
Renginių belaukiant
Lietuviškame gyvenime šių metų vasara prasidės 

reikšmingais plačios apimties renginiais - PLB seimu 
ir Kultūros kongresu Toronte birželio 24-27 dienomis, 
o Hamiltone VHI-tąja laisvojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių švente liepos 3 d. Ruošiamasi ir ketvirtajam įvy
kiui, būtent - lietuviškosios pastoracijos svarstyboms 
ir sielovados tarybos steigiamajam suvažiavimui, kurį 
šaukia vysk. P. Baltakis, OFM, liepos 1-2 dienomis To
ronto Prisikėlimo parapijos patalpose. Nėra abejonės, 
kad tai taip pat gana svarbios reikšmės pastangos, nes 
pasauliečių platesnis įsijungimas į sielovadą ir mūsų pa
rapijų išlikimo klausimas ligi šiolei dar vis nebuvo stip
riau ir visus jungiančiu mastu judintas.

B
ELAUKIANT tokių nekasdieninių įvykių, visų tau
tiečių dėmesys tiems saviesiems užmojams sustip
rėja. Apie renginius ne tik plačiai rašoma, bet ir 
kalbama: kaip pasiseks tas ar anas, kiek dalyvaus, kaip 

visa tai paveiks tolimesnę veiklą, ar atsiras naujų žvilgs
nių nesutarimų sprendimuose, ar kiekybinis kultūros po
tencialas išeivijoje įstengs laikyti kokybę būtiname lyg
meny ... Ir natūralu apie laukiamus įvykius kalbėti, spė
lioti. Visa tai tik dar daugiau išjudina visuomenę, net ir 
tąją jos dalį, kuri šiaip jau per daug nesidomi “kasdie
nine” lietuvybe. Kai artinamės prie tų didžiųjų renginių, 
nesunku numatyti ir visuomenės pasiskirstymą. Vieni 
daugiau domisi tautiniais šokiais ir tos šventės priedi- 
niais renginėliais, kiti laukia Kultūros kongreso, pa
skaitų, parodų, dramos teatro, treti PLB seimo posėdžių, 
rinkimų ir nutarimų, dar kitiems tokie renginiai - tai re
tesnės progos susitikti su draugais, giminėmis, pabend
rauti, dalyvauti pobūviuose ir įdomiau praleisti dienas 
ir vakarus. Nemažai yra ir tokių, kurie stengsis dalyvau
ti visur, kur tik jiems laikas leis. Žodžiu - sujudimas ne
mažas, kaip koks pasikartojantis ritmas, telkia tautiečius 
į vieną vietą bent keletą dienų pabūti didesniame savųjų 
būryje ir pamatyti idealistinių pastangų rezultatus. Po 
šitokių suvažiavimų tautiečiai visada jaučiasi dvasiškai 
daugiau sustiprėję - nebe tokie baisūs pasirodo ir nesu
tarimų klausimai, nebe toks svarbus kasdien vėtomas 
gyvenimo stilius.

O
 tik ir vėl daugiau dėmesio skiriama savam tautie
čiui, savam laikraščiui, savai knygai. Ir pati Lie
tuva, kokia šiandien ji bebūtų, iškyla ryškesnėj 
šviesoj, be kurios neįsivaizduojamas nė mūsų einamas 

lietuviškasis kelias. Taigi vien jau dėl šitokio poveikio 
yra rengtini didieji suvažiavimai. Jie betgi neatsiranda 
savaime. Ir rengėjai nėra iš kažkur kieno atsiųsti ar pa
samdyti. Jie iš mūsų visų tarpo. Tai žmonės, kurie paau
koja labai daug laiko ir energijos bendriesiems reika
lams. Šalia visų darbų ir rūpesčių, šių renginių belau
kiant, neišvengiamai susidaro tam tikra įtampa — kad 
tik viskas gerai ir tvarkingai praeitų. Su pagrindu rūpes
čio kelia ir jaunesniųjų elgesys. Kad viskas gražiai pra
eitų ir kitataučių akyse būtume gerai įvertinti, neužten
ka kruopščiai paruoštų programų, neužtenka miklaus ju
desio arenoje. Mūsų reprezentacija nesibaigia su kon
certo pabaiga. Norim ar ne - ji persikelia į gatves ir vieš
bučius. Gražiai atliktų tautinių šokių vaizdą gali labai 
lengvai sugriauti netinkamas elgesys viešose vietose. Už
tat labai svarbu “iškentėti” iki galo. Tik tvarkingai savo 
uždavinius atlikę, galėsime kalbėti apie pasisekimą. Č. S.

Pasaulio įvykiai
LENKIJOJE PRASIDĖJUSIŲ STREIKŲ BANGĄ ŽADA UŽBAIGTI 
premjero gen. W. Jaruzelskio vyriausybės seimui įteiktas potvar
kis, leisiantis paskelbti nelegaliais visus streikus ir protesto 
demonstracijas, laužytojus bausti kalėjimu iki vienerių metų. 
Naująjį potvarkį seimas turėtų patvirtinti šią savaitę. Tada vy
riausybė savo nuožiūra galės atleisti krašto ekonomijai žalą da
rančius įmonių vadovus. Streiką Nova Hutos plieno liejykloje 
prie Krokuvos užbaigė nakties metu įsiveržusi milicija. Miegan
tys streikuotojai buvo apsvaiginti specialiomis granatomis, strei
ko vadai suimti ir išsivesti. Kitą didelį streiką Gdanske buvo 
pradėję Lenino laivų statyklos darbininkai, Lenkijai atnešę 
“Solidarumo” uniją su jos vadu L. Walensa. Šį kartą vilties tei

KANADOS ĮVYKIAI

Tarėsi JAV ir Kanados vadai
Vašingtone ketvirtajam po

kalbiui abi šalis liečiančiais 
reikalais susitiko prez. R. Rea- 
ganas ir ministeris pirm. B. 
Mulroney. Metiniai pasitari
mai buvo pradėti 1985 m. Kve
beko mieste. Ten buvo sutarta 
pradėti laisvos prekybos dery
bas, kurios dabar jau užbaig
tos patvirtinimo laukiančia 
sutartimi. Antrasis prez. R. 
Reagano ir ministerio pirm. 
B. Mulronio susitikimas 1986 
m. įvyko Vašingtone, trečia
sis 1987 m. - Otavoje. Šieme
tiniam susitikimui vėl buvo 
pasirinktas Vašingtonas. Susi
tikimai tapo oficialiais abie
jų vadų diplomatiniais apsi
lankymais Kanadoje ir JAV. 
Vašingtone įvykęs ketvirta
sis susitikimas buvo paskuti
nis. Mat prez. R. Reaganas jau 
baigia savo dienas Baltuosiuo
se rūmuose. Jį pakeis kitas JAV 
prezidentas, o Kanados minis
terio pirm. B. Mulronio atei
tis taip pat nėra užtikrinta. 
Ją turės išspręsti artėjantys 
Kanados parlamento rinkimai.

Kanados ministeriui pirm. 
B. Mulroniui buvo surengtas 
valstybinis priėmimas su pie
tumis Baltuosiuose rūmuose, 
priešpiečiai pas JAV valsty

bės sekr. G. Shultzą, bet šį kar
tą turbūt sąmoningai buvo ven
giama atsilyginamųjų vaišių 
Kanados ambasadoje Vašing
tone. Mat jos amerikiečiams 
spaudos ir televizijos žurna
listams būtų priminusios ka
ringosios ambasadoriaus A. 
Gotliebo žmonos Sondros ne
taktišką elgesį - viešą kirtį 
į veidą amerikietei ambasados 
socialinių reikalų sekretorei. 
Abiejų vadų pokalbiuose pa
grindinis dėmesys teko laisvos 
prekybos sutarčiai ir rūgščių 
lietui, darančiam daug žalos 
gamtai pietinėje Kanados da
lyje ir šiaurinėje JAV dalyje. 
Prez. R. Reaganas tvirtai re
mia JAV ir Kanados laisvos 
prekybos sutartį, ją laikyda
mas dideliu abipusiu laimė
jimu. Tikimasi, kad sutartį 
patvirtins JAV kongresas. Rūgš
čių lietaus pašalinimo reika
lu prez. R. Reaganas vengia 
viešų įsipareigojimų. Juk tuos 
planus reikės įgyvendinti jau 
kitiems prezidentams. Be to, 
ir JAV vyriausybę, ir pramo
nę atbaido bilijoninės dole
rių išlaidos, nes reikia paša
linti chemikalus iš įmonių dū
mų, kuriuos dūmtraukiai išme
ta į erdves. (Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos vyskupai “ad limina” vizitacijos proga Vatikane 1988 m. balandžio 19 d. po Mišią su šv. Tėvu. Pirmoje 
eilėje iš kairės: prel. KAZIMIERAS DULKSNYS, prel. ALGIMANTAS BARTKUS, arkiv. PAULIUS MARCINKUS, 
vysk. ANTANAS DEKSNYS, vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, vysk. ANTANAS VAIČIUS, arkiv. LIUDAS PA- 
VILONIS, ŠV. TĖVAS, vysk. VINCENTAS SLADKEVIČIUS, vysk. VLADAS MICHELEVIČIUS, vysk. JUOZAS 
PREIKŠAS ir prel. LADAS TULABA Nuotr. Arturo Mari

Lietuvos vyskupai lankėsi pas popiežių
Specialus kun. E. Putrimo pranešimas iš Vatikano

Popiežius Jonas-Paulius II 
jau antrą kartą turėjo progos 
priimti pas save Lietuvos vys
kupus “ad limina” vizitui. Pir
masis toks pokarinis apsilan
kymas įvyko 1983 m. Šiais me
tais pas Šv. Tėvą Lietuvos vys
kupai lankėsi balandžio 18 d. 
Privačiose audiencijose popie
žius priėmė pirmiausia Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų admi
nistratorių arkiv. Liudą Povi- 
lonį su savo pagalbininkais - 
vysk. Juozu Preikšu ir vysk. 
Vladu Michelevičium. Tikriau
siai buvo kalbėta apie vysku
pijų bei kunigų seminarijos 
būklę. Paskui pavieniui pri
ėmė: Kaišiadorių vyskupijos 
administratorių vysk. Vincen
tą Sladkevičių, Telšių vysku
pijos ir Klaipėdos prelatūros 
administratorių vysk. Antaną 
Vaičių, Panevėžio valdytoją 
prel. Kazimierą Dulksnį ir 
Vilniaus valdytoją prel. Al
girdą Gutauską. Po atskirų su
sitikimų, visi turėjo bendrą 
pokalbį su Šv. Tėvu. Apsilan
kiusiųjų vardu popiežiui žodį 
tarė arkiv. L. Povilonis, o prel. 
Antanas Bitvinskas ir prof, 
kun. dr. Pranas Vaičekonis įtei
kė Šv. Tėvui gintarinę skulptū
rą, vaizduojančią Trijų kryžių 
kalną Vilniuje. Tada Šv. Tėvas 
kalbėjo svečiams lotyniškai ir 
baigė lietuviškai.

Rašė italų spauda
Sekančią dieną visi didie

ji Italijos laikraščiai plačiai 
aprašė Lietuvos vyskupų bei 
valdytojų apsilankymą, pri
mindami sunkią dabartinę 
Lietuvos padėtį. Romos dien
raštis “H Tempo” rašė: “Persi
tvarkymo vėjai dar nėra palie
tę Bendrijos Lietuvoje ... Po
piežius pabrėžė tikinčiųjų tei
sę religiškai auklėti savo vai
kus ...” Dienraštis “H Corrie- 
re della Sera” rašė: “Popiežius 
išreikė viltį, kad tikintieji 
Lietuvoje suilauksią daugiau 
laisvės - religinės laisvės, ku
ri rusena kiekvieno žmogaus 
širdyje”. Torino dienraštis 
“La Stampa” nurodė: “Popie
žius laukia vadinamosios per
sitvarkymo politikos konkre
čių pasekmių Lietuvos Bend
rijos gyvenime - pašalinimo 
tų sunkumų, kuriuos dabar pa
tiria tikintieji Lietuvoje”. Ko
munistų dienraštis “L’Unita” 
rašė: “Jonas-Paulius II reiš
kia viltį, kad Gorbačiovo pra

dėtasis persitvarkymas suteiks 
tikintiesiems jjstHmybę ne
varžomai išpažinti savo tikė
jimą, be diskriminacijos pa
vojaus”. Milano “H Giornale 
Nuovo” savo straipsnį pradėjo 
šia antrašte: “Popiežius sako, 
kad reikalingas Lietuvoje sku
bus persitvarkymas ir teisin
ga reikalauti religinės lais
vės bei teisės garbinti Dievą”.

Aplamai visi laikraščiai iš
kėlė sunkią ir nenormalią Bend
rijos būklę Lietuvoje. Žurna
listai taipgi atkreipė dėmesį 
ir į vysk. J. Steponavičių, ku
ris jau 27 metai kaip neturi tei
sės eiti savo vyskupiškų parei
gų Vilniuje. Buvo pabrėžta, 
kad jam nebuvo duota vizos iš
vykti Romon drauge su kitais 
Lietuvos vyskupais. Spauda 
taipgi priminė kalinamuosius 
kunigus - Svarinską ir Tamke- 
vičių. Tai esąs aiškus įrody
mas, kad Lietuvoje padėtis ne
santi normali.

Vatikano rdijas plačiai viso
mis kalbomis pranešė apie Lie
tuvos vyskupų bei valdytojų 
apsilankymą pas Šv. Tėvą bei 
pateikė popiežiaus kalbos iš
traukas. Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano” iš
spausdino Šv. Tėvo ir arkiv. L. 
Povilonio kalbas balandžio 
18-19 d. laidoje ir pirmajame 
puslapyje įdėjo tokią antraš
tę: “Bendrija Lietuvoje, užgrū
dinta kančios, su viltimi kry
žiuje tęsia tikėjimo kelionę”.

Popiežius prabilo lietuviškai
Balandžio 19 d. popiežius 

su svečiais iš Lietuvos ir Ro
moje gyvenančiais lietuviais 
kunigais koncelebravo Mišias 
lietuviškai Šv. Tėvo privačio
je koplyčioje. Šv. Rašto skai
tinius tose Mišiose skaitė prel. 
Gutauskas ir prel. Dulksnys. 
Dar prieš Mišių pradžią Šv. Tė
vas trumpu žodžiu kreipėsi į 
koncelebrantus lietuviškai: 
“Brangūs broliai Lietuvos vys
kupai, džiaugiuosi, kad šian
dien, Šv. Petro kapo artumoje, 
galiu žengti su jumis bendrai 
šv. Mišių aukai. Jūs čia atvyko
te neseniai nešini Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios bei visos lie
tuvių tautos džiaugsmais ir 
skausmais, rūpesčiais ir vilti
mis. Visa tai sudėsime kartu į 
šią auką, prašydami, kad Die
vas ir toliau globotų ir stip
rintų savo Bažnyčią Lietuvo
je, kad jos vaikai su nauju ryž

tu ir viltimi drąsiai žengtų gar
biu protėvių eitu keliu į septin
tąjį krikščionybės šimtmetį. 
Dievo Motina, Marija, paveda
me Tau visus Lietuvos žmones, 
kurie taip nuoširdžiai tave my
li. Suteik kunigams apaštališ
ko uolumo, stiprink kenčian
čius už tikėjimą, padėk jauni
mui išsaugoti tikėjimo bei do
ros žymes, laimink šeimas, kad 
jos galėtų laisvai ir tikėjimo 
šviesoje kurti savo ir tautos 
laimingą ateitį”.

Po Mišių Šv. Tėvas su kiek
vienu dalyviu asmeniškai pa
sisveikino, trumpai pasikal
bėjo ir įteikė po mažą dova
nėlę. Tada buvo padaryta bend
ra fotografija. Atsisveikinda
mas popiežius pabrėžė, kaip 
svarbu išlaikyti lietuvių kal
bą, kuri yra seniausia indo
europietiškųjų kalbų tarpe.

Balandžio 21 d. vysk. P. Balta
kis, OFM, pakvietė svečius iš 
Lietuvos bei Romoje gyvenan
čius lietuvius vaišėms šv. Ka
zimiero kolegijoje. Balandžio 
24 d. vyskupai bei Lietuvos 
vyskupijų valdytojai aukojo 
Mišias Vatikane ir jos buvo 
transliuojamos per Vatikano 
radiją į Lietuvą, pašaukimų 
į kunigus dienos proga.

Per savaitę svečiai turėjo 
progos susitikti su kard. Casa- 
roliu bei kitais Vatikano parei
gūnais. Jie išvyko Maskvon ba
landžio 27 d. Ten jie turėjo ati-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Pranešimas iš Lietuvos

Išvežtųjų minėjimas
Lietuvių informacijos centras 

Niujorke praneša, kad gauta iš 
Lietuvos laisvės lygos tokia ži
nia: “1948 m. gegužės 22 d. iš 
Lietuvos išvežta 200.000 gyven
tojų. Šiemet sukanka 40 metų 
nuo šios didžiausios deporta
cijos. Gegužės 22, sekmadienį, 
prisiminsime šį įvykį Kaune 
arkikatedroje ir Vytauto Di
džiojo bažnyčioje, o Vilniuje Šv. 
Teresės, Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. Kaune bus giedamas 
Lietuvos himnas, o Vilniuje 
Lietuvos ir Lenkijos himnai".

Lietuvos laisvės lyga buvo 
įsteigta 1978 m. Jos tikslas 
religinis, tautinis, politinis 
sąmonės ugdymas ir Lietuvos 
laisvės kėlimas tarptautiniuo
se forumuose. 

kė faktas, kad į derybas įsi
jungė įmonės vadovybė, strei
kuotojų komitetas ir Katalikų 
Bendrijos atstovai. Pradžioje 
buvo pasiūlytus mėnesinis $38 
vertės atlyginimų padidini
mas, pasižadėta neatleisti nė 
vieno “Solidarumo” unijos vei
kėjo, nebausti statykloje už
sidariusių streikuotojų. Vė
liau betgi paaiškėjo, kad įmo
nės vadovai atsisako kalbėti 
apie “Solidarumo” unijos vie
tinio skyriaus pripažinimą, 
laisvę politiniams kaliniams. 
Įvairiose Lenkijos vietovėse 
buvo suimti devyni “Solidaru
mo” skyrių vadovai, priklau
santys trylika narių turinčiam 
vykdomajam komitetui. L. Wa
lensa išliko nesuimtas, pama
tęs neišvengiamą pralaimėji
mą, kai iš Lenino laivų statyk
los pasitraukė trys tūkstančiai 
streikuotojų ir liko tik tūks
tantis. Streikų banga buvo rei
kalaujama padidinti atlygini
mus 50-60% dėl kasdieninio 
vartojimo gaminių šiemetinio 
pabrangimo 42%.

Įsiveržė Libanan
Praėjusią savaitę 2.500 Iz

raelio karių su tankais, artile
rija ir malūnsparniais įsiver
žė į pietinį Libaną, peržengda
mi pasienyje įsteigtą saugumo 
zoną. Ją kontroliuoja Izrae
lio apginkluoti ir apmokami 
samdiniai, pasivadinę P. Li
bano armija. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad šia akcija no
rėta sustabdyti palestiniečių 
bandymus įsiveržti Izraelin. 
Vėliau paaiškėjo, kad smogia
mieji Izraelio kariuomenės da
liniai pasiekė Sirijos kontro
liuojamą Bakao slėnį ir užėmė 
Meiduno kaimelį, kuriame bu
vo įsitvirtinusi Iranui palan
ki Dievo partijos libaniečių 
šiitų grupė. Įvykusiose kau
tynėse žuvo trys Izraelio ka
riai, buvo sužeista 17. Kovo
je krito 50 palestiniečių ir li
baniečių, buvo suimta ir Izrae
lin išsivežta 20. Liūdniausia, 
kad Izraelio artilerijos svie
diniai, nukreipti prie Meidu
no gynėjus, pasiekė ir kai ku
rias Sirijos karių linijas. Prem
jeras J. Šamiras teisinasi nie
ko apie tai nežinojęs, nes šią 
operaciją paruošė generolai 
ir krašto apsaugos ministe
ris J. Rabinas. Sirijos kariai 
į ugnį galėjo reaguoti ugnimi, 
ir taip Izraelis būtų susilau

Šiame numeryje:
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PLB seimas. Kultūros kongresas, Tautinių šokių šventė 
Lietuvos vyskupai lankėsi pas popiežių 

Antras atsilankymas pas šv. Tėvą
Lietuvos krikščionybės sukaktis Venezueloje 

Sukakties iškilmėse dalyvavo aukštų svečių 
Tautinės Sovietų Sąjungos problemos 

Tautų kalėjime prasidėjo bruzdėjimas
Pėsčias žygiuoja į JAV sostinę 

Jauno idealisto pasiryžimas
Lietuva dar labai gyva

Pokalbis su tautinių šokių vadove, neseniai atvykusia iš Lietuvos
Prel. P. Butkaus 50 metų kunigystės sukaktis Australijoje

Plačios visuomeninės ir religinės veiklos kunigas
Arabiško miesto naktys

Lietuvis Alaho žemėje 
“Lietuvos žemės ūkis 1918-1940” 

Dr. Br. Povilaičio neseniai išleista knyga 
Daugiau apie tautodailę 
Naujų knygų vertinimas

kęs netikėto karo su Sirija. 
1982 m. birželio mėnesį Izrae
lio pradėta invazija Libanan 
buvo norima apsisaugoti nuo 
PLO palestiniečių grupių įsi
veržimų Izraelin. Deja, tų 
veiksmų nesustabdė žiaurus 
Beiruto nusiaubimas ir netgi 
PLO organizacijos bei jos va
dų išstūmimas iš Libano. Da
bar vėl prireikė menkesnio 
masto antro įsiveržimo, kuris 
taip pat nesustabdys Izraelio 
puldinėjimų, nes abi pusės va
dovaujasi aklu kerštu. Meidu
no kaimelyje buvo sunaikinta 
60 libaniečių namų. Tad dabar 
apie kerštą Izraeliui prašne
ko Dievo partijos libaniečių 
šiitų grupė.

Gegužės paradas
Šiemetinį gegužės pirmosios 

paradą Maskvos Raudonojoje 
aikštėje stebėjo ir Atlanto 
sąjungos ambasadoriai, to
kius renginius ignoravę nuo 
1979 m. kalėdinio laikotarpio, 
kai sovietų kariuomenės da
liniai įsiveržė Afganistanan. 
Vakariečiams ambasadoriams 
buvo rezervuota vieta prie 
Lenino mauzoliejaus. JAV 
ambasadorius J. Matlockas 
prisipažino, kad jis stebėti 
tradicinio Gegužės pirmosios 
parado grįžo dėl Ženevoje pa
sirašytos sutarties, gegužės 
15 d. pradėsiančios sovietų 
karių pasitraukimą iš Afga
nistano, ir dėl prez. R. Rea
gano gegužės 29 d. įvyksiančio 
susitikimo su M. Gorbačiovu 
Maskvoje. Esą šie įvykiai įpa
reigoja įsijungti į nekarinius 
renginius Maskvoje. Gegužės 
parade pagrindinis dėmesys 
tenkąs sportininkams, jauni
mui, civiliams maskviečiams, 
o Spalio revoliucijos parade 
lapkričio 7 d. - kariams ir gink
lams. Užsieniečiai atydžiai 
seka paradą stebinčius Sovie
tų Sąjungos vadus, spėliodami 
galimus pasikeitimus. Šiemet 
kaip tik tuo laiku buvo paskli
dę gandų, kad ilgametis kom
partijos ideologas J. Ligačio- 
vas susikirto su M. Gorbačio
vu dėl pastarojo pradėtų re
formų. Gandus paneigė drau
giškas M. Gorbačiovo pokal
bis parado metu su J. Ligačio- 
vu. M. Gorbačiovas betgi sto
vėjo tarp premjero N. Ryžko
vo ir prezidentu vadinamo 
aukščiausiojo sovieto pirm. 
A. Gromykos. (Nukelta į 8-tę psl.)
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Lietuvos krikščonybės sukaktis Venezueloje

Lietuvos vyskupams ir vysku
pijų valdytojams atvykus “ad li- 
mina” vizitui pas Šv. Tėvų balan
džio 18 d., popiežius Jonas Pau
lius II pasakė jiems kalbų: dalį 
lotyniškai ir dalį lietuviškai. Čia 
pateikiame tos kalbos santraukų.

Džiaugiuosi vėl galėdamas jus 
priimti po jūsų “ad limina” vizi
to 1983 metais. Tada buvo užbaig
tas skausmingo atsiskyrimo lai
kotarpis, sutapęs su reikšmingo 
jūsų krikščioniškosios istorijos 
tarpsnio išvakarėmis - Šv. Ka
zimiero mirties 500 m. sukakties 
minėjimu. Ir šiandieninis susiti
kimas yra paženklintas jūsų tau
tos krikščionybės 600 m. sukak
ties minėjimų atgarsiais. Karš
tai troškau būti su jumis praėju
sių metų birželio 28 d. jūsų krikš
čionybės lopšyje - Vilniuje. De
ja, tai nebuvo galima. Vis dėlto, 
tų pačių dienų ant apaštalo Šv. 
Petro kapo aš pats vadovavau iš
kilmėm, kuriose dalyvavo visų 
Europos kontinento kraštų vys
kupų atstovai, išreikšdami dva
sinę vienybę su jumis. Ta pačia 
proga man buvo didelis džiaugs
mas palaimintuoju paskelbti 
arkiv. Jurgį Matulaitį.

Mane guodžia jūsų tautos gy
vastingumas ir uolumas, kuriais 
minėjote savo krikščionybės su
kaktuves šventovėse ir visose 
parapijose religiniais bei kultū
riniais renginiais. Tai paskatino 
kiekvieną atgaivinti savo tikėji
mų ir sustiprinti dvasinį gyveni
mų. Todėl kančios užgrūdintoji 
Bendrija Lietuvoje su pasitikė
jimu įžengia savo krikščionybės 
septintan šimtmetin. Kryžius 
yra Viešpaties kančios ir prisi
kėlimo ženklas - vienintelė vil
tis. Šią viltį primena jūsų žemėje 
išaugusio Kryžių kalno vaizdas: 
tūkstančiai kryžių, liudijančių 
kančią ir viltį tautos, sugebėju
sios ištvermingai išsaugoti savo 
tikėjimų skaudžiame bandyme.

Šiame kelyje jus lydi Romos 
Bendrija su savo vyskupu, o per 
jį - regimosios Visuotinės.Bend
rijos pagrindą - ir visos bendri
jos pasaulyje. Visada pasitikėki
te šiuo dvasinės vienybės ir mal
dos solidarumo. Iš visos širdies 
palaikau jūsų bendruomenės 
teisėtus reikalavimus, kuriuos 
vieningai remia visa Bendrija.

Atsinaujinimo vėjams pučiant, 
savaime kyla viltis, kad nebus 
apvilti ir tikėjimų išpažįstančių 
jūsų brolių bei sesių lietuvių lū
kesčiai Lietuvoje ir kituose kraš
tuose. Tai kiekvieno širdies troš
kimai: laisvai garbinti Dievą su 
savo broliais ir puoselėti savo 
tautos sąžinėje tiesų, teisingu
mų, blaivybę, broliškumą ir tai
ką. Visa tai rusena jūsų bendruo
menės širdyje - šeimoje, kuri vi
sas iš protėvių paveldėtas verty
bes ir tikėjimo dovanų perteikia 
savo vaikams. Toje srityje jūs 
trokštate pagalbos iš Bendrijos, 
kuri per didelius sunkumus sten
giasi atlikti savo misijų: užtikrin
ti religinį mokymą, tinkamai at
rinkti ir parengti kandidatus 
Kunigystei. Mus pasiekia žinios, 
kad jūsų tėvynėje jauni asmenys, 
nors ir slapta, žengia paskui 
Kristų vienuolinio pašaukimo 
keliu ir tęsia vienuolijų atlikto 
darbo tradiciją kultūros ir hu
manistinės pažangos srityje.

Jūsų sielovadinio darbo srityje 
kreipiu ypatingą dėmesį į jūsų 
iškeltus klausimus. Jūs priminė
te prieš 5 m. mano išreikštų lin
kėjimų, kad visos Lietuvos vysku
pijos turėtų po savo vyskupų. 
Užtikrinu, kad Šv. Sostas yra iš
bandęs visas galimybes šioje sri
tyje. Jūs nešate didelę atsako
mybę bendruomenėje, kuri tam
pa vis sudėtingesnė ir pilna ne
rimo. Dėl to jums primenu 
vyskupų kolegiališkumą ir pa
brėžiu vyskupų konferencijos 
reikšmę. Vieni kitiems padėda
mi, rasite atramą ir paskatą savo 
vyskupiškajai tarnybai. Nuo jū
sų vieningumo labai priklauso 

jūsų sielovados vaisingumas ir 
jūsų liudijimo patikimumas. Ši 
vienybė jūsų tarpe savaime vie
nys jus su kunigais, kurie sudaro 
jūsų šeimų. Jūs pažįstate šių sa
vo nepamainomų bendradarbių 
ištikimybę bei uolumų, jų ne
lengvas sųlygas. Būkite jiems 
mokytojai ir tėvai. Skatinkite ir 
įvertinkite jų pastangas. Žodžiu 
ir savo pavyzdžiu žadinkite juo
se iniciatyvą. Vyskupo meilė sa
vo kunigams nėra vien jausminis 
polėkis, bet ir protinga laikyse
na, žadinanti bei ugdanti kunigų 
tarpusavio vienybę. Tik kiekvie
nam kunigui dalyvaujant šioje 
minčių ir širdžių vienybėje, gali 
augti bei plėtotis bendroji atsa
komybė už bendruomenę.

Jūs rūpinatės ir kandidatais 
į kunigus bei šioje srityje uždė
tais apribojimais. Linkiu, kad 
apribojimai būtų kuo greičiau 
pašalinti. Noriu taipgi jus pa
drąsinti ugdant pašaukimus bei 
rengiant kandidatus Kunigystei. 
Seminarijos auklėtiniai turi 
būti atitinkamai išbandomi ir jų 
priimtinumas gerai apsvarsto- 
mas. Vien dėl kunigų stokos ne
galima sumažinti budrumo, nus
tatant kandidatų intencijos tik
rumą, valios laisvumą ir morali
nį, psichinį bei fizinį tinkamu
mų. Panašus dėmesys turi būti 
skiriamas klierikų dvasiniam 
bei kultūriniam parengimui ir 
sielovadinei patirčiai jų vadovų 
bei auklėtojų.

Brangūs ištikimosios Lietuvos 
kunigai, per jūsų vyskupus siun
čiu sveikinimą jums, vyskupų 
bendradarbiams. Norėčiau įženg
ti į kiekvienų jūsų šventovę, mels
tis su jumis ir dalyvauti jūsų 
apaštalavime, kurį atliekate su 
tokiu pasišventimu, tyliai, nu
galėdami dideles kliūtis ir visa
da būdami kupini aukos dvasios. 
Ypatinga meile apkabinu tuos, 
kurie labiausiai kenčia: dėl li
gos ar senatvės, dėl laisvės nete
kimo, dėl bandymų. Visada pa
silikite ištikimi savo pašauki
mui, vis labiau atspindėdami 
savyje Jėzų Kristų - Vyriausią 
ir Amžinąjį Kunigą. Jis yra Die
vas, kuris mums tarnauja. Savo 
dalyvavimą Jo Kunigystėje gali
me matuoti savo pajėgumu tar
nauti taip, kaip Jis yra tarnavęs. 
Todėl visada būkite pasiruošę 
tarnauti: skelbiant Evangeliją, 
teikiant sakramentus, ypač Švč. 
Sakramentą. Jūsų broliai yra 
reikalingi jūsų pamokymo bei 
vadovavimo. Ateistinės ideolo
gijos persunktoje aplinkoje 
jums tenka tikrai sunkus užda
vinys, bet todėl Viešpats pažadi
na žmogaus širdyje - ypač jauni
mo širdyse - vis naujų tiesos ir 
meilės troškulį. Tad būkite pa
sirengę atsiliepti į kiekvieno 
žmogaus troškimų atrasti Dievų. 
Marija, apaštalų karalienė, tely
di jus savo motiniška globa.

Šiais Marijos metais Didžiųjų 
Savaitę mųstėme apie Mariją, po 
savo Sunaus kryžiumi kenčian
čią Motinų. Ji tam tikru būdu 
turėjo iškentėti visą pasaulio 
blogį, nes ji intymiai susijusi 
su mūsų Atpirkimo auka. Tad 
Marijos globai pavedame Lie
tuvos Bendrijų ir visus jos žmo
nes - lietuvių tautą. Teveda ji 
lietuvius tikėjimo kelionėje per 
šį septintąjį krikščioniškojo gy
venimo šimtmetį, stiprindama 
sunkumuose, pakeldama suklu
pusius. Tebūna ji visiems vilties 
ir paguodos ženklas. Marijos šir
din sudedam jūsų tautos džiau
gsmus, viltis, vargus ir sielvar
tus. Jos globai pavedam šeimas 
ir jaunimo ateitį. Prašome, kad 
ji visada būtų mums Motina. Te
lydi jus mano Apaštalinis Palai
minimas. Kun.J.Stš.

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS 

Vladimiro kalėjime

V. UTENIS

Šių metų kovo mėn. 12-13 
d.d. Venezuelos lietuviai bai
gė Lietuvos krikščionybės su
kakties programą. Ta proga at
švęstos septyniasdešimtosios 
nepriklausomybės atsteigimo 
metinės.

Šeštadienį, kovo 12 vakare, 
garbės svečius ir mūsų tautie
čius, besirenkančius į Orino- 
ko saloną ištaigingame Tama- 
naco viešbutyje, susipažinimo 
valandėlei pasitiko nuotaikin
gi, lietuviškomis liaudies me
lodijomis persunkti Jonušo 
maršai ir Čiurlionio ansamb
lio muzika.

Vakaro programą pradėjo 
Venezuelos Lietuvių katalikų 
misijos globėjas dr. Vytautas 
A. Dambrava, sveikindamas iš
kilmingo akto dalyvius ir dė
kodamas venezueliečiams ir 
lietuviams už aktyvų įsijun
gimą į plačiu mastu pravestas 
jubiliejines iškilmes. Jis pa
kvietė rašytoją, žurnalistą ir 
televizijos religinių progra
mų vedėją kun. Manuel Angel 
Diaz, OFM cap, vadovauti 
baigiamojo akto programai.

Pirmasis žodį tarė Šv. Sosto 
apaštališkasis nuncijus arkiv. 
Luciano Storero. Tada buvo iš
klausyta radijui paruoštos 
dokumentinės apybraižos iš
trauka apie Vasario Šešiolik
tąją, o po to sugiedotas Tau
tos himnas.

Garbės svečiai ir sveikinimai
Be nuncijaus, garbės svečių 

tarpe buvo Venezuelos vysku
pų konferencijos gen. sekr. Ka- 
rako arkivyskupo pagalbinin
kas mons. Miguel Delgado Avi
la, gen. sekr. pavaduotojas in
formacijos reikalams kun. 
Amador Merino, SDB, arkivys
kupijos migracijos departa
mento dir. kun. Sante Cervel- 
lin, PSSC, lietuvių katalikų 
misijos kapelionas “ad inte
rim” Jose Modena, SDB, PLB 
vicepirm. kultūros reikalams 
Milda Lenkauskienė, latvių 
bendruomenės atstovas inž. 
Vilis Vitols, lenkų egzilinės 
vyriausybės delegatas Vene
zueloje inž. Feliks Zubr, Ni
karagvos rezistencijos atsto
vas Audino Diaz ir kiti.

Negalėdamas ameniškai da
lyvauti, Karako arkivysk. 
kard. Jose Ali Lebrun tele
fonu perdavė savo sveikini
mus, tolimesnės vieningos 
veiklos linkėjimus ir savo 
palaiminimą. Krikščionių de
mokratų partijos gen. sekr. 
ir kandidatas ateinančiuose 
respublikos prezidento rinki
muose dr. Eduardo Fernandez 
sveikinimo rašte linkėjo lie
tuviams greičiau atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Gauti 
sveikinimai iš Venezuelos 
kongreso atstovų rūmų pirm, 
dr. Jose Rodriguez Iturbe, 
užsienio reikalų ministerijos 
ambasadoriaus Regalo Velas
co, Venezuelos Opinijos žur
nalistų sąjungos pirm. Rafael 
Ramon Castellanos, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjun
gos pirm. inž. Antano Rudžio, 
JAV LB vicepirm. Juozo Koje
lio ir BALFo dir. Marijos Ru
dienės.

Vysk. P. Baltakio laiškas
Programos vedėjas T. Ma

nuel Diaz pakvietė VLKM glo
bėją perskaityti vysk. P. Bal
takio, OFM, šiai progai atsiųs
tą laišką, rašytą ispaniškai.

Vyskupas rašė: “Sujungto
mis jėgomis jūs įrodėte, kad 
ir maža bendruomenė gali iš
vystyti pasigėrėtiną progra
mą, vertą ne vien mano padė
kos, bet ir visų lietuvių ka
talikų pagarbos. Žinau, kad 
jūs gavote daug pagalbos iš 
venezueliečių. Pirmoje vieto

Lietuvos krikščionybės sukakties užbaigimo aktas ir vakarienė 1988.III.12 Tamanaco viešbutyje, Venezueloj. 
Iš kairės: vysk. MIGUEL D. AVILA, dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, nuncijus arkiv. LUCIANO STOREO, progra
mos vedėjas kun. MANNUEL D. ALVAREZ, OFM cap., kun. AMADOR MERINO, SDB

Canairian <lrt ftlemorialš Utį).

je turiu paminėti didžiulę 
paramą, kurią gavote iš Kara
ko arkiv. kard. Jose Ali Le
brun, atnašavusio iškilmin
gas jubiliejines Mišias, per
duotas per televiziją visam 
kraštui. Taip pat nepaprastai 
vertinu straipsnį, kurį kardi- 
nolas-arkivyskupas parašė 
apie naują lietuvį palaimin
tąjį, arkiv. Jurgį Matulaitį 
ir kuris parašė prologą kny
gai “Dievo žmogus” apie šven
tą ir heroišką gyvenimą arki
vyskupo ir Bažnyčios kankinio 
Teofiliaus Matulionio, kurį 
Eminencija trokšta greitai 
matyti altorių garbėje. Jau
dinančiai veikė ir jo nuta
rimas gruodžio 6-tos sekma
dienį paskelbti Maldos diena 
už Lietuvą”.

Toliau vysk. Baltakis dėko
jo mons. Miguel Delgado, va
dovavusiam šv. Kazimiero re
likvijų perkėlimo iškilmėms 
San Casimire (Araguvos pro
vincijoje) ir kovo 13 atna
šausiančiam jubiliejinių me
tų pabaigos pamaldas.

“Lietuviai turi didžiuotis, 
kad užbaigimo akte dalyvauja 
ir Jo Šventenybės apaštališ
kasis nuncijus, ekscelencija 
mons. Luciano Storero, drau
gas lietuvių ir visų tų, ku
rie kenčia už Kristaus tiesą. 
Visa tai yra unisone su Šv. Tė
vu, kuris daugiau nei kartą 
pasakė, jog pusė jo širdies 
yra Lietuvoje”.

Galiausiai vysk. Baltakis 
dėkojo lietuvių katalikų dva
siniams patarėjams kun. Pr. 
Gavėnui, SDB, kun. J. Mode- 
nai, kun. M. Diaz, OFM cap, 
lygiai kaip ir kitiems dvasiš
kiams ir tikintiesiems. Tai pa
rodo, jog “Bažnyčia yra univer
sali, ir mes visi esame vienas 
Kristuje”.

Arkivyskupo žodžiai 
lietuviams

Specialus sveikinimas buvo 
atsiųstas Maracaibo arkivysk. 
mons. Domingo Roa Perez. Jį 
perskaitė Tėvas Manuel.

Arkivyskupas pažymėjo, kad 
“Lietuvių masiškai vykdomas 
kankinimas jų pačių žemėje 
mums Vakarų kraštuose aiš
kiai parodo, jog komunizmas 
yra savo prigimtimi išsigimęs, 
laisvės laidetojas ir atnaujin
tojas vergijos, kokią tik žmo
nija yra pažinusi nuo tamsiau
sių praeities laikų . .. Šis 
socialinis minotauras, šian
dien kaip vakar — tol kol jis 
liks komunizmu, bus toks pat; 
keisis tiktai taktika, o ne 
strategija dominuoti pasaulį 
ir jį paminti po savo, prispau
dėjo, kojomis.”

“Jūs, lietuviai katalikai, 
išsklaidyti po visą pasaulį, 
— rašė arkiv. R. Perez, — ku
rių mylimoji tėvynė kenčia 
begalinę Kalvariją, esate įti
kinantis liudijimas, jog jūsų 
valstybė yra gyva, o jūs esate 
geresnių laikų pranašai. Lie
tuvą saugo Apvaizda, ir kaip 
sako šv. Augustinas, “Dievas 
vėluoja, bet neužmiršta”.

Padėkos žodžiai iš 
San Casimiro

Po šio sveikinimo, iškilmin
go akto vedėjas pakvietė 
VLKM tarybos vicepirminin
ką inž. Antaną Šulcą perskai
tyti sveikinimo laišką, gautą 
iš San Casimiro parapijos kle
bono Luis Emilio Chaverra.

Dėkodamas už galimybę San 
Casimiro parapijai įsijungti 
į jubiliejinių metų programą, 
kun. Chaverra sakė: “Šventasis 
kunigaikštis jungia mūsų para
piją su jumis visais. Švento
jo relikvijos, kurios jūsų dė
ka buvo perkeltos iš Karako 
į San Casimiro bažnyčią, ilsi
si didžiajame altoriuje tikin
čiųjų šlovinimui. Nuolatinės 

tikinčiųjų maldos įrodo, kad 
šv. Kazimieras savo užtarimu 
teikia daug stebuklingų ma
lonių. Taigi, šis Lietuvos ir 
ypač jaunimo šventasis, buvęs 
galingas žemėje, dabar yra dar 
galingesnis danguje.

Sveikinime kun. Chaverra 
sako naudojąsis proga suteikti 
garbės žymenį Čikagoje gyve
nantiems M. ir A. Rudžiams 
už jų parodytą ypatingą dos
numą Šan Casimiro bažnyčiai. 
Taip pat dėkojo už knygas — 
“El Hombre de Dios” (Dievo 
žmogus), “Cancion de corazon 
para Petriukas” (Širdies gies
mė Petriukui) ir “San Casimi
ro”. Visos jos yra sankazimie- 
riečių noriai skaitomos, o iš 
San Casimiro knygos liturgi
nės dalies — ir meldžiamasi.

Baigus kun. Chaverros svei
kinimą, Jūratė Statkutė buvo 
pakviesta perskaityti sveiki
nimą, kurį iš Niujorko atsiun
tė Lietuvių informacijos cent
ro dir. kun. K. Pugevičius.

Po pirmosios baigiamojo ak
to dalies sekė vakarienė, klau
santis kompoz. Naujalio har
monizuotų dainų, pritaikytų 
Maironio poezijai. Saloną 
puošė Lietuvos ir Venezue
los vėliavos.

Medaliai ir garbės žymenys
Antroje akto dalyje buvo 

įteikti medaliai ir garbės žy
menys nusipelniusiems asme
nims. Juos padovanojo vyriau
sias lietuvių dvasios vadas 
už Lietuvos ribų — vysk. P. 
Baltakis, OFM. Medaliai buvo 
skirti kard. J.A. Lebrun, nun
cijui L. Storero, arkivysk. 
D.R. Perez, vysk. M. Delgado 
(jis yra VLB garbės narys), 
Venezuelos kongreso atstovų 
rūmų pirm. dr. J. R. Iturbe, 
kunigams M. Diaz, OFM cap., 
A. Merino, SDB, J. Modena, 
SDB, ir S. Cervellin, PSSC, lat
vių, lenkų ir nikaragviečių 
atstovams.

Po to VLB ir katalikų misi
jos vadovybė (H. Gavorskas, 
dr. V. Dambrava ir V. Baronas) 
įteikė garbės žymenis (gra
viruotas lenteles) asmenims, 
kuriems VLB suteikė garbės 
nario vardą: VLKM dvasios 
vadui kun. Pr. Gavėnui, SDB, 
VLKM kapelionui “ad inte
rim” J. Modenai, SDB, dvasi
niam patarėjui kun. M. Alva
rez, OFM cap., ir San Casimi
ro klebonui — kun. L. E. Cha
verra. Specialus garbės žymuo 
buvo įteiktas “La Religion” 
dienraščio redaktoriui Lie. 
A. L. Moreno.

Meninė dalis, dovanos ir 
palaiminimas

Programa baigta muzikine 
dalimi. Argentinos lietuvaitė 
Adriana Jocytė visus džiugino 
ir jaudino lietuvių liaudies 
ir “miško brolių” dainomis; 
taip pat atliko eilę melodijų, 
populiarių Lotynų Amerikoje.

Orinoko salonas buvo užpil
dytas. Dalyvavo 110 asmenų.

Vakaro iškilmės, kuriose bu
vo atstovaujamos, visos Vene
zuelos lietuvių apylinkės ir 
visa eilė labai seniai bema
tytų veidų, buvo baigtos Šv. 
Sosto nuncijaus apaštališkuo
ju palaiminimu.

Lietuvos krikščionybės su
kakties baigiamojo akto daly
viai gavo dovanų — prel. dr. 
Pr. Gaidos knygą (ispanišką 
laidą) — “El Hombre de Dios” 
(Dievo žmogus) apie arkivysk. 
T. Matulionį ir “Cancion de 
corazon de Petriukas” (Širdies 
giesmė Petriukui) — apie šven
to gyvenimo jaunuolį, buv. Ve
nezuelos lietuvių katalikų mi
sijos vadovo a.a. kun. A. Per
kamo, SDB, broliuką, salezietį 
— koadjutorių Petrą.

Lietuvos krikščionybės bai
gimo aktas visų laikomas labai 
pasisekusiu.

Lietuvos krikščionybės minėjimo užbaigime kovo 12 Tamanaco viešbutyje, 
Venezueloj. Iš kairės: Venezuelos vyskupų konferencijos generalinis 
sekretorius ir Lietuvių Bendruomenės garbės narys vysk. MIGUEL DEL- 
GATO AVILA, SDB, Venezuelos Lietuvių katalikų misijos globėjas dr. 
VYTAUTAS DAMBRAVA, PLB vicepirmininkė MILDA LENKAUSKIENĖ

AfA 
KAZIMIERUI JUREVIČIUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį VACLOVĄ su šeima Toronte bei visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame-

J. T. Kiškūnai
14/. M. Kiškūnai

AfA 
JADZEI SAKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, 

brolį dr. ANTANĄ PACEVIČIŲ, šeimą 
ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

J. J. Zenkevičiai ir šeima

MYLIMAM SŪNUI

AfA
ANICETUI JURGELIUI

'?•■■■ ■. .. i.. .

Sibire mirus,

jo tėvelį KLEMĄ JURGELĮ nuoširdžiai 
užjaučiame -

F. Urbaičių šeima J. Mikalauskų šeima
P. Kažemėkų šeima J. Šimaitis

PADĖKA
AfA 

ELENA ŽIBAITĖ
mirė 1988 m. kovo 4 d., Montrealyje, palaidota Šv. Jono 

lietuvių kapinėse, Mississaugoje, kovo 8 d.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie velionei suteikė pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ją į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
Juozui Aranauskui, SJ, už atliktas maldas laidotuvių namuo
se ir už palydėjimą velionės iš šventovės, kun. dr. Jonui Kubi
liui, SJ, už atlaikytas laidotuvių Mišias ir pasakytą prasmin
gą pamokslą, solistei G. Čapkauskienei už gražias giesmes 
šventovėje ir P. Roch už grojimą vargonais.

Visiems lankiusiems a.a. Eleną ligoninėje, laidotuvių 
namuose, užprašiusiems Mišias, gėles, pareikštą užuo
jautą tariu nuoširdų ačiū. Ypač esu labai dėkinga ponioms 
Milerienei, Tekutienei, Šveikauskienei, Krasauskienei ir 
kitoms, kurios parodė daug nuoširdumo.

Dėkoju Toronte Šv. Jono kapinėse dalyvavusiems ir 
daug padėjusiems laidotuvių reikalų tvarkyme kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 
Vytautui Radžiui bei visiems kitiems.

Savo ir Lietuvoje likusio brolio Antano vardu.
Nuliūdusi -

Liucija Žibaitė-Budrevičienė

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 visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Senajame Lietuvos karo muzėjaus sodelyje Kaune prie Nežinomo Kareivio antkapinio paminklo, pastatyto iš ak
menų, atgabentų iš laisvės kovų laukų. Ant priekinės kolonos lotyniškas įrašas: “Redde quod debes" (atiduoki, 
ką privalai). Šis paminklas sovietų buvo nugriautas Nuotr. J. Miltenio
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Tautinės Sovietų Sąjungos problemos
EDITA NAZARAITĖ

Ne tik Sov. Sąjungoje, bet ir 
Vakaruose spėjusi pagarsėti 
gorbačiovinė “atvirumo” poli
tika buvo skirta, visų pirma, 
vietinėms, socialistinio gy
venimo negerovėms iškelti, 
idant tokiu demokratišku bū
du demaskuoti trūkumai būtų 
pašalinami iš “šviesios socia
listinės dabarties ir ateities”. 
Nauja kompartijos vadovybė 
tikėjosi užčiuopti realų ša
lies pulsą ekonomikoje ir vi
suomeninėje plotmėje. Na, ir 
trūkumai, kurių gausa net ak
lam jau badė akis, ėmė kilti į 
paviršių, vos partijai įžiebus 
žalią šviesą. Didžiam visų nu
stebimui, nelauktai paaiškėjo, 
kad, švelniai tariant, socializ
mo “trūkumų” tebesama ir tau
tinėje Sov. Sąjungos politikoje.

Klaidingas galvojimas
Tiek Vakaruose, tiek Sovie- 

tijoj yra nemažai žmonių, klai
dingai manančių, jog JAV ir 
Sov. Sąjunga yra daugiau pa
našios viena į kitą, nei skirtin
gos. Šitaip samprotaujant, 
turimas galvoje tų gigantiš
kų šalių tautinis margumas. 
Deja, šios valstybės yra visiš
kai skirtingos. Į JAV savo lais
va valia, savo noru yra suva
žiavę įvairiausių tautybių ir 
rasių žmonės, kurie taipogi yra 
laisvi bet kada ir palikti JAV, 
jei ta šalis jiems nepatinka. 
Tarybinė imperija yra sukurta 
prievartos ir klastos pagalba, 
ginklu veržiantis į svetimas 
žemes, kurios yra ne šiaip ko
kių laukinių genčių užimami 
plotai, o yra senų, kultūrin
gų, dažnai istoriškai stipres
nių tautų žemės. Jeigu valsty
binė JAV anglų kalba siekia 
skirtingų tautų emigrantus 
apjungti, tai rusų kalba sie
kia pirmiausia nutautinti iš
tisas tautas, jų kultūrą bei 
visuomeninę sąmonę, o tai jau 
yra šovinistinis ekspancioniz- 
mas, turint galvoje, kad nei 
lietuviai, nei estai, nei uzbe
kai, armėnai, moldavai ar ki
tos tautos nėra jokie į Rusijos 
žemes atsikraustę emigrantai, 
atvirkščiai — rusai yra atėjū
nai! Taigi lyginant Sov. Sąjun
gą ir JAV, galima sakyti, jog 
Amerikoje visų tautų atstovai 
gyvena ten po vienu stogu. Ta
čiau Sovietijoj tautos gyvena 
tik aptvertos viena tvora, liūd
nai pagarsėjusia “Geležinės 
uždangos”pravarde.

Sugriauta ekonomija ir 
netikę papročiai

Rusijos socialistinės revo
liucijos vadas V. I. Leninas 
pasakė, jog carinė Rusija bu

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!”

vusi tautų kalėjimu. Rusiško
jo socializmo ekspansijos į 
kitas tautas grubius prasižen
gimus jis taip pat teisino kaip 
carizmo liekaną, t. y. vadino 
tai “paveldėtu didžiavalsty- 
biškuoju šovinizmu”. Ar nega
lėjo Rusija pati viena sau 
džiaugtis nauju gyvenimu po 
revoliucijos, ar būtinai jai 
reikėjo komunizmo doktriną 
eksportuoti? Sovietų Rusija 
nesitikėjo pati viena išsilai
kyti tokioje sistemoje, aplink 
save troško regėti tokias pa
čias, neva “draugiškas” kaimy
nines šalis. Tai buvo marksiz- 
mo-komunizmo teorija. Ką Ru
sijos revoliucija galėjo duoti 
kitoms tautoms? Žinoma, nie
ko geresnio, nei pati turėjo: 
diktatūrą, stalinizmą, rusiš
kąjį šovinizmą, sugriautą eko
nomiką, netikusias tradicijas 
kaip girtavimą, tinginystę.

Pastaruoju metu visų rusiš
kojo socializmo nesėkmių 
priežastimi inertiškai nuro
domas Stalinas. Teisybė, tai 
buvo tironas, šiurpus dikta
torius, tačiau marksistų teo
rija moko, jog niekas neatsi
randa iš niekur be jokios prie
žasties. Stalino diktatui pa
tiesė kelią bolševikinė dikta
tūra, o pirmuoju Sovietų Ru
sijos diktatoriumi tapo Leni
nas, nušalinęs nuo valdžios 
aparato kitas dvi partijas, 
padėjusias gimti revoliucijai 
Rusijoje. Tai buvo vienas di
džiausių rusų revoliucijos pa
radoksų, nes liaudžiai buvo ža
dama valstiečių ir darbininkų, 
t. y. daugumos valdžia, o tuoj 
po Žiemos rūmų šturmo tą val
džią užgrobė diktatorius. To
lesnis perėjimas į stalininį 
terorą — logiška įvykių eiga. 
Dabartinis Stalino kaltinimas 
tėra skęstančiojo griebima- 
sis už šiaudo, nes komunistų 
partija susikompromitavo 
prieš liaudį nuo pat pirmųjų 
savo žingsnių. Kokios yra eks
portuotos diktatūros pasek
mės — aiškinti tereikia žmo
nėms, niekad nepatyrusiems 
svetimos tautos prievartos. 
Sovietų Rusija, tarsi kokią 
negarbės estafetę, perėmė iš 
carinės Rusijos gėdingą “tau
tų kalėjimo” titulą. Šiuo 
metu rusų komunistai savo 
teritorijoje laiko penkioli
ka respublikų, autonomines 
sritis, viso apie šimtą įvairių 
tautybių ir valdo 136 milijo
nus ne rusų tautybės žmonių.

Okupantas žiūri savo 
tikslų ir siekių

Visos saldžios giesmelės 
apie “tarybinį patriotizmą”, 
apie “darnią tarybinę tautų 
šeimą” tėra laikraštinės iš

kamšos politiškai neišprusu
siems žmonėms pasiskaitinėti. 
Tikriausią savo padėties tra
gizmą suvokia pačios okupuo
tos, pavergtos tautos, kurių 
tautinę savimonę rusiškojo 
komunizmo nešėjai kraipė it 
kokią lėlių teatro marionetę, 
o teritoriją prifarširavo sa
vo tankais, raketomis ir ato
minėmis elektrinėmis. Svars
tant tautų okupaciją ir joms 
per prievartą brukamą gyveni
mo stilių, jokių filosofavimų 
būti negali. Nėra gerų ir blo
gų okupantų — yra jie tik blo
gi. Okupantas pirmiausia žiūri 
savo tikslų ir siekių, kurie 
paprastai yra gyvybiškai ža
lingi okupuotai tautai. Tai vi
sai logiška, ir neturėtų ste
binti civilizuotų žmonių, juo 
labiau —versti diskutuoti apie 
padėties “blogumą” arba “ge
rumą”.

Leninas yra vienas paradok
saliausių šiuolaikinių revo
liucionierių, nes visi jo raš
tuose išdėstyti samprotavimai 
gyvenimo praktikoje apvirto 
aukštyn kojomis, o taip pat ir 
jo paties politika, išvirtusi 
į diktatūrą. Savo raštuose apie 
proletarinį internacionaliz
mą jis rašė: “Padėtis kai ku
riose tautinėse respublikose 
komplikuojasi dėl to, kad di
delė dalis darbininkų klasės, 
kuri yra svarbiausias tarybų 
valdžios ramstis, priklauso 
didžiarusių tautybei... Ka
dangi nacionalizmo liekanos 
yra savotiška gynymosi nuo 
didžiarusiškojo šovinizmo 
forma, tai ryžtinga kova su 
didžiarusiškuoju šovinizmu 
yra tikriausia priemonė na
cionalistinėms liekanoms
įveikti”. Ir vėl — didžiausias 
paradoksas! Vilkas turi pradė
ti ėsti žolę, kad taikiai sugy
ventų su ėriukais vienoje “lai
mingoje tarybinėje šeimoje”! 
Tik, bėda, vadas užmiršo kon
krečiai nurodyti, kaip Rusija 
turi išsigydyti nuo savo ruso- 
filizmo ir šovinizmo, paveldė
tų iš batiuškų carų.

Tautybių bruzdėjimas
Palikti be konkrečių tuo 

opiu klausimu direktyvų, kom
partijos vadai, užuot mokinę 
didžiarusiškąjį šovinizmo vil
ką ėsti žolę, ėmė eilės tvarka 
pjauti ėriukus. Ir tiek jų per 
70 metų pripjovė, kad dabar 
Sovietijoje yra darbo jėgos 
stygius, o nedarbas sovietinei 
laimei kaip ir negresia.

Pasinaudojusios gorbačio
vinio atolydžio momentu, so
vietinio Rusijos kalėjimo tau
tos nuo 1986 m. pradėjo bruz
dėti ir reikšti viešą nepasiten
kinimą — pradžioj Kazachsta
ne, vėliau stojo Krymo toto
riai, lietuviai, latviai, es
tai, galiausiai armėnai ir gru
zinai. Šių, komunistų leksiko
nu taip vadinamų “nacionali
nių mažumų” protestai, nors 
visokiais būdais slopinami ir 
nuo laisvojo pasaulio komu
nikacijos atstovų slepiami, vis 
dėlto rodo, jog jų paties vado 
Lenino žodžiai apie naciona
lines problemas tebėra ne ma
žiau, o gal ir dar labiau aktua
lūs šiandien, praėjus septyne- 
riems dešimtmečiams nuo ru
sų socialistinės revoliucijos. 
Kaip toliau spręsis tos proble
mos, parodys laikas, tačiau tik 
nemąstantis žmogus gali pasa
kyti, jog, Sov. Sąjungoje, už
imančioje didžiausią plotą pa
saulyje, turinčioje 15 skirtin
gų respublikų su šimtu įvai
riausių tautybių, komunistų 
partijos vienvaldystė nėra XX 
a. anomalija.

“The Guardian Weekly”, Ang
lijoje leidžiamas įtakingas sa
vaitraštis balandžio 10 d. lai
doje įsidėjo savo Maskvos ko
respondento Martin Walker 
straipsnį apie Baltijos kraš
tus. Straipsnio santrauka:

Kai ryšium su įvykiais Ar
mėnijoje užsienio korespon
dentams buvo uždrausta lan
kytis Kaukazo srityje, jis nu
tarė 10 dienų praleisti Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Jam 
buvo malonu vykti į šiuos kraš
tus, nes jų architektūra, gy
venimo būdas, maistas ir pa
tarnavimai yra arčiausi Vaka
rų Europos visoje Sovietų Są
jungoje.

Ten moterys rengiasi daug 
geriau, daugiau automobilių 
gatvėse. Baltiečiai geriau su
geba ekonomiškai tvarkytis. 
Jie ir Gorbačiovo atvirumo 
politiką geriau panaudoja 
savo ekonominiams tikslams. 
Pav. Estijoj esą 5 kartus dau
giau gamybinių kooperatyvų ir 
11 kartų daugiau vartotojų 
kooperatyvų nei vidurkis vi
soj Sovietų Sąjungoj. Lietu
voj partijos centro komiteto 
žmonės išsitarė, kad partija 
nėra priešinga, jei iš koopera
tyvų žmonės galės praturtėti.

Šie kraštai be geresnio eko
nominio gyvenimo turi ir kitą 
patrauklumą. Tai Rygos, Tali
no, Kauno ir Vilniaus archi
tektūriniai deimančiukai, ku
rie pamažu ir rūpestingai at
naujinami. Yra malonu klausy
tis vargonų muzikos Šv. Nika- 
lojaus šventovėje Taline, už
sukti į tipišką Vilniaus kavi
nę, ar grožėtis kūriniais Ry
gos meno galerijoje. Tikrai 
pajunti, kad šie kraštai yra 
europinės kultūros dalis.

Baltijos kraštų žmonės prisi
mena ir trumpą dviejų dešimt
mečių nepriklausomą gyveni
mą ir žiaurią Stalino prie
spaudą. Tie prisiminimai ir 
sukelia norą išmėginti tauti
nį sentimentą naujoje Gorba
čiovo politikoje.

Estijoj yra įkurta nepriklau
somybės partija. Nors ji turi 
tik 14 narių, du iš jų budistai, 
bet tai jau yra pradžia. Įdo
mių dalykų atsitinka ir pačio

Nuomonės ir pastabos

Galima i r pakrikti
DR. K. ŠIDLAUSKAS

Juozas Kojelis savo straips
nyje “Gresia pavojus susting
ti”, “TŽ” 1988 m. balandžio 5 d. 
numeryje smarkiai kritikuoja 
VLIKą, kad jo veikla vedanti 
mus prie sustingimo.

Straipsnio autorius rašo, 
kad VLIKas esąs prie praeities 
prisirakinęs, praradęs bet ko
kią iniciatyvą ir nepateisinąs 
savo egzistencijos. O vis tik 
rašo, kad VLIKas turėtų būti 
išlaikytas, jog “Niekas negali 
žinoti, kokią rolę tam tikrose 
aplinkybėse VLIKas gali suvai
dinti”. Kritika yra reikalinga, 
bet faktais neparemta kritika 
gali mus tik pakrikdyti.

Juozas Kojelis rašo, kad jis 
yra buvęs bent trijuose VLIKo 
seimuose ir jais nusivylęs, nes 
juose nebuvo diskutuotos nei 
vienos politinės problemos, 
nei buvo daroma kokių spren
dimų. VLIKo seimai, kartais 
būna tik darbo seimais; ne
kviečiami jokie prelegentai 
problemoms diskutuoti, o tik 
apžvelgiama praeitų metų 
veikla, duodamos apyskaitos 
ir nurodomos ateinančių me
tų veiklos gairės.

VLIKas turi savo organą po
litinėms problemoms kelt' ir 
jas išdiskutuoti, tai VLIKo ta
rybą su jos komisijomis. Šia 
proga tektų paminėti Bendruo
menės sušauktą politinę kon
ferenciją Vašingtone. Kokias 
problemas ji išsprendė, kai 
nebuvo sutarta nei dėl vienos 
rezoliucijos, o tik paskelbtos 
“išvados”?

Gerai, kad straipsnio auto
rius nepritaria neva privačiai 
PLB pirmininko minčiai dėl 
VLIKo integrvimosi į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Kitaip 
jis negalėtų aiškinti, kad VLI
Kas turi būti išlaikytas. Kaip 
tik dėl tos “privačios ” PLB 
pirmininko nuomonės apie 
VLIKo likvidaciją, ligšiol ne
galėjo būti sušauktos Lietu
vos laisvinimo veiksnių konfe
rencijos, kurios galėtų išdisku
tuoti tas Kojelio VLIKo sei
muose pasigęstas politines 
prolbemas ir priimti reikalin
gus nutarimus. 

je Estijos komunistinėje parti
joje. Neseniai Tartu universi
teto komsomolsų organizacija 
pareiškė nepasitikėjimą sovie
tinei Estijos valdžiai. Ir dar 
įdomiau, entuziastiškai šią ži
nią paskelbė vietinė televizi
jos stotis. Latvijos valdžios 
pareigūnai dalyvavo Sibiran 
išvežtųjų minėjimuose. Kaune 
turistų vadovai su malonumu 
rodo užsieniečiams Kauno ku
nigų seminariją, kurioje mo
kosi 240 (turbūt 140 red.) klie
rikų, o taip pat nepriklauso
mybės laikų prezidentinius 
rūmus. Paskutiniu laiku visuo
se minėtuose miestuose buvo 
ir demonstracijų.

Šie kraštai skiriasi tarp sa
vęs. Estija ir Latvija yra pro
testantiški kraštai, o Lietuva 
katalikiška. Išskirtinoje padė
tyje yra Estija: Estai gyvena 
arti Suomijos. Abiejų kraštų 
kalbos yra panašios. Estai 
lengvai gali stebėti Suomijos 
televiziją. Todėl Estijoj leng
viau prasiskverbia Vakarų 
idėjos. Už tai estai savo gal
vojime yra patys tiesiausi.

Estijos laikraštyje “Ėdasi” 
buvo eilė straipsnių, nurodan
čių kaip geriausiai pasinaudo
ti Grobačiovo atvirumo politi
ka. Vyko plačios diskusijos. 
Siūlyta įvesti Estijos valiutą, 
dalyvauti tarptautinėje rinko
je, įkurti laisvą Baltijos uos
tą ir prekybos zoną, iš kurios 
būtų prekiaujama su kitais 
kraštais. Žodžiu, įkurti kitą 
Hongkongą, kuris tarnautų ne 
kinams, bet Sovietų Sąjungai.

Estai siekia ekonominės au
tonomijos, ir su sankcijom. 
Pav. jei darbovietė Estijoje 
norėtų samdyti rusą tarnau
toją, tai ji turėtų mokėti 16.000 
rublių specialaus mokesčio. 
Taip būtų sustabdyta Estijos 
rusifikacija, nes šiuo metu 
estų tėra 900.000 iš 1.5 mili
jono gyventojų.

Korespondentas savo 
straipsnį baigia tokiu komen
taru: jei Gorbačiovas yra gud
rus ir išmintingas, turėtų Bal
tijos kraštus padaryti naujuo
ju Hongkongu, ko “perestroi- 
kai” labiausiai reikia.

Kazys Kemežys

Savo straipsnio pabaigoje 
Juozas Kojelis rašo apie VLI
Ko “valdžios” išlaikymą savo 
kontrolėje. Jis rašo, kad tik 
silpniau arba stipriau tebe
veikiančios tik septynios vil
kinės grupės: Lietuvių fronto 
bičiuliai, Krikščionių demo
kratų sąjunga, socialdemokra
tai, Mažosios Lietuvos rezis
tencinis sąjūdis, Rytų Lietu
vos rezistencinis sąjūdis, Vals
tiečių liaudininkų sąjunga ir 
tautininkai. Aštuonios grupės 
nebeveikiančios. Jis rašo, kad 
tų aštuonių nebeveikiančių gru
pių atstovai gali “vadovauti” 
Lietuvos išlaisvinimo kovai.

Šitoks parašymas, nėra tiks
lus. Nors ir tik “teoretiškai” 
rašant, Kojelis turėtų žinoti, 
kas tos “neveikiančios” grupės 
yra tik jo išvardintų tebevei
kiančių grupių “satelitai”. Jos 
laikosi VLIKo veikloje su to
mis tebeveikiančiomis VLIKo 
grupėmis.

Labiausiai įdomus Juozo Ko
jelio rašymas apie VLIKo tary
bos posėdį, kuriame buvo išsta
tyti du kandidatai į VLIKo pir
mininkus: dr. Kazys Bobelis ir 
dr. Vytautas Dambrava. Jau 
čia vėl Kojelis prasilenkia su 
faktais. Jis rašo, kad dr. Damb- 
ravos kandidatūrą posėdžiui 
pristatė Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos pirm. inž. 
Antanas Rudis, “bet sukilo tie, 
kurie bet kokiom priemonėm 
pasiryžę ‘valdžią’ išlaikyti sa
vo rankose ...”

Kas tie tokie buvo, kurie no
rėjo išlaikyti “valdžią” savo 
rankose, kai “valdančioji” VLI
Ko partija, krikščionys demo
kratai, buvo savo lyderį ap
leidę, o už jį pabalsavo bent 
dešimtis iš penkiolikos jam 
svetimų grupių. Kokios geres
nės demokratijos galėjo dr. 
Bobelis tikėtis, kad išlaikytų 
savo “valdžią”?

Iš tų autoriaus išvardintų 
septynių VLIKo grupių, tik vie
na grupė buvo prieš dr. Bobelio 
perrinkimą į VLIKo pirminin
kus. Tad kur čia turime prasi
lenkimą su demokratine tvar
ka, kad dr. Bobelis norėjo pa
silikti VLIKo pirmininku bet 
kokiomis priemonėmis?

§
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PL IV-sis KULTŪROS 
KONGRESAS

1988 m. birželio 24-27 d.d.
Toronte, Kanadoje

Birželio 24, penktadienį:
8.00 v.v. - LITERATŪROS VAKARAS

Bickford Park High School, 777 Bloor St. W.

Birželio 25, šeštadienį:
9.30 v.r. - PL IV Kultūros kongreso atidarymas 

10.00 v.r. - 5.00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos
. Loew‘s Westbury Hotel, 475 Yonge Street
7.30 v.v. - Putino drama “VALDOVAS”

Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis,
Central Technical School, 724 Bathrust St.

Birželio 26, sekmadienį:
10.30 v.r. - PAMALDOS Lietuvos Kankinių šventovėje,

494 Isabella Avenue, Mississauga, Ontario
12.30 v.p.p. -5.00 v.v. Sekcijų svarstybos Anapilio salėje,

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario
8.00 v.v. - KONCERTAS McMillan Theatre, 

Edward Johnson Blvdg., University of 
Toronto, Bloor Street ir Avenue Road.

Birželio 27, pirmadienį:
8.30 v.r. - Sekcijų svarstybos
5.00 v.v. - PL IV Kultūros kongreso uždarymas

Loew’s Westbury Hotel
8.00 v.v. - POKYLIS

Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.

Pėsčias žygiuoja į JAV sostinę 
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Gegužės 1, sekmadienį, prieš 
11 v. Mišias, Ročesterio lietu
vių šventovėje pasakęs kalbą 
apie savo žygio tikslą, iš Ro
česterio į Vašingtoną pėsčias 
išžygiavo 27 metų amžiaus 
amerikiečių mokyklų pagalbi
nis mokytojas ir batų prekybi
ninkas Paulius Klimas. Šis 
jaunuolis, Danguolės ir kal
bininko dr. Antano Klimų sū
nus, pėsčias keliaus 365 my
lias ir, jei kelionė gerai bei 
laimingai pasiseks, jis Vašing
toną pasieks gegužės 25 d.

Šio žygio tikslas grynai po
litinis’ ir patriotinis. Paulius 
Klimas pasiryžęs išgarsinti so
vietų neseniai nuteisto lietu
vio žmogaus teisių gynėjo Pet
ro Gražulio bylą, ypač ameri
kiečių spaudoje bei televizi
joje ir tuo Petrui Gražuliui 
padėti laimėti laisvę. Paulius 
Klimas apsišarvavęs 20 svarų 
kuprine, nešasi su savimi ir du 
laiškus Petro Gražulio reikalu. 
Vieną prez. R. Reaganui, kitą 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos generaliniam sekre
toriui M. Gorbačiovui.

Jau iš anksto per lietuvius, 
Baltųjų rūmų pareigūnus, Ri
tą Bureikaitę ir dabar valsty
bės departamente pradėjusį 
dirbti Liną Kojelį daromi žy
giai, kad į Vašingtoną atžygia
vusį Paulių Klimą Baltuosiuo
se rūmuose priimtų pats prez. 
R. Reagans ar kuris kitas šta
bo narys. Juk už poros dienų 
prezidentas išvyks į Maskvą su
sitikti su Gorbačiovu, ir pre
zidento ar jo palydovų kišenė
je esantis prašymas galbūt bel
sis į prez. R. Reagano sąžinę, 
kad jis P. Gražulio reikalą iš
keltų Gorbačiovui. Antrasis 
laiškas, skirtas M. Gorbačio
vui, bus perduotas Sovietų Są
jungos ambasadorui Vašingto
ne J. Dubininui.

Ročesterio angliškieji laik
raščiai rašo, kad P. Klimas, nors 
motina ir nenori jo leisti, jau 
treniruojasi šiam politiniam 
žygiui. Rytais jis eina 10 my
lių kelią, ant savo pečių neš
damas 20 svarų sveriančią kup

Aušros Vartai Vilniuje, kurie ir sovietinės okupacijos metu vietinių gyven
tojų laikomi didelėje pagarboje

rinę. Sukardamas 365 mylių ke
lią tarp Ročesterio ir Vašing
tono, kasdien nužygiuos tarp 
25 ir 30 mylių. Kiek ilgiau su
stos Binghamtono, Filadelfijos 
ir Baltimorės miestuose, kur 
susitiks su lietuviais ir rinks 
parašus, kad iš kalėjimo bū
tų paleistas Petras Gražulis, 
sovietinio teismo nuteistas už 
tai, kad nestojo pakartotinam 
kariniam apmokymui. O taria
mam apmokymui buvo šaukia
mas tik todėl, kad praėjusį 
lapkričio mėnesį dalyvavo Ry
goje vykusiose neoficialio
se Latvijos nepriklausomybės 
šventės minėjimo cereminijo- 
se. Peticija su parašais bus 
įteikta Sovietų Sąjungos amba
sadai Vašingtone prašant, kad 
ji būtų perduota pačiam Gor
bačiovui.

“Tėviškės žiburių” skaityto
jai ir aplamai geros valios lie
tuviai linki geriausios laimės 
ir kloties Pauliui Klimui, at
liekant šį nelengvą ir labai 
patriotinį žygį, tikėdamiesi, 
kad jis prisidės prie lietuvio 
žmogaus teisių aktyvisto Pet
ro Gražulio kančios palengvi
nimo, o gal net ir prie palei
dimo laisvėn. P. Klimas savo 
laiške Gorbačiovui pabrėžia, 
kad Petras Gražulis yra pirma
sis sovietų nuteistas lietuvis 
po to, kai Sovietų Sąjungoje 
pradėta vykdyti paties Gorba
čiovo paskelbta “Glasnost” po
litika.

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

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
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® PAVERGTOJE TE,VYlfEJE JA Valstybės

O LIETUVIAI PASAULYJE
PARODŲ RŪMAI

Parodų rūmų klaipėdiečiai 
susilaukė senamiestyje atnau
jintuose ir pertvarkytuose XVIII 
š. statiniuose — Aukštojoje gat
vėje tebestovinčiame senojo 
Klaipėdos uosto prekių sandė
lyje ir Didžiojo vandens gatvė
je išlikusiuose gyvenamuosiuo
se namuose. Originalų atnauji
nimo projektų paruošė klaipė
diečiai architektai Vytautas ir 
Nijolė Zubovai. Parodų rūmų 
salė įrengta jau planuotame 
nugriauti sandėlyje, inžinie
rinės bei ūkinės patalpos ir 
dailės darbų saugyklos — XVIII 
š. gyvenamuosiuose namuose. 
Juose taip pat įsikurs ir Klai
pėdos liaudies ūkio laimėjimų 
paroda. Naujuosiuose rūmuose 
kruopščiai padirbėjo senosios 
architektūros specialistai, at
naujinę sudėtingos konstrukci
jos mūrus, pakeitę šimtus sudū
lėjusių medinių dalių, atkūrę 
autentiškas salės vidaus deta
les.

MIRTIES BAUSMĖ
Tragiškų keturiasdešimtme

čio girtuoklio Albino Mykolaičio 
gyvenimų Kapsuke (Marijampo
lėje) užbaigė aukščiausiojo teis
mo baudžiamųjų bylų kolegijos 
paskirta bausmė. Visi A. Myko
laičio nusikaltimai buvo susieti 
su girtavimu. Girtas jis sumušė 
Jonų Muraškų, apgirtęs 1975 m. 
nužudė Vitų Milišauskų, iš par
duotuvės kasos pavogė 130 rub
lių. Atlikęs paskutinę bausmę, 
grįžo namo pas aštuoniasdešimt
metę motinų Elenų Mykolaitie
nę. Niekur nedirbo, vėl ėmė 
girtuokliauti, talkininke susi
radęs skyrybų laukiančių ir taip 
pat niekur nedirbančių Irinų Aš- 
mutienę. Vienų vakarų prie jų 
prisijungė ir dirbantis pensi
ninkas Albinas Sūnelaitis, su 
kuriuo susiginčijo pasigėręs A. 
Mykolaitis. Jis keliais laužtu
vo smūgiais užmušė A. Sūnelai- 
tį, o tada laužtuvu smogė ir I. 
Ašmutienei. Teismas už dviejų 
žmonių užmušimų A. Mykolai
čiui paskyrė mirties bausmę. 
Šį kartų jo neišgelbėjo teisini- 
masis, kad buvo girtas, turėjęs 
įtakos 1975 m. padarytam spren
dimui. Tada A. Mykolaitis už V. 
Milišausko nužudymų susilaukė 
tik 10 metų laisvės atėmimo.

DEŠROS IŠ ŠERNIENOS
“Tiesos” korespondentas Si

gitas Blėda kovo 27 d. laidoje 
pasakoja tragikomiškų įvykį, ku
rio pagrindinis veikėjas yra šer- 
niena susigundęs Kelmės rajono 
M. Melnikaitės kolchozo narys 
Aleksas Drapanauskas. Iš šer- 
nienos jis nutarė pasigaminti 
dešrų, pats pasitikrinęs, ar ji 
neužkrėsta trichinelioze, iš 
kolchozo veterinaro R. Baze- 
nio pasiskolintu vaistinės 
mikroskopu. A. Drapanauskui 
šerniena atrodė sveika, ir jis 
nedelsdamas šoko kimšti deš
ras. Šernienos dešromis gar
džiavosi A. Drapanausko šei
ma, žmona dosniai pavaišino 
savo bendradarbius, o sūnus 
Gintas — moksladraugius Rie
tavo žemės ūkio technikume. 
Trichinelioze užsikrėtė apie 
60 šernienos dešrų paragavu
sių žmonių. Viduriuose jiems

Pigiausias ka

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir
GARANTUOJA 

inas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25 - birželio 8/12
Birželio 9 - 24
Birželio 30 - liepos 17 

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

Smulkesnes žinias teikiame 
tel. (416) 769-2500

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

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

Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - 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

įsiveisė parazitinės kirmėlės. 
Kai kuriems teko gulti net li
goninėn. Liga netgi persimetė 
į Skaudvilę ir Šiaulius. Kel
mės rajono liaudies teisme šer
nienos mėgėjas A. Drapanaus
kas aiškino, kad šernų jis rado 
užmuštų plentu pravažiuojan
čio sunkvežimio. Tokiu pasi
aiškinimu nepatikėjo nei tei
sėjai, nei Kelmės rajono gam
tos apsaugos inspektoriai. Už 
nušauta šernų A. Drapanauskas 
turėjo sumokėti 475 rublius, 
už medžioklės taisyklių pažei
dimų — 25 rublius. Liaudies 
teismas A. Drapanauskų nubau
dė pusantrų metų pataisos dar
bų darbovietėje, atskaitant 
kas mėnesį 20% atlyginimo pa
dengti trichinelioze susirgu
sių gydymo ir nedarbo išlai
doms.

PAMINKLAS LAKŪNAMS
“Gimtojo krašto” balandžio 

7 d. laidoje Vytautas Povilas 
Jurkštas prabilo apie lig šiol 
visų užmirštų paminklų Stepo
nui Dariui ir Stasiui Girėnui. 
Savo rašinyje “Tebūnie pamink
las, muziejus, mauzoliejus” jis 
teisingai pastebi, kad žuvusių 
Atlanto nugalėtojų atminimui 
nepakanka skulptoriaus Bro
niaus Pundziaus vokiečių oku
pacijos metais Puntuke iškaltų 
bareljefų, jų vardais miestuo
se pavadintų gatvių. 1937 m. pa
skelbtame paminklo projektų 
konkurse dalyvavo 38 architek
tai ir skulptoriai. Pirmų premi
jų tada laimėjo skulptorius Bro
nius Pundzius, antrų — architek
tas Jonas Kovalskis, trečių — 
skulptorius Juozas Mikėnas. Pa
minklas taip ir liko nepastaty
tas, o dabar taip pat nematyti 
jokių konkrečių pastangų. Vy
tautas Jurkštas siūlo origina
lių mintį — paminklų Dariui ir 
Girėnui pastatyti bendromis vi
sų lietuvių aukomis. Tėvynėje 
kiekvienas aukotų po rublį, iš
eivijoje — po dolerį. Esu taip 
doleriais ir rubliais būtų su
rinkta poros milijonų suma, pa
kankama projektui įgyvendinti. 
Išeivių pagarbų žuvusiems lakū
nams liudija jų jau pastatyti 
paminklai Čikagoje ir Bruklyne. 
Vytautas Jurkštas paminklui 
siūlo Kauno Ąžuolynų, kur da
bar yra sporto centras, api
mantis Kūno kultūros institutų, 
stadionų ir sporto halę. Pirmo
jo stadiono iniciatoriumi Kau
ne kaip tik ir buvo Lietuvos 
sportui daug davęs Steponas 
Darius. Apie monumentu vadi
namų paminklų Vytautas Jurkš
tas rašo: “Monumento išorė tu
rėtų simbolių kalba išreikšti 
Dariaus ir Girėno žygdarbio 
didvyriškumų, reikšmę tėvų že
mei, liudyti, kad lakūnų valia 
ir ryžtas, pasiaukojimo žmoni
jos pažangai aktas paskatino 
jaunesniųjų kartų veiklų orei
vystės baruose, kvietė ir kvie
čia kilniems darbams tėvynės ir 
tautos labui..Vytautas 
Jurkštas pataria paminklan 
įjungti muziejų su žuvusiųjų 
lakūnų daiktais ir “Lituanicos” 
liekanomis, mauzoliejų S. Da
riaus ir S. Girėno palaikams su 
juos dabar puošiančiu skulpto
riaus Vytauto Mačiuikos grani
tiniu antkapiu. v K t

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21
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GRIŠKABŪDŽIO MOKYKLOS, Šakių apskrityje, 1939 m. Vl-to skyriaus mokiniai. 
EDVARDAS H. KAPTEIN, kuris yra šioje nuotraukoje, prašo atsiliepti kitus šiuo adresu: 
R.R. 3, Caistor Centre, Ontario LOR 1E0, Canada - (Sklb.)

«) \7isi maloniai kviečiami į (w

if) “Gintarinių aidų” radijo programos 1O metų
A rče$ 111* 1 I 1988 metųt sukakties koncertą
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□ Programoje: solistai Edis Punkris ir i Jaunimo centre, (&
O Vaclovas Povilonis 58 Dundurn st. n., yS
ĮC Hamilton, Ontario (fij
vj Pertraukos metu kavutė, pyragaičiai 
Q Bilietai - $5, studentams - $2, vaikams nemokamai. Gintariniai aidai

Hamilton, Ontario
HAMILTONO ALEKSANDRO 

STULGINSKIO ateitininkų kuo
pa kviečia visus gamtoj pasidžiaug
ti pavasariu. Darbų užbaigiant da
lyvausime Mišiose birželio 5 d., 
9 v.r. Po Mišių keliausime į Webs
ter’s Falls parkų pavalgyti pie
tų, pažaisti ir pabendrauti su 
draugais. Lauksime visų!

Ateitininkai
VISUOTINIS GIEDRAIČIO klu

bo narių susirinkimas birželio 
5, sekmadienį, 14 v. klubo patal
pose už Kaledonijos. Bus renka
ma nauja valdyba. Po susirinkimo 
įvyks gegužinė su įvairiom links
mybėm. Kviečiami visi dalyvau
ti. Valdyba

PRISIMINTI IŠVEŽTUOSIUS SI
BIRAN birželio 12 d., 10.30 v.r. 
Aušros Vartų parapijos šventovė
je bus iškilmingos Mišios. Orga
nizacijos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis. Kviečiame visus da
lyvauti, prisiminti ir pagerbti 
mūsų seses ir brolius, kentėju
sius Sibiro taigose. Valdyba

LIETUVIŠKA RADIJO PRO
GRAMA “Gintariniai aidai” Ha
miltone švenčia 10 m. darbo su
kaktį. 1987 m. pradžioj McMaster 
universiteto radijo mėgėjų stotis 
išsirūpino iš Kanados radijo tele
vizijos ir telekomunikacijos komi
sijos leidimų atidaryti FM radi
jo stotį. Stotis yra išlaikoma stu
dentų unijos, kur darbuojasi apie 
180 radijo mėgėjų. Programos yra 
tik kultūrinės ir nedaro jokio pel
no. Stoties signalai siekia 40 km 
spinduliu. Lietuviška radijo pro
grama buvo pradėta, studento 
Eduardo Stungevčiaus, vėliau į 
pagalbų atėjo kiti lietuviai stu
dentai.

Šiuo laiku “Gintarinių aidų” 
programų kas sekmadienį pasi
keisdami praveda šie radijo bend
radarbiai: Aušra Pleinytė, Ed
vardas Labuckas, Liuda Stunge- 
vičienė. Programa yra transliuo
jama iš stoties CFMU FM nuo 1 
iki 2 v.p.p. Visi pranešimai apie 
lietuviškų veiklų, bendruomenės 
įvykius yra daromi veltui. Su
kaktuvinis koncertas yra rengia
mas radijo bendradarbių su klau
sytojų pagalba. Laukiame svečių 
iš toli ir arti ir tų, kurių radijo 
signalai nepasiekia. Bus proga 
išgirsti du jaunus solistus, susi
pažinti su naujais lietuviškos dai-' 
nos puoselėtojais. L.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju HLSK “Ko

vo” valdybai už suruoštų po
būvį, gražų žymenį, nuoširdų žo
dį, o taip pat sportininkams, pa
žįstamiems už atsilankymų bei klu
bo parėmimų.

J. Svilas

London, Ontario
DALIA TAMUTYTĖ, sovietų 

persekiota, gavusi išvykimo vizų 
iš Lietuvos ir jieškanti prieglobs
čio Kanadoje, š. m. balandžio 24 d. 
lankėsi Londone kartu su trimis 
KLB pareigūnais: valdybos pirm. 
V. Bireta, vicepirm. J. Kuraite- 
Lasiene ir A. Juzukoniu. Šiluvos 
Marijos parapijos salėje jie pa
darė pranešimus apie Bendruo
menės veiklų, iškeldami sovietų 
elgesį Lietuvoje, ypač paskuti
niuoju laiku, ir atliktus darbus. 
Daug įdėta darbo, pastangų, lai
ko ir ypač lėšų, nes naudoti mo
dernūs komunikacijos metodai. 
Norint atkreipti kanadiečių dė
mesį į Lietuvos reikalus, reikia 

naudoti kad ir brangias moder
nias priemones. Prašyta dosnių 
aukų įvairiems KLB darbams. 
Buvo padėti salėje ant stalo au
kų vokeliai, tačiau pačių aukų 
rinkimo nebuvo nei Bendruome
nei, nei dar nedirbančiai viešniai.

D. Tamulytė trumpai ir labai 
sklandžiai atpasakojo savo išgy
venimus. Ji kvietė visus aukomis 
ir darbais kalbėti už Lietuvos 
ir lietuvių teises, nes maskolių 
gujama Lietuva už save kalbėti 
negali. Lietuviai, kurie krašte 
išdrįsta priešintis, pasirenka sau 
spygliuotų kelių, kai tuo tarpu 
Kanadoje niekam negresia jokie 
pavojai.

Salėje buvo išstatytos foto nuo
traukos ir spaudos straipsnių iš
karpos iš demonstracinių bei 
badavimo Londone ir Otavoje. 
Taip pat buvo parodyta vaizda
juostė iš poeto Maironio su

Kanadiečiai VI PLJ kongreso dalyviai diskusijų būrely 1987.XII.29 Kan
beroje, Australijoj. Iš kairės: Ričardas Kalendra, Živilė Jurkutė, Julija 
Mitalaitė, Rasa Jurkutė, Bernadeta Abromaitytė Nuotr. A. V. Stepano

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 f 
(Union Gas Building) 1 eieronas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas....................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................ 8%
1 m. term, indėlius .......  9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m.................. 9.75%

*
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kakties minėjimų ir kitų įvykių 
Lietuvoje. Su svečiais iš Toron
to supažindino ir jiems padėko
jo Londono apylinkės valdybos 
pirm. Paulius Kuras. Nors visuo
menė ir nebuvo informuota iš 
anksto, bet prisirinko nemažai 
dalyvių. Tokius dalykus reikė
tų skelbti iš anksto, kad ■ dau
giau tautiečių galėtų dalyvauti. E.P.

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

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

Spaudai yra ruošiamas “Ameri
kos lietuvių gydytojų vardynas 
1884-1984”. Trūksta žinių apie 
lietuvius gydytojus, kurie uni
versitetus baigė Lietuvoje ar V. 
Vokietijoje ir, atvykę į JAV, ne
sivertė medicinos praktika. In
formacijų reikia ir apie jaunuo
sius gydytojus, universitetus 
baigusius Amerikoje. Vardynan 
norima įtraukti tokių gydytojų 
vardus ir pavardes, gimimo da
tas ir vietas, pasirinktas spe
cialybes, jų baigtus universite
tus su baigimo data, mokslinius 
laipsnius, eitas ir einamas pa
reigas, dabartinius adresus, 
įjungti gydytojų nuotraukas. In
formacijas prašoma siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian American 
Medical Directory, c/o Dr. M. 
Budrys, P. O. Box 8432, Longboat 
Key, FL 34228.

Hartfordo lietuvių tautinių 
šokių grupė “Berželis”, vado
vaujama Dalios Dzikienės, savo 
koncertų su šokių vakaru su
rengė vasario 6 d. Šv. Andriaus 
parapijos salėje New Britaine, 
Conn. Koncerto pradžioje kun. 
Jonas Rikteraitis pranešė 
skaudžių naujienų — koncerto 
išvakarėse, grįždama iš repeti
cijos, automobilio nelaimėje 
žuvo “Berželio” šokėja Jenni
fer McAllister. Dėl jos mirties 
netgi buvo galvota atšaukti kon
certų, bet klebonas jį patarė 
surengti velionės atminimui. 
“Berželio” grupė ruošiasi daly
vauti VHI-je lietuvių tautinių 
šokių šventėje liepos 3 d. Ka
nadoje, Ontario Hamiltone. Tad 
didžiųjų koncerte atliktų šokių 
dalį sudarė įtrauktieji šventės 
programon. Šokius atliko 56 šo
kėjus turinčios dvi grupės — vy
resniųjų ir vaikų. Vakaro pro
gramų trijomis dainomis papil
dė buvusi M. K. Čiurlionio an
samblio kanklininkė Julija Ge- 
ležytė. Vakaras užbaigtas bend
rais visų jo dalyvių šokiais. Pel
nas buvo skirtas “Berželio” šo
kėjų kelionei Hamiltonan.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties komiteto posėdis įvy
ko balandžio 9 d. Čikagoje, Jau
nimo centre, dalyvaujant vysk. 
P. Baltakiui, OFM, ir centrinio 
komiteto pirm. dr. T. Sidriui. Po
sėdžiui vadovavo vykdomojo ko
miteto pirm. J. Kavaliūnas. Ja
me aptarti visame pasaulyje įvy
kę minėjimai, iškilusios proble
mos. Pirmiausia buvo konsta
tuota nesėkmė su pusantro colio 
dydžio sukakčiai skirtu meda
liu, nes liko apie 2.000 nepar
duotų. Nutarta bandyti juos par
duoti papigintomis kainomis. 
Populiaresnius trijų colių me
dalius perims vysk. P. Baltakis, 
OFM, kuriam reikia dovanų kita
taučiams. Posėdyje taipgi pa
aiškėjo Vatikano padaryta 
skriauda dail. Vytautui O. Vir- 
kau, paruošusiam sukakčiai 
skirto ženklo projektų Vatika
no paštui. Ženklas buvo išleis
tas ne su jo, o Vatikano daili
ninko parašu. Mat Vatikanas tu
ri savo dailininkus ir jų teises 
ginančių unijų. Buvo aptarti ir 
dar neišleisti leidiniai. Prof, 
dr. V. Vardžio paruoštas moks
linis leidinys lietuvių kalba 
“Krikščionybė Lietuvoje” jau 
surinktas, tik dar neperžiūrė
tos korektūros. Angliškoji lai
da dar neužbaigta. Šie leidiniai 
pareikalaus didelių išlaidų, nes 
bus įrišti į kietus viršelius. Dr. 
S. Sužiedėlio angliška knyga 
“The Sword and the Cross” susi
domėjo “Our Sunday Visitor” 
leidykla ir jų pažadėjo išleisti 
savo lėšomis. Apžvalginį Lietu
vos krikšto sukakties leidinį 
ruošia J. Baužys, dar neturin
tis pilnos informacijos iš kai 
kurių šalių. Komiteto ižd. B. Po- 
likaitis posėdžio dalyviams pa
teikė pajamų ir išlaidų apyskai
tų. Iki balandžio 9 d. pajamų 
turėta $361.000, išlaidų — 
$328.000. Komiteto ižde liko 
$33.000. Ižd. B. Polikaitis betgi 
pabrėžė, kad šios sumos nepa
kaks padengti “Krikščionybės 
Lietuvoje” ir apžvalginio lei
dinio išleidimui. Yra dar ir 
$15.000 nepadengta skola. Pa
sak ižd. B. Polikaičio, papildo 
mai reikės bent $25.000.

Australija
Mišiomis Šv. Kazimiero koply

čioje vasario 22 d. Adelaidės 
lietuviai paminėjo dešimtųsias 
aktoriaus ir Kauno radiofono re
žisieriaus Juozo Gučiaus (1903- 
1978) mirties metines. Velionis 
ne tik režisuodavo, bet ir pats 
parašydavo radijo vaidinimų re
liginėmis temomis. Iš jų minėti
ni: “Krikštas”, “Kryžių papėdė
je”, “Te Deum laudamus”, “Atei
na Žmogaus sūnus”, 1934 m. Di
dįjį penktadienį suvaidinta ir 
vėliau kartota dvylikos paveiks
lų misterija “Golgota”. Vasario 
25 d. prisimintas 85-tasis velio- 

nies gimtadienis. Šia proga ve- 
lionies našlė sol. Antanina Bin- 
kevičiūtė-Gučiuvienė jo bičiu
lius buvo pakvietusi į restora
ne surengtų vakarienę.

Britanija
Keturiasdešimtasis D. Brita

nijos lietuvių sąjungos atstovų 
suvažiavimas įvyko balandžio 
16-17 d.d. Londone, Lietuvių 
namuose. Tai buvo ir metinis 
Lietuvių namų akcininkų suva
žiavimas. DBLS suvažiavimų 
pradėjo pirm. J. Alkis, pasvei
kindamas jame dalyvaujančius 
dalyvius ir Lietuvos atstovų Vin
cų Balickų. Tylos minute buvo 
pagerbtas neseniai miręs DBLS 
Mančesterio skyriaus pirm. A. 
Jaloveckas. Lietuvos atstovas 
V. Balickas padėkojo DBLS ir 
jos skyriams už Lietuvai skir
tus darbus, ypač Škotijos lie
tuviams už suteiktų paramų Lie
tuvos atstovybei. Toliau jis pa
lietė tarptautinius įvykius, nau
jus vėjus Maskvoje, sovietinę 
Lietuvos okupacijų, skatino vi
sus būti vieningais kovoje už 
Lietuvos laisvę. V. Balickui bu
vo įteiktas Lietuvių skautų sų- 
jungos Anglijos rajono albumas. 
Suvažiavimo dalyvius pasveiki
no LSS Europos rajono vadas s. 
S. B. Vaitkevičius. Raštu svei
kino: PLB valdybos pirm. V. Ka- 
mantas, Britanijos lietuviai O. 
Varkala, S. Kuzminskas ir kun. 
dr. S. Matulis, MIC. Už sveiki
nimus visiems padėkojo J. Alkis, 
pranešęs, kad Plymoutho uoste 
iš “Druskininkų” laivo pabėgo 
jūrininkas Algirdas Vaišvilas 
ir pasiprašė politinės globos.

Oficialius pranešimus padarė 
— DBLS centro valdybos pir
mininkas, iždininkas, tarybos 
pirmininkas, Tautos Fondo ir 
Tautinės paramos fondo atsto
vai, Britanijos lietuvių jauni
mo sųjungos pirmininkas ir at
stovas VI-jame pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese Australi
joje. Diskusijose buvo paliesti 
kai kurie aktualūs klausimai. D. 
Banaitis norėjo žinoti, kodėl 
DBLS suvažiavimo nepasveiki
no VLIKo pirm. dr. K. Bobelis. 
Suvažiavime buvo perrinkti du 
DBLS tarybos valdybos ir cent
ro valdybos nariai. Naujųjų ta
rybos valdybų sudarė: pirm. J. 
Levinskas, vicepirm. G. Ivanaus
kienė, sekr. R. Gruplijonaitė, 
nariai — A. Podvoiskienė ir J. 
Bliūdžius. Naujoji centro val
dyba — J. Alkis, B. Butrimas, 
V. Dargis, V. Gasperienė, Z. Ne
nortas, E. Šova ir A. Vilčinskas 
suvažiavimo metu dar nebuvo 
pasiskirstę pareigomis. Valdy
bai taipgi teks sudaryti ir Lie
tuvių namų akcinės bendrovės 
direkcijų.

Vokietija
Rekolekcijas Vasario 16 gim

nazijoje kovo 13-20 d.d. vedė Hiu- 
tenfeldan iš Romos atvykęs kun. 
Edis Putrimas, kasdien susitik
damas su mokiniais. Pokalbiai 
buvo pradėti kovo 14 d. vakarų. 
Jie lietė jauno žmogaus santy
kius su, Kristumi, tikėjimų ir 
nuodėmę. Kovo 15 d. gimnazijo
je nebuvo pamokų, vyko bendros 
konferencijos berniukų bendra
bučio salėje. Paskui mokiniai 
mažose grupelėse nagrinėjo Šv. 
Raštų ir jį svarstė visi susirin
kę. Po pietų skaitymais, vaidini
mais ir giesmėmis buvo pavaiz
duotos Kryžiaus kelio stotys, 
jų ryšys su dabartiniu gyveni
mu. Rekolekcijos baigtos Mišio
mis, kurias papildė giesmės ir 
mokinių sukurtos tikinčiųjų 
maldos. Rekolekcijose dalyva
vo apie 50 mokinių, kurių eilėse 
buvo ir keli evangelikai. Kovo 
17 d. vakaras su Mišiomis ir 
pamokslu buvo skirtas vyresnio 
amžiaus lietuviams.

Kazio Barono pranešimu, 
Mannheime š. m. rugsėjo 12-21 
d.d. įvyks Lietuvių dienos, ku
rias surengs V. Vokietijos — 
Sovietų Sųjungos Reino-Nekaro 
draugija. Sutartį pasirašė tos 
draugijos pirm. Manfred David 
ir Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šalimis 
pirm. Ramojus Petrauskas. Esu 
į tas sovietines Lietuvių die
nas atvyks 50-60 menininkų. Di
džiausių grupę sudarys tautinis 
Vilniaus ansamblis. Atrodo, čia 
turimas galvoje liaudies dainų 
ir šokių ansamblis “Lietuva”. 
Dienraštis “Mannheimer Mor
gen” atvykstančiųjų eilėse taip
gi mini tris džazo muzikus, vie
nų rašytojų ir šachmatininkų. 
Svarstybose bus aptarti gamto
saugos, jaunimo, moterų klausi
mai, dabartinė Katalikų Bend
rijos būklė. Bus rodomi lietu
viški filmai, Dabartinį Lietu
vos gyvenimų atskleis atvežtų 
nuotraukų paroda. Lietuvių die
nas žada atidaryti iš Bonnos 
atvykęs Sovietų Sųjungos pa
siuntinys J. Kviečinskis, gerai 
kalbantis vokiškai.



Klivlando “Grandinėlės" šokėjai gavo $1000 auka kelionei į VHI-ją tautinių šokių šventę Hamiltone. Vidury 
mecenatas PETRAS MILAŠIUS, iš šonų LIUDAS ir ALEKSANDRA SAGIAI Nuotr. V. Bacevičius

Lietuva dar labai gyva.. .
Pasakoja Vašingtono tautiniu šokių grupės “Gabija” vadovė Lina Žilionytė

VIII Tautinių-šokių šventėje 
Hamiltone dalyvaus apie du 
tūkstančiai iš įvairių laisvo
jo pasaulio šalių suvažiavu
sių tautinių šokių šokėjų. Kaip 
kiekvienoje kas ketveri metai 
įvykstančioje šventėje, taip ir 
šioje didžiąją dalį sudarys 
nauji veidai, kurie pasirodys 
pirmą kartą. Tarp naujų veidų 
matysime ir JAV sostinės Va
šingtono taut, šokių “Gabija” 
vadovę Liną Žilionytę, iš Lie
tuvos į JAV atvykusią 1985 m., 
dabar gyvenančią Vašingtone 
ir dirbančią “Amerikos balse”.

Viena proga užkalbinau savo 
kaimynę Liną, paklausdamas:

— Kada susipažinai su tauti
niu ar liaudies šokiu?

— Su liaudies šokiu ir daina 
susipažinau anksti ir labai na
tūraliai — mano vaikystė pra
bėgo ramiame Dzūkijos kaime, 
prigludusiame prie nedidelių 
išsibarsčiusių pušynų. Anksti 
pajutau nepaprastą senelių — 
mano tėtės tėvų — meilę liau
dies muzikai ir menui. Pasiro
do, senelis buvęs geriausias 
kaimo muzikantas ir visuomet 
grodavęs kaimo gegužinėse, o 
močiutė visų kaimynų prisime
nama kaip geriausia kaimo šo
kėja. Liaudies meno suprati
mą abu seneliai puikiai per
teikė savo mėgstamuose užsi
ėmimuose — senelis buvo; kal
vis, pas kurį vežimų ir brike
lių dirbintis suvažiuodavo 
žmonės iš aplinkinių kaimų ir 
apylinkių, o močiutė — žiemą 
ir pavasarį iki pirmųjų darbų 
laukuose praleisdavo audimo 
staklėse ir prie ratelio arba 
nerdavo nuostabius tinklus, 
kuriuos išsiuvinėjus tradici
nėmis tulpėmis, žalčio zigza
gais arba rugio varpomis, už
kabindavome ant gryčios lan- 
gū-

Tėvai taip pat turėjo polin
kį dainai bei šokiui, laisvą 
nuo darbo laiką paskirdami 
savo mėgstamiausiam darbui: 
mama sėsdavo siuvinėti, megz
ti arba austi. Tėtė gi mėgo 
žaisti su medžiu — dažnai na
mų interjerą papuošdavo jo 
pagaminta spinta ar sofa. Jis 
taip pat jaunystėje griežęs ar
monika.

Pilna lietuviškos kaimo idi
lijos 1963-iais metais pradė
jau lankyti Alytaus Il-ą vidu
rinę mokyklą. Mokykla daug 
malonumų nežadėjo: mokyto
jai buvo gana griežti ir reik
lūs, sukaustyti naujųjų sovie
tinės ideologijos kanonų. Vis 
dėlto, nuo 2-os klasės lankiau 
vienintelį mokyklos spaliukių 
chorą, kuris ilgainiui virto pio
nierių choru na, ir galiausiai, 
aštuntoje klasėje atgavo nor
malesnį vardą — vyresniųjų 
klasių choras. Aštuntoje kla
sėje lankiau liaudies šokių 
ratelį, o devintoje — naujai 
įsisteigusią pramoginių šokių 
grupę.

— Papasakoki apie studijų 
dienas Vilniaus universitete ir 
susidomėjimų folkloru. Ko
kiuose ansambliuose ir išvyko
se teko dalyvauti?

— Kur kas plačiau atsidusau 
Vilniuje, kur 1974-ais metais 
Vilniaus universitete filolo
gijos fakultete pradėjau studi
juoti anglų kalbą ir literatūrą. 
Antrąja kalba pasirinkau vo
kiečių kalbą. Jau nuo pat pir
mosios mokslų metų dienos 
universiteto kiemeliuose skel
bimų lentose pasipylė skelbi
mai į įvairiausius būrelius, 
sekcijas bei klubus. Teko rink
tis, o tai nebuvo taip lengva, 
nes tikrai trūko patirties ir 
orientacijos. Galiausiai ap
sisprendžiau pasirinkti kraš
totyrininkų klubą “Ramuva”,

LINA ŽILIONYTĖ, Vašingtono tau
tinių šokų grupės “Gabija" vadovė

kurio branduolį sudarė litua
nistai ir istorikai. Klubui 
vadovavo energingas ekonomi
kos fakulteto dėstytojas do
centas Mačiekus. Šiam kil
niam darbui jis pašvęsdavo 
visą savo laisvalaikį — jo ini
ciatyva buvo organizuojamos 
nuostabios sekmadienio išvy
kos, aplankant įžymias vietas 
ne tiktai Vilniaus apylinkėse, 
bet ir pavažiuojant traukiniu 
arba autobusu šimtą — du šim
tus kilometrų už sostinės. La
bai greitai tapo tradicija ant
radieniais 92-oje auditorijoje 
rengti paskaitas. įvairiomis 
istorijos, folkloro, lietuvių 
kalbos bei literatūros, kultū
ros ir meno temomis. Taip ir li
ko nepamirštamomis docentų 
Norberto Vėliaus ir Vaciaus

Aukos VIII tautinių šokių šventei
(Tęsinys)

$1,000: Kredito kooperatyvas 
"Talka” (papildė iki $2,000), Toron
to Lietuvių namai; $520: M. Kve- 
derienė (Kazio atminimui). $500: 
J. Aukštaitis, A. V. Šimkai, L. Kir- 
kilis, S. S. Rakščiai. R. Rožanskas, 
P. S. Kanopos, dr. A. Saunoris, G. 
J. Krištolaičiai, dr. A. Pacevičius, 
G. S. Kuzmas; $300: V. T. Gražuliai, 
dr. M. Uleckienė; $207: Dr. M. Va- 
ladka.

$200: A. Patamsis, dr. A. Bar
kauskas, Anapilio moterų būrelis, 
E. G. Kuchalskiai, V. I. Ignaičiai, 
E. E. Zatorskiai, S. V. Liuimos, dr. 
J. Sungaila, B. Nagienė, J. Skrebu- 
tėnienė, D. A. Jankūnai, P. L. Mu
rauskai, A. J. Zubrickai, A. Z. Sta
naičiai, K. Rusinavičienė, A. Povi- 
lauskas, P. B. Sapliai, B. Jonuš- 
kaitė; $150: A. Mingėla; $123: St. 
Dalius; $105: Pranė Klimaitis.

$100: A. M. Garkūnai, A. S., E. V. 
Sakas, A. J. Viskontas, P. V. Melny- 
kai, J. B. Tamulioniai, St. Povilens- 
kis, L. V. Balaišių šeima, dr. A. V. 
Valiulis, V. Stanaitis, dr. J. Saka
lauskas, A. Plėnys, St. Dabkus, P. 
S. Morkūnai, P. Šukys, E. Švegždie- 
nė, V. Lukoševičienė, V. Grikietis, 
V. Leparskas, D. Kochanka, F. V. 
Venskevičiai, E. E. Lengnikai, H.
R. Konteniai, V. Petrauskas, M. 
Biekša, M. S. Jakubaičiai, dr. O. J. 
Gustainiai, J. A. Vieraičiai, Delhi 
L.B. apylinkės valdyba, kun. J. Di
lys, dr. S. E. Čepas, dr. Č. B. Jonys, 
dr. A. V. Lukas, A. Jagėla; $75: P. 
Skablauskas, J.L Ross; $61: S. J. 
Užupiai; $60: S. J. Garkos, dr. A. J. 
Damušiai; $57: Loreta Stanulytė.

$50: J. Čegienė, West Elgin lietu
vių klubas, L.K. Mindaugo šaulių 
kuopa - Montrealis, A. J. Grabošas, 
P. Dalinda, J. Barzdaitis, J. I. Bal
takiai, F. P. Gabrėnas, V. Kezys, J. 
V. Danys, A. Andrulis, E. K. Šlekys, 
J. Butkus sr., St. Matulionis, A. K. 
Vaičiūnas, J. A. Lesčiai, E. J. Ka
zickai, K. Mikšys, H. K. Norkai, A. 
Mačiulaitienė, B. Latauskienė, M.
S. Aleksos, B. A. Šilgaliai, V. Sta
naitienė, A. Abcarskis, J. Januške
vičius, O Savickas, R. B. Pakalniš
kiai, J. G. Skaistys, V. F. Mockai, 
L. D. Stukai, P. Stošius, J. Vaina, 
V. Pilkauskas, A. Choromanskis, A. 
Erštikaitis, P. Kareckas, A. Dzie- 
monas, W. G. Agurkis, K.L.K. mo
terų Prisikėlimo parapijos sky
rius, J. B. Lukšiai, S. Remeikaitė, 
J. Ališauskas, L. Skripkutė (papil

Miliaus paskaitos. Vasarą pa
prastai per dvi pirmąsias rug
pjūčio savaites būdavo rengia
mos folklorinės ekspedicijos, 
kurių metu, pasiskirstę gru
pelėmis po du arba keturis 
studentus, rinkdavome toje 
apylinkėje tautosaką. Teko 
pabuvoti tautosakos rinkimo 
ekspedicijoje Kvėdarnos, Tau
ragnų bei Leipalingio apylin
kėse. Apie 1975-uosius metus 
pradėjo burtis pirmieji šian
dieninės folklorinės grupės 
“Ratilio” entuziastai. Jų bran
duolį ir sudarė “Romuvos” dai
nininkai. Iki studijų pabaigos 
taip ir sukosi ratas tarp “Ra- 
muvos” ir “Ratilio”.

Baigusi universitetą, darbą 
susiradau Vilniuje, kuris su 
kiekviena diena tapo vis bran
gesnis ir mielesnis — dabar 
jau žinojau, kur praleisiu sa
vo laisvalaikį, kokią saviveik
los sritį pasirinksiu. Visų pir
ma pradėjau lankyti vokiečių 
kalbos paskaitas Mokslų aka
demijos užsienio kalbų kated
roje, kad galėčiau išsilaikyti 
kandidatinio minimumo egza
miną. Apie 1980-uosius įsistei
gė folklorinė grupė ir prie 
Mokslų akademijos, kurioje 
dalyvavau apie trejus metus. 
Paskutinius pusantrų metų, 
tai yra iki išvažiavimo į Ame
riką 1985-ais metais, buvau 
Lietuvos knygų rūmų folklori
nio ansamblio narė, taip pa
sakojo Lina Žilionytė, Vašing
tono tautinių šokių grupės “Ga
bija” naujoji vadovė. VI. R.

dė iki $100); $40: A. J. Plioplys, J. E. 
Girėnai, J. M. Astrauskas, A. Paši- 
lys; $37: S. Fredas; $36: dr. B. Mic
kevičius; $35: V. P. Kuzmai, J. J. 
Stanaičiai, J. Vitkūnas.

$30: A.L.R.K. moterų sąjunga - 
Detroitas, J. Dambaras, I. Vasi
liauskienė, A. B. Pivoriūnai, J. B. 
Mažeika, I. Meiklejohn, dr. B. Vi
dugiris, V. Bakūnas, P. Karaliū
nas, J. B. Vaidotas, A. Šiukšta, P. 
Šostakas, A. V. Kulnys, A. Deksnie- 
nė, D. Žemaitis, M. Jonikas, J. Ru
daitis, L. Ulbinai, M. A. Pusdeš- 
riai, A. Verbickas, M. J. Gimžaus
kai, V. Morkūnas, A. J. Lajukas, V. 
E. Janulevičius, S. H. Bajalis, J. B. 
Maziliauskai.

$25: J. Bacevičius, A. J. Blauz- 
džiūnai, J. Valiulis, E. Vindašius, 
B. Staškevičius, O. Ščiuka, A. Ke- 
rulytė, J. Astas, H. Jasinskas, A. V. 
Puzeriai, G. Kaulienė, A. Jusys, V. 
Normantas, P. Bražiūnas, Valė Sap- 
kus, J. Vitas, J. P. Skeivalai, O. 
Staškevičienė, A. J. Kutkai, J. Ta- 
mulėnienė, V. A. Karaliai, A. M. 
Čepukai, J. J. Baliukai, B. B. Simo
naičiai, J. S. Radvilai, R. W. Slavic
kai, A. Baltakis, J. B. Žekas, S. Sla
vickas, A. Padelskas, J. Rinkūnie- 
nė, A. T. Gailius, V. Sendžikas, J. 
Stravinskas, L. Tamošauskas, V. 
Jocas, J. Kasperavičius, J. Piečai- 
tis, I. Vibrienė, A. R. Giršai, J. Ka- 
zukauskas, H. S. Tamašauskas, A. 
Jankauskas, M. Z. Bakaičiai, M. 
Vegertaitė, O. Gurgždys, S. Elvi- 
kis, P. P. Lukošiai, J. Vaičius, A. 
Keliačius, V. Vendašius, D.L.K. 
Gedimino šaulių kuopa - Delhi, 
Tilsonburgo lietuvių ūkininkų klu
bas, P. Dauginas, M. Laurinavičie
nė, V. Stukas, S. Varanka, K. V. Ga- 
putis, S. E. Pusvaškiai, dr. Z. L. 
Mockus (papildė iki $40), I. Mazi- 
liauskas-Kavanugh, D. J. Didžba- 
liai; $20: E. Ulickas, R. Žiogarys, A. 
Ruzgas, E. Rudavičiūtė, A. Budrei- 
ka, A. Petrašiūnas, dr. A. Tinginys, 
D. Andrulionis, S. Šukaitienė, M. 
Tumaitienė, S. Karalėnas, J. Ka
reckas; $15: A. Žilėnas; $10: A. S. 
Ramanauskai, M. Urpšys, A. A. Ži- 
naičiai.

Visiems jau parėmusiems Tauti
nių šokių šventę nuoširdžiai dėko
jame. Laukiame aukų iš tų, kurie 
dar žada paremti. Visi aukotojai 
bus skelbiami “Tėviškės žiburiuo
se”.

Lėšų telkimo komisija Kanadoje

Lituanistinės mokyklos sukaktis
Šiais metais Montrealio li

tuanistinė mokykla švenčia 40- 
ties metų įkūrimo sukaktį. Tai 
ilgas laiko tarpas, per kurį pa
sikeitė kelios mokytojų kartos, 
mokyklos pažymėjimus jau 
gauna buvusių mokinių vaikai. 
Daugelis prisimena, kai mo
kyklą lankė daugiau nei 200 
vaikų, kai ji buvo išsidėsčiusi 
net trijuose gyvenamuosiuose 
rajonuose. Neužmirštama 1959 
m. moksleivių sporto šventė, 
H. Nagio ir I. Maziliauskienės 
pravesti seminarai, didžiulės 
abiturientų išleistuvės. Nuo 
pat įkūrimo Montrealio litua
nistinė mokykla siekia, kad 
kiekvienas mokinys kuo dau
giau sužinotų apie Lietuvą, 
kad susipažintų su papročiais, 
dainomis ir šokiais, kad iš
moktų laisvai bendrauti lie
tuviškai. Džiugu, kai girdi gra
žiai lietuviškai kalbančią tre
čiąją kartą, kurios tėvai gimę 
ir augę Kanadoje.

Lyginant su ankstyvesniais 
metais, šiuo metu mokykloje 
žymiai mažiau mokinių - tik 
36, iš kurių daugiausia nėra 
nė 10 metų. Mūsų džiaugsmui 
jų skaičius po truputį vėl pra
deda augti. Vieni mokiniai ge
rai kalba lietuviškai, o kiti 
blogiau arba visai nemoka. 
Pastarieji dažniausiai iš miš
rių šeimų, kai vienas iš tėvų 
nelietuvis. Mokykla prisitai
ko prie esamų sąlygų: klasės 
nedidelės (5-7 mokiniai), kai 
kuriose mokytojai dėsto kaip 
svetimą kalbą. Visi mokytojai, 
vadovaujami mokyklos vedėjos 
Joanos Adamonytės, stengiasi 
kuo įdomiau pravesti pamokas, 
naudoja šiuolaikinius moky
mo metodus. Labai noriai mo
kiniai dalyvauja bendruose 
mokyklos renginiuose. Per 
šiuos mokslo metus jų buvo 
net keletas: mokyklos atida
rymo pietūs, per kuriuos kon

certavo Toronto “Serenada”, 
“Halloween” kaukių balius, 
Kalėdinė eglutė, Vasario 16- 
sios minėjimas, dalyvavimas 
Juozapinių paminėjime Auš
ros Vartų parapijos salėje, 
priešvelykinės Mišios mokyk
loje, kurias atlaikė kun. J. Staš- 
kus iš Toronto. Mokiniai prieš 
visus pasirodymus ilgai ruošė
si; mokėsi naujų lietuviškų ei
lėraščių, dainų, šokių ir žai
dimų.

Šiais metais didelis moky
tojų pagalbininkas-tėvų komi
tetas, vadovaujamas V. Adomo- 
nytės-Ramsay. Dabartinis jų ir 
vajaus komteto uždavinys - 
kuo geriau suorganizuoti mo
kyklos sukakties iškilmingą 
minėjimą ir vakarienę. Jau 
paruoštas ir bus išleistas mo
kyklos veiklos metraštis, nu
matyta turininga ir įdomi va
karo programa: koncertuos 
Montrealio vyrų oktetas, kom
pozitorius A. Stankevičius at
liks savo kūrinius, bus demonst-

1987-88 metų Montrealio lituanistinės mokyklos mokiniai Nuotr. I. Šatkauskienės

Nepraleiskite M 
gegužes £Wit 
12 dienos! i O

Pranešimas apie 
municipalinį sąrašą, 
kuris buvo nusiųstas 
kiekvienai šeimai, turi 
būti užpildytas ir 
grąžintas iki gegužės 
12 d.

V Jeigu duomenys apie gyventojus yra 
yra neteisingi, išbraukite ir įrašykite 

pataisymus. įrašykite duomenis apie 
naujus gyventojus, iškaitant vaikus. Jeigu 
neužtenka vietos, pridėkite atskirą lapą su 
visais duomenimis.

1 Peržiūrėkite pranešimą ir
• patikrinkite duomenis... tai 

viskas, ką jūs turite padaryti. Antroje 
lapo pusėje yra paaiškinimai, jeigu 
jums jie yra reikalingi.

Užpildykite penkta dali (Section 5) 
apie prancūzu kalbos mokymo teisę 

- tai yra naujas klausimas. Tose 
provincijos srityse, kur mokyklų komitetai 
valdo anglų ir prancūzu kalbų mokyklas, 
bus išrinkti abiejų kalbų mokyklų 
komiteto atstovai. ----------- ----------
Jeigu jūs turite 
prancūzų kalbos 
mokymo teisę, jūs
galėsite balsuoti už prancūzų kalbos 
mokyklos komiteto atstovus.

/Į Pasirašykite, kur nurodyta ant 
pranešimo.

E/A

Išsįuskite ši pranešimą iki gegužės 
12 d. voke, kurio pašto ženklas jau 

yra apmokėtas.

Municipalinė ir provincijos valdžia naudos 
šiuos duomenis:
• paruošti balsavimo sąrašų už vietine 

valdžia, kurios rinkimai vyks 1988 m. 
lapkričio mėn. 14 d.

• nurodyti, kam paskirti jūsų mokyklos 
mokesčius (kaip nuomininkas, jūs galite 
tą daryti, kadangi dalis jūsų nuomos eina 
mokesčiams)

• nustatyti balsuotojus už anglu ir 
prancūzų kalbų mokyklų komiteto 
atstovus

Pagal įstatymą, jūs privalote užpildyti ir išsjusti šį pranešimą.

• išrinkti numatomus teismo atstovus
• paruošti Ontario gyventojų surašymo 

ataskaitą
• atnaujinti privačios ir nuomojamos 

nuosavybės įvertinimo sąrašus
• padėti municipaliniam ir mokyklų 

komitetų planavimui
Duomenys bus naudojami tik šiems — 
tikslams ir visi asmeniški duomenys bus 
laikomi paslaptyje pagal “Freedom of 
Information and Protection of L&j
Privacy Act, 1987.” „„ ...} Kviečiame aktyviai \

dalyvauti’’

Ontario

AR REIKIA PAGALBOS? Jeigu 
paaiškinimai antroje lapo pusėje neatsako į 
jūsų klausimus, skambinkite šiuo numeriu 
1-800-263-1988 arba susisiekite su Regionai 
Assessment Office, nurodytu jūsų pranešime.
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ruojami skaidrėse mokyklos 
gyvenimo momentai, surengta 
moksleivių piešinių paroda, 
pravesta vertinga meno dar
bų loterija. Pakviesta daly
vauti viešnia iš Čikagos prof. 
V. Kelertienė, kuri trumpai 
kalbės apie mokymo metodus.

Vakaro organizatoriai de
da visas pastangas, kad ren
ginys kuo sklandžiau praeitų, 
kad susirinktų visi buvę mo
kyklos mokytojai ir mokiniai. 
Buvo išsiuntinėti laiškai, kvie
čiantys atvykti į balių, parem
ti materialiai Montrealio li

Kviečiu keliauti į Lietuvą 
š. m. liepos 18 iki rugpjūčio 1 d. 
Kaina 2,150 dol. Apsiimu atlikti įvairias paslaugas. 
Kreiptis: Sandra Pakulis, 6885 L’Assomption Blvd., 
Montreal, P.Q. H1T2N4 Telefonas: (514) 259-5627

Sgnature__  

tuanistinę mokyklą. Rengėjai 
atsiprašo ne Montrealyje gy
venančių buvusių mokyklos 
mokinių, kuriems dėl adresų 
neturėjimo, negalėjo pasiųs
ti asmeniško kvietimo. Kvie
čiame paremti ir dalyvauti 
Montrealio lituanistinės mo
kyklos 40 metų sukakties mi
nėjime. Vakaro bilietai iš anks
to - $12.50, prie durų - $15.00. 
Vietas prašoma užsisakyti: 
Alma Staškevičiūtė-Drešerie- 
nė, (514) 363-9983, Violeta Ado- 
monytė-Ramsay (514) 694-5979.

R.S.
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Prelato Petro Butkaus 50 metų kunigystės sukaktis Australijoje
J. A. JŪRAGIS

Australijoje Sidnėjaus lietu
vių kapelionas prelatas Petras 
Butkus šių metų balandžio mėn. 
16 d. atšventė 50 metų kunigys
tės sukaktį. Taip jau jam buvo 
Apvaizdos skirta, kad didelę 
savo kunigavimo metų dalį — 39 
metus — teko praleisti Australi
joje, atsidedant lietuvių kata
likų pastoracijai ir tautinei lie
tuvybės išlaikymo tarnybai. Tos 
abi veiklos kryptys — tai reikš
mingas prel. P. Butkaus misinis 
darbas. Tikėjimo vardu jis būrė 
krūvon į Australiją atblokštus 
lietuvius, palaikė jų dvasinę 
pusiausvyrą, o taip pat nuolat 
kreipė jų žvilgsnius ir širdis 
į toli paliktąją tėvų žemę — Lie
tuvą.

Ši garbingoji kunigystės su
kaktis duoda progą iškelti ju
biliatą iš kasdienybės, pasvei
kinti jį ir pasidžiaugti jo dar
bais, skirtais Dievo garbei ir 
lietuvybės klestėjimui.

Gimė ir mokėsi Žemaitijoj
Gimė jis gražioje Žemaičių 

žemėje, Lekavo viensėdyje, Ne
makščių vis,, Raseinių apskr. 
1914 m. sausio mėn. 9 d. nera
mių ir sunkių laikų pradžioje. 
Tų metų vasarą, liepos mėn. pa
baigoje, prasidėjo I D. karas, 
kurio pavojai buvo jaučiami ir 
Petro gimtinėje. Šeimoje vyravo 
sąmoningo ir gilaus religingumo 
dvasia. Tėvas — šviesus ūkinin
kas, pasaulio matęs ir Ameriko
je buvojęs žmogus, anksti nu
sprendė savo sūnų ateitį: Jonui 
ūkis, o Petrui mokslas. Taip ap- 
sprendę, abu tėvai savo širdyse 
gal tikėjosi, kad Petras taps ku
nigu.

1925 m. įstojęs į Raseinių gim
naziją, jis rimtai mokėsi ir buvo 
veiklus mokinių organizacijose. 
Susižavėjęs ateitininkijos idea
lais, visa širdimi įsijungė į atei
tininkų veiklą.

Jis buvo ne tik veiklus, bet ir 
pamaldus. Sydnėjuje gyvenęs 
jau miręs inž. Juozas Dirginčius, 
Butkaus gimnazijos ir bendro 
kambario draugas, pasakodavo, 
kad Petras, nors nepraleisdavęs 
nei vieno gimnazijoje rengiamo 
šokių vakarėlio, vakarais, kam
bario draugams jau atsigulus, 
vienas sau susikaupęs tyliai 
kalbėdavęs Rožinį. Gimnaziją 
baigė 1933 m. Atėjo metas apsi
spręsti, kur' kreipti savo gyve
nimą. Vasarą su Nemakščių pa
rapijos maldininkais nuvyko į 
Šiluvą pasimelsti prie stebuk
lingosios Marijos altoriaus, 
susikaupti ir pasiklausti Die
vo Motinos patarimo, kokį pa
sirinkti gyvenimo kelią. Ten 
jis širdyje pajuto lauktąjį at
sakymą, gavo savo sielai kryptį 
ir iš Šiluvos sugrįžo apsispren
dęs būti kunigu.

Klierikų dekanas
Studijų metai Telšių kunigų 

seminarijoje (1933-1938) praėjo 
ramiai, renkant į sąmonės aruo
dą kunigo darbui reikalingas ži
nias, atliekant klierikų dvasi
nio gyvenimo pratybas. Mėgo 
muziką. Lavino savo gražų bal
są. Išmoko groti muzikos instru
mentais. Su klieriku Vytautu 
Gorinu buvo garsūs seminarijos 
muzikantai ir dainininkai. 1936- 
37 mokslo metais buvo paskirtas 
klierikų dekanu. Telšių semina
rijoje buvo tokia tvarka, kad 
klierikų dekanas privalėjo ly
dėti parapijas lankantį vysku
pą Justiną Staugaitį ir tų vizi
tacijų įspūdžius aprašinėti vys
kupijos leidžiamame savaitraš
tyje “Žemaičių prietelius”. 
Anksčiau už savo kurso draugus 
buvo įšventintas diakonu, kad, 
vyskupui laikant Mišias, galėtų 
atlikti diakono pareigas. Vysk. 
J. Staugaitis diakono P. Butkaus 
patarnavimais ir jo žurnalisti
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niais sugebėjimais buvo paten
kintas.

Kunigu įšventintas 1938 m., 
vikaravo Rietave ir kitur, bet 
vyskupas greit suprato, kad kun. 
Butkaus talentai prasmingiau 
bus panaudojami jaunimo pas
toracijoje. Paskyrė jį Tauragės 
mokytojų seminarijos ir ten sto
vinčio kariuomenės dalinio, 
trečiojo dragūnų Geležinio vil
ko pulko kapelionu. Kun. P. But
kus į tą darbą metėsi visa ener
gija. Sportu ir dainomis patrauk
damas jaunimą, kreipė jį idealų 
keliais. Norėdamas sėkmingiau 
sporte reikštis, lankė sporto 
kursus ir, išlaikęs Kūno kultū
ros rūmų nustatytus egzaminus, 
gavo sidabrinį sportininko ženk
lą.

Koncentracijos stovykloje
Rusų okupacija 1940 metais 

užgulė Lietuvą, ir kun. P. But
kaus darbas su Žemaitijos jau
nimu buvo nutrauktas. 1941 m. 
komunistinei milicijai atkrei
pus dėmesį į jį, įspėtas kad bus 
suimtas, kovo mėn. pradžioje 
per žaliąją sieną išbėgo į Vo
kietiją. Jo šuolis į laisvę pras
tai pasibaigė. Vokiečiai įkalbi
nėjo jį grįžti atgal į Lietuvą ir 
šnipinėti jų naudai. Nepaklau
siusį uždarė Soldau koncentra
cijos stovykloje, kur patyrė bado 
ir vargo. Prasidėjus vokiečių- 
rusų karui, paleistas iš kaceto, 
galėjo vėl grįžti į vokiečių oku
puotą Lietuvą. Buvo paskirtas 
Telšių mokytojų seminarijos ka
pelionu, bet 1944 m. vėl reikėjo 
pasukti į Vakarus. Antrą kartą 
atsidūręs Vokietijoje, laiko vel
tui neleido: Tuebingeno univer
sitete gilino filosofijos studi
jas, buvo Reutlingeno lietuvių 
kolonijos ir Tuebingeno — Pful- 
lingeno lietuvių gimnazijos ka
pelionas.

Keliaujantis misijonierius
Į Australiją atvyko 1949 me

tais, užsirašęs paprastu darbi
ninku. Čia greit atgavo kunigo 
teises ir buvo paskirtas lietu
vių sielovadai. Bathursto imi
grantų stovykla, Cowros ir 
Scheyville šeimų stovyklos buvo 
pirmieji jo kunigiško darbo ba
rai šiame krašte. 1950 m., per
keltas į Sydnėjų lietuvių kape
lionu, jau rado savo pirmatako 
kun. J. Tamulio įsteigtą Lietu
vių katalikų centrą, kur buvo 
Australijos lietuvių katalikų 
Šv. Kazimiero draugijos būsti
nė ir jos leidžiamo žurnalo “Už
uovėja” redakcija bei adminis
tracija. Tose Sydnėjaus arki
vyskupijos paskolintose patal
pose buvo dar maža salė susirin
kimams, kur kartais buvo laiko
mos ir pamaldos. Lietuviškoms 
sekmadienio pamaldoms buvo 
paskirta St. Joseph’s bažnyčia 
Camperdowno priemiestyje. Ka
pelionui ganytojavimo laukas 
buvo platus.

Lietuviai ateiviai buvo išsi
barstę po įvairias vietoves. Tarp 
tų vietų buvo dideli atstumai. 
Neturėdami savų susisiekimo 
priemonių, lietuviai neturėjo 
galimybės sekmadienį susirink
ti į vienas bendras lietuviškas 
pamaldas. Juos reikėjo surasti, 
aplankyti, padėti atlikti reli
ginę praktiką. Kaip keliaujantis 
misionierius kun. P. Butkus, 
važinėdamas traukiniais, auto
busais, o kur jų nebuvo ir pės
čiomis laikė jiems pamaldas 
darbininkų stovyklų barakuose 
ar privačiuose namuose, nešė 
jiems dvasinę paguodą ir ra
mybę.

“Tėviškės aidu” redaktorius
O apie Camperdown Šv. Juo

zapo parapijos bažnyčią ir sa
lę tais pirmaisiais kūrimosi ir 
veiklos entuziazmo metais būrė
si vis didėjanti lietuviška veik
la. Ir kur tik sukosi koks nors

lietuviškojo darbo verpetėlis, 
kun. P. Butkus buvo jo vidury
je. Organizavosi Australijos 
lietuvių katalikų Šv. Kazimie
ro draugija, kelis kartus keitu
si savo vardą ir veiklos formą, 
jis buvo jos veiklos skatintojas 
ir dvasios vadas. Diplomuoto 
teisininko ir literato Juozo Sla
vėno, mirusio 1981 m., sumaniai 
talkinamas, ilgus metus redaga
vo savaitraštį “Tėviškės aidai”, 
ateitininkiško jaunimo laikraš
tėlį “Ateities žingsniai”. Kai 
kūrėsi skautai, kun. Butkus nesi- 
tolino nuo jų. 1956 m. paskirtas 
LSS Australijos rajono dvasios
vadu, 1961 m. pakeltas skauti
ninku, 1980 m. vyr. skautininku, 
1963 m. apdovanotas ordinu “Už 
nuopelnus”.

1950 m. iškilo klausimas seną
ją Australijos lietuvių draugiją 
perorganizuoti į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę. Kun. P. 
Butkus buvo aktyvus ALB šali
ninkas, tapo išrinktas į ALB 
krašto valdybą, 1951-52 m. ka
dencijoje buvo jos vicepirmi
ninku ir rūpinosi socialiniais 
reikalais. Kaip sporto entuzias
tas rėmė Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubą “Kovas” ir buvo 
išrinktas jo garbės nariu.

Sielovados direktorius
Lietuviai kunigai Australi

joje 1953 m. sudarė savo sambū
rį, vadinamą sekretoriatu, o jo 
vadovu, Australijos lietuvių 
sielovados direktoriumi, išsi
rinko kun. P. Butkų. Taip jis ta
po tarpininku tarp Australijos 
katalikų hierarchijos ir lietu
vių kunigų. Nuo 1952 m. kun. But
kus yra Christian Brothers vie
nuolijos kapelionu ir gyvena jų 
vienuolyne. Nors apkrautas įvai
riais darbais ir pareigom, jis
dar rūpinasi pinigų telkimu 
Tautos fondui ir yra jo atstovy
bės Australijoje pirmininkas.

Pagaliau 1963 m. kun. Butkui 
pavyko gauti lietuviškoms pa
maldoms Lidcombe parapijos 
šventovę, esančią arti geležin
kelių mazgo, iš visur traukiniais 
lengvai pasiekiamą, ir nuo to lai
ko Sydnėjuje sekmadieniais lai
komos pamaldos toje St. Joa
chim šventovėje. Tais pačiais 
metais susilaukė jis ir pagalbi
ninko. Iš Romos grįžo kun. Po
vilas Martūzas, ten įšventintas 
ir teologijos mokslus baigęs 
1962 m.

1959 m. kun. Butkus išsirūpi
no Rockwood kapinėse, katali
kų skyriuje, gabalą žemės lie
tuviams laidoti ir su parapijie
čių pagalba pastatydino ten gra
žų dail. V. K. Jonyno suprojek
tuotą paminklą. Apie tą pamink
lą jau ilsisi apie 500 mirusių 
tautiečių. Jų atminimą palaiko 
lietuviško stiliaus antkapiai ir 
paminklai su lietuviškais įra
šais.

Plunksnos darbininkas
Prel. P. Butkus savo plunks

nos darbus yra daugiau nukrei
pęs į “Tėviškės aidus”. Skautų 

Ateitininkų šventėje balandžio 16 d. Klivlande koncertavo Toronto “Sutartinė”. Iš kairės: ZITA ir DAINA GURK- 
LYTĖS, DANUTĖ PARGAUSKAITĖ ir vadovė NIJOLĖ BENOTIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

laikraštyje “Pėdsekis” 1955- 
1969 m. vedė skautų religinės 
programos skyrių. Atostogų me
tu aplankęs Šv. Žemę, Egiptą, 
Europos šalis, Ameriką, Indi
ją, Japoniją, 1970 m. kun. P. 
Butkus parašė ir išleido kelio
nės įspūdžių knygą “Tautų šven
tovėse”, kurią kritikai pavadi
no spalvinga ir įdomia. Kaip 
literatas ir žurnalistas domė
josi kolegų literatų darbais. 
Priklausė Sydnėjaus lietuvių 
Plunksnos klubui ir Sydnėjaus 
literatų būreliui, kol tie rašy
tojų susibūrimai veikė. Didžių
jų tautinių švenčių minėjimams 
jis parašo patriotines, lyriškas 
invokacijas, kiekvienais metais 
Kūčių vakare radijo bangomis 
pasveikina savo parapijiečius 
maldingais, šventiškais, tėvy
nės ilgesio nuspalvintais žo
džiais. Kiekvienoms Kalėdoms 
išleidžia sveikinimo korteles 
su savo kūrybos posmais.

Prelatas vis suranda progų 
pasikviesti vyskupus aplankyti 
Sydnėjaus lietuvių parapiją. 
Iš tokių vyskupų apsilankymų 
išsivystė prelato tamprūs ry
šiai su Australijos katalikų 
vyriausiais vadovais. Tie ryšiai 
didžiai naudingi įvairiuose 
tautiniuose lietuvių reikaluose.

Nuoširdus žmonių draugas
Prelatas P. Butkus yra visų 

geros valios žmonių draugas.

'Tėviškės žiburiu”aukotojai
$3.000: Kanados Lietuvių fon

das; $300: F. Mackevičius; $150: A. 
Plioplys, $67: A. Miniota; $50: R. 
Stepolaitis, A. Štreimikis, A. Stoč- 
kus; $40: M. Andriulevičius, E. 
Kaptein; $30: L. Krivaitė; $28: O. 
Ivaškienė; $25: J. Čialka; $22: G. 
Palmer, J. Liaugminas, J. Griga
lius; $20: A. Sekonis, P. Poškus,
U. P., J. Janulaitis; $18: J. Lelis; 
$17: A Žebertavičius, A, M. Babic
kas; $15: A. Mičiūnas; $12: K. Dule- 
vičius; $10: S. Bražinskas, J. Smuls
kis, S. I. Kabaila, L. Garbačauskas, 
K. Šidlauskas, A. Motuzas. P. Bar- 
batavičius, R. Zubrickas, Pr. Mic
kus; $7: V. Sinkevičius, L. Balaišis, 
E. K. Kalasauskas, V. Radžius, E. 
Rasokienė, D. Rupšys, A. Budriū- 
nas, R. Česonis, L. Garbaliauskas; 
$6: A. Žulys, Br. Genčius, J. Mačiu
lis; $5: V. Žebertavičius, M. Zigai- 
tis, V. Endzelis, M. Urbas, B. Bu- 
dzinauskas, A. Ruzgas, J. Česna, B. 
Lukas, L. Kerulis, V. Zauka, I. Nas- 
tajus; $3: A. Butvydas, V. Novog, 
E. Senkus, J. Švoba, R. O. Cepelė, 
A. Adomėnas, K. Laurušaitis; $2:
V. Žmuidzinas, J. Avižienis, A. A. 
Mucinskas, J. S. Girdžiūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: V. Grikietis, A. Rasčius, B. 

Zabulionis, A. Backus, E. Ginčaus- 
kas, K. Sinkevičius, M. Kupris, M. 
Lembertas J. Petronis, A. Vizgir
da, K. Šimutis, V. Birštonas, E. 
Barškėtis, J. Stankus; $25: R. Pili
pavičius, E. Paulionis-Keras, O. 
Jurkienė, E. Zakarževskienė, D. 
Ziminskienė, St. Žaldokas, L. Ži- 
lionytė, St. Vaupšas, K. L. Šileika, 
I. Naras, V. Matulevičius, V. Ke
turakis, A. Bričkus, V. Augėnas, J. 
Akelaitis, A. Bučys, Lietuvių klu
bas “Vytis”, E. Blumas, R. Černius, 
V. Aušrotas, V. Balsevičius, J. Da- 
naitis, J. Enskaitis, I. Genys, dr. R. 
Barakauskas, L. Stosiūnas, B. Guest, 
S. Jurgelis, J. Dambaras, M. Ilmo- 
nis, F. Statkus, VI. Stropus, B. Ger- 
čienė, J. Šeidys, V. Skaisgirys, O. 
Svarinskas, N. Strazdas, A. Sirnin- 
kevičius, A. Zander, J. Valiulis, G. 
Valaitis, R. Valadka, M. Vaitonie- 
nė, H. Adomonis, A. Adomonis, A. 
Sakalas, V. Andrulionis, A. Andru- 
lionis, P. Balsas, A. V. Bersėnas, 
R. Bendikas, M. Bartulis, P. J. Juo
dikis, V. Liesūnaitis, J. Liaugmi
nas, P. Murauskas, J. Macijauskas, 
V. Petkevičius, R. Otto, K. Balčiū
nas, J. Baužys, V. Danyla, J. Griga
lius, J. Lazdauskas, L. Norvaiša,
P. Pekarskas, Pr. Puškorius, Alb. 
Artičkonis, K. R. Poškus, V. D. Paš- 
kovičius, O. Kerevičius, E. Šimai- 

Jis nuoširdžiai dalyvauja para
pijiečių šeimos šventėse — liūdi 
su liūdinčiais, džiaugiasi su be
sidžiaugiančiais. Yra žmonių 
mylimas ir branginamas, kaip 
daug reikšmingų darbų atlikusi 
asmenybė lietuvių visuomenei. 
Jo veikla buvo ir aukštesnių 
autoritetų pastebėta. 1981 m. 
britų imperijos karalienė Elz
bieta II Naujųjų metų aktu ap
dovanojo ordinu, kuris vadina
mas Most Excellent Order of 
British Empire — sutrumpintai 
M.B.E., o 1982 m. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II pakėlė jį į pre
latus.

Lietuvybės išlaikymo prasme 
svarbiausias prel. P. Butkaus 
darbas — įsteigimas lietuviškos 
sekmadienio mokyklos 1950 m. 
Be pertraukos per 38 metus jis 
ja rūpinasi: susiranda sau tal
kininkų mokytojų, suranda jai 
patalpas ir suburia mokinius 
asmeniškais kontaktais ir pa
moksluose ragindamas tėvus 
leisti vaikus į tą mokyklą. Pa
stoviai dirbdama, ta mokykla 
yra neišsenkantis lietuvybės 
šaltinėlis.

Prel. Petras Butkus savo re
ligine ir tautine veikla ne
atskiriamai sutapo su Australi
jos, o ypač Sydnėjaus, lietuviais. 
Su jo asmeniu yra surišta dide
lė dalis Sydnėjaus lietuvių isto
rijos, kurios kai kurie momen
tai buvo ir čia papasakoti.

tienė, J. Rimkus, J. Vyšniauskas, 
dr. A. Josiukas, K. Megne, L. Kon- 
gats, E. Dambriūnas, A. Dambriū- 
nas, A. Bartkus, E. Jokubilius, A. 
Stankaitis, St. Juozapavičius, G. 
Kaptein, J. Cibas, dr. P. J. Bagdas, 
E. Docienė, J. Čialka, E. Grybaitis, 
B. Gylys, E. R. Stravinskas, J. Kalei- 
nikas, G. L. Kalinaukas, S. S. Nau
jokaičiai, G. Lingaitis, V. Petraus
kas. G. Liguckaitė, A. Kemežytė, S. 
Pikūnas, J. Burhschat, L. T. Macas, 
M. Macas, Eug. Avižius, M. Račys, 
M. Urbonas. Už dvejus metus rė
mėjo prenumeratą atsiuntė: A. 
Vanagas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$70: Pr. Basys; $60: J. J. Ignatavi

čius; $50: J. Pužas, V. Macas; $44: 
K. Dulevičius; $37: A. Dombra; $36: 
Alb. Melvydas; $35: O. Urnavičius; 
$32: E. Bartminas, A. Zubrickas, 
St. Naikauskas; $30: V. Pleskus, 
dr. A. Pacevičius, M. Petronis, E. 
Zakaras, J. Lelis, J. Bubnys, A. Mi
niota, K. Astravas, dr. A. Dailydė, 
M. Grincevičius, E. G. Kuchalskis, 
V. E. Sakas, R. Stepolaitis, Pr. Sa
kalas, A. Žiobakas, V. Mickus, D. 
Ramelis, A. Šalna, E. O. Holmes,
J. Zaleskis, H. V. Vaitaitis, R. Vaš- 
tokas, P. Žemaitis, J. Romikaitis, 
kun. J. Pragulbickas, Z. Pulianaus- 
kas, V. Meilus, J. Aukštakalnis, 
F. V. Buttinger, K. Dubauskas, V. 
Driaunevičius, A. Žebertavičius, 
M. Gudjurgis, A. J. Norkevičius, B. 
Putna, J. Mikonis, dr. J. N. Dėdi
nas, Br. Venslovas, V. Svirplys, R. 
Hermann, Br. Stasiulis, J. Vaičiu
lis, A. Čerškus, P. Čiurplys, L. Pau
lauskas, St. Sinkevičius, V. Pleč
kaitis, dr. T. Vyšniauskas, B. Paku
lis, S. Girčienė.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką. Taip pat dėkojame atsiun- 
tusiems už loterijos bilietėlius 
didesnes sumas.

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša
knygas bei žurnalus 

A. Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412
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Jemeno 450.000 tonų tanklaivis “Safer” (dešinėje) perkrauna naftos 
3,000,000 statinių į japonų “Kawasaki” tanklaivį

Arabiško miesto naktys
K, ASTRAVAS

Kiekvienas egzotinių kraš
tų miestas turi ką nors charak
teringo patraukti pravažiuo
jančio keleivio dėmesį. Aš jau 
du mėnesiai kaip gyvenu Sa
na’a mieste - šiaurinio Jeme
no, ar oficialiai vadinamo Ye
men Arab Republic sostinėje. 
Miestas įdomus savo istorija, 
žmonėmis, geografine padė
timi ir maloniausiu klimatu, 
kokį savo gyvenime esu pa
tyręs.

Sana’a miesto įkūrėju yra 
laikomas Nojaus sūnus Sia
mas. Mareb miestas prieš 3- 
4,000 metų buvo karalienės 
Šėbos sostinė. Čia gyveno ka
ralius Saliamonas. Karalie
nė Šėba netoli Mareb miesto 
pastatė vandens užtvanką. 
Drėkinama provincija klestė
jo žemės ūkiu. Prieš pat Kris
taus gimimą, nuo lietaus paki
lęs vanduo, pralaužė užtvanką 
ir apie 20 metrų aukščio van
dens banga sunaikino derlin- 
giausį slėnį su žmonėmis ir gy
vuliais. Mareb kultūra buvo 
sunaikinta. Išlikę gyvi traukė 
link Baghdado, Persijos, Siri
jos, Palestinos, Europos, Ethio- 
pijos ir kitų kraštų, nešdami su 
savim, šio krašto aukštą civili
zaciją ir kultūrą.

Aš greit pripratau prie šių 
žmonių; jie manim pasitiki ir 
mane gerbia, esu čia apsaugoti 
jų interesus. Aš ilgai vakaroju 
naktimis, rašydamas asmeni
nius laiškus, skaitydamas kny
gas patogioje viloje. Mano nuo
mojamą vilą supa 3 metrų 
aukštumo mūrinė siena. Į ją 
galima patekti per vartus su 
geležinėn, ornamentais pa
puoštom, durim. Siaurą aplink 
namą kiemą puošia krūmai, gė
lės ir vijokliai. Prieš namo 
duris yra didelė marmuru grįs
ta veranda. Pastatas, kaip ir 
dauguma Sana’a pastatų, yra 
iš kelių spalvų tašyto granito 
blokų. Jemeno gyventojai jau 
2-3,000 metų stato namus iš 
akmens. Jie yra pasaulio ge
riausi akmens tašytojai, ir 
pastatas, kuriame aš gyvenu, 
dar tik 3 metų senumo lengvai 
pasieks 3,000 metų amžių.

Jau vėlyva naktis. Apsup
tas mūro tvoros ir geležinių 
durų, jaučiuosiu laisvas sa
vame pasaulyje ir saugus nuo 
smalsių akių. Mane stebi dide
lės akies formos virš durų ap
šviestas arabiškas vitražas. 
Stiklo rėmai sudaro įrašą “Alah 
Akkbar”, tai reiškia “Dievas 
yra Galingas”. Šiais žodžiais 
prasideda korano pirmas sky
rius, ir jis yra musulmonų ko
vos šūkis.

Jau arti vidurnakčio. Leng
vas vėjas seniai nutilo, nešda
mas iš kalnų į miestą dykumos 
smėlį. Pamažu prasideda lau
ke šunų koncertas. Jie loja pa
mažu ne iš reikalo, bet gal iš 
nuobodumo paveikti nakties 
tylos ir mėnulio šviesos. Čia 
pat gatvės kampiniame name, 
gyvenančio aukšto rango gene
rolo, variniu balsu lojantis 
šuo primena Lietuvoje paliktos 
tėviškės šunį. Tėviškę išardė 
buldozeriais, žmones suvarė į 

elgetynus, vargšai šunes taip 
pat neteko šeimininkų ir so
dybų.

Po vidurnakčio lygiai kaip 
tėviškėje užgieda Sana’a mies
to gaidžiai. Šunes ir gaidžiai 
duoda šiam miestui įdomų nak
ties charakterį.

Po pirmos valandos nakties 
pusiau tyliu balsu muzaninas 
iš prie pat kalnų mečetės (Mos
que Maschee) minareto dienos 
pirmą kartą šaukia maldai. Jis 
tą daro penkis kartus per die
ną. Netrukus kitų mečečių mu- 
zaninai atsiliepia ne per gar
siai, nenorėdami išbudinti 
miegančių, o tik priminti, kad 
Alahas yra galingas. Aš greitai 
einu gulti ir giliai užmiegu.

* * *
“Alah Akkbar ...” galingu 

balsu suvirpa žemas gilus bal
sas čia pat nuo minaretės. 
. . . Dievas yra galingas, aš 
liudiju, kad jis yra vienas Die
vas su savo pranašu Mohame- 
du ...” Šis maldos šaukimas 
jau aidi Sana’a mieste 12 šimt
mečių. Islamo religija yra jų 
kultūros dalis, taip pat dalis 
gyvenimo.

Pabudęs klausausi šaukimo 
maldai. Vėl atbunda šunes sa
vo lojimu. Diena brėkšta, visur 
gieda gaidžiai, ir kiemo me
džiuose čiulba paukščiai. Ly
giai šeštą valandą gatvėje pa
sigirsta žmonių galingi šūka
vimai. Tai skamba kariuome
nės įgulų, išvestų į miesto gat
ves, rytmetinė mankštos ko
manda. Miestas keliasi, keliuo- 
siu ir aš, geriu arabišką kavą 
ii- rengiuosi į darbą.

Lietuvos vyskupai 
lankėsi pas popiežių

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
duoti savo užsienio pasus ir 
Religinių reikalų tarybos pa
reigūnams suteikti žinias apie 
susitikimus su popiežium. Tą 
pačią dieną 4 v.p.p. jie atvyko 
Lietuvon ir pasiekė namus se
kančią dieną.

“L’Osservatore Romano” ba
landžio 28 d. laidoje paskel
bė, kad Šv. Tėvas priėmė 
arkiv. L. Povilonio atsistaty
dinimą iš pareigų dėl senatvės 
ir stokos sveikatos. Jo vieton 
Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštali
niu administratorium paskir
tas vysk. Juozas Preįkšas, o pa
galbininku pasilieka vysk. Vla
das Michelevičius. Taipgi bu
vo pranešta, kad Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
ku išrinktas vysk. Vincentas 
Sladkevičius. Tai asmuo, ku
riam komunistinė valdžia ne
leido 21 m. eiti Kaišiadorių 
vyskupijos ganytojo pareigų. 
Tik prieš 6 m. jam vėl buvo leis
ta valdyti Kaišiadorių vysku
piją.

“H Messagiero” dienraštis 
balandžio 28 d. laidoje spėlio
ja, kad ir vysk. J. Steponavi
čius greitu laiku galės atvykti 
Vatikanan pas Šv. Tėvą, nors 
1967 m. buyp pašalintas iš par
eigų ir jų dar negali eiti.

AR JAU ATIDAVEI SAVO AUKĄ

VIII TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTEI PAREMTI?

Jeigu dar neatidavei, tai prašome Jūsų aukos. 
Čekius rašyti ir juos siųsti sekančiu adresu:

Tautinių šokių šventės lėšos, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Už aukas išduodame kvitus atleidimui nuo pajamų 
mokesčių. Visos aukos bus skelbiamos “Tėviškės 
žiburiuose”.

Lėšoms telkti komisija Kanadoje



Autorius dr. BRONIUS POVILAITIS

“Lietuvos žemės ūkis 1918-1940”

Daugiau apie musų tautodailę
Okupuotoj Lietuvoj išleistos naujos knygos
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□ KlllTKIffiJE VEIKLOJE

V. SONDA

Dr. B. Povilaičio knyga pasi
rodė prieš porą mėnesių. Auto
rius išsamiai paliečia trumpą, 
vos 22 metus trukusį nepri
klausomybės laikotarpį. Isto
riškai žvelgiant tai labai trum
pas laiko tarpas, bet lietu
viams jis yra labai svarbus. 
Jis išjudino tautą ir pastūmė
jo ją progreso keliu. Tai labai 
ryškiai pajuto kaimas. Po I D. 
karo viskas buvo nualinta, net 
miestams trūko duonos. Po 20 
metų išaugo milžiniška žemės 
ūkio produktų pramonė ir di
delis jų perteklius ėjo eks
portui, nešdamas valstybei 
milijonus pajamų.

Šis šviesus laikotarpis lau
kė autoriaus plunksnos, kad jį 
aprašytų, kad viską uždoku- 
mentuotų knygos puslapiuose, 
kad liktų, tarytum paminklas, 
liudijantis didelį laisvo lie
tuvio ūkininko kūrybingumą ir 
darbštumą. Dr. Br. Povilaitis 
visa tai labai gerai atliko. Jam 
kainavo daug darbo ir lėšų, 
nes teko surankioti medžiagą 
ir statistikas išmėtytas per 
visą kontinentą archyvuose, 
bibliotekose ir pas pavienius 
asmenis.

Stambios 367 puslapių kny
gos turinys paskirstytas į 15 
skyrių. Autorius pradeda su 
pirmu skyriumi nuo Lietuvos 
geografinės apybraižos ir bai
gia 15 skyriumi su knygos lei
dimo rėmėjų sąrašu. Įdomus 
skyrius apie žemės valdymo 
santykius praeityje, taip pat 
plačiai paliesta 1922 metų že
mės reforma. Didžiausia kny
gos dalis, kaip ir tiko, skirta 
laukų ir gyvulių ūkiams. Čia 
autorius pateikia daug statis
tinių duomenų. Ištisa eilė len

“Aukštadvaris” Hamiltone
Kaip aukurietei, man visuo

met yra didelė šventė pamaty
ti scenoje naują veikalą. Ypač, 
kad šis veikalas buvo sureži
suotas kūrybingos “Aukuro” 
režisierės Elenos Dauguviety- 
tės-Kudabienės, talkininkau
jant “Aitvaro” vadovei Aldo
nai Dargytei-Byszkiewicz. Ait- 
variečiams pavyko sukurti gy
vus žmones, gyvą dramos veiks
mą, tikrus dramos personažus. 
Pajėgių aktorių ansamblis nu
lėmė spektaklio pasisekimą. 
Džiugu, kad Toronto “Aitvaras” 
turi aktorių pasirinkimą ir 
jiems iš Hamiltono skolintis 
nereikia.

Sakoma, kad spektaklio sėk
mė ar nesėkmė užgimsta pasi
renkant veikalą. Taip pat su
pratau, kad rolių pasiskirsty
mas buvo padarytas abiejų va
dovių nuožiūra. Ypač pagrindi
nių vaidmenų atlikėjams pavy
ko įsigyventi į sodrius cha
rakterius.

Vytauto Alanto “Aukštadva
ris” intriguojantis ir tikrai 
nenuobodus. Žiūrovų akyse 
skleidėsi margas pasakiškas 
ir tikroviškas pasaulis. Vis 
nekantraudami laukėme se
kančio veiksmo. Žinoma, net ir 
gerai surežisuotame-paruošta- 
me veikale yra vietos augimui. 
Su kiekvienu pastatymu veika
las sklandžiau atliekamas.

Aldona Dargytė-Byszkievvicz 
vaidino Mortą Žymantienę. Ši 
aktorė įsigilino į šios stiprios 
moters-dvarinininkės vidaus 
pasaulį, ir žavėjo žiūrovą. Al
dona Dargytė tikrai pajėgė 
likti sunkią rolę. 

telių, žemėlapių, nuotraukų. 
Tolimesniuose skyriuose išsa
miai aprašytos žemės ūkio 
institucijos, kaip Ž. ū. minis
terija, Ž. ū. rūmai, Ž. ū. akade
mija, tyrimo įstaiga ir įvairių 
šakų organizacijos. Duota ne
mažai vietos ekonominėms or
ganizacijoms: Lietūkiui, Pie- 
nocentrui, Maistui, Linui, Liet, 
cukrui ir Sodybai.

Knygos gale duota santrauka 
anglų kalba tiems, kurie lietu
viškai neskaito.

Charakteringa autoriui, kad 
jis tylomis praeina pro asme
nis, kurie vadovavo instituci
joms ir ekonominėms organi
zacijoms. Gal taip jo elgtasi 
dėl kuklumo ar bijota sukelti 
kontraversinių ginčų.

Knygai išleisti buvo sudary
tas specialus fondas, kuriam 
iš anksto buvo renkami pinigai 
ar pasižadėjimai. Vis dėlto ga
lutinis knygos leidimo rūpes
tis gulė ant M. Povilaitienės 
pečių, kuri tą naštą išnešė iki 
galo, ir knyga išvydo dienos 
šviesą.

Retas kuris iš mūsų išeivių 
neaplankė Lietuvos. Vežė ir 
savo atžalyną, bet ten jie ma
tė tik sovietinę Lietuvą su kilo
metriniais kolūkiais, sovieti
niais ūkiais, su mažais kaime
liais — kolūkiečių gyvenvietė
mis.

Mums brangią nepriklau
somybės laikų Lietuvą aplan
kyti, pasigrožėti jos augimu 
galime tik skaitydami Br. Po
vilaičio knygą “Lietuvos že
mės ūkis 1918-1940”.

Bronius Povilaitis, LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Išleido 
Dr. Br. Povilaičio knygos leidi
mo fondas, 1988 m. Torontas.

Jaunoji Irena Žymantienė 
(Aldona Totoraitienė), mylimo 
vyro išlepinta gėlė, žavėjo mus 
savo grakštumu, lengvais jude
siais ir švelnumu. Ypač buvo 
stipri III-čiame veiksme, ne 
vieną žiūrovą pravirkdė.

Netrūko spalvų ir kitiems 
personažams. Vincas Žyman
tas - Irenos vyras (Algirdas 
Kynas), gražaus balso, aiškios 
tarsenos, pirmą kartą debiuta
vo, kruopščiai atlikdamas Žy
manto vaidmenį. Sveikiname ir 
džiaugiamės matydami naujus 
veidus mūsų scenoje.

Daktaras Petras Jurkšys (Ste
pas Ramanauskas) ne vieną 
žiūrovą sužavėjo. Iš šio akto
riaus įprasta laukti gilaus 
charakterio vaidmens atli
kimo.

Viktoras Jackūnas (Vytautas 
Štuikys), visa širdimi atsida
vęs teatrui, savo vaidmenį at
liko be priekaištų. Patirtis, 
laisvumas scenoje, aiškus ir 
ryškus charakterio išvystymas. 
Kiekvienoje rolėje jis suranda 
ką nors naujo-orginalaus.

Kaip galima nesustoti prie 
Mykolo Žymanto (Benius Tar
vydas). Laisvas judesiuose, vi
sapusiškai pasitikintis savimi. 
Jo scenos patrauklios, ypač 
dialogas su senąją Žyman
tiene.

Izidorius Jackūnas (Vytautas 
Taseckas) mus sužavėjo savo 
nuoširdumu. Jo žodžiai skam
bėjo paprastai, įtikinančiai.

Taip pat savo vaidmenį pui
kiai atliko Julė Lapėnaitė (La
na Vytė-Vaidilienė), labai gai
la, kad rolė buvo nedidelė, nors

JURGIS GIMBUTAS

Išeivijoje turime Tautodai
lės institutą, Kaziuko muges, 
visokias metines lietuvių die
nas, kur parodoma ir pardavi
nėjama tautodailės dirbinių. 
Jų gaminama išeivijoje ir vis 
daugiau parvežama iš Lietu
vos. Tenai beveik kasmet pasi
rodo knygų tautodailės (tenai 
populiaresnis liaudies meno 
vardas) klausimais. Prieš dve
jus metus panagrinėjau “Tė
viškės žiburiuose” (1986 m. 
nr. 7) dvi Juozo Kudirkos su
darytas knygas. Dabar kalbėsi
me apie dvi naujesnes, J. Ku
dirkos ir F. Marcinko. Bet pir
ma trumpai pažvelgsime į tau
todailės ugdymą praeityje.

Savamoksliai menininkai
Lietuvos kaimuose buvo ži

nomi meistrai — drožėjai, dai
lidės, dievdirbiai, audėjos. 
Liaudies menininko ir tauto
dailės terminai yra spaudos ir 
knygų padariniai. Naujausią 
apybraižą teikia Klemensas 
Čerbulėnas (1912-1986) “Tary
bų Lietuvos enciklopedijos” 
II tome (1986 m.): “Liaudies 
dailė, liaudies meno šaka — 
savamokslių liaudies meistrų 
sukurti vaizduojamosios dai
lės kūriniai ir taikomosios 
dailės dirbiniai.” Kitoje tos 
enciklopedijos vietoje rašo
ma apie “Tiražinius dailės 
dirbinius” — daug vienodų, 
gaminamų įmonėse. Kaimų ar 
miestelių savamoksliai meni
ninkai seniau galėdavo par
duoti savo dirbinius turguose 
arba pagal asmeniškus užsa
kymus, pvz. kryžių ar koplytė
lių, o taip pat audinių ir puoš
nių namų apyvokos daiktų. Ne
priklausomoje Lietuvoje tąja 
meno šaka ėmė rūpintis Žemės 
ūkio rūmų namų pramonės 
skyrius, o nuo 1930 m. Kaune 
įsteigta kooperatyvinė “Mar
ginių” bendrovė “liaudies me
nui ir namų pramonei remti” 
(žr. LE XVII, p. 303). Netrukus 
“Marginiai” turėjo krautuves 
Kaune, Šiauliuose ir trumpai 
Vilniuje. Buvo pagerintos są
lygos kaimiškos tautodailės 
audiniams, keramikai, droži
niams parduoti, parodyti juos 
parodose Lietuvoje ir užsie
niuose, o taip pat eksportuo
ti. Jau tada buvo pasižymėję 
žemaičiai medžio drožėjai P. 
Kalenda (“Vargo mokykla” pa
gal P. Rimšos skulptūrą), I. 
Laurinkus (“Palangos Juzė”), 
žaislų tekintojas Smoličius.

veikale tiek daug apie ją kal
bama.

Džiugu, kad Notoras (Petras 
Imbrasas) ir jaunas Arvydas 
Slabosevičius nepabūgo ne
lengvo aktoriaus darbo. Žiū
rovą ne tik maloniai nuteikė 
gerai paruoštas ir kūrybiškai 
sambūrio atliktas spektaklis, 
bet kerėjo ir puikios dailinin
kės Aldonos Totoraitienės de
koracijos. Dvigubas talentas. 
Sveikintina!

Teatro mylėtojų susidomėji
mas suprantamas. Su šiuo 
spektakliu “Aitvaras” per
teikė ano gyvenimo vaizdą. 
“Aukštadvaris” paliko nepa
mirštamus prisiminimus. Tiek 
meilės, darbo ir pasišventi
mo! Linkime su šiuo veikalu 
sėkmingai apkeliauti kitas 
lietuvių kolonijas. Gero vėjo!

Aukurietė

Dail. EDITA NAZARAITĖ prie savo naujų darbų “Fantazijos Rocky kalnų tema”. Jie buvo rodomi dailininkės 
parodoje balandžio 2-28 d.d. Centrinėje Edmontono bibliotekoje - Foyer galerijoje

Naudinga kultūros 
istorijai knyga

Sovietinėje Lietuvoje tą dar
bą kitais būdais tęsia “Dailės” 
kombinato įmonės ir krautu
vės, dailės mugės ir nuo 1966 
metų Liaudies meno draugija, 
kurios istorijai skiriama čia 
aptariama knyga: “Liaudies 
meno draugija”. Jos autorius 
Feliksas Marcinkas dar ne
įtrauktas enciklopedijon, tai, 
matyt, jaunas žmogus. Knygą 
išleido Lietuvos TSR Liaudies 
meno draugija ir Mokslinis- 
metodinis kultūros centras 
Vilniuje 1986 metų pabaigoje, 
140 p., tiražas 3000, kaina 75 
kapeikos. Recenzavo: LKP CK 
kultūros skyriaus dailės sek
toriaus vedėjas Albertas Vai
dila ir mokslų kandidatai Alė 
Počiulpaitė, Vacys Milius. 
Kaip pati draugija, taip ir toji 
knyga yra komunistų partijos 
kontrolėje, tačiau čia skelbia
ma medžiaga galės būti nau
dinga ir kultūros istorijai. 
Bibliografinė metrika teigia: 
“Knygoje nušviečiamos LTSR 
liaudies meno draugijos įkū
rimo aplinkybės ..., apžvel
giamos liaudies ir saviveikli
nės dailės parodos. Leidinys 
iliustruotas liaudies meistrų 
kūrinių nuotraukomis”.

Pradedama žinomuoju M. K. 
Čiurlionio pasisakymu: “Tau
tiškoji dailė turi ypatingai 
didelę svarbą kultūriškame 
kiekvienos tautos išsilavini
me ... O ji turi būti mūsų 
dailės pamatas, iš jos turi pa
kilti savotiškas lietuvių sti
lius . . Pratarmėje pakar
totas Lenino posakis “Menas 
priklauso liaudžiai”, o galė
tų būti: Menas niekam nepri
klauso, arba — priklauso vi
siems, kas juo domisi ir įsigy
ja kūrinių ar pasižiūri muzie
juose. 1900-1941 m. keturde- 
šimtmetis suglaustas į penkis 
puslapius. Toliau smulkiai 
nagrinėjami darbai ir įvykiai 
po 1959 metų, kada Lietuvo
je buvo užregistruota 11,050 
meno kolektyvų, bet daug ma
žiau, apie 6000 liaudies meist
rų ir saviveiklininkų. 1966.
l. 11 LTSR kultūros ministe
rija nutarė “visuomeniniais 
pagrindais įkurti LTSR liau
dies meno draugiją”. Ministe
rijoje paruošti įstatai skelbė, 
kad “draugija yra savanoriška, 
masinė visuomeninė organiza
cija, jungianti liaudies meno 
darbuotojus ir visų šakų ir 
žanrų saviveiklinius meno ko
lektyvus. Draugijos tikslas 
— vadovauti socialistinio liau
dies mėno plėtotei”. Taip ban
dyta reglamentuoti, apifor
minti ir susocialistinti tau
todailės kūrėjus. Po dviejų 
metų kultūros ministerija nu
tarė pertvarkyti draugijos 
veiklą, apribojant ją liaudies 
daile. Knygoje skaitome, kad 
toji draugija yra “ūkiskaitinė 
organizacija”, narių stojama
sis mokestis 5 rubliai, meti
nis — po 3 rublius. Draugija 
padalinta į penkias zonas: 
Vilniaus, Kauno, Žemaitijos, 
Panevėžio ir Šiaulių. Narių 
skaičius augo nuo 1076 (1968
m. ) iki 2541 (1985 m.), o tuo lai
ku buvę 6000-7000 “liaudies 
meistrų”. Tad daugiau negu 
pusė jų nenorėjo jungtis į par
tijos kontroliuojamą draugiją, 
nors ji, atrodo, galėjo pagel
bėti materialiai. Jaunų, iki 35 
metų amžiaus, draugijos na

rių buvo 458, beveik penkta
dalis visų.

Toliau skaitant šią tvarkin
gai paruoštą ir gražiai išleis
tą knygutę (formatas mažas, 13 
x 17 cm), randama tokių miglų: 
“Draugijos ... sėkmė plėto
jant ir vystant tarybinę lietu
vių liaudies ir saviveiklinę 
dailę pagal marksistinės-leni- 
ninstinės estetikos principus 
tiesiogiai priklauso nuo orga
nizacinio darbo kokybės”. Ne
gi siekiama politiškai pagrįs
tos estetikos ir kokia ji tu
rėtų būti? Knyga užbaigiama 
vertingais sąrašais: draugijos 
garbės narių (14), premijų lau
reatų (1976-1985 m., po 3-6 kas
met), parodų (1966-1985 m. iš 
viso 52).

Vertas dėmesio leidinys
Antroji mūsų dėmesį patrau

kusi knyga yra moksliškesnis 
Juozo Kudirkos veikalas “Lie
tuvių liaudies meno šaltiniai” 
(publikacijų apžvalga), Kau
nas, “Šviesa”, 1986, 136 p., ti
ražas 2000, kaina 90 kapeikų. 
Recenzavo: J. Klimavičius ir 
moklsų kandidatai V. Milius, 
V. Rimkus. Bibliografinė met
rika informuoja: “Knyga supa
žindina su XIX-XX a. paskelb
tais lietuvių liaudies meno 
šaltiniais: atskirais leidi
niais — albumais, knygomis, 
muziejų ir parodų katalogais, 
taip pat publikacijomis, pasi
rodžiusiomis įvairiuose rinki
niuose bei periodikoje”. Išsa
mus įvadas (p. 9-21) nagrinėja 
užuominas ar veikalus apie lie
tuvių tautodailę nuo XVIII am
žiaus. Suminėti atitinkamų pa
rodų užsieniuose katalogai 
tarp 1900-1935 metų. Ilgiau 
sustota ties tyrinėjimais XIX- 
XX amžių sandūroje, vėliau 
Lietuvos Žemės ūkio rūmų iš
leistais “Sodžiaus meno” al
bumais (P. Galaunės ir A. ir A. 
Tamošaičių iniciatyva 1931- 
1939 metais). Daug reikšmės 
skiriama išties monumenta
liai “Lietuvių liaudies meno” 
15-kos albumų serijai, išleis
tai Vilniuje 1956-1974 metais 
(žr. LE 37 t., p. 339). Disku
tuojamas tradicinio liaudies 
meno ir profesionaliosios dai
lės sąlytis.

J. Kudirka tematiškai sugru
pavo 404 publikacijų aprašus 
“Dalykinėje rodyklėje” (p. 119- 
126) šitaip: Bendri dalykai. 
Įvairūs dirbiniai. Architek
tūra. Smulkioji architektūra, 
skulptūra (čia pateko krikštai, 
kryžiai, koplytėlės). Baldai. 
Smulkūs medžio dirbiniai. Au
diniai. Drabužiai. Rankdar
biai. Metalo ir gintaro dirbi
niai. Molio dirbiniai. Tapyba, 
grafika, karpiniai. Išspausdin
ta gausi kūrėjų (menininkų) 
pavardžių rodyklė, apie 260, 
įskaitant ir seniau gyvenusius. 
Literatūros autorių rodyklėje 
randame šias mūsų išeivijos 
pavardes: J. Baltrušaitis, M. 
Gimbutienė, V. Jungfer, Ig. 
Končius, A. Rūkštelė, J. Šla
pelis, A. Tamošaitienė, A. Ta
mošaitis, V. St.-Vydūnas. Vir
šelių įklijose žemėlapiai rodo 
etnografines liaudies meno 
sritis: žemaičių, aukštaičių, 
suvalkiečių (zanavykų ir kap
sų), dzūkų. Parodyti 20-ties 
muziejų centrai su jų aptar
naujamais plotais. Juozo Ku
dirkos veikalas palengvins bet 
kokias studijas lietuvių tau
todailės klausimais.

Paskutinis Broniaus Kviklio 
Lietuvos šventovių serijos tomas 
“Kaišiadorių vyskupija” jau at
spausdintas ir baigiamas įrišti. 
Sutiktuvės numatytos tradicinėje 
penktadienio vakaronėje Čikago
je, Jaunimo centro kavinėje, ge
gužės 13 d. Su knyga dalyvius su
pažindins kun. dr. Ignas Urbonas. 
Sutiktuves rengia Akademinis 
skautų sąjūdžio skyrius, kvies
damas tautiečius įsijungti į Bro
niaus Kviklio atlikto didžiulio 
darbo užbaigtuves.

JAV LB kultūros tarybos 1987 
m. $1.000 radijo premiją vertin
tojų komisija — Jonas Kavaliū
nas, Alfonsas Petrulis ir Juozas 
Stempužis paskyrė Romo Kezio 
vadovaujamam “Laisvės žibu
riui”, aptarnaujančiam Niujor
ko ir New Jersey valstijų lietu
vius. Premiją “Laisvės žiburiui” 
laimėjo paties vadovo Romo Ke
zio paruoštas vienos valandos 
reportažas, klausytojus supažin
dinęs su Lietuvos 600 metų sukak
ties iškilmėmis Romoje, popie
žiaus Jono Pauliaus II kalbų iš
traukomis bei kitais šio įspūdin
go minėjimo įrašais. Premijos 
mecenatas — JAV lietuvių fondas.

Lietuvių rašytojų draugija gar
bės nariu paskelbė poetą Bernar
dą Brazdžionį. Nutarimas padary
tas korespondenciniu draugijos 
narių balsavimu. B. Brazdžionis 
ilgus metus vadovavo Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybai, iš
leido vertingų poezijos rinkinių 
išeivijoje. Nors Lietuvoje jo ei
lėraščiai nespausdinami, bet jie 
ten persirašinėjami, skaitomi ir 
deklamuojami uždaruose rateliuo
se. Anksčiau Lietuvių rašytojų 
garbės nariais buvo paskelbti: 
Vytautas Alantas, Povilas Gau- 
čys, prancūzas prof. Georges Ma
tare, prel. dr. Juozas Prunskis, 
Stasys Santvaras ir dr. Jonas 
Zmuidzinas.

Sol. Gintarę Jautakaitę Čika
gos lietuviai pirmą kartą išgirs 
“Margučio” koncerte gegužės 22, 
sekmadienį, 3 v.p.p., didžiojoje 
Jaunimo centro salėje. Ji yra kau
nietė, dainavusi koncertuose, pati 
rašiusi dainas, Vilniaus jaunimo 
teatre atlikusi pagrindinį vaidme
nį Sauliaus Šaltenio, Leonido Ja- 
cinevičiaus ir kompozitoriaus 
Giedriaus Kuprevičiaus operetėje 
“Ugnies medžioklė su varovais”. 
G. Jautakaitė ištekėjo už Mask
voje sutikto italų kilmės ameri
kiečio Tomo Lauritos, kuris dabar 
Yale universitete studijuoja vers
lo administraciją. Sol. G. Jauta- 
kaitę-Lauritą surado ir koncertui 
pakvietė “Margučio” vadovas P. 
Petrulis.

Tautos dainiaus Maironio 125 
metų gimimo sukakties minėjimą 
Čikagos ir apylinkių lietuviams 
balandžio 10 d. didžiojoje Jau
nimo centro salėje surengė vy
riausioji korporacijos “Neo-Li- 
tuania” valdyba: pirm. A. Gulbi
nienė, vicepirm. J. Lendraitis, 
vicepirmininkė kultūros reika
lams V. Jonušienė, ižd. A. Au- 
gaitis ir narys specialiems reika
lams V. Mažeika. Minėjimui vado
vavo pranešėja Vida Jonušienė, 
pagrindiniam žodžiui pakvietusi 
poetą Bernardą Brazdžionį. Pa
skaitininkas pabrėžė, kad Mairo
nis yra nusipelnęs laurų vainiko, 
nes jo poezija išliko gyva ne tik 
knygose, bet ir lietuvių širdyse. 
Vėlyvą 1987 m. rudenį jo 125-tų- 
jų gimimo metinių minėjimai pla
čiai nuskambėjo visoje Lietuvoje. 
Tai buvo tarsi antrasis Maironio 
gimimas, pralaužęs ankstesnius 
kompartijos varžtus, grąžinęs jam 
priklausantį tautos dainiaus var
dą. Tikrieji Maironio nuopelnai 
buvo atskleisti ne tik minėjimuo
se, bet ir spaudoje. Lig šiol mažą
ja raide rašytas Dievas dabar at
gavo didžiąją raidę Vilniuje iš
leistuose Maironio, Vinco Krėvės, 
Antano Vaičiulaičio raštuose. 
Paskaitininką B. Brazdžionį pa, 
keitė sol. Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, su pianisto Rober
to Mockaus palyda atlikusi pen
kias dainas: S. Šimkaus “Kur ba
kūžė samanota”, “Mano gimtinė”, 
B. Dvariono “Žvaigždutė”, Č. 
Sasnausko “Užmigo žemė” ir J. 
Gruodžio “Burtai”. Maironio ei
lėraščius deklamavo Indrė Toliu- 
šytė ir Daiva Vaitkevičiūtė-Mei- 
lienė. Buvo rodomos A. Kučo 
paruoštos Lietuvos vaizdų skaid
rės, skambant Maironio ir J. Nau
jalio dainom “Vasaros naktys” ir 
“Pavasaris”, juostelėn įrašytom 
Petro Bingelio vadovaujamo Kau
no choro. Minėjimas baigtas visų 
dalyvių sugiedota “Lietuva bran
gi”. Bronius Kviklys buvo suren
gęs Maironio raštų, nuotraukų, 
jam skirtų leidinių ir straipsnių 
parodą.

Vilniečiai turėjo retą progą su
sipažinti su senojo Vilniaus vaiz
dais, atstovaujančiais XIX š. pa
baigai ir XX š. pradžiai. Pirmųjų 
Vilniaus fotografų nuotraukų pa
rodą surengė Lietuvos istorijos ir 
etnografijos muziejus. Vilniaus 
miesto bei apylinkių praeities vaiz
dus ir gyvenimo akimirkas atsklei
dė iš jo fondų atrinktos nuotrau
kos.

Respublikinėje bibliotekoje 
Vilniuje kovo 16 d. buvo sureng
tas tradicinis trumpos novelės va
karas. Savo kūrinius skaitė prozi
ninkai — Z. Čepaitė, I. Gansi- 
niauskaitė, J. Glinskis, E. Igna
tavičius, V. Juknaitė, D. Mušins- 
kas, J. Skablauskaitė, S. Šalte
nis, B. Vilimaitė. Aktorius J. 
Šalkauskas programą papildė dr. 
V. Kudirkos satyra “Lietuvos 
tilto atsiminimai”.

Pjesių vaikams ir jaunimui kon
kursas, paskelbtas 1986 m., susi
laukė aštuoniolikos dalyvių, at
siuntusių 22 pjeses. Vertintojų 
komisija, vadovaujama Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos sekr. 
V. Martinkaus, pirmąją premiją 
paskyrė J. Glinskiui už dramą 
“Berniukų šokis”, dvi antrąsias 
— B. Vilimaitei (“Potvyniai ir 
atoslūgiai”) ir G. Butkui (“Skam
binimas liutnia po slyvos me
džiu”), dvi trečiąsias — D, Skuo- 
lytei (“Perpetuum mobile”) ir J. 
Montvilai (“Ieva”). Vertintojų 
komisija pasiūlė “Vyturio” leidyk
lai išleisti atskira knyga visas 
premijuotas pjeses ir J. Ivanaus
kaitės pjesę “Nežaiskite su mėnu
liu”.

Vilniaus fotografijos meno 
galerijoje buvo surengta senųjų 
Švedijos nuotraukų paroda “Lima 
nuo neatmenamų laikų”. Ją suor
ganizavo Švėnas Juhansonas, su
rinkęs senas nuotraukas iš šeimy
ninių albumų, atnaujinęs, paga
minęs iš rastų negatyvų. Rinki
nys pradedamas 1880 m. nuotrau
komis ir baigiamas prieš 50 metų 
darytomis. Nespalvotos nuotrau
kos atskleidžia nedidelio Limos 
miestelio ir jo apylinkės vaizdus 
prieš šimtą metų, leidžia susipa
žinti su gyventojų buitimi ir dar
bais. Istorinių nuotraukų paroda 
buvo rodyta daugelyje pasaulio 
šalių. .• r.-;

Prof. Jonas Švedas, “Lietu
vos” ansamblio ir konservatorijos 
liaudies instrumentų katedros 
įsteigėjas bei ilgametis vadovas, 
gimė 1908 m. spalio 9 d. Liepojo
je. Šiemet Lietuvoje minima jo 80 
metų gimimo sukaktis. Renginiai 
jau pradėti kovo 12 d. Vilniuje 
įvykusiu aukštesniųjų muzikos 
mokyklų liaudies instrumentų 
ansamblių konkursu, susilauku
siu trylikos dalyvių. Laureatais 
tapo Kauno J. Gruodžio ir Vil
niaus J. Tallat-Kelpšos muzikos 
mokyklų kanklininkės, tų mokyk
lų ir Klaipėdos S. Šimkaus mokyk
los akordeonistai, šiauliečiai ir 
vilniečiai birbynininkai. Konkur
sas liudija, kad auga gera pamai
na “Lietuvos” ansambliui ir kame
riniams kolektyvams.

Vilniaus herbo klausimą svars
tė kovo 16 d. posėdžiavusi Lie
tuvos heraldikos komisija. Posė
dyje nutarta, kad dailininkai, 
projektuojantys dabartinį Vilniaus 
miesto herbą, turi gerai išanali
zuoti istorinius šaltinius ir jais 
remtis. Vilniaus heraldika esanti 
gana sena — išliko net ir 1387 m. 
miesto antspaudas. Pasak komisi
jos, jo pagrindinis simbolis — vy
ras, nešantis ant pečių vaiką per 
vandenis. Esą tas simbolis vėliau 
buvo įvairiai perdirbinėjamas bei 
interpretuojamas. Komisija betgi 
nutyli, kad tą vyrą su vaiku ant 
pečių jau buvo įprasta laikyti šv. 
Kristupu. Keliems dailininkams 
pasiūlyta iki gegužės vidurio pa
ruošti išbaigtus Vilniaus miesto 
herbo projektus. Heraldikos ko
misija patvirtino 25 miestų her
bus: Alytaus, Druskininkų, Igna
linos, Joniškio, Kaišiadorių, Ku
piškio, Mažeikių, Molėtų, Nerin
gos, Pabradės, Palangos, Panevė
žio, Pasvalio, Plungės, Rumšiš
kių, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Šilu
tės, Širvintų, Tauragės, Utenos, 
Varėnos, Vilkaviškio ir Zarasų. 
Komisijos nuomone, dėl surastų 
naujų istorinių šaltinių ir dailinin
kų padarytų klaidų pataisų pra
šosi 21 miesto herbai — Anykščių, 
Ariogalos, Biržų, Gargždų, Jona
vos, Jurbarko, Kapsuko (Mari
jampolės), Kauno, Kėdainių, Kel
mės, Kernavės, Kybartų, Klaipė
dos, Kretingos, Lazdijų, Pakruo
jo, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, 
Telšių, Ukmergės. Posėdyje taipgi 
buvo svarstyta, kaip paspartinti 
naujųjų herbų projektų užsakymą.

V. Kst.
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RISI KĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

Kanados įvykiai

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

MOKA UŽ:
90 d. term, ind.................. 7'/2%

180-185 d. ter.ind................ 73/4%
1 metų term, indėlius........ 73/<%
2 metų term, indėlius........ 8 %
3 metų term, indėlius........ 8 %
1 metų GlC-met.patuk......... 9 %
2 metų GlC-met.palūk....... 91A%
3 metų GlC-met. palūk........ 91/z%
1 metųGIC-mėn.palūk....... 8'/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8 % 
RRSP-1 metųterm.ind........ 9 %
RRSP-2 metų term.ind........ 91/«%
RRSP-3 metų term.ind........ 91/2%
Specialią taup. s-tą........... 71/2%
Taupomąją sąskaitą ......... 6 %
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 71/2%
Kasd.pal. čekių sąsk.iki.... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ..................... 101/4%
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 morgičius 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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Lid. _

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybe visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

ANTANAS GENYS

BLOOR ir SHAVER 
- 50 pėdų priekis, tri
jų miegamųjų viena
aukštis namas, atski
ras garažas. Kaina - 
$265,000.

CENTRAL ETOBI
COKE - dviejų aukš
tų, 3 miegamųjų bu
tas (condo.) atskira 
skalbykla, išėjimas. 
Kaina-$153,900.

CLOVERDALE MALL 
- 3 miegamųjų, atski
ras vienaaukštis na
mas, įrengtas rūsys, 
du židiniai atskiras ga
ražas. Kaina - $255,000.

RF/VIEK professionals inc. Realtor

an independent member broker

1 east mall crescent 
etoblcoke, Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Rūgščių lietaus ir laisvos pre
kybos problemas ministeris 
pirm. B. Mulroney palietė ir 
savo kalboje JAV kongreso na
riams. Jis tapo antruoju Kana
dos ministeriu pirmininku, pa
kviestu tarti žodį JAV kongre
se. Pirmuosius ledus 1977 m. 
buvo pralaužęs P. E. Trudeau. 
Savo kalboje ministeris pirm. 
B. Mulroney teisingai pabrėžė, 
kad nuo pramonės dūmų sukel
to lietaus kenčia abi kaimy
ninės šalys, nes tas lietus ne
pripažįsta JAV ir Kanados sie
nų. Esą Kanada savųjų rūgšių 
lietų pusiau sumažins iki 1994 
m. Reikėtų rimčiau pajudėti 
ir Amerikai. Laisvai prekybai 
buvo skirta taikli ministerio 
pirm. B. Mulronio pastaba, kad 
Kanada jau ir dabar yra di
džiausias prekybinis JAV par
tneris. Logika diktuoja plės
ti prekybą, nes ji yra naudin
ga abiejų kraštų ekonomijai. 
Jungtiniame JAV kongreso po
sėdyje šiltai buvo sutikta Ka
nados ministerio pirm. B. Mul
ronio kalba, objektyviai palie
tusi abiejų valstybių intere
sus. Deja, jungtinį JAV kongre
so posėdį daug narių ignoravo. 
Pasiklausyti svečio iš Kana
dos susirinko tik aštuntadalis 
atstovų rūmų narių ir ketvirta
dalis senatorių.

Viešnagės metu Vašingtone 
Kanados ministeris pirm. B. 
Mulroney su JAV viceprez. G. 
Bushu atidengė kertinį nau
josios Kanados ambasados 
akmenį. Ji statoma pagrindi
nėje svečiams ir paradams 
naudojamoje Pensilvanijos alė
joje. Ambasadai 1984 m. buvo 
numatyta išleisti $28 milijo
nus, bet dabar išlaidos jau 
pasiekė $82 milijonus, įskai
tant baldus, neperšaunamus 
pastato langus bei kitus spe
cialius įrenginius. Naujoji 
Kanados ambasada Vašingto
ne buvo suplanuota dar mi
nisterio pirm. P. E. Trudeau 
valdymo laikotarpyje. Tada 
opozicijoje buvę konservato
riai reiškė protestą per dide
lėms išlaidoms ir pasirinktam 
architektui A. Ericksonui, ku
ris yra artimas P. E. Trudeau 
bičiulis. Mat į baigminį kon
kursą pateko penkių architek
tų paruošti projektai, o ver
tintojų komisija pasirinko A. 
Ericksoną. Ambasados tarnau
tojai į naują pastatą persikels 
sekančiais metais. Jau dabar 
pasigirsta protesto balsų, nes 
šiuo metu jie gyvena nuo Kana
dos ambasados toliau esan
čiuose butuose, o dabar turės 
apsigyventi naujosios amba
sados pastate, kuris yra toli 
nuo parduotuvių ir restoranų.

Ministerio pirm. B. Mulro
nio apsilankymas Vašingto
ne beveik sutapo su Kanados 
liberalų partijoje prasidėju
siu nesutarimu dėl jų dabar
tinio vado J. Turnerio. Daug 
kam atrodo, kad liberalų par
tiją suskaldė 22 liberalai par
lamentarai, pareikalavę J. Tur
nerio pasitraukimo ir naujo va
do rinkimų. Oficialiai kalba
ma, kad nesutarimus užbaigė 
J. Turnerio atsisakymas pasi
traukti, bet jis atsisakė ir lig 
šiol pagrindinių lėšų teikė
ju buvusio senatoriaus Piet
ro Rizzųto paslaugų. Pastara
sis, atrodo, buvo pagrindinis 
J. Turnerio priešas, turintis 
nemažai savo šalininkų, kurie 
turbūt taip pat nenori J. Tur

nerio vadovybės. Šis inciden
tas turėtų gerokai sustiprin
ti ministerio pirm. B. Mulro
nio ir jo konservatorių pozici
ją. Vašingtone B. Mulroney at
rodė rimtu valstybės vyru, kai 
tuo tarpu J. Turnerio tokiu ne
nori laikyti net ir jo liberalų 
partija. Kalbama, kad ministe
rio pirm. B. Mulronio dabar 
laukia apsilankymas Prancū
zijoje gegužės 25-26 d.d. Poli
tinės naudos jis taipgi susi
lauks iš birželio 19-21 d.d. To
ronte įvyksiančios ekonominės 
septynių vadų konferencijos.

GERRY WEINER, 
naujasis Kanados daugiakultūrių 

reikalų ministeris

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeris Gerry Weiner 
balandžio mėn. 8 d. Kvebeko 
mieste pirmą kartą dalyvavo 
Kanados daugiakultūrės tary
bos susirinkime ir pasakė kal
bą. Pirmiausia pažymėjo, kad 
yra džiugu ir malonu būti nau
ju daugiakultūrių reikalų mi
nisteriu. Esąs imigranto sū
nus. Jo tėvas Montrealy, kaip 
ir kiti ateiviai, stengėsi įsikur
ti ir aprūpinti savo šeimą. Ne- 
paslaptis jam, kaip ir visiem 
kitiem, pavyko, nes Kanada 
yra galimybių kraštas. Ne
svarbu, iš kur buvonie kilę, 
kokios religijos ir rasės, mo
kėjime angliškai, prancūziš
kai ar visai nemokėjome, vis- 
tiek visiem pavyko įsikurti. 
Ir dar svarbįau, ar nėra iš tik
rųjų stebuklas, kad toks įvai
rus tautinis,, rasinis ir reli
ginis margufnas gali gerai 
funkcijonuoti. Esame viena, 
bet kartu mozaikinė bendruo
menė, nesulydyta bendrame 
katile. Kaip kraštas turime 
bendrus tikslus, tačiau gali
me atskirai reikštis su savo 
kultūrinėmis vertybėmis. Tų 
vertybių visuma yra didelis 
Kanados turtas. Nežiūrint įvai
rių skirtumų, krašte vyrauja 
fundamentalinė tolerancija ir 
pagarba visiems krašto pilie
čiams. Ministeris norėtų, kad 
visi, kaip ir jis, kanadiečiai 
priimtų tokią Kanadą, kurioj 
atsispindi daugiakultūrės vi
suomenės vertybės ir princi
pai. Tačiau dėl fanatiškumo, 
netolerancijos ir nesuprati
mo yra ir priešiškai nusista
čiusiu daugiakultūrės visuo
menės principų atžvilgiu. To
dėl Kanados vyriausybė ir nori 
išleisti įstatymą (Bill C-93), 
kuris tokius principus teisiš
kai apsaugotų. J.A.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų metinė šventė bus 

gegužės 15, sekmadienį. Visų 
kuopų nariai organizuotai daly
vauja 10.15 v. Mišiose. 3 v.p.p. vi
si dalyvaujame a.a. prof. A. Ma
ceinos minėjime. Apie profesorių 
kalbės dr. J. Girnius. Po paskai
tos išgirsime jauną pianistę Dai
vą Baršauskaitę ir moksleivių 
bei studentų atliekamą A. Macei
nos eilėraščių montažą. Minėji
mą rengia Toronto-Mississaugos 
sendraugių valdyba. Šventės pro
ga studentai ruošia savo meno 
kūrinių parodą. Kviečiame visus 
parodą aplankyti.

Jaunučių susirinkimas — ge
gužės 15 d. posėdžių kambaryje.

Moksleivių rekolekcijos, kurio
se buvo 13 dalyvių, praėjo sėkmin
gai. Rekolekcijoms vadovavo se
selė Igne, o jai talkino I. Čuplins- 
kaitė ir A. Sodonis.

Laužas, organizuojamas stu
dentų ir moksleivių, — gegužės 
14, šeštadienį, Central Island. 
Numatytas laikas — 6 v.v.

Studijų dienos Kretingos sto
vyklavietėje — gegužės 20-23 
d.d. Kviečiami ateitininkai stu
dentai, moksleiviai, o taip pat ir 
skautai bei jaunimas nepriklausąs 
šioms organizacijoms. Visiems 
bus naudinga ir įdomu paklausyti 
garsios Toronto universiteto prof. 
J. Langan. O.G.

Skautų veikla
• Gegužės 15 d. įvyks “Rara- 

byno” skautų tunto vadovų posė
dis po 9.30 v.r. Mišių Lietuvos kan
kinių parapijoj. Dalyvauja visi 
tunto vadovai.

• Gegužės 3 d. skautininkų 
sueigoj buvo du pašnekesiai. V.s. 
B. Stundžia kalbėjo, kaip ir kokio
se sąlygose lordas Baden Powelis 
pradėjo organizuoti skautus ir vė
liau stovyklas. Ta įdėja plėtėsi 
visose valstybėse. Skautų ideo
logijos klausimus ryškino v.s. V. 
Skrinskas. Jis taipogi priminė tų 
laikų vadovus, kurie darbavosi 
lenkų ir rusų draugovėse, o kai 
Lietuva atgavo savo nepriklauso
mybę jie Vilniuje ir kituose mies
tuose organizavo lietuvių skautų 
draugoves ir joms vadovavo. F. 
Skrinskienė pavaišino kavute ir 
pyragais. Sekė diskusijos, iš ku
rių paaiškėjo trūkumai prityrusių 
vadovų draugovėse.
• Prityrę skautai iškylavo Per
ry Sound vietovėje ir džiaugėsi 
gamtos grožiu. Stebėjo bebrų sta
tybas ir įsigijo kitų patyrimų. M.

F’asau I io...

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

H Toronto miesto
Statybos ir pastatų tikrinimo skyriaus

1988 m. darbo valandos vakarais

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Neįsileido laidotuvėm

Praėjusią savaitę Quezono 
miesto ligoninėje mirė buvu
sio Filipinų prez. F. Marcos 
motina Josefa, sulaukusi 95 
metų amžiaus. Prieš mirtį ji 
prašė dabartinę prezidentę C. > 
Aquino, kad ji leistų dabar 
Havajuose gyvenančiam sūnui 
F. Marcos atvykti į Filipinus. 
Buvęs prez. F. Marcos į Hava
jus pasitraukė 1986 m. pradžio
je, kai jį nuvertė sukilėliai. 
Katalikiškuose Filipinuose yra 
gerbiami šeimos ryšiai. Tačiau 
šį kartą prezidentė C. Aquino 
negalėjo patenkinti motinos 
prašymo. Ji mirė nesusitiku
si ir neatsisveikinusi su sū
numi. Televizijos laidoje pre
zidentė C. Aquino pranešė fi- 
lipiniečiams, kad buvusio prez. 
F. Marcos apsilankymui Filipi
nuose nepritarė abi kongreso 
institucijos, ministeriu kabi
netas ir generalinio kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
R. de Villa. Esą buvo pabrėž
ta, kad Havajuose gyvenančio 
F. Marcos šalininkai jau ke
lis kartus bandė nuversti de
mokratinę prezidentės C. Aqui
no vyriausybę, o 1983 m. rug
pjūčio 21 d. anuometinio prez. 
F. Marcos iniciatyva buvo nu
žudytas opozicijos vadas Be
nigno Aquino, dabartinės pre
zidentės vyras. F. Marcos taip
gi negavo leidimo atvykti ir į 
1986 m. gruodžio mėnesį miru
sios savo sesers Elizabeth Keon 
laidotuves.

Nuo 5 iki 8 v.v. galite gauti statybos leidimus priestatams bei 
pertvarkymams vienos ar dviejų šeimų namams šiose vietose:
Pirmadieniais
iki spalio 24 d. - 666 Eglinton Avenue West

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

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

ZHIcfofCI Simpson's, 176 Yonge St., 
/IIIOldlG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Antradieniais
iki lapkričio 24 d. - Toronto miesto rotušės pirmame aukšte
(pietvakariniame kampe)
Trečiadieniais
iki spalio 26 d. - 2238 Dundas Street, West, Suite 307 
Taipgi galite susitarti dėl 
pasimatymo statybos leidimo reikalu 
ketvirtadieniais nuo 5 iki 8 v. v. 
Toronto miesto rotušėje.

Dėl platesnių informacijų skambinkite: 
392-7522.

Michael L. Nixon, P.Eng.
Commissioner of Buildings and Inspections 
and Chief Building Official

STATOMAS GERESNIS TORONTAS

MOKA:

7'/z% už 90 dienų term, indei. 
73/4% už 6 mėn. term, indėlius 
73/4% už 1 m. term, indėlius 
8 % už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC invest, pažym.
9'/4% už 2 m. GĮC invest, pažym. 
9’/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
91/4% už 2 m. term, pensijų planą 
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.
71/z% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................101/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų ....................111/4%
(fixed rate)

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL Tel* ?^-2331
THE SIGN OF DISIINC TION arba 537-2869

daiva t. dalinda, ba 
associate broker

RF/WKX 
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

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

Justinas Raškauskas

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

624-6336 namų 897-0068

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

» atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
• parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
• įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
• uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Kanados Lietuvių Bendruomenė
1988 m. birželio 24-27 d.d. iš viso 

pasaulio j Torontą atvyksta atsto
vai j IV-tąjį pasaulio lietuvių kul
tūros kongresą ir į Vll-tąjį PLB 
seimą. KLB džiaugiasi proga būti 
renginiu šeimininkais- ir uoliai 
ruošiasi kaip galima gražiau pri
imti į Kanadą atvykstančius sve
čius bei parodyti Kanados lietu
vių svetingumą. Išlaidu bus nema
ža, todėl kreipiamės j Kanados lie
tuvius ir prašome prisidėti prie 
kultūros kongreso ir seimo pasise
kimo, finansiškai paremiant šiuos 
du renginius. Aukas prašome siųs
ti: KLB. 1011 College St., Toronto. 
Ont. M6H 1A8, aiškiai pažymint, ku
riam renginiui auka skiriama. Pri
menama, kad KLB išduoda kvitus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 
paaukojusiems ne mažiau kaip $20.

Vasario 16 proga aukos iš KLB 
Oakvillės apylinkės: $300 - A. R. 
Valė; $275 - R. Dementavičius; 
$250 - J. Arštikaitis; $215 - J. Žiū
raitis; $100 - A. Kupitis, kun. J. 
Staškus; $80 - J. Pulkauninkas: $70 
- V. Adomonis; $60 - H. Vaičeliū- 
nas; $50-A. Aulinskas, M. Jonušai- 
tis, Aug. Kuolas, Z. P. Linkevičiai, 
L. Moorby, Z. A. Vaičeliūnai; $30- 
B. Liškauskas, J. Vegelis; $20 - P. 
Ališauskas, Prel. P. Gaida, V. Iva
nauskas, E. Juzėnas, M. Krivickas, 
E. Sargautis; $10-J. Barzdaitis, S. 
Jaškus, K. Juodviršis, kun. K. Kak
nevičius, J. Klipčius, O. Krygerie- 
nė, I. McKenna. Iš Oakvilės taip 
pat gauta $60 solidarumo mokes
čių už 1988 metus.

Balandžio 17 d. Montrealyje įvyko 
informacinis susirinkimas, kuria
me KLB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Bireta painformavo tos apy
linkės lietuvius apie Vasario 16 
įvykius Lietuvoje ir Kanadoje bei 
supažindino su iš Lietuvos atvyku
sia disidente Dalia Tamulyte. Ta 
proga Montrealio lietuviai suau
kojo $433.

KLB raštinėje gautos aukos. Va
sario 16 akcijos išlaidoms padeng
ti: $100 —L. V. Matukas; $10-J. Za
bulionis; KLB veiklai: $20 - S. Ge
čienė, $300 iš Montrealio KLB apy
linkės, kuri taip pat atsiuntė $500 
KLB raštinės išlaikymui. KLB Win- 
nipego apylinkės pirm. W. Gustys 
atsiuntė KLB krašto valdybai visą 
100% solidarumo mokesčių už 1988 
metus $301.

V. Baliūnienei paaukojus $500 
Kanados lietuvių kultūros muzie
jui, jos darbovietė Manufacturer’s 
Life draudos bendrovė atsiun
tė panašią sumą. Daugelis įstaigų 
taip daro. Tad norint paaukoti ko
kiam nors KLB tikslui, siūloma iš 
anksto pasiteirauti savo įstaigoje 
apie galimybę papildyti jūsų auką. 
Kvitai duodami ir bendrovėms.

Atitaisymas. Kanados lietuvių 
kultūros muziejui $1,000 aukojo M. 
Vaišvilienė (ne A. Vaišvila).

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems remiantiems j or 
veiklą.

—ŠYPSENOS—
Pasikalbėjimas su gydytoju
Psichiatras tikrindamas pa

cientų:
- Kiek katė turi ausų?
- Dvi.
- Kiek letenėlių?
- Keturias.
- O uodegų ar turi?
- Kvaily, ar tu nematei ka

tės, ar kų? - sušuko nebeiš
kentęs pacientas.

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

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

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

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

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

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

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

Skambinkite tel. 239-9411, tel. 275-7747,
(kalba rusiškai, lenkiškai ir angliškai).

birute spudas BA 
sales representative

REŽMHK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai j pietų pusę, ežerą bei parką. Kaina $99.900. 
NETOLI PRISIKĖLIMO I’ARAPI.HJ'g^ sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegamo'*,.; namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, ‘“įJ-\AV.cs”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900. V V

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

Toronto Maironio mokyklos choras gieda per Pirmąją Komuniją balandžio 24 d. Lietuvos kankinių šventovėje

SKAITYTOJAI PASISAKO
DEMONSTRACIJOS BONOJE
Lietuviams Vokietijoje vienas 

iš svarbesnių įvykių vasario mė
nesį buvo suruošimas demonstra
cijų prie sovietų pasiuntinybės 
Bonoje. Demonstraciją suorgani
zavo Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga. Vasario 14 d. prie pa
siuntinybės vartų atvyko apie 50 
lietuvių, jų tarpe 26 mokiniai iš 
Vasario 16gimnazijos. Demonstra
cijos tikslas buvo paminėti 70 
metų Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną ir taip pat pa
informuoti Vokietijos spaudą bei 
Bonos apylinkės gyventojus apie 
Lietuvos’ katalikų bendrijos pa
dėtį ir žmonių teisių pažeidimus. 
Praeiviams dalinome įvairius in
formacijų lapus apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Paskleidėme nau
jausias žinias apie Petro Gražu
lio teismą ir sustiprintą milici
jos veiklą Lietuvoje Vasario 16- 
tosios proga. Demonstracija pra
sidėjo 11 v.r ir baigėsi 8 v.v. Tu
rėjom pamaldas, kurių metu pa
sidalinta vynu ir duona. Per tas 
aštuonias valandas skaitėm įvai
rius skaitinius, poeziją ir dai
navom lietuviškas dainas. Nu- 
pynėm spygliuotą vainiką su tri
spalve. Turėjom atsivežę plakatų 
ir vėliavų. Sužinoję, kad Lietu
voje daug kas paskelbė bado strei
ką, demonstracijų dalyviai, soli
darumo ženklan. nutarė prie jų 
prisidėti. Nors tą savaitgalį vy
ko karnavalas (Fasching) Vokie
tijoje, vokiečių spauda nemažai 
dėmesio atkreipė į mūsų demonst
raciją. Sekančiom dienom buvo 
daug straipsnių apie Lietuvą ir 
mūsų demonstraciją. Demonst
racijai einant prie pabaigos, ban
dėm įteikti mūsų nupintą spyg
liuotą vainiką sovietų pasiuntiny
bei, bet, deja, dovana nebuvo pri- - 
imta. Rita Sakutė,

Vasario 16 gimnazijos mokinė

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
P. Bendzaitis iš Toronto "Gim

tojo krašto" (š.m. 9 nr.) laiškų sky
riuje rašo . . . “Kartais net šiur
pas ima: per praėjusį karą, girdė
jom, gal iš šimto bent viena baž
nytėlė su klebonėliu buvo, kurioj 
nelaikyta paslėptų ginklų, žmo
nėms žudyti. Dabar skaitom, kaip 
rūpinamasi, kad bažnyčios būtų 
gerai apšildomos, žinoma, ir kle
bonijos nepamirštamos.

Į šį priekaištą noriu pasakyti 
štai ką. Sovietų armijai antrą 
kartą okupavus Lietuvą, dar te
bevykstant karui, sužibo mums 
vilties spindulėlis išsikovoti lais
vę. Geriausi tėvynės sūnūs ir duk
ros aukojo net savo gyvybę, dėl 
kitų žmonių laimės. Bažnyčia ne
liko nuošalvie. Ir niekad, ir nie
kur jokia kova neapsiėjo be aukų. 
Žuvo dešimtys tūkstančių laisvės 
kovotojų, jų šeimos ir prijaučian
tys sušalo Sibiro sniegynuose. Be
veik visi kunigai dešimtmečius ka
lėjo vergų darbo stovyklose. Mūsų 
motinos pritrūko ašarų apverkti 
šią tautos nelaimę, ir dabar nė 
vienas doras lietuvis nedrįsta 
aitrinti šios žaizdos.

Mes pralaimėjom kovą ne dėl 
bailumo ar ryžto stokos, bet dėl

to. kad buvome per silpni prieš 
rusų imperijos armiją, o žadėto
sios pagalbos mums niekas nesu
teikė. Ir skaudžiausia tai, kad 
iš tokios skaudžios mūsų tėvynės 
tragedijos šaiposi žmonės iš už
jūrio.

r
O kas dėl bažnyčių apšildymo, 

tai iš dešimčių tik viena kita. Kle
bono didelių pastangų dėka šiek 
tiek apšildoma, nes trūksta ang
lių, o skystu kuru jau uždrausta 
daryti įrengimus (dėl skysto kuro 
stokos). Klebonas sau šildyti gau
na apie 2 tonas anglių metams. 
Eektra bažnyčios apšvietimui ar 
šildymui per 35 metus kilovatas 
kainavo 25 kap. (O kolūkiuose ir 
valdiškuose pastatuose bei ga
myklose - 1 kap.). Dabar gal kiek 
atpigs.

Reikia atsakyti ir į antrą klau
simą, kurį noriu pacituoti: "Norė
čiau žinoti, ar klebonas per išpa
žintį pabara, ar nubaudžia parapi
jietį, kuris vogė valstybės turtą?”

J šį klausimą pasistengsiu atsa
kyti trumpai ir, kad būtų supranta
miau, pateiksiu tokį pavyzdį.

J jūsų namus įsiveržė plėšikai. 
Viską atėmė: rūbus sudėjo į spin
tas, maistą į šaldytuvus ir griež
tai įsakė nieko neimti. Jums dar 
pasisekė likti gyvais, o jūsų kai
myną nužudė ar išvijo iš namų. Tie 
plėšikai dar pasikvietė draugų 
iš toliau, kažkokių “vyresniųjų 
brolių” ir pradėjo puotauti, jūsų 
turtą naikinti, jūsų vaikai, o ir jūs 
pats, sušalę ir nevalgę nutaikot 
progą ir pasiimat valgio ir drabu
žių šilčiau apsirengti. Ir jaučia
tės teisūs, nes ir taip atsiėmėt tik 
mažą dalį to, ką iš jūsų atėmė. To
dėl nejaučiat jokių sąžinės prie
kaištų, nelaikot tai už nuodėmę ir 
kunigui per išpažintį nesakot. O 
kunigai mūsų nebara paprasčiau
siai todėl, kad mes dėl minėtų 
priežasčių tai nelaikom nusikal
timu ir jam nesakom.

Tikiuosi, kad ir į antrą klausi
mą atsakiau. G.L.

BUVO SKAUDU
Balandžio 19 dieną, išsiilgę lie

tuviško scenos žodžio ir dainos, 
subėgom į Toronto Lietuvių na
muose “Trečios bangos” rengiamą 
(pagal skelbimą) neeilinį, nepa
kartojamą, neužmirštamą Reginos 
Varnaitės ir Vytauto Eidukaičių 
spektaklį. Tiek lūkesčių!

Deja, jau programoj - mūsų oku
puotai Lietuvai, mūsų išsiilgtai 
tėvynei duotas taip skaudžiai sve
timas vardas - “mūsų respublika" 
sugėlė širdį; didžioji repertuaro 
dalis irgi buvo užgaunanti mūsų 
religinius, tautinius ir estetinius 
(kelnių ziperio užtraukimas) jaus
mus. Argi nėra mūsų dramaturgi
joj ir poezijoj fragmentų, kurie 
būtų neužgaunantys, išeivio dva
siai artimi?

Norim tikėti, kad panašūs spek
takliai tikrai bus “nepakartojami”. 
Norim linkėti, kad trečioji banga 
skaitytus! su pirmos ir antros ban
gos iš tėvynės atsivežtu scenos 
orumo ir grožio pajautimu ir jų - 
"meile Lietuvai iš tolo”.

Rūta

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
BUVO ATSTATYTA...

Toronto Maironio mokyklos mo
kiniai “TŽ”, labai gražiai pasisakė 
apie Vasario 16-tos šventę.

Vieni rašo, kad jau 70 metų pra
ėjo nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo, o dauguma vis 
mini, kad Lietuva tik 20 metų bu
vo laisva ir nepriklausoma. Tad 
gaunasi įspūdis, kad tie mokinu
kai nieko nežino, kad kitados daug 
metų Lietuva buvo laisva ir ga
linga valstybė. 1918 m. Vasario 16- 
tos akte Lietuvos taryba skelbia, 
kad yra atkuriama Lietuvos nepri
klausomybė ir atpalaidojama nuo 
bet kokių ryšių su kitomis vals
tybėmis. S. Daukša

Sveikatai 
rekomenduotinas 

maistas
Dr. Petras Kaladė, pasirem

damas viso pasaulio moksli
ninkų tyrimais, parašė labai 
naudingą knygą “Maistas ir li
gos". Nuodugniai nagrinėja 
baltymų, riebalų, angliavan
denių, vitaminų ir pagrindi
nių mineralinių elementų su
dėtį bei jų reikalingą kiekį 
kasdieniniame maiste. Taip 
pat svarsto nevirškinamo arba 
balastinio maisto ir mikro
elementų reikšmę sveikatai. 
Iškeltas ryšys tarp maisto ir 
ligų; arterosklerozės, širdies, 
cukrinės ligos ir vėžio. Nuro
do, kaip maistą paruošti ir 
laikyti. Taip pat koks maistas 
yra sveikiausias ir kokio mais
to reikia vengti. Čia pateikia
ma santrauka jo rekomenduo
jamo maisto.

L Sumažinti riebalų kiekį 
savo maiste — vidutiniai ak
tyvus žmogus per dieną netu
rėtų suvartoti daugiau kaip 
80 gramų.

2. Maistas privalo būti įvai
rus, turįs pakankamą kiekį 
baltymų, vitaminų ir minera
linių druskų. Vitaminai A, B, 
C ir E yra itin svarbūs.

3. Žmogaus kasdieninėje die
toje turi būti daugiau balas
tinio maisto (kaip sėlenos) ir 
pilno grūdo duonos.

4. Vengti vartoti su nitratais 
ir nitritais konservuoto mais
to, kaip kumpiai ir dešros.

5. Vengti vartoti ant degan
čių anglių keptą mėsą.

6. Saikingai vartoti rūkytus 
maisto produktus.

7. Atsargiai vartoti dažytą 
maistą.

8. Patariama nenaudoti sa
charino ir kitų dirbtinių sal
dumynų.

9. Rūkantiems reikėtų rūky
mą mesti arba jį sumažinti iki 
minimumo, o geriantiems al
koholinius gėrimus — geriau 
jų nevartoti.

10. Patariama vartoti kiek 
galima daugiau augalinės kil
mės baltymų, kaip pupos, žir
niai, sojos, avižų dribsniai ir kt.

Paruošė Jurgis Strazdas

metų EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės
3. Birželio

18— 1 4. Liepos 6 — 20
15 — 29 5. Liepos 13 — 27

2. Gegužės 18 — vietų dar yra
Ekskursijų kainos: II - $2016.00, iii, Vi, Vii - $2284.00, IV ir V - $2384.00, VIII - $1695.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 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 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

V BAČĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1
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Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. 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

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

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

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

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

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

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

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

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

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/WBK
west realty inc., realtor 

an independent member broker

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

“All THE_____
CHOICE 
INTHEMGSaGf

MASKELL INSURANCE
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

• /VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

T\T) T? Q TTT? D insurances
UF JĄjj 0 Ji 1-J JA REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business ” biuro

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus?

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

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1 121
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1$ TORONTO" O MONTREAI?®
Anapilio žinios

— Atšventėme Motinos dieną. 
Už gyvas bei mirusias motinas 
buvo aukojamos 11 v. Mišios. 
Motinos dienos proga “Gintaro" 
ansamblio nariai parapijos salėje 
pardavinėjo rožes.

— Vasario 16 gimnazijai bus 
renkamos aukos gegužės 15, sek
madienį, po pamaldų parapijos 
salėje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
statyba jau pradėta. Statybai ir 
toliau telkiami pinigai. Aukojan- 
tieji per $1,000 bus įrašomi mu
ziejaus rėmėjų lentoje. Aukojan- 
tieji per $5,000 bus įrašomi mu
ziejaus mecenatų lentoje. Staty
ba kainuos daugiau nei milijonų 
dolerių.

— Kapinių lankymo diena — ge
gužės 29, sekmadienį. Pamaldos 
kapinėse — 3 v.p.p. Šaulių pa
minklų žuvusiems šventins prel. 
J. Tadarauskas. Gegužės 28-29 
d.d. Anapilio moterų būrelis ruo
šia Anapilio parodų salėje Bro
niaus Marijošiaus tapybos dar
bų parodą. Pietus gegužės 29 Ana
pilio salėje ruoš parapijos KLK 
moterų draugijos skyrius.

— Toronto Karavanas vyks bir
želio 17-25 d.d. “Vilniaus” pavil
jonas rengiamas Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Karavano pa
sai jau pardavinėjami sekmadie
niais Anapilio knygyne.

— Aukojo: Anapilio sodybai: 
$1000 — F. B. Ankudavičiai; Šv. 
Jono lietuvių kapinėms: $75 — E. 
Mardosienė; $50 — V. Daugelavi- 
čienė; par. skoloms numokėti: 
$150 — J. R, Kuprevičiai; popie
žiškajai labdarai: $50 — P. V. Da- 
lindos.

— Mišios gegužės 15, sekmadie
nį, 9.30 v.r. ■— už a.a. Vaclovą 
Paliūnų, 11.00 v.r. — už parapijų.

Lietuvių namų žinios
— Į Motinos dienos pietus ge

gužės 8 d. karaliaus Mindaugo 
mengėje atsilankė 460 asmenų. 
Meninę programą pravedė LN vy
rų būrelio vicepirmininkas Vla
das Stabačinskas. Motinas pa
sveikino LN valdybos pirm. J. V. 
Šimkus. “Atžalyno” jauniausio
ji tautinių šokių grupė, vadovau
jama Daivos Krivaitės ir Mari
jos Hurst, pašoko tris šokius: “Vė
darą”, “Kalvelį” ir “Suktinį”. Šo
kiams grojo Danutė Pargauskai- 
tė. Linas, Vytas Rusliai ir S. Bai- 
bokas padeklamavo po eilėraštį. 
Svečių knygoje pasirašė: A. Ma
čiulis iš St. Petersburgo, Flori
dos, Rūta Vogęs iš Kylio, V. Vo
kietijos, R. Vilembrektas iš Lon
dono, Ontario ir J. C. Taner iš Mont- 
realio.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $32,227.15 - a.a. Jurgio Straz
do palikimas; $500 - P. Kripas; 
$200 - B. G. Čižikai ir $50 - V. Gu
daitis. Viso fonde dabar yra $53,- 
765.75. Aukos priimamos “Para
moje” sąskaita 8711 ir Prisikė
limo parapijos banke sąskaita 
155332.17.

— Nauji LN nariai sumokėjo po 
$100: Audronė Puzerytė ir Danu
tė Puzerienė.

— Buvęs pensininkų kamba
rys (salė “E”) yra pavadintas ku
nigaikštienės Birutės, o ne Aldo
nos vardu.

PADĖKA

Nuoširdus ačiū visoms rengė
joms ir viešnioms už tokį gražų 
mergvakarį. Mano gili padėka vy
riausiom rengėjom - D. Vaidilie- 
nei ir J. Vitkūnienei. Ačiū Aldo
nai Byszkiewicz už mergvakario 
pravedimų ir visą pagalbų. Dėko
ju už gražias dovanas, linkėjimus 
ir maloniai praleistą popietę 
kartu su jumis.

Aš ir Mark liekame labai dėkin
gi. Laimutė Krivaitė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom ren

gėjom už įspūdingai suruoštų 
mergvakarį. Ypatingai dėkoju 
vyriausiai rengėjai, sesutei Mary- 
Anne Kušlikienei, už visą rūpes
tį ir darbą organizuojant neuž
mirštamą popietę. Ačiū Aldonai 
Bubulienei už sklandų popietės 
pravedimų, dalyvių pavardžių su
rašymų į prisiminimų knygų ir vi
sokeriopų rūpestį. Dėkoju Aldo
nai Vaškevičienei už vaišių pa
ruošimų ir visom rengėjom už su
neštus skanumynus. Taip pat dėko
ju visoms už gražius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Ačiū visom viešniom ir rengėjom 
už gausų atsilankymą ir gražias bei 
vertingas dovanas. Jūsų parodytas 
nuoširdumas paliks man ir Linui 
neišdildomą prisiminimų.

Rita Vingelytė-Grybicnė

Pajieškojimas
Eimutis Skaistys iš Lietuvos pa- 

jieško Jono Gedimino Skaisčio, 
dirbusio J.G.S. Investments, 201 
Welland St., Port Colborne, Ont. 
Dabartinis jo adresas nežinomas. 
Žinantys prašomi kreiptis: J. V. 
Šimkus, 1014 Royal York Rd., To
ronto, Ont. M8X 2G4, Canada. Tel. 
(416) 231-9425.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos mūsų 

šventovėje vyksta šiokiadieniais 
7 v.v., šeštadieniais litanija kal
bama po 9 v. Mišių, o sekmadie
niais litanija giedama po 11.30 v. 
Mišių.

— Susituokė: Renata Kaknevi- 
čiūtė su Robert Gerling.

— Pakrikštyta: Vainius, Vytauto 
ir Liusios Našlėnų sūnus; Mi
chael-Vincent, Kristinos (Butei- 
kytės) ir Arthur Sullivan sūnus.

— Sekminių pasiruošimui yra 
pakviestas prel. V. Balčiūnas, 
kuris sakys pamokslus ir atlai
kys Mišias gegužės 20 d., 7.30 v.v., 
gegužės 21, šeštadienį, 5 v.p.p. ir 
sekmadienį per visas Mišias sa
kys pamokslus.

— Maldininkų kelionei užsira
šiusių skaičius yra toks, kad 
vieno autobuso per mažai, o dvie
jų per daug. Todėl prašome dar 
registruotis į maldininkų kelio
nę, kuri daroma Marijos metų pro
ga gegužės 20-23 d.d. Registruo
tis parapijos raštinėje.

— Ateitininkų metinė šventė 
bus gegužės 15, sekmadienį. Visų 
kuopų nariai organizuotai daly
vauja 10.15 v. Mišiose. Paskaita 
apie prof. A. Maceinų-bus 3 v.p.p., 
kurių skaitys dr. J. Girnius. Me
ninėje dalyje jauna pianistė D. 
Baršauskaitė ir moksleivių bei 
studentų ateitininkų grupė atliks 
A. Maceinos kūrinių montažų.

— Parapijai aukojo: $500 — A. 
M. Žižiai; $200 — K. Černauskie- 
nė; $100 — B. McKenny, V. Rup- 
kalvienė, S. V. Liuimos, S. Urbai- 
tis, V. N. Tamulaičiai, J. O. Gus- 
tainiai, O. Skėrienė, A. Genys, 
E. Zakarževskienė, G. M. Valai
čiai, E. H. Elliott, A. J. Kairiai; 
$50 — M. Jasaitytė, A. R. Sapijo- 
niai, E. K. Šlekiai, M. Šelmys; 
Share Life: $50 — A. Ledienė, J. 
Lelis, P. Skrupskas, S. Povilens- 
kis; vyskupo fondui: $200 — V. 
Sinkevičius; klierikų fondui: $300
— R. Prociw; $200 — V. Sinkevi
čius; $100 — V. Šlapkauskas; sto
vyklavietei: $500 — E. G. Č.; no- 
venai: $200 — N. W. Liačai; $100
— J. Arštikaitis, P. Barbatavičius; 
$50 — J. A. Baronaičiai, Kl. Dalin- 
da, A. Šiukšta, V. Šalna, D. Zulo- 
nienė, A. Ambrozaitis, D. Radze
vičienė, S. Barškutis.

— Mišios gegužės 15, sekmadie
nį, 8.30 v.r. už a.a. Ievų Janulynie- 
nę ir už Krilavičių šeimos miru
sius, 9.20 v.r. — už a.a. Stasį Čer
niauskų, 10.15 v.r. — už gyvas ir 
mirusias motinas (novena), už a.a. 
kun. Jonų Juodeikų, ateitininkų 
intencija, 11.30 v.r. — už parapi
jų, 7 v.v. — už a.a. Felicijų Prekerį.

Mirusių a.a. J. V. ir O. Pūdy- 
maičių atminimui Vitas ir Fi
lomena Mašalai paaukojo Va
sario 16 gimnazijai $50.

A. a. Arturo Grabošo atmi
nimui Otto šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Bertos Šmitaitės-Bume- 
lienės atminimui Alytė Ker- 
berienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Juozui Stonkui mirus, 
užjausdama sesutę Anicetą 
Matulionienę, brolį Benių 
Stonkų bei artimuosius, Ona 
Juodikienė aukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Anapilio knygyne jau galima 
gauti “LITUANIAN SASHES” 
— A. Tamošaitienė ir A. Ta
mošaitis, $50. (Persiuntimas 
$5). Užsakyti: Anapilio kny
gynas 29 Sun Row Dr., Weston, 
Ont. M9P3H5.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo narių metinis susirin
kimas įvyko balandžio mėn. 11 
d. “Vilnius Manor” patalpose. 
Susirinkimą atidarė klubo val
dybos pirm. H. Stepaitis, pa
sveikino visus susirinkusius ir 
perskaitė 13 mirusių klubo 
narių pavardes, pakviesdamas 
juos pagerbti tylos minute. 
Susirinkimui pirmininkavo L. 
Nakrošienė, sekretoriavo P. 
Juodienė ir V. Katelė.

Klubo pirmininko praneši
me ypatingai buvo atkreiptas 
dėmesys į pensininkų klubo 
metinės veiklos apžvalgą ir 
1983 m. užlaikytą rangovui 
mokestį už nepriimtiną dar
bą. Rangovas nesutiko paša
linti trūkumus, bet patraukė 
klubą į teismą, reikalauda
mas užmokėti kontrakte numa
tytus mokesčius. Pagaliau po 
ilgų diskusijų, pasitarimų 
pavyko susitarti ir ilgai už
sitęsusi byla buvo užbaigta. 
Išrinkti 4 papildomi valdybos 
nariai trims metams: V. Sen- 
džikas, J. Paškevičius, L. 
Pocienė ir S. Dervinienė. Į 
revizijos komisiją išrinktas 
S. Grigaliūnas. Susirinkime 
dalyvavo 133 klubo nariai. 
Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. J,P.

ž) įvyks gegužės 15, sekmadienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.
& Paskaitą skaitys dr. JUOZAS GIRNIUS. Meninėje programoje pasirodys jauna & 

pianistė Daiva Baršauskaitė ir moksleivių bei studentų ateitininkų grupė, atliks v>
#) Antano Maceinos kūrinių-eilėraščių montažą.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.
Ruošia Toronto-Mississaugos ateitininkų sendraugių valdyba fe

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME UŽBAIGIMO 
AKTE ir VAKARIENĖJE
kuri įvyks gegužės 27, penktadienį, 7 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje.
Bilietus galima įsigyti iki gegužės 20 d. šeštadieniais mokykloje arba pas B. Batraks tel. 271 -1640.

Maironio mokyklos tėvų komitetas

Prof. Antano Maceinos minė
jimas įvyks gegužės 15, sekma
dienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys dr. Juozas Girnius. 
Bus ir meninė programa. Visa 
plačioji visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir pagerbti didįjį 
lietuvių filosofą.

Kanados lietuvių fondas pra
neša, kad metinis narių susi
rinkimas įvyks gegužės 28 d., 
11 v.r., Toronto Lietuvių na
muose.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas organizuoja vienos die
nos išvyką į Niagara Falls ir 
Marineland. Išvykstam gegu
žės 25 d., 9 v.r. nuo “Vilnius 
Manor” pastato. Kaina pensi
ninkams — $11.00. Gautas ant
ras autobusas, kuriame dar 
yra vietų. Prašom skambinti S. 
Dervinienei tel. 767-5518 arba 
J. Gustainiui tel. 769-1599.

“Lithuanian Sashes” — (lie
tuviškos juostos), A. ir A. Ta
mošaičių knyga jau atspausta 
ir siuntinėjama užsisakiu
siems iš anksto. Nauji užsa
kymai papiginta kaina nepri
imami. Dabar knygos kaina To
ronte $50 kan. ir primokėtinos 
pašto išlaidos. Už Kanados — 
$44 JAV, įskaitant brangų paš
tu persiuntimą.

Lietuvių tautodailės 
instituto valdyba

Dr. Vytautas Našlėnas su šei
ma atvyko iš Lietuvos į Kana
dą nuolatiniam gyvenimui. Se
suo Audronė ir svainis Kairiai 
gegužės 7 d. savo namuose su
ruošė jaukias sutiktuves.

“The Toronto Star” dienraš
tis 1988.V.3 pranešė, kad aukš
čiausias JAV teismas bent 
šiam laikui paliko pilietybės 
teises Juozui Kungiui, 72 m. 
amžiaus. Jis yra apkaltintas, 
kad dalyvavęs 2000 žydų naiki
nime. Teismas 5 prieš 3 balsus 
pakeitė ankstyvesnį nuospren
dį — atimti pilietybę, ir kal
tinamojo bylą pasiuntė žemes
niems teismams tolimesniam 
apklausinėjimui. J. Kungiui 
bus atimta pilietybė, jei teis
mai bus įtikinti, kad jis yra 
karo nusikaltėlis. OSI įstai
ga buvo iškėlusi pilietybės 
atėmimo bylą, nes jis, imigruo
damas 1948 m. į JAV, davęs 
neteisingas žinias apie savo 
praeitį. J.A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame dukras - DALIĄ, LAIMĄ, 
seserį ZUZANĄ, brolius — VINCĄ, ALGį su šeimo
mis, kun. kleboną AUGUSTINĄ SIMANAVIČIŲ, 
OFM ir visus gimines Lietuvoje -

Alfohsas, Teresė Žebertavičiai 
Vincas Žebertavičius

AfA 
ARTŪRUI GRABOŠUI

iškeliavus amžinybėn, 

žmonai, dukrai IRENAI ROSS su šeima, sūnums 
bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

O. V. Kušneraičiai
G. M. Skrinskai
R. A. Karkai
S. B. Prakapai

Marijos metų paminėjimas
Jis įvyko gegužės 1 d. Toron

to Prisikėlimo parapijoje, or
ganizuotas šios parapijos Ka
nados L.K. moterų dr-jos sky
riaus, kuriam vadovauja Prima 
Saplienė. Minėjimas pradėtas 
gegužinėmis pamaldomis 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo šventovėje. 
Klebonui kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, vadovaujant, 
giedota litanija ir kitos gies
mės, palydint vargonais. Jaut
riai priimtas vaizdas, kai gie
dant paskutinę tradicinę gies
mę “Sveika Marija”, tvarkingai 
po vieną viduriniu taku ėjo vai
kai ir jaunimas, nešė gėles ir 
jas merkė po Marijos paveiks
lu, kuris šiaip jau nelabai de
rinosi su visa kita švelnesne 
altoriaus aplinka. Ar nebūtų 
užtekę tos nuolatinės Marijos 
statulos, į kurią panašiomis 
progomis kaip tik ir reikėtų 
kreipti dėmesį.

Po pamaldų didžiojoje salė
je, su prieš gausius dalyvius 
skoningai išstatyta ir gėlėmis 
neperkrauta gintarine Aušros 
vartų Marija, minėjimas pra
dėtas įžanginiu P. Saplienės 
žodžiu, po kurio pranešėja Aid. 
Biretaitė-Bubulienė pakvietė 
seselę Margaritą Bareikaitę, 
per pusvalandį dėsčiusią pa
ruoštas mintis apie Mariją, jos 
garbinimą ir reikšmę Bendri
jai ir Lietuvai. Citavo šv. Tėvą 
ir kitų raštų ištraukas. Taipgi 
atkreipė dėmesį į klaidinan
čią nuomonę, kad po II-jo Vati
kano suvažiavimo Marijos kul
tas sumažėjęs. Šv. Tėvo pastan
gos ir praktika rodanti visai 
ką kitą.

Įdomu buvo pamatyti ir iš
girsti Australijoje gimusią, 
Kalgaryje augusią ir dabar To

ronto universitete muziką bei 
kompoziciją studijuojančią 
jauną pianistę Veronika Krau- 
saitę. Per du išėjimus su leng
vai pastebimu įsijautimu skam
bino Bachą, Beethoveną, Čiur
lionį, Rachmaninovą, pabaigai 
duodama ir savo kūrybos “Pa
jūrį”, kuriuo buvo atidarytas 
Vl-tasis pasaulio jaunimo kon
gresas Australijoje. Linkėtina 
jai ir toliau eiti menininkės 
keliu ir dažniau pasirodyti sa
vųjų tarpe.

Poetė ir “Eglutės” redaktorė 
sės. Onutė Mikailaitė, paaiškin
dama savo kūrinių kilmę, pa
skaitė įdomios ir dienai pri
taikytos lyrikos. Gaiviu ir no
stalgišku dvelktelėjimu jos ei
lėraščiai apie Vilniaus švento
ves, pirmą kartą poetės maty
tas, skambėjo kaip tų švento
vių varpai, skelbdami praras
tos tėviškės vidudienį. . .

Pirmininkė, padėkojusi pro
gramos atlikėjams ir klausyto
jams, visus pakvietė į kavinę 
kuklioms vaišėms. Praleistas 
geras pusvalandis, besidali
nant įspūdžiais apie labai tvar
kingai ir sklandžiai praėjusį 
Marijos metų minėjimą, tur
būt pirmąjį tokio pobūdžio.

Č.Senkevičius

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).

Pirmąją Komuniją gegužės 1 d. 
A V šventovėje priėmė net tryli
ka vaikučių, gražiai paruoštų 
seselės M. Palmiros. Mišias lai
kė klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas, pasakydamas ir trum
pą vaikučiams taikytą pamoks
lą. Kaip visuomet skambiai ai
dėjo parapijos choro giesmės. 
Chorui dirigavo ir vargonais pa
lydėjo muz. Aleksandras Stan
kevičius. Šventovė buvo pilna 
maldininkų, nes seniai ši para
pija turėjo tiek daug Pirmąją Ko
muniją priimančių vaikučių. Ko
muniją priėmė: Adomas Drešeris, 
Juozukas Piečaitis, Laurynas ir 
Dalius Bulotos, Nykolas Buika, 
Asta-Kristina Baršauskaitė, Jūra 
Landry, Liana Lapinaitė, Chris
tina Malciūtė, Kristina Ramsey, 
Justin, Venessa ir Michelle

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

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

1 metų ..................... 8 %
180 d.-364 d.......... 7 % Taupymo-kasdienines....... 43/4%

120 d. - 179 d............63/«% Einamos sąsk........................  4'/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 101/2%

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

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
R EM K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

REIKALINGA lietuviškai kalban
ti moteris prižiūrėti 2 vaikus liepos 
2 ir 3 d.d. Skambinti rytais ar vaka
rais tel. 845-6084, Oakville, Ont.

VYRESNIO AMŽIAUS asmeniui 
išnuomojamas kambarys ir virtuvė. 
Skambinti tel. 534-8057 Toronte.

ATLIEKAM ĮVAIRIUS sunkius 
darbus: išpjaunant medžius, išva- 
lom garažus, rūsius ir t.t. Skam
binti Vincui tel. 416-857-3372.

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

ATLIEKAM visus namų remonto 
darbus - vandentiekio, šildymo ir 
kt. Skambinti K. Cibas 534-3882 arba 
J. Zaleskis 663-2125 Toronte.

EUROPEAN
CATERING

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

CHESSINGTON 
i LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Aboud.
Lilijos (Jonelytės) ir Yves Main

ville antrasis sūnelis balandžio 
30 d. pakrikštytas Simon-Edward 
vardais. Krikštijo kun. J. Aranaus- 
kas, krikšto tėvais buvo Alma ir 
Petras Drešeriai. Krikštynos buvo 
atšvęstos erdviuose naujagimio 
tėvų namuose, dalyvaujant gau
siam giminių ir artimųjų būriui.

Organizuojama gegužės 28-29 
d.d. išvyka autobusu į Torontą 
paminėti Vilniaus šaulių rinkti
nės dvidešimts metų sukaktį ir 
pašventinti “Žuvusiems už Lietu
vos laisvę” paminklą Šv. Jono lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. 
Autobuse dar yra laisvų vietų. 
Suinteresuoti gali kreiptis pas 
A. Mylę, L. Balaišį arba J. Šiau- 
čiulj smulkesnei informacijai. B.S.

LAIKE DVIEJU AR TRIJŲ mėne
sių turėsiu keisti butą. Esu nerū
kantis ir negeriantis, 67 metų pen
sininkas. Jeigu kas turite išnuo
mojimui High Park apylinkėje du 
kambarius ir virtuvę, prašau pa
likti savo telefono numerį skambi
nant 532-1950 bet kuriuo laiku.

NORIU SUSIRAŠINĖTI su lietu
viais, kurie galėtų pasikeisti paš
to ženklais. Rašyti - V. Povilionis, 
Šilo gatvė 30-14, Vilnius 232055, 
Lithuania, LTSR.

IŠNUOMOJAMAS High Park ra
jone pirmame aukšte nerūkančiam 
vyrui kambarys ir virtuvė su bal
dais bei vieta automobiliui. Skam
binti tel. 762-1569 Toronte.

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

Future.!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namu įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

IN e tik namai, 
bet ir jūsų ateitis


