dešimt penktąjį. Pagerinimas! 
Taikos konferencijose Žene
voje tokių nesusipratimų ne
būna. Po visų šių patogumų 
nutariau nusnūsti, pailsėti. 
Paskui vakarieniavau bufete 
- silkės ir kepta antis. Po val
gio nutariau pasimankštinti, 
paklaidžioti Moiros prospektu.

Komunistiniai kriterijai 
draudžia viešus susibūrimus. 
Tad be galo nustebau, išvydęs 
besirenkančią minią, tarsi pul
ką šarkų, apie baltai apsiren
gusią kaimietę. Priėjęs arčiau, 
pmačiau svastykles - tokias ga
lima užtikti pas gydytoją ar 
mokyklose. Liesi bei apkūnūs 
proletarai svėrėsi ir negarsiai 
juokavo. Jaudinantis reginys 
kainuoja penkias kapeikas. 
Žmonės spiečiasi apie svars
tykles lygiai taip, kaip Kana
doje praeiviai stoviniuoja pre
kybos kompleksų koridoriuose 
prie muzikantų.

Miela buvo žiūrėti į besi
šypsančias, auksadantes jau
nas merginas, po darbo vaikšti
nėjančias su savo vaikinais - 
apsikabinę, įsimylėję . . . Čia 
irgi tas pats.

Žinia, skraidant po įvairias 
laiko juostas ir istorinius pa
minklus žmogus nusibaigi. Pa
mažu pasiduodi miegui. Grįžęs 
į “Kosmoso” viešbutį suvokiau, 
kokią nepataisomą klaidą pa
dariau, nepasiėmęs viešbučio 
leidimo. Durininkas užtvėrė 
įėjimą.

— Kanada, - nerodžiau į sa
vo “North Star” sportbačius.

Jis dėbtelėjo į mane, tarsi 
būčiau atsiradęs nežinia iš kur. 
Nesistenk išaiškinti rusui, kad 
jis klysta. Tai buvo Maskva. Sau
giausias miestas. Durininkas 
subambėjo kažką panašaus į 
angliškus žodžius, ištartus nuo 
pabaigos. Jo pirštas nurodė į 
kitas duris. Atsidūriau pasi
metusių turistų “radinių” sky
riuje.

Prie stalo sėdinti panelė bu
vo įsitraukusi į intymią, bičiu
lišką šneką su šalia jos antzsą- 
fos sėdinčiu svajonių berneliu. 
Nepanašu, jog būtų jie svarstę 
paskutinįjį darbininkų suva
žiavimą. Pabuvęs penkias mi
nutes nematomu keliautoju.ar 
erotomaniaku-stebėtoju, ar dar 
nežinia kuo, nutariau pra
smukti pro stiklines duris, ve
dančias į viešbučio fojė. Jie
du mane sekė.

“Neturiu leidimo, neturiu 
raktų,” - gestikuliuodamas pa- 
skimbčiojau raktais pro skylę.

Mergina paėmė telefoną ir 
kažką irzliai burbtelėjo. Vieš
bučio vyresnysis išaiškino ma
no asmenį ir numerį. Ant spe
cialaus popierėlio ji užrašė 
kažką rusiškai. Pasiėmiau rak
tus ir nubėgau.

Jau koridoriuje išgirdau 
savo bendrakeleivio knarki
mą. Storžievis iš Bostono. Pa

meti “Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaro loterijoje

žadintas supyko, keiksnojo ne
tvarką kambariuose. Užtikri
nau, jog viskas susitvarkys, 
kai susitiksime su giminėmis 
Lietuvoje.

— Cha! Velnio išperos nie
ko neduos, jei neatveši jiems 
pinigų!

Nemandagus ponas apsiver
tė ant kito šono ir akimoju vėl 
užknarkė.

Ilgai maudžiausi šaltame 
vandenyje. Karštas vanduo jau 
buvo išsisėmęs. Ir visa tai 
- prašmatniame, ištaigingame 
viešbutyje, pastatytame 1980- 
tų metų olimpiadai!

Vienuoliktą vakaro Maskvos 
laiku saulė dar tebesileido. 
Pro dvidešimt penktojo aukš
to langus vakarų pusėje stebė
jau raudonį, spindintį pro de
besis, iš kurių atskridau, ir 
stebėjausi - kurių galų čia atsi- 
baladojau?

Kalbant apie šventuosius 
miestus, galime suminėti indų 
Benares, žydų Jeruzalę, musul
monų Meką, o aš, lietuvių kil
mės kanadietis, aš turiu Vil
nių!

Šią popietę pirmą kartą gy
venime sutikau savo atskirtus 
gimines. Baiminausi, jog ne
pamirštų jie, kad atvažiuoju. 
Niekas menęs napasveikino 
stiklinių sienų patalpoje Vil
niaus aerouoste. Įslinkau į šil
tą verkiančiųjų ir susispaudu- 
siųjų būrį. Maliausi tarp aša- 
ronjančių sutikinėtojų, mo
terų, apkabinėjančių savo my
limus žmones. Kur mano pa
žįstami ir giminės? Atpažini
mui teturėjau atskirtųjų nuo
traukas. Pradedančia nerimti 
širdimi narsčiau po visą salę: 
vieną kartą, kitą, trečią . ..

Tuo tarpu laimingos minios 
sveikino savo kraujo brolius 
jubiliejinio, antrojo atvyki
mo proga. Nežinau, ateidinė- 
jau aš ar išeidinėjau. Ištyki- 
nau iš bauginančių keturkam
pių salių į gryną orą. Stebė
tojai laukė mašinų stovėjimo 
aikštelėje, apjuostoje me
džiais. Šmėstelėjo veidas, pri
manęs mano tetos. Staiga prie
šais išdygo moteris, tartum 
mano mama jaunystėje, ir švel
niai paklausė:

— Raimundai?
— Ja. Taip.
— Labas, atvykęs į Lietuvą.
Pusseserė Birutė apjuosė 

mane juosta. Prasidėjo glėbes- 
čiavimasis ir bučiavimasis. 
Kiekvienas prisistatęs gimi
naitis apdovanojo mane gėlė
mis. Vos bepajėgiau apglėbti 
gausybę kardelių (gladijolų), 
lelijų, gvazdikų, ramunių, pi
liarožių. Nešiausi jas, pri
spaudęs prie krūtinės, mėgin
damas susikalbėti su sutiki- 
nėtojais pro gėlių viršūnėles. 
“Nu tai va, kokios mėlynos jo 
akys!” - jie stebėjo mane ne 
kaip lankytoją, bet kaip apsi
lankymą.

Mačiau kaip jie matuoja, ly
gina mane su likusiais šeimos 
nariais. Jų tarpe buvau aukš
čiausias. “Didysis baltaodis 
pusbrolis” iš Kanados.

Vertė Edita Nazaraitė

Atsiųsta paminėti
Bronius Povilaitis, LIETUVOS 

ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Jo raida ir 
pažanga. Dr. Br. Povilaičio knygos 
leidimo fondas, 1988 m., Torontas. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė Či
kagoje, 367 psl. Kalbą taisė Juo
zas Masilionis, spaudai paruošė 
Petras Lukoševičius. Kaina - $20.

SUSITIKIMAI, nr. 1(5) ir 2(6), 
Varšuva 1987. Išleido Lenkijos 
kultūros tarybos tautinių mažu
mų studentų skyrius. Redagavo: 
Birutė Grigutytė, Aldona Jurkū
naitė, Antanas Venslauskas (vyr. 
red.), Kazys Venslauskas. Išleis
ta 700 egz.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Nehemi- 
jo psalmių knyga. Komentarai- 
aiškinimai. Paruošė Kostas Burb- 
lys. Spausdino “ViVi Printing” 
(4346 So. Western Ave. Chicago, 
IL 60609, USA). Įžangoje sakoma, 
kad tai pirmas evangelikų komen
taras lietuvių kalba.

Zenonas Ivinskis, RINKTINIAI 
RAŠTAI IV (Krikščionybė Lietu
voje). Redagavo Paulius Jatulis. 
Knygos mecenatas Kazimieras Mo- 
tušis. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija. Roma 1987.

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1987 
m. gruodis nr. 63. Redaguoja 
Petras Bružas, administruoja Jo
nas Palšis (5718 S. Richmond St., 
Chicago, IL 60629, USA). Leidėjas 
Lietuvos evangelikų reformatų 
Bažnyčios kolegija ir redakcinė 
kolegija praneša, kad su šiuo nu
meriu laikinai sustabdomas šio 
žurnalo leidimas dėl redakcinės 
kolegijos narių sunegalavimo.

Dailininkas PRANAS LAPĖ savo studijoje Chamberlain. MI, kur gimsta jo meno kūriniai Nuotr. V. Maželio

“Aukurai ui loti n i 99
Anatolijaus Kairio eilėraščiai Lietuvos krikšto temomis

Apsčiai turime religinės 
poezijos. Tai atspindys gilios 
religinės mūsų tautos sielos. 
Dabar su “Aukurais ir alto
riais” ateina A. Kairys. Poe
tas apima laikus nuo Mindaugo 
iki dabar. Tai išreiškia ir V. 
Vijeikio piešto viršelio da
tos: 1251-1387-1987. Rinkinys 
padalintas į 3 skyrius: I. Krikš
tas prieš Krikštą, II. Viešpa
ties metai, III. Ilgoji Krikšto 
gatvė.

Eilėraščiuose jaučiamas is
torinis pagrindas, bet esmėje 
tai palaida mozaika. Daugiau
sia keturių ketureilių eilė
raščiai. Viską jungia gilus re
liginis jausmas, persipiną ug
nelės ir Kryžiaus elementai, 
sudarą ypatingą lietuviško
sios krikščionybės bruožą, 
vaizduoją tautos istoriją ir 
tragišką dabartį.

Pirmame skyriuje nuotaikin
gomis idilėmis rodomas pir
mykštis lietuvis, besidžiau
giąs dievų dovana - gamta. Be
veik rojaus nuotaika. Vaidilos 
maldose prie laužo nusileidžia 
protėvių vėlės, dainuodamos 
seniai užmirštas dainas.

Mindaugo pilyje pasirodo ge
ros valios vienuolis, sutiktas 
atvira širdimi. Jis išmintingai 
kalba, o Mindaugas klauso ir 
kviečia vienuolį vėl užeiti, bet 
pagoniškoji žarija pasiprieši
na - sukelia gaisrą. Kyla baisi 
vėtra, nes pas valdovą sėdi ku
nigas, ten klasta gyvena. O val
dovas neišdavė protėvių, tik 
sujungė aukurą su kryžiumi: 
“Lietuva su Kryžium lengves
nė bus”. “Priglaudę Kryžių 
prie širdies toliau nueisime”. 
Naujatikiai abejoja, meldžia
si vėsia širdimi. Kristaus šal
tinis gyvas, bet vis dar kalba
mos senos maldos. Karalius 
skundžiasi vyskupui, kad gar
bė ir galybė neduoda laimės. 
Mirties šešėly valdovas mato 
Viešpatį, bet per menkas būti 
jo draugu. Kaltas, kad nemoka 
atleisti, trokšta begalinės gar
bės. Žūdamas nuo Treniotos 
durklo, pajunta savo tragedi
ją ... , o Lietuvoj jau dega 
pagonių laužai.

Pirmame skyriuje jaučiama 
daug gyvybės, jausmo, ryškių 
vaizdų. Idilės lengvo ritmo, 
lakaus žodžio.

II skyrius - Viešpaties me
tai. Laimingas, žydintis Lietu
vos kraštas, visko pertekęs. To 
laimingo krašto joja pažiūrė
ti riteriai, karaliai. Jiems pa
vydi kryžiuočiai. Vargų paty
rę žmonės kalba, kad valdovas 
žuvęs ir su juo Kryžius. O Kry
žius, karalius ir varpai - mūsų 
šalies garso pradžia. Pasirodo 
Vytautas su Kryžiaus ženklu, 
einąs Mindaugo keliu. Su juo ir 
Jogaila. Nors nėra meilės tarp 
jų, bet priesaika riša ir Kry
žius. Paneriuose jiedu moko 
žmones maldų, nors patys men
kai jas supranta. Sudie šven
tajai liepsnai motinos namuo
se. Į Vilnių suvažiuoja kara
liai, tik nėra ten tėvų ugnelės. 
Rytojus nežinomas, bet širdis 
nepakeis, ir krūtinėj aukurai 
liks. Vytautas, bajorai ir mi
nia eina su kryžium. Nukry
žiuotas Kristus meiliai praby
la: “Broliai stabmeldžiai”. Iš 
Vilniaus grįžta pakrikštytas 
lietuvis ir parneša žmonai 
krikšto dovanų.

Tyliųjų maldos nesulaukia 
Viešpaties žodžio. Mirtis gąs
dina; stiprus prisirišimas prie 
žemės. Lietuvis turi Viešpatį 
atrasti, su juo kentėti, rasti 
maldos žodį.

Vytautas maldauja pergalės 
Žalgirio kovoje. Mirties valan
dą trokšta Kryžių turėti prie 
širdies. Pirmajam Kryžiui pa-

ANATOLIJUS KAIRYS, 
kelių premijuotų romanų bei 

dramų autorius

statyti rengiama didelė šven
tė: šaukiami medžiotojai me
džioti, ruoštis, didelei šven
tei. Į ją kviečiami visi, net paukš
čiai ir gėlės. Tas Kryžius bus 
iš ąžuolo tvirčiausio. O tas Kry
žius - tai Lietuva.

Vilnius gyvas, žaliuoja. Džiau
giasi; kad ūgn*4ė nusilenkė 
šventovei. Sunkesnio Kryžiaus 
nenešiojo nei Jogaila, nei vie
nuoliai. Kenčia lyg būtų Lietu
vą išdavęs. Tikros Vytauto go
dos. Nusikaltęs daug kartų, 
abejojąs, pagonis jis ir jo tauta.

Pesimistiškai nuotaikai at
sverti įterpta pokštiška žalčio 
baladė: puokštės vazoj po gėlė
mis žaltys, kurį užkapoja ^ku
nigaikščiai ir bajorai. Aukurui 
ir altoriui aukoja širdį pilną 
meilės ir tulžies. Kartą sapne 
matęs kraują, tekantį iš delnų. 
Iškėlęs rankas lig dangaus, ir 
Kristus pasirodęs. Su Kalėdo
mis atėjęs Kristus į žemę; kad 
jis jos nepaliktų.

Šio skyriaus žiemos psalmės 
patraukia savo paprastumu. 
Kai kur neaišku kieno mintys 
ir jausmai reiškiami: auto
riaus, naujatikio lietuvio ar 
kunigaikščio. Skyriaus moty
vai, nuotaikos ir tonas nuo
lat keičiasi. Nuo laimingų gam
tos garbintojų krašto eina 
Kristaus Kryžius ir šviesa, 
Vytauto pergalės, Vilniaus su- 
žėrėjimas krikščionybės švie
sa, pagonies ir krikščionies 
jausmų kova lietuvio širdyje.

III skyrius - Ilgoji Krikšto 
gatvė. Per šešis šimtmečius 
krikščionybė reiškiasi Lietu
voje.

I šimtmetis. Bevardis lietu
vis, Vytauto pakrikštytas Vil
niuje, jodamas per dvarus, 
skelbia, kas dedasi kunigaikš
čių pilyje. Žalgirio pergalė. 
Vytautas miršta nevainikuo
tas. Lietuvoje galiausiai žydi 
kryžiai. Ir žemaičiai glaudžia
si prie kalnėnų.

II šimtmetis. Atgyja ir bilda 
Perkūnas, bet Šv. Dvasia pasi
lieka. Mirusiam nuliejamas vy
no lašas. Lietuvis toli eina į 
šventovę, karštai meldžiasi. 
Gailisi pagoniškos jaunystės. 
Dangumi atjoja Šventasis.

III šimtmetis. Per daug pasi
tikėjo savimi, tad ateina aud
ra. Iš laimės apsnūdo ir . .. 
atsirado netikri Šv. Rašto skel
bėjai - eretikai. Užeina karai, 
maras, švedmetis, bet Visaga
lis išnešė ir pastatė kryžių gy
vą prie kelio rymoti, padėti 
žmonėms Dievą mylėti ir gy
venti. (Vietomis neaišku, kas 
kalba - kunigas ar kyržius).

IV šimtmetis. Grįžta ramybė. 
Prie altoriaus randa atgaivą. 
Tik malda apmirusi; sielą kaž
kas riša prie žemės. Ar už tai 

baudžiama tauta? Užeina suki
limai, miršta dalgininkai ir 
Mackevičius. Jų žaizdas nu- 
plauja Kristus.

V šimtmetis. Garbinamas 
Krisus ir Dievo Motina. Kražių 
nakties sargu norėtų būti. Pa
sirodo Aušrinė, Šviesa, aidi 
Varpai. Tėvynės ginti eina sa
vanoriai, gieda laisvos ir šven
tos Lietuvos himną. Maldauja 
Lietuvos žemę padaryti šventa 
ir nemaria.

VI šimtmeits. Saulė raudo
nuodama teka ir krinta. Ka
riu pasivertus ateina Mirtis. 
Nuverčia kryžių. Prasideda 
krikščionių kankinių keliai 
ir katakombos.

Kryžius, likęs vienas prie ke
lio, rauda, kai virsta kiti kry
žiai. Jis pats dingęs iš akių ir 
pasilikęs tik širdyse. Užtemo 
saulė, piktžolės užgožė rugius. 
Savo širdį (lietuvis) neša Jėzui, 
kuris buvo ir bus Lietuvos Ka
ralius. Vakare siela pragysta 
Dievui aukso himnais. Džiaugs
mu žvilga akys. Žemę ir tėvynę 
davė Kristus. Norėtų pago
nies akimis išvysti saulę ir vai
vorykštę. Kryžiaus ilgisi ra
miuose metų darbuose, ligų, 
bado ir karo metu. Kryžiaus 
vardu žydėjo palaukės, plau
kė lietūs ir partizanai raudo
jo. Nuo krikšto laikų per viso
kias negandas pasitiki, kad 
Jėzus ateis .. .

Ši trečioji dalis - šešis šimt
mečius gyvuojanti Lietuvoj 
krikščionybė, su kilimais ir 
kritimais, klaidatikių metais, 
maištais ir galop raudonuoju 
tvanu, kankinių laikais. Kris
taus taikos vėliava turi laimė
ti, kančios gatvės gale stovi 
Kryžius.

Yra pasikartojimų (apie Kry
žiaus pastatymą, apie krikš
tą). Kalbama apskritai lietuvio 
vardu, kartais - kunigo, Kry
žiaus ar Kristaus. Netrūksta 
neaiškumų, pvz. “Druska ir 
duona” 45 psl. Geriau skaity
ti atskirais pluoštais. Rasime 
čia gerų, vidutiniškų ir visai 
siplnų eilėraščių. Geros “Pa
goniškos idilės”, “Vaidilos 
maldos”, “Žarijų dienos”, “Ug
nies sonetas”, “Neofitų mal
dos”, “Pirmasis kryžius” (cik
las). Vidutiniškos “Krikšto ele
gijos”, “Žiemos psalmės”. Iš 
silpnųjų: “Aš jums rašau”, “Ma
no autoritetas”.

Pasitaiko keistų posakių bei 
minčių: “Ir sostai išsėdėti drą
są keliančiais vardais”, 29 psl. 
“Pasveikino ir pabučiavo taip 
maloniai, kad susitikti buvo 
nesmagu”, 45 psl. “Prisiglau
dęs prie žemės šventosios ka
sų”, 66 psl. “Šilkaveidžių drą
sos ir skaistumo gėlė (kalba
ma apie žemaičius) 68 psl. “Vai
kai pasislėpė šiaudu klane”, 
48 psl.

Yra ir rašybos netikslumų: 
grėbėjos, užgęsus, sužiuro, ne 
išsižadėjau . . . Kablelių kai 
kur trūksta. Eiliavimas tradi
cinis. Rimo siekiant kai kur 
paaukojama mintis: “Kai žemę 
uždega pavasario žiedų grani
tas ... Tada jaučiu, kad mano 
siela jau ne ta ir aš jau kitas”, 
71 psl. (Sunku įsivaizduoti “žie
dų granitą”).

Tradicinio tikėjimo, neabe- 
jojančiam, nepergyvenusiam 
dvasinių sukrėtimų ir jieškoji- 
mų bei neišlepinto poetinio 
skonio skaitytojui šie eilėraš
čiai nebus svetimi.

Anatolijus Kairys, “AUKURAI 
IR ALTORIAI”. Krikšto eilė
raščiai. Išleido Lietuvių lite
ratūros bičiuliai. Iliustravo 
Vladas Vijeikis. 1987 m. Spau
dė ViVi spaustuvė. 1200 egz. 
Kaina 5 dol. Dedikuota Motinai 
ir tėvui, 96 psl. V.K.
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□ KIILTJRWEJE VEIKLOJE
Susipažinimas su Antano Gus

taičio satyrinių eilėraščių knyga 
“Pakeliui į pažadėtąją žemę” Bos
tono lietuviams rengiamas balan
džio 17 d. Lietuvių piliečių drau
gijos patalpose. JAV LB krašto 
valdybos $3.000 premiją laimėju
sią knygą išleido Algimanto Mac
kaus fondas. Apie Antano Gustai
čio kūrybą ir premijos susilauku
sią knygą kalbės iš Montrealio 
atvykęs literatūros kritikas Vy
tautas A. Jonynas. Vakaro progra- 
mon įsijungs ir pats A. Gustai
tis su nusilaužta ir dar sugipsuo
ta dešiniąja ranka.

P. Daužvardžio fondo valdyba 
Čikagoje paskyrė aštuonias žur
nalistines premijas jaunimui. Lie
tuviškos spaudos bendradarbių 
pirmoji $200 premija paskirta či- 
kagietei Audrai Kubiliūtei, dvi 
antrosios po $150 — Danutei Bal
tutytei Australijos Adelaidėje ir 
Gailei Radvenytei Los Angeles 
mieste. Penkias lietuviškųjų ra
dijo laidų premijas po $100 laimė
jo: Tauras Bublys Klivlande, Rai
mundas Kiršteinas Ročesteryje, 
Vytautas Juška Australijos Syd
ney mieste, Eduardas Labuckas ir 
Aušra Pleinytė Kanadoje, Ontario 
provincijos Hamiltone. 1975 m. 
prie Lietuvių žurnalistų sąjungos 
įsteigtas P. Daužvardžio fondas 
rūpinasi žurnalistinio prieaugio 
ugdymu. Dabartinę fondo valdy
bą sudaro: pirm. Bronius Juode
lis, nariai — Antanas Juodval
kis, Rita Likanderytė, Petras Pet
rulis ir Ritonė Rudaitienė.

Dail. Antanas Rūkštelė, am
žiaus aštuoniasdešimtmečio sulau
kęs 1986 m. spalio 22 d., šią su
kaktį paminėjo savo tapybos dar
bų paroda š. m. vasario 6-7 d.d. 
Floridoje, mažojoje St. Peters- 
burgo lietuvių klubo salėje. Pa
rodą globojo vietinis Amerikos 
lietuvių tarybos skyrius su ją 
oficialiai atidariusiu pirm. inž. 
A. Šukiu. Dail. A. Rūkštelė da
lijosi įspūdžiais iš savo jaunystės 
dienų ir gyvenimo Vilniuje. Iš
eivijoje jis pirmiausia susipaži
no su Australija 1949-55 m. ir tik 
tada pastoviai įsikūrė JAV. Su
kaktuvininkas buvo pagarsėjęs 
lietuviškais gamtovaizdžiais, ku
riuose vyravo sodybos, rugių lau
kai su gubomis, upeliais, medžiais, 
pakelių kryžiais. Tos senosios so
dybos tebėra gyvos ir Floridoje 
surengtoje parodoje. Sukaktuvi
ninkas domėjosi tautodaile: jam 
1936-44 m. teko būti Vytauto D. 
kultūros muziejaus etnografinio 
skyriaus vedėju, Lietuvos kraš
totyros muziejų instruktoriumi. 
Yra parašęs knygą “Lietuvių tau
todailė” 1929 m., studijas — “Vil
niaus kryžiai” 1937 m., “Pasta
bos apie mūsų liaudies medžio 
raižinius”, “Svarbiausieji veiks
niai, nulėmusieji lietuvių liaudies 
statybos formą ir jos pobūdį” 1940 
m. Šiuo metu dar yra pajėgus kur
ti, tačiau parodos atidaryme pra
sitarė, kad amžiaus aštuoniasde
šimtmečiai skirtoji paroda Flori
doje gali būti paskutinė.

Tarptautinin teatro festivalin 
Čikagoje gegužės 24-29 d.d. įsi
jungs Vilniaus jaunimo teatras su 
savo talentingu rež. Eimuntu Ne
krošiumi. Čikagoje lietuviškai 
bus suvaidinti du jo paruošti 
veikalai: psichologinė rusų kla
siko A. Čechovo drama “Dėdė 
Vania” ir V. Korotyliovo pjesė 
“Pirosmani, Pirosmani . . .”, su
sieta su savamokslio gruzinų liau
dies tapytojo N. Piromanašvilio 
(1862-1918) gyvenimu. Tarptauti
nio festivalio spektakliams pasi
rinktas “Royal George” teatras, 
1641 North Halsted St. Vilniaus 
jaunimo teatras, įsteigtas 1965 
m., pagarsėjo pastaraisiais me
tais, kai jame nuo 1979 m. reži
sieriumi pradėjo dirbti Eimun
tas Nekrošius. Jis yra jaunesnio
sios kartos atstovas, gimęs 1952 
m. lapkričio 21 d. Raseinių rajo
no Pažobryje, Lunačerskio teatri
nio meno institutą Maskvoje bai
gęs 1978 m., vaidinęs filmuose 
“Skrydis per Atlantą”, “Neapy
kantos pamokos” ir “Būrys”. Pla
čiausio pripažinimo susilaukė 
kaip režisierius. 1983 m. jam 
buvo paskirta respublikinė Lie
tuvos premija už režisūrinius dar
bus, kuriems yra būdingas poeti
nis veikalo apibendrinimas, me
taforiškumas, simbolika, raiškus 
teatrališkumas. Ypatingo dėmesio 
rež. E. Nekrošius susilaukė Mask
voje, kai ten vėlyvą 1987 m. rude
nį gastroliavo Vilniaus jaunimo 
teatras. Jo paruoštus spektaklius 
šiltai sutiko ne tik Maskvos teatra
lai, bet ir juos stebėję užsienie
čiai. Tada ir buvo pradėta šnekėti, 
kad rež. E. Nekrošius scenoje su
kuria savitą pasaulį, susietą su 
pačia veikalo gelme.

Šiaulių pedagoginio instituto 
priešmokyklinio auklėjimo fakul
teto Klaipėdoje kraštotyrininkai 
renka medžiagą apie vaikų žaidi
mus. Vadovaujami D. Katinaitės 
ir V. Pupšio, jie lankėsi Klaipė
dos rajono Endriejavo ir Veivir
žėnų apylinkėse. Ten užrašė apie 
400 įvairių vaikiškų žaidimų bei 
jų variantų, surinko keliasdešimt 
rodinių.

Dviejų dalių filmą centriniam 
Maskvos televizijos tinklui pagal 
V. Bubnio romano “Kvietimas” 
motyvus sukūrė režisieriai M. 
Giedrys ir A. Šiuša, patys parašę 
scenarijų. Pagrindinį muziejaus 
direktoriaus Adamonio vaidmenį 
atliko aktorius V. Bagdonas. Ado
mo sūnaus vaidmeniu filman pir
mą kartą įsijungė sparčiai popu
liarėjantis estrados dainininkas 
A. Mamontonovas.

Pirmoji respublikinė drabužių 
modelių paroda buvo surengta 
Dailės parodų rūmuose Vilniuje. 
Rodinius sukūrė Lietuvos dailės 
instituto drabužių modeliavimo 
specialybės absolventai, dirban
tys tekstilės fabrikuose, buitinio 
aptarnavimo įmonėse, įvairiose ži
nybose. Šia paroda bandyta at
skleisti kūrybinę Lietuvos drabu
žių modeliuotojų veiklą, atspin
dinčią dabartines problemas, am
žininkų mintis ir jausmus. Paro
doje buvo sutelkta pramoninė ir 
individuali modeliuotojų kūryba 
— kasdieniniai ir išeiginiai dra
bužiai, ištisi ansambliai, drabu
žėliai vaikams. Parodytas ir audi
nių rinkinys, kurį sudarė “Kauno 
audinių”, P. Zilberto šilko kom
binato, “Litekso” ir “Drobės” 
susivienijimų bei kitų tekstilės 
fabrikų dailininkų kūrybiniai dar
bai. Tokias drabužių modelių pa
rodas žadama padaryti tradicinė
mis ir rengti kas treji metai.

Dr. Jonui Basanavičiui skirtą 
dokumentinį filmą “Prieš šimtą 
metų" sukūrė Lietuvos kino studi
ja, talkos susilaukusi iš bulgarų 
kinematografininkų. Scenarijų pa
ruošė filmo rež. R. Šilinis, įtrauk
damas dr. J. Basanavičiaus Bulga
rijoje praleistus 25 metus. Ten jis 
išvyko 1880 m., medicinos studijas 
bąigęs Masjęypje, ir negavęs teisęs 
gydytojo praktika verstis Lietu
voje. Dėl to filmas ir pavadintas 
“Prieš šimtą metų". Dr. J. Basana
vičius, dirbdamas gydytoju, Bul
garijoje paliko ir dabar randamus 
pėdsakus. Filmo kūrėjai Bulgari
jos bibliotekose ir archyvuose 
rado dr. J. Basanavičiaus rank
raščių bei kitų dokumentų, atsklei
džiančių jo visuomeninę veiklą ir 
nuopelnus Bulgarijos medicinai. 
Lomoje, Elenoje, Varnoje dr. J. 
Basanavičius rūpinosi ligoninė
mis, sanitarine krašto būkle, pa
skelbė daug mokslinių straipsnių 
spaudoje, telkė medžiagą apie bul
garų etnografiją ir liaudies me
diciną. Filman yra įjungtas dr. 
J. Basanavičiaus namas Varnoje, 
ten jo vardu pavadinta gatvė. Fil
mo kūrėjams, be scenaristo ir rež. 
R. Šilinio, priklauso filmuotojai 
A. Mikutėnas ir A. Naidenovas, 
redaktorė E. Miluševa.

Kristijonas Donelaitis gimė 
1714 m. sausio 1 d. Lazdynėliuose, 
anuometinėje Gumbinės parapi
joje. Lietuvoje 1989 m. sausio 
mėnesį bus plačiai minimas jo 
275-tasis gimtadienis. Organi
zacinės komisijos posėdyje bu
vo aptartas sukakčiai skirtų ren
ginių projektas. Jame numatytas 
pagrindinis vakaras Vilniuje, mi
nėjimai Klaipėdoje bei kitose vie
tovėse, net ir Maskvoje. Bus pa
skelbti K. Donelaičio skulptūros, 
medalio ir jo “Metų” veikėjus 
įamžinantys konkursai. Literatū
rinius K. Donelaičio vakarus, pa
rodas surengs vidurinės bei aukš
tosios mokyklos ir bibliotekos. 
Planuojamos ir K. Donelaičio die
nos, kuriose bus aptartos jo kū
rybos, vertinimo ir atminimo įam
žinimo problemos. K. Donelaičiui 
bus skirta R. Vokietijos baltistų 
konferencija R. Berlyne. Yra pa
siūlymų sukurti jo gyvenimą ir kū
rybą atspindintį filmą, rodyti 
ankstesnius filmus, minėjimams 
efektyviau panaudoti televiziją. 
Siūlyta K. Donelaičio vardu pava
dinti kurią nors naują gyvenvie
tę ar miesto rajoną, surengti li
tuanistinę K. Donelaičio kūry
bos olimpiadą moksleiviams, 
įsteigti vardinę stipendiją aspi
rantui, tyrinėjančiam K. Done
laičio raštus ir jo epochą. Muzi
kiniame Klaipėdos teatre nutarta 
pastatyti R. Vokietijos kompoz. 
R. Kunado operą “Lietuviški for
tepijonai”. Jos libretui yra pa
naudotas Johannes Bobrowskio 
(1917-1965) taip pavadintas ro
manas, su jin įjungtu K. Done
laičiu. y. Kst.
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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: 
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MOKA UŽ:
90 d. term, ind..................

180-185 d. ter.ind................
1 metų term, indėlius........
2 metų term, indėlius........
3 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-met.palūk.........
2 metų GlC-met.palūk.........
3 metų GlC-met. palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 
RRSP-1 metų term.ind........
RRSP-2 metų term.ind........
RRSP-3 metų term.ind........
Specialią taup. s-tą............
Taupomąją sąskaitą .........
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 
Kasd.pal. čekių sąsk.iki....

73/4%
8 %
9 % 
91/4%

8’/2%
8 %
9 % 
9'/4%

7'h°/o
6 %

53/4%

Kanados įvykiai

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). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTETpiJ ANPC FIIDQ 406 Roncesvalles Avė. OlErnANd runa 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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Meksikoje šaudęs parašiuti
ninkas Z. Cruzas. Pats M. Moha- 
madas Izraelio “EI Al” lėktuvo 
puolimą Atėnuose laiko politi
niu veiksmu, kuriuo nebuvo 
siekiama asmeninės naudos. 
Esą dabar jis jau pasitraukė 
iš politinės veiklos ir tik nori 
ramaus gyvenimo Kanadoje su 
šeima. Kanados vyriausybė no
ri, kad M. Mohamadas pasi
trauktą užsienin. Priešingu 
atveju jo išdavimo savam teis
mui Jeruzalėje gali pareika
lauti Atėnų orauostyje prieš 
20 metų nukentėjęs Izraelis. 
M. Mohamadas iš Toronto slap
ta buvo nuskraidintas Londo
nan, bet ir vėl grįžo Kanadon, 
kai ten taip pat slapta kažkas 
iš anksto painformavo spaudą 
apie jo atvykimą Britanijon. 
Imigracijos pareigūnai dabar 
atidėjo skubiai pradėtą bylą 
M. Mohamadui ištremti. Esą tai 
bylai nebuvo tinkamai paruoš
ta kaltinamoji medžiaga. Pro
testą dėl bylos atidėliojimo 
nedelsdamas pareiškė dabar
tinis liberalų parlamentaras 
ir buvęs ministeris R. Kapla- 
nas, kuris yra žydų kilmės. 
Jam turbūt nesvarbu, kad M. 
Mohamado ištrėmimas Izrae- 
lin Kanadai gali baigtis pa
lestiniečių teroristų kerštu 
užsienio šalyse.

Mažesnio dėmesio spaudoje 
susilaukė Kanados imigraci
jos ministerio B. Bouchardo 
patvirtintas pareiškimas, kad 
ministerių kabinetas pilnas 
ateivio teises pernai prieš Ka
lėdas suteikė verslininkui 
Abrahamui Finkeliui, Kana
don atvykusiam 1979 m. iš Bel
gijos. Jis taip pat buvo nutylė
jęs kriminalinį nusikaltimą 
Belgijoje ir ten teismo 1952 m.

paskirtus penkerius metus ka
lėjimo už ginkluotą ir žiaurų 
žmogaus apiplėšimą. Liberalų 
atstovas Sergio Marchi Kana
dos parlamento posėdyje no
rėjo žinoti, kodėl beveik tuo 
pačiu laiku skirtingai traktuo
jami du nusikaltimus nuslėpti 
bandę ateiviai. A. Finkeliui 
ministerių kabinetas leidžia 
pasilikti, o M. Mohamadą sten
giamasi skubiai ištremti iš Ka
nados. Savo atsakyme imigra
cijos ministeris B. Bouchardas 
pabrėžė, kad A. Finkelis jam 
asmeniškai prisipažino ir ap
gailestavo Belgijoje 1952 m. 
padarytą nusikaltimą. Dabar 
jis esąs pasitaisęs ir bus ge
ras kanadietis.

Montrealio “Gazette” dien
raščio vasario 26 d. paskelb
tame pasikalbėjime A. Finke
lis prisipažino 1952 m. Belgi
joje su keturiais kitais vyrais 
užpuolęs ir sumušęs žydą, ku-

JURGIS JONAVIČTUS. III Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
Australijoje

JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

SALFASS pirmenybėse - 60 slidininkų
Šiaurės Amerikos lietuvių 38-tosios metinės slidinėjimo pirmenybės, 

įvykusios 1988 m. kovo 5 d., Ontario Loretto Ski resorte, 
rodo atbudimų šioje sporto šakoje

A.P GOMES
Real Estate A Insurance IM

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės i body 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 j aptvertų kiemų. MTAM _ „CkJVC 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

professionals inc. Realtor

232-9000
re»: 231-2839

ŠALFASS centro valdybos pa
vestas pirmenybes organizavo 
Toronto lietuvių sporto klubas 
"Jungtis”, vadovaujant pirm. Ri
mui Kuliavai, talkinant Audrai 
ir Danai Danaitytėms, Audriui 
Šileikai, Juditai Melnykaitei ir 
visai eilei kitų. Jos buvo praves
tos tiksliai ir be priekaištų. Da
lyvių skaičius rekordinis. Jų ma
tėsi iš Detroito. Klivlando su ve
teranu Vyteniu Čiurlioniu, tačiau 
daugumų sudarė kanadiečiai. Am
žiumi — 90% jaunimas, pradedant 
keturių metų dalyviu Tomu Ginio- 
čiu, kuris didįjį nusileidimų (sla
lom) nugalėjo per 31.629 sek. Oras 
buvo geras, tačiau teduotas nusi
leidimo takas turėjo įtakos j laiko 
rezultatus.

Šios ŠALFASS alpinistinės sli
dinėjimo pirmenybės buvo pra
vestos didžiajame ir paprastame 
nusileidime (slalome). Kiekvieno
je amžiaus grupėje buvo trys lai
mėtojų vietos. Štai pasekmės.

Didysis nusileidimas (slalomas): 
Berniukai (iki 8 m.) — 1. Matas 
Freimanas (29.862), 2. Lukas Ginio- 
tis (30.663), 3. Mykolas Rovas 
(31.501), iš Toronto; berniukai 
(9-12 m.) — 1. Kristoforas Tyler 
(23.119), 2. Vincas Liačas (25.379), 
3. Linas Underys (26.686). Tor.; 
mergaitės (9-12 m.) — 1. Audra Va- 
ladkaitė (26.522), 2. Vita Šileikaitė 
(30.099), Tor.; berniukai (13-16 m.)
— 1. Saulius Valadka (21.020). 2. 
Andrius Tyler (21.448), 3. Mykolas 
Šileika (21.616), Tor.; mergaitės 
(13-16 m.) — 1. Liana Šipelytė 
(23.752), 2,Vaiva Underytė (30.570), 
Tor.; vyrai (17-29 m.) — 1. Paulius 
Kijauskas (20.710), Kliv., 2. And
rius Karosas (20.975), Tor., 3. Vik
toras Šimkus (22.019), Tor.; mote
rys (17-29 m.) — 1. Rėdą Ardytė 
(24.988). Kliv., 2. Indrė Freima- 
naitė (25.418), Tor.; vyrai (30-44 m.)
— 1. Orest Turczyn (22.610), Tor., 

2. Viktoras Radžiūnas (22.969),

Tor., 2. Algis Duoba (23.167), Detr.; 
moterys (30-44 m.) — 1. Dalia Va- 
ladkienė (24.694), 2. Sylvia Frei- 
manienė (28.833). Tor.; vyrai (45 ir 
virš m.) — 1. Vytenis Čiurlionis 
(23.747). Kliv., į Arūnas Dailydė 
(26.552), Ton, 3. Audrius Šileika 
(26.979), Ton; meisterių klasė —
1. Linas Stripinis (19.378), 2. Ta
das Valickis (20.125), 3. Tomas Jo
nys (20.858), visi iš Ton

Paprastas nusileidimas (slalomas) 
Berniukai (iki 8 m.) — 1. Matas 
Freimanas (40.136), 2. Lukas Ginio- 
tis (50.615), 2. Tomas Giniotis 
(52.795), visi Ton; berniukai (9- 
12 m.) — 1. Linas Underys (40.457),
2. Kristoforas Tyler (101.709), Tor.; 
mergaitės (9-12 m.)— 1. Audra Va- 
ladkaitė (44.951), Ton; berniukai 
(13-16 m.) — 1. Tomas Liačas 
(28.725), 2. Mykolas Šileika (29.230),
3. Andrius Tyler (31.386), visi Ton; 
mergaitės (13-16 m.) — 1. Liana Ši
pelytė (33.953), 2. Vaiva Underytė 
(43.886). Ton; vyrai (17-29 m.) -r- 1. 
Viktoras Šimkus (32.490). Tor.,
2. Petras Taraška (36.323), Kliv.,
3. Vidas Kairys (39.051), Tor.;
moterys (17-29 m.) — 1. Rėdą Ar
dytė (41.274). Kliv.. 2. Indrė Frei- 
manaitė (45.540), Ton; vyrai (30- 
44 m.) — 1. Algis Duoba (32.833), 
Detr., 2. Edis Jurevičius (33.752), 
Ton, 3. Martynas Yčas (34.387), 
Ton; moterys (30-44 m.) — 1. Dalia 
Valadkienė (39.624), Ton; vyrai (45 
ir daugiau m.) 1. Vytenis Čiurlio
nis (35.373), Kliv.

Laimėtojų pagerbimas ir dova
nų įteikimas vyko pakilioje nuo
taikoje "Jungties” klubo paruoš
tose vaišėse. Visi jaunučių kla
sės dalyviai buvo apdovanoti spe
cialiais kaspinėliais ir laimėto
jams įteiktos plaketės.

Slidinėjimo sportas stipriai at
bunda mūsų tarpe, ypač jaunoje 
kartoje, kuri rodo noro, ryžto ir 
yra pajėgi kultivuoti šių sporto 
šakų. Sig. K.

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

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

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

Save Time & Money

INCOME
TRO
NIX.

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

Greitas ir tikslus pa tarną vintas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

• 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. 
I 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

ris koncentracijos stovykloje 
bendradarbiavo su vokiečiais. 
Pasak A. Finkelio, tas žydas, 
ėjęs tvarkdario “kapo” parei
gas, yra nužudęs jo seserį. Esą 
dėl šio įvykio Belgijoje jam 
buvo iškelta byla, bet jis ne
buvo nuteistas, nes bylą su
stabdė su incidento priežasti
mis susipažinę valdžios parei
gūnai. A. Finkelis teigė, kad 
jam 1936-45 m. laikotarpyje te
ko būti nacių koncentracijos 
stovykloje, kurioje buvo nužu
dyta didžioji jo šeimos dalis.

1987 m. Kanadon buvo įsi
leisti 149.384 naujieji ateiviai. 
Didžioji jų pusė - beveik 84.000 
apsigyveno Ontario provincijo
je, 26.300 - Kvebeko provinci
joje. Britų Kolumbijoje įsikū
rė apie 18.476, Albertoje - 11,- 
735, Manitoboje -4.737, Saskat- 
čevane - 2.076 ir N. Škotijoje 
- 1.205. Naujųjų ateivių 149.384 
grupę sudarė; apie 65.691 iš 
Azijos, 37.434 iš Europos, 14.- 
569 iš JAV ir Centrinės Ameri
kos, 11.024 iš Karibų jūros sa
lų, 10.617 iš P. Amerikos, 8.276 
iš Afrikos. Sparčiai auga atei
vių skaičius iš Azijos: 1986 m. 
Kanadon iš ten atvyko 41.600, o 
1987 m.-65.691.

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ateitininkai iki šiol 

jau yra turėję 10 susirinkimų. Su
sirinkimai pradedami giesmele, 
uždegama žvakė, suvalgomas už
kandis. Seka trumpas pokalbis, 
kurį praveda globėjos: Gabija 
Petrauskienė ar seselė Margari
ta. Daugiausia laiko praleidžia
ma prie rankdarbių ir, jei lieka 
laiko, sužaidžiama keletas žaidi
mų. Iki šiol pokalbiuose kalbėta 
apie mandagumų, senovės Lietu- 
vų, jos pilis ir kunigaikščius, 
vardų ir pavardžių kilmę, metų 
laikus su šventėmis; atšvęstas 
Jėzulio gimtadienis Kalėdų pro
ga, paruoštos velykinės verbos, 
marginti velykaičiai su L. Nak- 
rošienės pagalba. Kalbėta taip 
pat apie higienų ir mandagumų. 
Dr. R. Barakauskas kalbėjo apie 
dantų higienų, išdalino šepetu
kus su pasta ir informacines spal
vinimo knygeles.

Sekantis jaunučių susirinki
mas - balandžio 10, sekmadienį. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje tuoj po 10.15 v. Mišių.

G.P.

Skautų veikla
•Padėkime jūrų skautams-tėms.
Prieš dešimt metų Jūrininkys

tės knygos fondo vadovybė: dr. A. 
Pacevičius, H. Stepaitis ir E. Na- 
mikienė išleido B. Stundžios pa
ruoštų knygų “Burės ir varikliai”. 
Šių knygų naudoja jūrų skautai-ės 
ir buriuotojai Lietuvoje. Kadangi 
knyga išparduota, bet yra pareika
lavimas, todėl nutarta dar papil
domai atspausdinti, nes išaugusi 
jaunoji karta nei čia, nei Lietuvoje 
nėra mačiusi lietuviškos jūrinin
kystės knygos. Prašome finansiškai 
paremti šį užmojį. Pinigus ar če
kius siųsti fondo iždininkui H. Ste- 
paičiui 21 Cosmo Rd. Toronto, Ont, 
M8X 1Z3, Canada, arba įnešti į Pa
ramos kredito kooperatyvo eina
mųjų sąskaitų nr. 2337.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų tėvų komiteto ponioms ir V. 
Vaitkienei, vyr. šeimininkei, taip 
puikiai paruošusioms skanius val
gius Kaziuko mugės metu, priklau
so didelis skautiškas ačiū. Jūsų 
visų darbas palengvins mūsų ke
lionę į VII-jų tautinę stovyklų.

• Kovo 23 d. įvyko skauti
ninkų sueiga, kurių atidarė 
jos seniūnas v.s. V. Morkūnas ir pa
reiškė atsistatydinus iš eitų pa
reigų. Sueigų perdavė vesti tunt. 
F. Mockui, kuris, trumpai apibūdi
nęs sueigos reikšmę, pakvietė vi
sus skautininkus minutės susikau
pimui už amžinybėn iškeliavusius 
skautininkus. Apie 70 metų L.S. 
s-gos sukaktį kalbėjo v.s. V. Skrins- 
kas. Po to buvo diskutuoti tunto ir 
draugovės reikalai. Taip pat rei
kėjo išsirinkti naujų seniūnų. 
Vienbalsiai išrinkti: seniūnu — 
ps. St. Kuzmas, pavaduotojas - S. 
P. Butėnas ir v.s. V. Skrinskas, 
ižd. liko tas pats s. V. Sendžikas. 
Naujas seniūnas apibūdino VII- 
ton T.S. važiavimo reikalus, o tun- 
tininkas supažindino su stovyklos 
reikalais. Taip pat prašė gyvai 
įsijungti į tunto veiklų. Visų 
skautininkų didelė padėka v. s. V. 
Morkūnui už ilgų metų nenuilsta
mų darbų seniūno pareigose. M.

Pajieškojimai
Karolina Tumaitė buvo ištekė

jusi už Juozo Šyvio, Bilekiemio 
kaime. Abu jau mirę. Jos broliai - 
Jonas ir Adomas, seserys - Ona, 
Marijona ir Razalija, buvo išemi
gravę į Amerikų. Visi jie kilę iš 
Piktagalio kaimo, Anykščių pa
rapijos. Karolinos broliai, sese
rys arba jų šeimų nariai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: V. Liule- 
vičius, 6540 S. Campbell Avė., Chi- 
caga, IL, arba skambinti telefonu 
776-1275. Atsiliepusių adresai bus 
nusiųsti Karolinos sūnui Alfonsui, 
norinčiam užmegsti ryšį su savo gi
minėmis.

— J* i .. A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7'/4% už 90 dienų term, indėl.
7’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
7'/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.
9’/j% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
9'/4% už 2 m. term, pensijų planą 
9'/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.
7Wo virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53A% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/s%
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 ........ 93A%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame Iki $65,000 Ir mortgi- 
čius 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

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

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

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

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

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

(Art! Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THt SIGN Of DfSTlM TION

Tel. 535-2331
arba 537-2869

RF/MBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS 

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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



© SKAITYTOJAI PASISAKO
LENKAI IR MES

Norėdami lietuvišką veiklą stip
rinti ir palaikyti, dažnai griebia- 
mės praeities faktą. Kažkodėl 
vengiame dabarties jvykią. Tuo 
tarpu dabartis mums aiškiau ir 
suprantamiau kalba. Vieną tokį 
faktą čia ir noriu paminėti.

1986 m. rugsėjo 18 d. Toronte 
mirė statybininkas ir verslinin
kas Bronus Daugvila. Jis buvo 
lenkiškos orientacijos ir savo pa
vardę rašydavosi Dowgwillo. Bend
ravo bei dirbo ir su lietuviais, ir 
su lenkais. Buvo menko išsilavi
nimo, vos pavardę pasirašydavo, 
bet turėjo šviesą ūkininko protą. 
Tai ir atsispindi jo paliktame 
testamente. Kadangi testamentai 
kiekvieno mirusio lengvai gauna
mi Ontario provincinės valdžios 
įstaigose, tai nieku neprasižen
giu paminėdams jo testamento kai 
kurias įdomesnes vietas. Jis tu
rėjo giminią ir Lietuvoje, ir Len
kijoje. Daugiau Lietuvoje. Su
prantama, vieni ją yra lietuviš
kos, kiti lenkiškos orientacijos. 
Tačiau visi jo giminės gavo atitin
kamą dalį palikimo. Nepamiršo ir 
draugą, pažįstamą, su kuriais pa
laikė ryšius.

Liublino kataliką universite
tui Lenkijoje paliko $5,000.00, Šv. 
Kazimiero lenką parapijai Toron
te - $4,000.00, Lietuvos kankinią 
parapijai Mississaugoje - $2,000.00 
ir Šv. Jono lietuvią kapinėms Mis
sissaugoje $1,000.00. Kaip minė
jau, neturėjo progos siekti moks
lo, bet šviesiai galvojo - mirda
mas nepamiršo lenką mokslo įstai
gą, reiškia, rūpinosi, kad lenką 
kultūra ir ateity gyvuotą. A. a. 
Bronius Dowgwillo pasilaidojo 
lietuviškose kapinėse. Jis gyveno 
dvieją kultūrą - lenkiškos ir lie
tuviškos sankryžoje, matė abieją 
kultūrą šviesiąsias ir tamsiąsias 
puses.

Įdomu būtą patikrinti kaikurią 
mūsų lietuvią, ir tai inteligentą, 
paliktus testamentus. Neretai len
ką atžvilgiu pasisakome neigia
mai, bet ar ne laikas pasimokyti 
iš lenką patriotizmo ir suprati
mo savos kultūros reikalu. Lenkai 
išeivijoje turi daug mažiau inte
ligentą negu lietuviai.

Sykį teko išsikalbėti su “Mohawk 
Furniture Ltd.” vienu iš buvusią 
savininką - Jonu Aukštaičiu. Tarp 
daugelio krautuvės klientą buvo 
lenką, kai kurią net visą 30 metą 
laikotarpį. Jie žinojo, kad krau
tuvės savininkai yra lietuviai, 
bet patyrę, kad gauna sąžiningą 
patarnavimą ir už gerą kainą, mie
lai ateidavo pas juos pirkti. Su 
kai kuriais lenkais paliko net ar
timi pažįstami.

Nors ir kaip žalingą lenką po
litikai vedė santykiavimą Lietu
vos valstybės atžvilgiu, tačiau 
mes turime formuoti aiškų ir tvir
tą nusistatymą lenkų atžvilgiu. 
Jie buvo ir paliks mūsų kaimynai, 
kai atsikurs ir vėl nepriklauso
ma Lietuvos valstybė.

St. Dargis, 
Toronto, Ont.

PAŠAUKIMAI
Kai pranciškonų provincijolas 

kun. Placidas Barius, OFM, vizi
tavo Prisikėlimo parapiją Toron
te, pasakė labai grąžą, gilių min
čių pamokslą.

Pašaukimų trūkumą motyvavo: 
tėvų kaltė, aplinkos kaltė, o gal ir 
pats Dievas baudžia mus, neduo
damas pašaukimą.

Besiklausant puikaus pamoks

lo, kilo mintis. Kodėl paliesta tik 
viena medalio pusė? Juk yra labai 
skaudžių faktų, kur žmogus, turin
tis pašaukimą, yra atstumiamas.

Kas nusprendžia, ar asmuo turi 
pašaukimą? Ar ne pats asmuo ir 
Dievo apsireiškimas jame kokiu 
nors būdu?

Kai turime vienuolių trūkumą, 
ir atsiranda viena kita, kuri pa
švenčia gyvenimą Dievo garbei ir 
žmonijos gerovei, turėtume džiaug
tis, visomis išgalėmis remti, o ne 
lieti ašaras ir užkirsti kelią kil
niems žmonijos darbams.

Pvz. jauna lietuvaitė, vos 13 me
tų, atvažiavo iš Anglijos į Putna- 
mo gimnaziją.

Baigusi gimnaziją, matyt, to
kie buvo Viešpaties keliai, pasi
rinko vienuolės gyvenimą ir tęsė 
septynerius metus, kai norėjo duo
ti amžinuosius įžadus, atsakyta 
neigiamai ir turėjo palikti vie
nuolyną.

Kaip galima suprasti, kad per 
tiek metų negalima pažint žmo
gaus, ar tinka būti vienuole ar ne?

Taigi ir turint pašaukimą - ke
lias užkirstas jo vykdymui.

T. Burokas

LAISVĖS PRIEŠAI
Esu Lietuvos savanorio sūnus. 

Dar vaikas būdamas buvau paveik
tas didvyrių narsumo, drąsos ir 
meilės Lietuvai. Vasario 16 žinau 
nuo vaikystės dienų, žinau ir vi
są Lietuvos vargingą bei garbinga 
istoriją, laisvės atgavimą. Tuo
met džiaugėsi visa Lietuva. Ta
čiau laikai keitėsi, ir svetimi vėl 
sunaikino Lietuvos nepriklauso
mybę, nuvertė laisvės statulą ir 
Lietuvą pavergė.

Ne, dar ne viskas pagal “TŽ” 
straipsnį “Ko negalima paverg
ti”? Tai labai teisingos ir bran
džios mintys. Pvz. laisvės troški
mo tautoje negali pavergti nė ga
lingiausias pavergėjas. Arba, da
bartinė Vasario 16-toji žadina 
viltį pavergtiesiems ir skelbia 
gėdą pavergėjams. Tačiau mes ge
rai žinome, kad mūsą tautos pa
vergėjas jokios gėdos nepripa
žįsta.

Lietuvos komunistai net pakei
tė nepriklausomybės datą į gruo
džio 16 d. Sako tik jie Vilniuje 
paskelbė Lietuvą kaip Sov. Sąjun
gos respubliką. Na jau čia juoki
tės ir tvoros! Mane labai suerzi
no kažkokio komunisto “preziden
to” liaupsėjimas per Vilniaus te
leviziją į savo liaudį ir puolimas 
JAV prez. Reagano už kurstymą. 
Juk tas komunistas “prezidentas” 
nežino iš kur yra kilęs. Jis nežino 
Lietuvos ir visai nevertas Jos. Al.

SIDABRINĖS JAUNYSTĖS 
MALDA

Senatvę sunku aptarti, ir nėra 
tokio taško, kurį pasiekę tampa
me senais. Vien tik palyginimo dė
lei senais laikome 65 metų sulau
kusius ir išeinančius į pensiją. 
Tokio amžiaus sulaukusius įvai
riais vardais vadina, bet galbūt 
tiksliausia vadinti juos žygiuo
jančiais sidabrinės jaunystės ke
liu. Išeivijos tarpe kasdien vis 
daugiau ir daugiau atsiranda iš
einančią į pensiją ir žygiuojan
čių sidabrinės jaunystės keliu. 
Senatvė psichologiškai keičia 
kai kuriuos žmones, juos užgula 
tamsus nusiminimo sniegas ir su
ledėja po sunkiu cinizmo ledu. 
Tokiems verta kasdien pasiskaity
ti maldelę, kuri buvo 1985 m. iš
spausdinta “Drauge”.

Užgavėnią karnavale Toronto Lietuvią namuose “Atžalyno" grupė, laimėjusi II vietą Nuotr. B. Tarvydo

Tėviškės žiburiai • 1988. IV. 5 — Nr. 14 (1989) • psi. 9

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. PACEVICIUS, b.sc., ll.b..

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

“Tu žinai, Viešpatie, kad sens
tu. Todėl prašau Tave, Dieve, pa
daryk, kad netapčiau įkyriu ple
piu ir kad susilaikyčiau nuo pa
reiškimo savo nuomonės visais 
klausimais, net tais, apie kuriuos 
aš nieko nenusimanau. Prašau 
taip pat apsaugoti mane nuo ki
šimosi į kiekvieno pažįstamo rei
kalus.

Meldžiu Tave, Viešpatie, kad 
nekartočiau tą patį daug kartų 
iš naujo ir nedėstyčiau visą ne
reikalingą detalią. Suteik man 
jėgų, kad kalbėčiau tiesiog apie 
reikalą.

Surakink, Viešpatie, mano lū
pas, kai prasižiosiu skųstis sa
vo ligom. Kadangi jos didėja su ma
no amžiumi, tai ir mano norai skųs
tis atitinkamai auga.

Išmokyk, Viešpatie, mane pripa
žinti, kad retkarčiais ir aš galiu 
klysti. Padaryk, kad aš, turėdamas 
daug patyrimo ir išminties, neno
rėčiau visus mokyti. Tu žinai, Vieš
patie, kad aš nenoriu dėl savo įky
rumo neteki visų ligi paskutinio 
savo draugų. Tai padėk man, Die
ve. Amen". A.G.

PRENUMERATOS DATA
Ant siunčiamų “TŽ” egzemplio

rių būna pažymėta data, kada bai
giasi prenumerata. Siūlau žymėti 
ne tiktai dieną ir mėnesį, bet ir 
metus. Pvz. 1-1-89. Tada aš tikrai 
žinosiu, kad laikraštis apmokėtas 
už 1988 metus. “Draugas” taip žy
mi. Tai padeda pensininkei leng
viau susigaudyti.

Bronė Balčiūna'i'tė,
Čikaga

Red. pastaba. “TŽ” administraci
ja sako, kad metų žymėjimas pa
reikalautų didelių išlaidų, nes 
dėl vieno kito skaitmens reikėtų 
dažnai keisti visą adreso plokšte
lę. O tokių yra tūkstančiai.

—ŠYPSENOS—
Du užsispyrėliai

Sakoma, du dalykai yra di
džiausi užsispyrėliai: siauri 
batai ir siauros pažiūros . . .

Kuris pasitrauks?
Ant siauro takelio Weimaro 

parke susitiko genialus vokie
čių poetas W. Goethė (1749- 
1832) su kritiku, kuris aštriai 
vertino jo kūrinius. Sustojęs 
ant takelio, kritikas piktai 
burbtelėjo:

— Aš neduodu kelio kvai
liams.

— O aš visad priešingai da
rau, — atsakė Goethė ir manda
giai pasitraukė į šalį.

Daugiau kaip $40.000 lietuviškai veiklai
Metinis “Paramos” susirin

kimas įvyko kovo 20 dieną 
Toronto Lietuvių namuose.

Trisdešimt penktąjį metinį 
“Paramos” susirinkimą atida
rė ir pravedė valdybos pirm. 
D. P. Vaidila. Perskaitė 50 mi
rusių narių pavardes, kurių 
prisiminimas pagerbtas susi
kaupimo minute. Priėmus pa
teiktą dienotvarkę, susirinki
mo protokolą skaitė sekr. L. E/ 
Birgiolas.

Valdybos pirm. D. Vaidila, 
trumpai apžvelgęs Kanados 
ekonominę padėtį, pažymėjo, 
kad esanti gera. Bedarbių skai
čius sumažėjęs, o Toronte net 
jaučiamas darbininkų trūku
mas. “Parama” ir vėl paaugusi, 
pasiekdama 65 mil. kapitalą. 
Rezervai pakilo, peršokdami 
daugiau kaip 4% narių indėlių. 
Praeitais metais buvo įvesti 
sekantys pagerinimai: pratęs
tos raštinės darbo valandos, 
įsigytas naujas daug greites
nis kompiuteris, įvesta kas
dienių palūkanų čekių są
skaita, nauji 2-3 m. term, indė
liai ir “Instant” RRSP pakvi
tavimai.

“Parama” kiekvienais me
tais skiria $1000 stipendiją 
savo nariui I-jų Thetų studen
tui. Šiemet, peržiūrėjus prašy
mus, nutarta skirti 5 stipendi
jas po $500. Jos paskirtos: Pau
liui Bekeriui, Zitai Gurklytei, 
Birutei Marcinkevičiūtei, Ju
liui Sinkevičiui ir Loretai Sta- 
nulytei, Kanados Lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkei. 
Pažymėtina, kad praeitų metų 
stipendininkai dabar dirba 
“Paramos” raštinėje kaip pa
galbiniai tarnautojai.

Pirmininko pranešimą pa
pildė ižd. V. Aušrotas, pateik
damas bei paryškindamas kai 
kurias finansinių pranešimų 
detales. Paaiškėjo, kad narių 
indėliai pernai pakilo 12.3% ir 
pasiekė $61,5 mil. Rezervai 
gale metų sudarė $2.624.487, 
t.y. 4,2% narių indėlių (reikia 
pasiekti 5%).

Praeitų metų pajamos pakilo 
ligi $5.451.308, o nariams už in
dėlius palūkanų išmokėta $3. 
916.044, (kas sudaro 71,84% vi
sų pajamų.)

“Parama” paaugo 270 nariais 
ir peršoko 6000 skaičių, o na
rių indėlių vidurkis pasiekė 
$10.228. Būtų pageidautina, 
kad šiais metais dar daugiau 
tautiečių, laikančių savo san
taupas ne lietuvių taupymo 
įstaigose, perkeltų jas pas sa
vus, kur yra ne tik daug geres
nės taupymo sąlygos, bet neša 
didelę naudą ir lietuvių visuo
menei.

Toliau iždininkas perskaitė 
išduotų aukų sąrašą. Šiemet 
aukų duota daugiau kaip $40. 
000, kas sudaro 8% su viršum 
pelno. Kuris kitas bankas ar 
Trust Co. taip remia lietuvišką 
veiklą?

Kredito komiteto pranešimą 
perskaitė V. Petraitis. Išduotos 
353 asmeninės paskolos $3.003.- 
105, sumai ir 300 nekilnojamo 
turto paskolų $27.585.625 su
mai. Viso 653 paskolos - $30. 
588.730 sumai.

S. Masionis pateikė priežiū
ros komiteto pranešimą. Revi
zorius perskaitė McCabe, Burns 
Hubley Chartered Accountants 
pranešimą. Taip pat valdybos 
pirmininkas pasveikino valdy
bos narį Herbertą Stepaitį, iš
buvusi .valdytojo ,25. .metus be. 
pertraukos, įteikdamas jam ir 
dovanėlę.

Nominacinė komisija, nega
vusi naujų kandidatų, paskel
bė, kad aklamacijos būdu val- 
dybon perrinkti: V. Aušrotas 
ir J. E. Birgiolas, į kredito ko
mitetą - V. Petraitis, į priežiū
ros komitetą - S. Masionis.

Susirinkime dalyvavo 322 
nariai. Susirinkimas užsitęsė 
tik apie 1 vai. Po susirinkimo 
visi dalyviai pasivaišino ir pa
sidalino įspūdžiais. V.A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA,

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.ls. llb, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
Investaclįų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžlnigai patarnauja lietuviškai
^..įrlba angliškai " ~

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

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Juozas (Joseph) .
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose ‘‘Vilnius’’ l-me aukšte.

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

• RRSP- nuo 1 iki 10 metą 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
• klientą patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto IX/I5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto i 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).

769-1616

CHOICE

MASKELL INSURANCE

“Ali THE

WORLD"
IN THE

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 ATSTOVYBĖ •

metų EKSKURSIJOS
Į VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

birute spudas BA 
sales representative

homecentre inc., realtor 
an independent member broker

1. Balandžio 18 — 27
2. Gegužės 18— 1
3. Birželio 15 — 29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13 — 27

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

Ekskursijų kainos: I ir VIII-$1775.00, ll-$2150.00, III, VI, VII-$2425.00, IVir V-S2524.00, 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

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dvieją miegamą
ją butas. Langai į pietą pusę, ežerą bei parką. Kaina $99.900. 
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPI.HJ'k sai naujai atremontuo
tas dvieją butą po du namas (duplex). Naujos
prausyklos, virtuvės, Galima įrengti butą rūsyje.
Kaina $349.900. V

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

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

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

TAT) T7 Q TT17 L) insurance&
L/Jt Lj O EJ, JLl 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 
(41 6) 533-1 1 21
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TORONTO
Anapilio žinios

— Pirmosios Komunijos iškil
mės šiais metais mūsų parapijo
je bus balandžio 24, sekmadienį, 
11 vai. Mišių metu. Kiekvienais 
metais Pirmajai Komunijai vaiku
čiai lietuviškai ruošiami Mairo
nio šeštadieninėje mokykloje. Lie
tuviškai nemokančių vaikų tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikučiai pri
imtų Pirmųjų Komunijų mūsų šven
tovėje, prašomi kreiptis į parapi
jos kunigus.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos vyksta sekma
dieniais po 11 vai. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje. Pamokas 
-praveda sės. Margarita.

— Verbų sekmadienį gražiai 
praėjo jaunųjų talentų koncertas. 
Koncertų ruošė mūsų kultūrinė 
sekcija, vadovaujama sol. S. Žie- 
melytės.

— Lietuvoje mirė a.a. Apolonija 
Baltakienė, vyskupo P. Baltakio, 
OFM, motina. Nuoširdžiai užjau
čiame vyskupų ir kitus artimuo
sius.

— Religinei Lietuvos šalpai 
stambesnes sumas aukojo per 
šalpos popietę Anapilyje: $100 - 
dr. A. Pacevičius; $54 - K. J. Batū
ros; $50 - G. B. Trinkos, F. V. Moc- 
kai, B. E. Kišonai, dr. A. Valadka, 
A. Kanapka, J. V. Šimkai. Sudbury- 
lietuvių misijoje Religinei Lietu
vos šalpai surinkta $423.

— Share Life vajui papildomai 
surinkta $104.

— Kanados lietuvių Kultūros 
muziejui Anapilyje aukojo: $1000 
Lois ir Jokūbas Dagiai.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $200 - C. Psezdzieckis; 
$150 - J. Arštikaitis, N. Strazdas; 
$100 - A. Valiūnas; $50 - V. Urbo
nas, V. Demikienė; Motinos Tere
sės labdarai aukojo. $30-J. M.

— Mišios balandžio 10, sekma
dienį, 9.30 v.r. - už Jasinevičių 
mirusius; 11 v.r. - už parapijų.

Lietuvių namų žinios
— Užjausdami dukrų Onutę Pul- 

kaunikienę ir žentų Vytų, a.a. Vin
co Budniko atminimui aukojo 
Lietuvių slaugos namams: G. P. 
Stauskai, M. V. Vaitkevičiai, 
J. M. Ignatavičiai ir I. R. Kyman
tai - po $40. A. a. Apolonijos Kaz
lauskienės atminimui slaugos na
mas aukojo dukra Gražina Staus- 
kienė - $30. Slaugos namams auko
jo: Ona Jablonskįenė ir Jonas Jab
lonskis po $100. Viso fonde dabar 
yra $15,150.63. Aukos priimamos 
"Paramoje” sųsk. 8711 ir Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyve sųsk. 155332.17.

— Nauji LN nariai sumokėjo po 
$100: Vidas Kairys, Antanas Sen- 
džikas ir Romas Stanulis.

— Dar yra keletas bilietų Vely
kų stalo pietums. Skambinti tel. 
532-3311.

— LN socialinių reikalų darbuo
toja Rima Gustainytė budės “Vil
nius Manor" pirmadieniais 9-12 v.r. 
ir antradieniais tuo pačiu laiku 
Lietuvių namuose. Kitu laiku 
skambinti LN tel. 532-3311.

— LN valdybos posėdis - balan
džio 14 d., 7.30 v.v.

— Jaunuoliams-studentams yra 
keletas laisvų vietų LN binge. 
Skambinti T. Stanuliui tel. 532-3311.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 12 (1988 
kovo 22 d.) Kanados Lietuvių 
Bendruomenei (Delhi-Tillson- 
burg, Ont.) aukotojų surašė tu
rėjo būti: D. M. Norkai, L L. Vi
tai, M. Mickevičienė, kun. L. Ke
mėšis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums 

suruoštų staigmenų - namo įkur
tuves. Ačiū T. ir V. Gražiuliams, 
sūnums - Jonui, Kaziui, Vincui, 
Albinui Buožiams ir jų žmonoms, 
A. ir P. Grigams, P. ir M. Šosta- 
kams, S. ir Z. Revams, M. ir J. Ta
mošiūnams, M. Andriulevičienei, 
M. Preikšaitienei, S. Tumosienei, 
P. Stočkienei, V. T. Kartavičienei, 
E. J. Frimonams.

Labai ačiū už tokias gražias do
vanas. Mes niekuomet nepamirši
me jūsų nuoširdumo.

Dėkingi -
Albina ir Stasys Valiukai

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

jflhk Nijolė Bates
M Namų pirkimo 

, bei pardavimo
. bendrovės atstovė

Bh verslo 769-3300
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

!\c‘ tik namai, 
bc-t ir Jūsų ateitis

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykose per 10.15 v. Mišias 

giedojo Volungės choras, vado
vaujamas D. Viskontienės, ir so
listai M. Bizinkauskaitė bei R. 
Strimaitis. Chorui ir solistams 
akompanavo D. Radkienė. Per Pri
sikėlimo ir 11.30 v. Mišias giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio, akompa
nuojant D. Radkienei. Po Prisikė
limo Mišių parapijiečiai buvo 
pavaišinti kava ir pyragaičiais, 
kuriuos paruošė KLK moterų mū
sų parapijos skyrius. D. penkta
dienį parapijos choras, kuriam 
vadovavo D. Viskontienė, akompa
navo muz. J. Govėdas, su solistais 
M. Bizinkauskaitė, V. Verikaičiu 
ir R. Strimaičiu atliko populiarių 
T. Dubois kantatų “Septyni Kris
taus žodžiai”.

— Šv. Pranciškaus trečiojo or
dino mūsų kongregacijos Mišios ir 
susirinkimas balandžio 7, ketvir
tadienį, 10 v.r.

— Gyvojo Rožinio draugijos Mi
šios ir Rožinis balandžio 9, šeš
tadienį, 11 v.r.

— LK religinei šalpai mūsų pa
rapija šiais metais surinko $17,796.

— Jaunučių ateitininkų sekantis 
susirinkimas įvyks balandžio 10, 
sekmadienį, klebonijos patalpose 
tuoj po 10.15 v. Mišių. Informaci
jų teikia G. Petrauskienė 232-0737.

— Popietė vaikams bus balan
džio 24, sekmadienį, nuo 3 v.p.p. 
parapijos salėje. Programų atliks 
“Inner City Angels”.

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

— Parapijai aukojo: $100 — N. 
Preibienė, V. Kulikauskas, $50
— K. Dulevičius, dr. R. A. Karkos, 
A. S. Kavaliauskai, A. Ledienė, 
D. A. Nausėdai, E. Matušaitis, 
V. P. Melnykai, K. Pivoras; klie
rikų fondui: $100 — L. M. Razgai- 
čiai, $50 — E. A. Abromaičiai, A. 
Ledienė. $30 — S. Mazlaveckienė; 
Relig. šalp.: $100 — G. Ignaitytė, 
KLK moterų Prisikėlimo par. sky
rius, $50 — S. O. Gotšeldai, A. R. 
Ulbos; Velykų gėlėms: $30 — J. 
Ruslienė, $20 — V. Pusvaškienė,
O. Skukauskienė; rekolekcijoms: 
$50 — E. Ažubalienė, B. V. Poškai, 
S. Povilenskis, V. Žilinskienė.

— Mišios balandžio 10, Atvely
kyje, 8.30 v.r. — už a.a. Juozų Švėgž
dų, 9.20 v.r. už Leonų Dromantų, 
10.15 v.r. — už a.a. Stasį Bekerį, 
a.,a. Edmundų Marcinkevičių,
11.30 v.r. — už parapijų, 7 v.v. — už 
Gapučių šeimos mirusius.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” spau
dos baliaus bilietų dar galima 
gauti administracijoje tel. 
275-4672.

Susipažinimas su a. a. dr. Bro
niaus Povilaičio knyga “Lietu
vos žemės ūkis 1918-1940” 
įvyks Čikagoje Jaunimo cent
re balandžio 22, penktadienį,
7.30 v.v., o Toronte — Prisikė
limo parapijos salėje birželio 
5, sekmadienį, 4 v.p.p. Knygą 
galima gauti “Tėviškės žibu
rių” administracijoje, pas Mo
niką Povilaitienę, 260 Scar
lett Rd., Apt. 1301, Toronto, 
Ont., M6N 4X6, tel. (416) 769- 
0948, ir Karoliną Kubilienę, 
3106 W. 84th Place, Chicago, 
IL 60632, tel. (316) 925-1503. 
Taip pat atitaisomos knygoje 
klaidos. Turėjo būti I. Malcius, 
R. J. Pleiniai ir praleista E. 
Senkuvienės pavardė. Jie visi 
aukojo po $25. Knygos leidėjai 
nuoširdžiai visų atsiprašo.

Feliksas Mackevičius, nuo
latinis “Tėviškės žiburių” rė
mėjas, jiems aukojo $300.

A. a. A. Banelio atminimui 
vietoj gėlių Tautos fondui 
aukojo: $50 — O. V. Konsucai- 
čiai; $25 — A. Bliūdžius, S. 
Norkus; $20 — J. Yurkus, J. 
Bukšaitis, S. Ignatavičius, K.
P. Budrevičius, V. Butkys, V. 
Paulionis, S. Pacevičius; $10
— C. Imbrasas. Visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja 
Tautos fondo Toronto apylin
kės atstovybė.

Steven B. Roman, 66 m. am
žiaus, didelis slovakų patrio
tas ir dosnus Kanados etninės 
spaudos rėmėjas, mirė kovo 22 
d. Per visą savo gyvenimą jis 
rūpinosi slovakų bendruome
ne Kanadoje ir savo pavergtuo
ju kraštu. 1970 m. jis įsteigė 
Pasaulio slovakų kongresą ir 
buvo to kongreso pirmininku 
iki pat savo mirties. Jo pastan
gų slovakams vainikas — pa
statytoji didinga slovakų ry
tų apeigų katalikų katedra 
prie Toronto, Unionville mies
te. Tą katedrą 1984 m. konsek
ravo popiežius Jonas Paulius 
II savo lankymosi Kanadoje 
metu.

Jis atvyko Kanadon 1937 m., 
būdamas 16 m. amžiaus. 11 D. 
karo metu jis tarnavo Kana-

Visus dalyvauti kviečia —

spaudos vakaras
balandžio 9, Atvelykio šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.

Tėviškės žiburių” leidėjai

>? 
*
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Š. m. balandžio 19, antradienį, 7.30 v.v., 
Toronto lietuvių namų Mindaugo menėje, pirmą kartą 
rengiamas neeilinis, nepakartojamas, neužmirštamas

SUSITIKIMAS
su žymiais Kauno dramos teatro aktoriais 

| REGINA VARNAITE ir VYTAUTU EIDUKAIČIAIS
Dviejų dalių programoje: juoko iki ašarų, juokas pro ašaras, tas kuo gyvenome... gyvename.........

ii) gyvensime... Tad kviečiame! Bilietai tik $6.00, pensininkams ir studentams $5.00 fe
Petraukos metu ir po koncerto nemokamos kavos bei pyragaičių vaišės,

<7 kaunietiškoje "Konrado” kavinėje Vakarą ruošia - Trečioji banga

Kviečiame visus atsilankyti į ruošiamą vaikams

Prisikėlimo parapijos salėje, 
balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p.
Programoje "Inner City Angels” duetas - Naomi Tyrrell ir 
Nabuo Kubota "Moto Sight and Sound Sensation”.
Po programos vaišės ir Reginos Giniotienės pravedami žaidimai.
(ėjimas : $2.00 suaugusiems ir vaikams. Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

V

eHj

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į
7?

balandžio 30, šeštadienį, 6.30 v.v., Toronto lietuvių namuose
Programoje: vyrų choras “Aras”, vadovaujamas V. Verikaičio, akomp. - J. Govėdas; 

vakarienė su vynų, šokiai ir loterija.

Stalai bei vietos užsakomi iš anksto pas D. Laurinavčiųtel. 656-6167, J. Lasįtel. 535-7051,
P. Šturmą tel. 274,3529, V. Pečiulį tel. 767-8877, J. Kiškūnątel. 534-8226, sekmadieniais

- Prisikėlimo parapijoje, Lietuvių namuose, Anapilyje ir Išganytojo parapijoje.

MOKAME 
UŽ 1 METŲ 

GIC 

PALŪKANOS 
PRIRAŠOMOS 
KAS MĖNESĮ

AUKŠTOS PALŪKANOS. GEROS TAUPYMO SĄLYGOS 
TIEMS, KURIE NORI GAUTI MĖNESINES PALŪKANAS.
- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prirašomos 

į nario sąskaitą vieną kartą per mėnesį.

- Procentai garantuojami vieneriems metams nuo įdėjimo datos.
TAUPYKIME SAVAME KREDITO KOOPERATYVE! 
KITUR GERESNIŲ SĄLYGŲ NERASITE!
Procentai gali keistis. Minimum - $5,000
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

dos kariuomenėje, o paskui 
pradėjo užsiiminėti kasyklų 
investacijomis. Dar nesulau
kęs 30 m. amžiaus, uždirbo 
milijoną dolerių. Vėliau jis 
įsigijo savo kasyklas, kurio
se rado didžiulius kiekius 
uranijaus ir tapo multimili
jonierium.

Pralobęs bandė prasimušti 
politikon — du kartus ne
sėkmingai kandidatavo kaip 
konservatorių partijos atsto
vas į Kanados parlamentą.

Jis visada buvo pavyzdingas 
ir uolus katalikas, todėl po
piežiaus Jono XXIII jis buvo 
pakeltas šv. Jurgio riteriu, o 
popiežiaus Pauliaus VI kvieti
mu, dalyvavo II Vat. santary- 
boje kaip vienintelis pasau
lietis Kanados atstovas.

Ramonos Siminkevičiūtės - 
Keveza sukurtos vakarinės 
suknelės ir apsiausto didelę 
nuotrauką įsidėjo “The Globe 
and Mail” 1988. III. 29. Ap
rašyme apie Toronte įvykusį 
madų festivalį jos kūryba taip 
apibūdinama: “Aprangą tur
tingųjų ir įtakingųjų sporta
vimui pateikė Ramona Keve
za. Savo ištaiginga vakarine 
apranga ji jieško tradicinio 
iškilmingumo ir dažnai jai pa
siseka to pasiekti”.

Min. pirmininkas Brian Mul
roney, lankydamasis Toronte, 
š. m. kovo 12 d. Humber ko
legijoje buvo sukvietęs etni
nių grupių laikraštininkus. 
Su juo dar dalyvavo min. M. 
Wilson, parlamentaras A. Wi- 
ter ir kiti. Baltiečių spaudos 
vardu kalbėjo “Latvija-Ameri- 
ka” laikraščio redaktorius A. 
Kundrats. Jis pažymėjo, kad 
baltiečių Kapadoje nėra daug 
— apie 100.000, tačiau yra po
litiškai veiklūs — proporcin
gai daugiau* nei jų skaičius. 
Dauguma jų praeitą kartą bal
savo už konservatorius. Bal- 
tiečiai puikiai atsimena Die- 
fenbakerio žygį Jungtinėse 
Tautose, kur jis iškėlė Balti
jos kraštų laisvės klausimą. 
Jis taip pat sutvarkė šių kraš
tų konsulų reikalus. Dabarti
nės valdžios kai kurie spren
dimai baltiečius yra apvylę. 
Sunku pasakyti, kaip estai, 
latviai ir lietuviai balsuos 
ateinančiuose rinkimuose. 
Šiuo metu baltiečiams yra 
svarbu, kad būtų sureguliuoti 
konsulų reikalai. Kodėl Balti
jos kraštų konsulai nebefigū- 
ruoja bendruose konsulų są
rašuose? Daugelis Vakarų 
valstybių nepripažįsta Bal
tijos kraštų aneksijos, kuri

buvo pasekmė slapto susitari
mo tarp Hitlerio ir Stalino. 
Kanados valdžia rūpinasi kas 
vyksta Izraely, Pietų Afrikoj, 
tačiau visai nesidomi, kad Bal
tijos kraštuose yra trypiamos 
žmonių teisės. B. Mulroney 
savo kalboje pažadėjo į iš
keltus klausimus atkreipti dė
mesį. J. A.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
didelė virtuvė arti Roncesvalles 
gatvės nerūkančiai moteriai. Skam
binti tel. 537-0156 Toronte.

Advokatas
Viktoras E. Ručinskas
užpildo pajamų mokesčius

(Income Tax).
Telefonai;

įstaigos (416) 767-2127,
namų 762-5603, Toronte

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Meninėje programoje Los Angeles 
vyrų kvartetas, akomp. R. Apeikytė. 
Stalai (po 10 asmenų) bei vietos 
užsakomi “TŽ” administracijoje tel. 
275-4672. Bilieto kaina $7 asmeniui, 
studentams $3 (balkone).

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

B MONTREAIs®
Dalia Tamulytė, kovo pradžioje 

atvykusi iš ok. Lietuvos, Mont
realio lietuviams darys prane
šimą balandžio 17 d. tuoj po pa
maldų Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Ji yra mačiusi paskutines 
demonstracijas Maironio ir Vasa
rio 16 minėjimuose. Bus rodomos 
vaizdajuostės. KLB Montrealio 
apylinkės valdyba kviečia mont- 
realiečius šiame pranešime gau
siai dalyvauti.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba paskyrė $500 KLB krašto val
dybos raštinės išlaikymui. Iš Va 
sario 16 minėjimo pelno krašto 
valdybai pasiųsta $300.

“Rūtos” klubas balandžio 28, 
ketvirtadienį, daro išvyką į St. 
Hyacinthe vyno daryklą. Išvyks
tama 10 v.r. (punktualiai) ir grįž
tama 3 v.p.p. Bus apžiūrėta vyno 
darymo procedūra ir pasivaišinta. 
Viskas kainuoja $17 asmeniui. Re
gistruotis klube.

Montrealio lietuvių akademi
nio sambūrio naujai sudaryta val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. dr. Jūratė Tanner-Ciplijaus- 
kaitė, vicepirm. Dalia Gruodienė, 
ižd. Bronius Niedvaras, sekr. Sil
vija Plečaitienė ir valdybos na

rys renginiams Remigijus Šat
kauskas. Artimoje ateityje val
dyba žada šaukti susirinkimą, 
kuriame bus aptartas veiklos pla
nas.

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris” rengiasi išleisti 
savo dainų plokštelę. Tam reika
lui kovo 27 d. AV parapijos salė
je gana sėkmingai pardavinėjo 
margučius, pyragus ir kavą.

Šv. Kazimiero parapijoje ketu
rių dienų rekolekcijos, praves
tos kun. Jono Staškaus, buvo baig
tos Verbų sekmadienį bendrais 
pietumis, kuriuos suruošė para
pijos moterys. Pietų metu klebo
nas kun. Stasys Šileika padėkojo 
rekolekcijų vedėjui ir su juo atsi
sveikino.

A. a. Sofija Bilevičienė, 90 m. 
amžiaus, anksčiau gyvenusi Mont- 
realyje, kovo 24 d. mirė Otavoje. 
Ten kovo 28 d. ir palaidota. Liūdi 
dvi dukterys su šeimomis ir kiti 
giminės.

A. a. Stefanija Bendžiūnaitė - 
Bucko, 75 m. amžiaus, paskutiniu 
laiku gyvenusi Hamiltone, mirė 
kovo 15 d. Palaidota iš šv. Kazi
miero šventovės Montrealyje. Liū
di giminės. 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

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

Certifikatus .............. .... 83/4% Taupymo-special............ .... 51/4%
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......... .... 61/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 10'/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

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

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

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

EUROPEAN 
CATERING

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


