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Nežemiškos proveržis žemėje
Kristaus Prisikėlimas ir jo prasmė krikščioniškame 

žmogaus gyvenime

Naujom gyvenimui brėkštant
Vyskupo Pauliaus Baltakio OFM, velykinis žodis išeivijai

Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS

Žmogaus gyvenimas yra la
bai trapus. Žmogui gimstant, 
gimsta kartu ir jo mirtis. Pasta
roji pastato prieš akis žmogiš
kosios būties paslaptį. Žmogų 
vargina kūno irimas, o taip 
pat, ir dar daugiau, žmogus 
savo širdies nuojauta baisisi 
ir kratosi visiškos savo asmens 
žūties. Nesuvedama į gryną 
medžiagą, amžinybės sėkla, 
kurią žmogus nešioja savyje, 
sukyla prieš mirtį. “Visi techni
kos laimėjimai, nors ir labai 
naudingi, nepajėgia nuramin
ti žmogaus baiminimosi: bio
loginis gyvenimo pailginimas 
negali patenkinti troškimo 
gyventi po mirties, neišplėšia- 
mai įdiegto jo širdyje” (II Vati
kano susirinkimo pastoracinė 
konstitucija “Bendrija dabar
tiniame pasaulyje”, I dalis, 
I skyrius, 18).

Velykos - Prisikėlimo šven
timas aiškina žmogaus būties 
paslaptį įsikūnijusio Dievo 
Sūnaus paslaptimi. Jėzus Na
zarietis, Kristus ir Dievo Sū
nus, ne tik paliko pavyzdį, bet 
ir “nutiesė kelią, kuriuo ei
nančiųjų gyvenimas bei miri
mas yra pašvenčiamas ir įgau
na naują prasmę” (Ten pat).

Kristuje prisiimtoji žmogaus 
prigimtis nedingo, bet buvo be 
galo sukilninta. Tuo pačiu/ji 
buvo sutaurinta ir mumyse. 
Per Kristų ir Kristuje išryškė
ja mirties paslaptis, kuri be 
Kristaus mus pribloškia. “Kris
tus prisikėlė, savo mirtimi su
naikindamas mirtį, ir mus gau
siai apdovanojo gyvenimu, 
kad, tapę sūnūs (ir dukros) Sū
nuje, Dvasioje šauktume ‘Abba, 
Tėve!’” (Ten pat).

JĖZAUS MIRTIS
Jėzaus mirtis nebuvo tik 

atsitiktinis įvykis. Mirtimi 
Jėzus paliudijo savo tarnystę. 
Mat Jėzaus tarnystė - Dievo 
atėjimas dalyvauti žmogaus 
trapume ir mirtyje sukėlė di
delį priešiškumą anuometinė
je žydų visuomenėje. Sankirtis 
buvo neišvengiamas. Savo mo
kymu ir elgsena Jėzus skyrėsi 
iš esmės nuo oficialios žydų 
visuomenės vadų Dievo ir Mo
zės įstatymo sampratos.

Jėzaus amžiuje tikėjimo 
kraičio sampratoje reiškėsi du 
poreikiai: išlikti žydais ir tar
nauti Dievo užmojui. Palestina 
buvo Romos imperijos dalis. 
O Roma kūrė vieną pasaulį. 
Nenuostabu, kad žydų visuo
menė ieškojo saugumo savo 
savitumui, statydama aplink 
save sienas, o kartu ir drįso 
svajoti apie visuotinę Dievo 
karalystę, statydama tiltus. 
Sienos apsaugo, bet veda į su
stabarėjimą, tiltai padeda 
išeiti į pasaulį, bet sunaikina 
asimiliacijos katile. Stengda
masi išlikti ištikima savitu
mui, žydų visuomenė rūpinosi 
sienų statymu. Tiltai Jėzaus 
amžiuje buvo pavojingi.

Jėzus Nazarietis savo moky
mu ir elgsena statė tiltus Die
vo atėjimui dalyvauti žmogaus 
trapume ir likime. Jėzaus teis
mo scenos liudija, kad Jo stato
mi tiltai buvo sukėlę entuziaz
mą, kurį žydų visuomenės va
dai laikė pavojingu tautai. 
“Tuomet aukštieji kunigai ir 
fariziejai sušaukė teismo ta
rybą (Sinedriją) ir svarstė: 
‘Ką darysime? Šitas žmogus 
daro daug stebuklų. Jei taip jį 
paliksime, visi įtikės jį: ateis 
romėnai ir sunaikins šventąją 

vietą (Šventyklą) bei mūsų tau
tą’. Vienas jų - Kajafas, tais 
metais vyriausiasis kunigas - 
jiems tarė: ‘Jūs nieko neišma
note ir nepagalvojate, jog jums 
geriau, kad vienas žmogus mir
tų už tautą, o ne visa tauta 
žūtų!” (Jn 11,47-50). Kajafo 
supratimu, Jėzus turi mirti, 
kad tautos neištiktų politinės 
nelaimės.

Romėnai malšindavo ginklu 
mesianizmo proveržius. Be to, 
žydų visuomenės vadai pa
smerkė Jėzų Sinedrijoje ir 
dėl to, kad jis laikė save Dievu: 
“ ... vyriausiasis kunigas ... 
jį klausė: ‘Ar tu esi Mesijas 
(Kristus), Šlovingojo Sūnus?’ 
Jėzus jam atsakė: ‘Taip, Aš 
Esu. Ir jūs pamatysite Žmo
gaus Sūnų, sėdintį Visagalio 
dešinėje ir ateinantį dangaus 
debesyse’. Tada vyriausiasis 
kunigas persiplėšė drabužius,- 
šaukdamas: ‘Kam dar mums 
liudytojai? Girdėjote piktžo
džiavimą. Kaip jums regis?’ 
Ir jie visi nusprendė jį esant 
vertą mirties” (Mk 14,61-62).

Taigi žydų visuomenės vadai 
pasmerkė Jėzų mirčiai, vado
vaudamiesi ir religiniais mo
tyvais. Jėzaus Dievo samprata 
buvo priešinga žydų visuome
nės vadų Dievo supratimui.

Jėzus nepaisė priešiškumo 
savo tarnystės metu. Jis mokė, 
kad Dievo atėjimas dalyvauti 
žmogaus trapume ir likime įga
lina tikėti, gyventi viltimi ir 
mylėti. Mokymu ir gydymu jis 
apreiškė teisumą, atleidimą, 
priešų meilę. Tikėjimu žino
me, kad Dievas yra vertas pasi
tikėjimo, viltimi pajėgiame 
nepalūžti duobėtame būties 
kelyje, meile išmokstame rasti 
džiaugsmą ir laimę, tarnauda
mi artimui. Jėzus gydymu grąži
no ligoniams gyvenimo džiaugs
mą ir subatoje, nes “Subata 
padaryta žmogui, o ne žmogus 
subatai; taigi Žmogaus Sūnus 
yra ir subatos Viešpats” (Mk 
2,27-28).

Žydai tikėjo, kad Dievas yra 
atlaidus ir gailestingas. Jėzus 
atleido nuodėmes: “ ... keturi 
vyrai atnešė paralyžuotą žmo
gų. Negalėdami dėl minios pri
nešti jį prie Jėzaus, jie pra
plėšė stogą namo, kur jis buvo 
ir, padarę skylę, nuleido že
myn neštuvus, ant kurių gulėjo 
paralyžuotasis. Išvydęs jų ti
kėjimą, Jėzus kreipėsi į para- 
lyžuotąjį: ‘Sūnau, tau atlei
džiamos nuodėmės!’ Tenai sė
dėjo keletas Rašto aiškintojų, 
kurie svarstė savo širdyje: 
‘Kaip jis drįsta taip kalbėti? 
Juk jis piktžodžiauja! Kas gi 
gali atleisti nuodėmes, jei ne 
vienas Dievas?!’ Jėzus iš karto 
savo dvasia perpratęs jų min
tis, tarė: ‘Kam taip manote sa
vo širdyje? Kas lengviau - ar 
pasakyti paralyžuotajam: ‘Tau 
atleidžiamos nuodėmės’, ar 
liepti: ‘Kelkis, pasiimk neštu
vus ir vaikščiok’? Bet, kad ži
notumėte Žmogaus Sūnų turint 
galią atleisti nuodėmes, ‘— čia 
jis tarė paralyžuotajam, ‘ - sa
kau tau: kelkis, imk savo neštu
vus ir eik namo!’ Šis atsikėlęs 
tuojau pasiėmė neštuvus ir vi
sų akyse nuėjo sau. Visi be ga
lo stebėjosi ir šlovino Dievą, 
sakydami: ‘Tokių dalykų mes 
niekad nesame matę’” (Mk 2,1- 
12).

Jėzus buvo Dievo atėjimas 
ne teisti, o išganyti. Nenuosta
bu, kad jis bendravo su tais, 
kurie buvo kitų atmesti - su 
muitininkais ir nusidėjėliais. 
Rašto aiškintojai ir fariziejai

Kryžiuje bei kančioje slypi ir galutinė pergalė bei prisikėlimas, kuriame dalyvauja ne tik paskiras 
žmogus, bet ir visa tauta Iliustracija - dail. Editos Nazaraitės

už tai Jėzų kaltino. Jėzus pa
siaiškino: “Ne sveikiesiems 
reikia gydytojo, bet ligoniams. 
Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, 
o nusidėjėlių” (Mk 2,17).

Jėzaus tarnystė buvo Dievo 
atėjimas dalyvauti žmogaus 
buityje ir būtyje. Jėzus apreiš
kė Dievuje Tėvą ir mokė žo
džiu ir darbu, kad Dievu gali
ma pasitikėti, nes jis yra ge
ras, mylintis, atlaidus. Jėzaus 
tarnystė padarė Dievą nepa
prastai patrauklų. Tikėjimas 
Dievu atveria žmogų Jo rūpes
čiui - teisumui, atleidimui, 
meilei, artimo pagalbai.

Jėzaus išmokyta malda “Tė
ve mūsų, kuris esi danguje .. 
neturi sienų, - ji yra tiltas į 
Dievą ir Visatą. Nenuostabu, 
kad Jėzus buvo suimtas, tar
domas, kankinamas ir nukry
žiuotas. Istorijos akimis žiū
rint, Jėzaus tarnystė baigėsi 
visiška nesėkme. Jo tarnystė 
atmesta, jis pats mokinių pa
liktas, - atrodė, kad Dievo atė
jimas dalyvauti žmogaus tra
pume ir likime priėjo liepto 
galą.

Dar blogiau! Atrodė, kad net 
Dievas, kurį Jėzus apreiškė 
kaip gerą, mylintį ir atlaidų 
Abba - Tėvą, Jėzų apleido. 

C SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ! Kristaus Prisikėlimo 
£ aušra teapšviečia mūsų širdis ir Jo pergalė testiprina tautos 
ę prisikėlimo pastangas! “Tėviškės žiburiai”

Koks tėvas galėtų taip pasielg
ti su savo ištikimu tarnu?! Ant 
kryžiaus Jėzus melsis psalmės 
žodžiais: “Ai Dieve, Dieve, 
kam mane apleidai, negelbi 
manęs, neklausai mano dejo
nių” (Ps 22,2).

Mums kryžius yra šventas 
dalykas. Kryžiumi puošiame 
altorius, maldos namus, kie
mus, kambarius, - net kaklą! 
Jėzui kryžius buvo baisus: 
nubaustas mirtimi ant kry
žiaus. Apkaltintas politiniu 
nusikaltimu - žydų karalius 
ar mesijinis apsimetėlis, Jė
zus mirė ant kryžiaus dauge
lio akyse kaip nusikaltėlis - 
vienas iš daugelio išsišokėlių 
- nenuoramų, mirusių tarp ki
tų dviejų latrų. Istorijos aki
mis žiūrint, nėra nieko švento 
ant Kalvarijos. Jėzaus kryžius 
atspindi šio pasaulio įžūlią 
baimę - sienų statymą.

KRYŽIUMI DIEVAS GRIAUNA
ŽMOGAUS SIENAS

Krikščionybė nuo pat pra
džios tiki, kad po mirties ant 
kryžiaus Jėzus nužengė į pra
garus. Ir nūdien mes tai sako
me Tikėjimo išpažinime. Ši 
užuomina tikėjimo paraiškoje 

yra mįslinga. Jėzus nužengė 
į mirusiųjų pasaulį - Šeolą, 
šešėlių karalystę. Ta šešėlių 
karalystė lieka neaptarta Ap
reiškimo istorijoje. Norisi šią 
sąvoką praplėsti, įjungiant ir 
tuos, kurie mirė tremties tai
gose ir tundrose, kurie mirė ne 
laiku ir ne savo Tėvynėje, visų 
apleisti ir užmiršti, kurių nie
kas neatsimena . .. Net tie, 
kurie “pragaruose” priklauso 
Dievo karalystei, nes Nukry- 
žuotasis Jėzus nužengė pas 
juos griauti sienų - apreikšti, 
kad Dievas ir jais rūpinasi.

Apreiškimo istorija, prasi
dėjusi su Abraomu ir Sara (žr. 
Pr 12,1-4), pasiekusi savo apo
gėjų Jėzuje iš Nazareto, bus 
atbaigta antruoju Kristaus 
atėjimu (žr. 1 Kor 16,22; Apr 
21,1-5; 22,20). Mirtis yra butinė 
žmogaus gyvenimo siena. Die
vas ją nugriovė Jėzaus, Mesi
jo ir Sūnaus, prisikėlimu. 
“Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti” 
(1 Kor 15,20).

JĖZAUS PRISIKĖLIMAS
Apreiškimo istorija pasiekia 

viršūnę Jėzaus, Mesijo ir Die
vo Sūnaus, prisikėlimu. Dievo

(Nukelta į 3-čią psl.)

MIELI BROLIAI IR SESĖS,
Pasibaigė žiema. Praėjo ga

vėnia. Prasidėjo pavasaris. 
Švenčiame Velykas. Pavasaris 
ir Velykos skelbia tą pačią 
paslaptį - prisikėlimą naujam 
gyvenimui. Pavasaris su pojū
čiams apčiuopiama realybe 
mums padeda geriau suprasti 
tikėjimo skelbiamą tiesą - 
kaip prisikėlė Kristus, taip 
prisikelsime ir mes.

Kristaus prisikėlimu yra 
pagrįsta krikščionybė ir visas 
mūsų tikėjimas. Šv. Paulius 
apaštalas abejojantiems mi
rusiųjų prisikėlimu atsako: 
Jei nėra mirusiųjų prisikėli
mo, tai ir Kristus neprisikėlė. 
O jei Kristus neprisikėlė, tai 
tuščias yra mūsų tikėjimas (I 
kor. 15, 12-19). Jei Kristus ne
būtų prisikėlęs, krikščionybė 
būtų užbaigusi savo dienas 
dar prieš pirmąsias Velykas. 
Tik Kristaus istorinio prisi
kėlimo dėka krikščionybė išsi
plėtė visame pasaulyje, nežiū
rint priešo pastangų ją sunai
kinti. Tobulai išsipildė Rašto 
aiškintojo rabino Gamelielio 
pranašiški žodžiai, pasakyti 
aukščiausios žydų tarybos na
riams, susirinkusiems svarsty
ti klausimo,' kaip sustabdyti 
krikščionybės plėtimąsi: “Jei 
šis mokslas paeina iš žmonių, 
jis pats savaime išnyks, bet 
jei jis yra iš Dievo, jūs nega
lėsite jo sustabdyti.” (Apd. 5, 
38-39).

Velykos yra mums, krikščio
nims, pati reikšmingiausia 
ir džiaugsmingiausia šventė. 
Velykose mes minime mūsų 
atpirkimo paslaptį ir viltin
gai švenčiame savo gyvenimo 
įprasminimą, busimąjį prisi
kėlimą bei išaukštinimą. “Mes 
tikime ir todėl skelbiame, kad 
tasai, kuris prikėlė Viešpatį 
Jėzų, taip pat prikels ir mus su 
Jėzumi” (II Kor 2,4).

Pavasario žiedai įrodo, kad 
į negyvą žemę įbertas grūdas 
nežūva, o perėjęs puvimo pro
cesą ir pakėlęs žiemos šalčius, 
iškyla nauja gaivalinga jėga.

Lygiai kaip tariamai tragiškas

Prisikėlimo foku
Baigiantis penktajam tė

vynės okupacijų dešimtme
čiui, pirmą kartą po daugelio 
metų girdime velykinių varpų 
gaudesį, nebeslopinamą ir ne
beuždarytą šventovių mūruo
se. Kaip pakilusi rytmečio sau
lė be išimties šviečia visiems 
- ir vergui, ir pavergėjui, vie
nodai šildo ir vargšą, ir turtuo
lį, -taip šiandien tasai atviras 
ir skambus Kristaus Prisikėli
mo džiaugsmas užlieja visus, 
kur jie bebūtų - Lietuvos mies
tuose, miesteliuose, laukų gy
venvietėse ar tolimiausiuose 
tremties ir išeivijos užkam
piuose. Dar pernai tasai 
džiaugsmas tik patyliukais te
galėjo skardenti šventovėse 
ir Dievą mylinčiuose namuo
se, o išeivijoj su skausmu, kad 
Rūpintojėliai tik muziejuose 
rikiuojami, kaip atgyventų 
laikų liudininkai.

Šiandien - kitas vaizdas. 
Susikompromitavę vadinamos 
socialistinės visuomenės au
gintojai viską apvertė aukštyn 
kojom, ir viešumas tapo naujų 
eksperimentų receptu. Kovo- 
jančioji tauta ir tikinčiųjų 
bendrijos to tik ir laukė. Spon
taniškai prasiveržė tauta, pa
rodanti savo tikrąjį veidą. Su
plevėsavo trispalvės, per visą 
kraštą nuaidėjo Tautos him

Kristaus misijinio gyvenimo 
galas Didįjį Penktadienį ar 
kaip į žemę įbertas grūdas 
rudenį, taip ir mūsų tariami 
gyvenimo nepasisekimai, kan
čios ir mirtis tėra tik skaudus, 
bet būtinas perkeitimo proce
sas naujam, garbingam ir amži
nam gyvenimui. “Mes nenulei- 
džiame rankų. Priešingai, jei 
mūsų išorinis žmogus vis nyks
ta, tai vidinis diena iš dienos 
atsinaujina. O lengvas dabarti
nis vargas ruošia mums neapsa
komą visa pranokstančią gar
bę” (II Kor. 4,4,16).

Šiemet, švęsdami Velykas, 
mes džiaugiamės ne vien isto
riniu Kristaus ir busimuoju 
mūsų prisikėlimu, bet ir vil
tingais tautos atbudimo žen
klais. Dar tik prieš metus, per 
praėjusias Velykas, mūsų vil
tys dėl tautos prisikėlimo buvo 
paremtos vien tikėjimu ir gam
tos dėsniais, liudijančiais, 
kad tikinti tauta yra nenuga
lima, kad po kiekvienos žie
mos, nesvarbu kaip giliai yra 
įšalus žemė, visuomet ateina 
pavasaris. Šiandien gi mes ne 
tik tikime, bet ir savo akimis 
matome, kaip iš po okupacinės 
žiemos šalčių sukaustytos tau
tos, padvelkus atolydžio vėjui, 
su pavasarišku gyvastingumu 
veržiasi į paviršių prisikėli
mą skelbią daigai. Dar nėra 
pilnas tautinis pavasaris, o 
tik atolydis, ir šie jauni dai
gai yra reikalingi ypatingos 
Dievo malonės bei mūsų visų 
rūpestingos globos. Todėl prie 
džiugaus aleliuja turime jung
ti ir nuoširdžią maldą, kad tie 
trapūs daigai nebūtų naujų 
šiaurės vėjų pakąsti, kad ga
lėtų giliai suleisti šaknis, pil
nai išsiskleisti gyvu tikėjimu, 
krikščioniška dora, tautiniu 
sąmoningumu. Prašykime taip 
pat, kad šį religinį, dorinį ir 
tautinį atgimimą, kuris su to
kia gaivalinga jėga reiškiasi 
Tėvynėje, išgyventume ir mes 
išeivijoje.

Džiugių ir viltingų šv. Velykų.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM.
1989 m. Velykos 

nas, šimtatūkstantinės minios 
sudrebino miestų gatves ir 
aikštes, tautiniais ženklais ir 
vėliavėlėm puošėsi seneliai ir. 
vaikaičiai. Viena po kitos šven
tovės grįžo tikintiesiems, ku
riuos viešai laimina Jo Emi
nencija kardinolas. Persitvar
kymo mintimi yra sujudėjusi 
visa Lietuva, taipgi supratusi, 
kad be dvasinio atgimimo ne
bus nė naudingo persitvarky
mo. Suprantama ir tai, kad be 
Kristaus Prisikėlimo nebus 
nė tvirtesnio, pastovesnio at
gimimo. Užtat, kaip kalnų upe
lis pavasarį, tautos sujudimas 
ir nuoširdžios pastangos bėgte 
nubėgo gera ir tinkama vaga.

Okupacijos sutemas sklai
do tautos Prisikėlimo ir lais
vės troškimo prošvaistės. Nors 
žengiama į priekį, nors tautos 
vienybė, kaip būtinas ir vie
nintelis ginklas, nešama pir
mosiose judėjimų linijose, vis 
dėlto pasigirsta ir skaudi ai
mana - juk esame vieni. Kur 
mūsų sąjungininkai, kur drau
giški kaimynai, pasiruošę mus 
suprasti ir mums padėti? Ir ši
toje liūdnų abejonių vietoje 
šv. Velykų proga labai dera 
prisiminti, kad vis dėlto mes 
nesame vieni. Mes turime Są
jungininką, tik kartais dairo- 

(Nukelta į 2-rę psl.)
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Derybos su Maskva ir kardinolas
Jei Vatikanas pripažintų Lietuvą Sovietų Sąjungai, lietuviai 

sukiltų - pareiškė kardinolas

Laisvas žmogus nepriklausomoje valstybėje
Lietuvos diplomatų svarstyti klausimai pasitarime Vašingtone

Sušvelnėjus Sov. Sąjungos 
santykiams su Vakarais, pasi
girsta vis nauji Maskvos mos
tai, siekiantys Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių aneksijos 
pripažinimo. Tie mostai siekia 
ir Vatikaną, kuriam tenka tar
tis su Maskva dėl naujų vysku
pų skyrimo ir kitų dalykų. Jau 
seniau buvo žinoma, kad Krem
lius reikalavo pakeisti lietu
viškąją radijo programą Vati
kano radijo stotyje, kad joje 
nebūtų nieko priešiško sovieti
nei priespaudai Lietuvoje (ry
šium su tuo buvo pakeista lie
tuvių skyriaus vadovybė). O 
Jono XXIII laikais Kremlius 
reikalavo uždaryti Lietuvos 
pasiuntinybę Vatikane. Dide
lės protestų bangos dėka tam 
reikalavimui buvo atsispirta.

Pastaruoju metu, kai buvo 
plačiau pradėta kalbėti apie 
galimą Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II kelionę j Lietuvą ir kai ku
rias Sov. Sąjungos sritis, vėl 
iškilo Kremliaus reikalavimai, 
būtent Lietuvos aneksijos pri
pažinimo, kuris reikštų ir Lie
tuvos pasiuntinybės Vatikane 
uždarymą. Esą tik tuo atveju 
Jonas-Pauliuą IĮ galėtų aplan
kyti Lietuvą.

Reuterio žinių agentūra 1989 
m. kovo 3 d. paskelbė žinią iš 
Romos apie Lietuvos kardino
lo V. Sladkevičiaus pareiški
mus ryšium su minėtais Krem
liaus reikalavimais dėl Lietu
vos aneksijos. Iš jų matyti, kad 
tarp Maskvos ir Vatikano vyks
ta derybos, liečiančios, tarp 
kitų reikalų, ir Lietuvą. O kar
dinolas V. Sladkevičius labai 
atvirai pareiškė Reuterio agen
tūrai: jei Vatikanas pripažin
tų Sov. Sąjungos suverenitetą 
šioje Baltijos respublikoje, 
išprovokuotų 2.5 milijono ka
talikų sukilimą.

Šiuo klausimu kardinolas V. 
Sladkevičius turėjo pokalbį ir 
su italų mėnraščio “30 Giorni” 
atstovu Romoje. Jame kardi
nolas pareiškė: “Jei Šv. Sostas 
pripažintų Lietuvos įjungimą 
Sov. Sąjungon, tai padarytų 
prieš didelės gyventojų dau
gumos valią. Tai būtų rizika, 
galinti pakenkti pačiam tikė
jimui”.

Reuterio agentūra savo pra
nešime priduria, kad derybose 
dėl Šv. Tėvo kelionės į Lietu
vą pastarosiosios pripažini
mas Sov. Sąjungai esąs esmi
nis dalykas, tačiau kartu pri
deda ir šį kardinolo V. Sladke
vičiaus sakinį: “Jei Šv. Sostas 
oficialiai pripažintų aneksiją, 
mūsų žmonės sukiltų.” Pasak 
kardinolo, Šv. Tėvo kelionė

AfA
JUSTINUI VIZGIRDAI

mirus,

žmoną JANINĄ, sūnų ARVYDĄ, dukras - VIDĄ 
ir DAIVĄ, seseris - ZOSĘ RICKIENĘ, ALBINĄ 
STYRIENĘ, JULIJĄ JANKIENĘ, brolius - JONĄ ir 
JUOZĄ, jų šeimas bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime-

Canadian girt emeri alsi Ith.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

I. E. Gocentai
J. V. Naručiai
H. Rickienė 

Lietuvon kiekvienu atveju 
sustiprintų Sov. Sąjungos 
prestižą užsieniuose, prisidė
tų prie per didelio Gorbačiovo 
gyrimo, vedančio į pavojingą 
asmens kultą.

Žinių agentūra NC Romoje 
paskelbė žinutę apie kardino
lo V. Sladkevičiaus pamokslą 
Kaune per Vasario 16 pamal
das, kuriame jis pareiškė: at
naujintas tikėjimas ves šalį į 
laisvę. “Šiandieną mes drįsta
me šaukti visam pasauliui, vi
siems vadams, visoms tautoms 
ir priminti jiems: yra ne tik 
Amerika ir Anglija, ne tik Na
mibija ir Palestina. Yra ir Lie
tuva” (cit.“New World” 1989.11. 
24).

Lietuvos pasiuntinybė Va
šingtone, vertindama minėtus 
kardinolo pareiškimus, pra
nešime spaudai sako, kad jie 
yra nepaprastai svarbūs, “ne 
tiktai Lietuvos Bažnyčiai, bet 
ir Lietuvos tarptautinės padė
ties atžvilgiu. Jis (pareiškimas) 
neabejotinai užbėga už akių 
bet kuriems bandymams vie
nokiu ar kitokiu būdu padaryti 
sovietų atžvilgiu mostą, kuris 
inkorporacijos nepripažinimą 
sušvelnintų. Tokių bandymų, 
atrodo būta”. M.

Prisikėlimo foku
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mės visai ko kito. Nekaltų kan
kinių kraujas mums yra dides
nė garantija už politikų para
šus ar pažadus. Dėl tiesos ir 
artimo meilės kenčiančių ir 
persekiojamų pusėje stovi pri
sikėlęs Kristus, nes “palaimin
ti, kurie persekiojami dėl tei
sybės: jų yra dangaus karalys
tė” (Mt 5,10-24).

Prisikėlimo aleliuja yra 
šviesus takas kiekvienam žmo
gui - ir tam, kuris tiki, ir tam, 
kuris abejoja ar sakosi netikįs. 
Skirtumas tik tas, kad vieni 
stengiasi juo eiti, kiti ieško 
kitokių kelių, supainiotų, iš
vingiuotų ir suraizgytų, paga
liau po visų bandymų ir nesėk
mių vedančių atgal prie Švie
sos tako. Okupuotos Lietuvos 
atgimimo sąjūdžiai, atsiku
riančios organizacijos ir visa 
tauta tegu tvirtai žengia tuo 
Šviesos ir Prisikėlimo taku - 
tai linkėjimas, šv. Velykų su
laukus. O Vakarų laisvėse gy
venantiems šviesusis takas te
gu vis primena mūsų senolių 
per šimtmečius skleistą min
tį, kad ne viskas yra auksas, 
kas žiba, kad skatinimas “būk 
geras, vaikeli” ir šiandien 
gėrybių bei vertybių atrankoje 
nėra paskutinėje vietoje. Č.S.

A. R. Urbantai
A. E. Žilvyčiai
A. K. Žilvyčiai

1989 m. sausio 21, 22 ir 23 d.d. 
Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone įvyko Lietuvos diplo
matinės tarnybos pasitarimai, 
kuriuose dalyvavo L. diploma
tijos šefas dr. S. A. Bačkis, gen. 
konsulas Niujorke A. Simutis, 
gen. garbės konsulas Los Ange
lėse V. Čekanauskas, gen. gar
bės konsulas Čikagoje V. Klei
za, L. garbės konsulas ir L. 
garbės gen. konsulo Toronte 
padėjėjas H. Lapas, Lietuvos 
atstovas Vašingtone ir Vatika
ne S. Lozoraitis, jn.

Pirmoje vietoje buvo apsvars
tyti įvykiai Lietuvoje, jų įtaka 
mūsų valstybės nepriklauso
mybės bylai ir jos tarptautinei 
padėčiai. Buvo diskutuota dėl 
paramos, kuri būtų naudinga 
kovojančiai tautai, ir jos įvai
rūs aspektai krašte bei užsie
nyje.

Buvo prisimintas netikėtai 
miręs Liūtas Grinius ir jo ilga 
visuomeninė bei politinė veik
la. Visų vardu Lietuvos atsto
vas Vašingtone pasiuntė N. 
Grinienei gilią užuojautą.

Kiekvienas pasitarimų da
lyvis padarė pranešimą apie 
savo darbą ir padarė pasiūly
mus, kaip jis galėtų būti atei
tyje sustiprintas.

Ilgesnius pranešimus diplo
matams padarė LIC Vašingto
no biuro vedėjas V. Nakas ir 
Baltiečių santalkos biuro ve
dėja G. Palubinskaitė.

LDT taip pat susitiko su Lat
vijos Charge d’affaires dr. A. 
Dinbergs ir gen. Estijos kon
sulu E. Jaakson. Su jais buvo 
apsvarstyti klausimai, kurie 
liečia visas tris Baltijos valsty
bes ir pasidžiaugta, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovų 
bendradarbiavimas yra labai 
glaudus bei efektingas.

Sekmadienį Lietuvos pa
siuntinybėje Vašingtone įvy
ko priėmimas, kurio metu LDT 
nariai susitiko su Vašingtono 
lietuvių organizacijų atstovais.

Sausio 23 d. Lietuvos diplo
matai buvo pristatyti Rytų 
Europos skyriaus vicedirekto
riui, Baltiečių skyriaus vedė
jui ir pokalbyje dalyvavusiam 
sovietų skyriaus valdininkui. 
Valstybės departamento pa
reigūnams buvo padėkota už 
JAV vyriausybės vedamą oku
pacijos nepripažinimo politi
ką ir išreikšta viltis, kad ir 
naujoji administracija laikysis 
tų pačių principų. Ta proga bu
vo paminėtas viceprezidento 
Bush’o raštas pasiųstas prieš 
rinkimus vienai lietuvių orga
nizacijai, kuriame jis pažada 
kelti Lietuvos reikalus pokal
biuose su sovietais.

Valstybės departamento val
dininkai labai aiškiai pabrėžė, 
kad JAV ir toliau nepripažins 
sovietų aneksijos ir kad šis 
nusistatymas yra kertinis ak
muo santykiuose su Baltijos 
valstybėmis. Lietuvių tautos 
pastangos žingsnis po žingsnio 
plėsti bei stiprinti tautines 
bei žmogaus teises esą gerai 
suprantamos,ir tų tautų aspi
racijos bus remiamos.

Prieš išsiskirdami, LDT na
riai kreipėsi į lietuvių tautą 
ir užsienyje gyvenančius lietu
vius, karštai sveikindami vi
sus, kurie kovoja ir dirba Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybei atstatyti. Jie konstata
vo, kad tiktai pilnai suvereni 
valstybė, kaip ją apibrėžia 
tarptautinė teisė, gali regu
liuoti santykius su kaimynais. 
Lietuva yra Vakarų Europos 
dalis. Ji yra pasiryžusi gyventi 

Vilniaus Trijų Kryžių paminklo likučiai po 1953 m. išsprogdinimo. 1989 m. sausio 21 d. buvo atkasti paminklo pa
matai. Darbai pradėti 1988 m. vasarų. Atkasinėjant dirbo mokiniai, studentai, o jiems vadovavo specialistai ar
cheologai. Atkasant paminklo pamatus, buvo surasti senovinės Kreivosios pilies likučiai. Tyrinėjimai tebetęsia- 
mi. Trijų Kryžių paminklą atstatys tokį patį, koks buvo anksčiau, dar šią vasarą Nuotr. St. Paukščio

taikoje su visais, tačiau lau
kia, kad ir jos teisės būtų 
respektuojamos.

LDT, sveikindama didelį 
užsienio lietuvių entuziazmą 
ryšium su paskutiniaisiais įvy
kiais ir norą jai padėti, įspėja: 
eventuali pagalba tėvynei turi 
būti gerai apsvarstyta, nusta
tant jos realią naudą okupuo
tam kraštui. Reikia vengti viso 
to, kas galėtų vienokiu ar kito
kiu būdu sustiprinti okupanto 
pozicijas. Maskva, nusileisda
ma kai kuriems tautos reikala
vimams, bando išvengti esmi
nių klausimų. Jei lietuvių 
veikla krašte ir yra toleruoja
ma, tai specialūs daliniai yra 
nuolat pasiruošę malšinti tai
kingų žmonių demonstracijas.

Žmogaus teisių padėtis Lie
tuvoje dar toli gražu nėra pa
tenkinama. Padarytoms skriau
doms atitaisyti neužtenka gra
žių pažadų - reikia konkrečių 
veiksmų.

LDT karštai sveikina Lietu
vos Katalikų Bažnyčią, kardi
nolą Sladkevičių ir visus vys
kupų konferencijos narius,

Apie naikinamus paminklus Lietuvoje
Iš laiško buvusio architektūros paminklų apsaugos inspektoriaus 

Lietuvoje, dabar gyvenančio Lenkijoje

“TŽ” (1988 m. 23-34 nr.) buvo iš
spausdintas ilgas Vlado Drė
mos straipsnis “Naikinamos 
kultūros bei meno vertybės 
Lietuvoje”. Tai raštas, skir
tas tuometiniam kompartijos 
centro komiteto sekretoriui 
Lionginui Šepečiui. Jisai skau- 
džiai ir neužtarnautai palie
tė daugelį tautiečių, jų tar
pe ir mane.

VI. Drėma savo rašte kritiš
kai apžvelgia meno paminklų, 
ypač religinių, naikinimą. Ky
la klausimas, kodėl jis pats nie
ko nedarė tiems paminklams 
apsaugoti. Kodėl pvz. nedarė
te žygių 1955 metais apsaugo
ti nuo išsprogdinimo Trijų Kry
žių, kurie buvo Pirmojo pasau
linio karo metu plačios Vil
niaus visuomenės pastatyti pa
gal archit. Vivulskio projektą? 
Juk tai buvo Istorinis Vilniaus 
simbolis. Kodėl nesiėmė prie
monių apsaugoti monumenta
lių skulptūrų ant Katedros por
tiko ir Kalvinų bažnyčios por
tiko Pylimo gatvėje? Juk Vil
niuje tuo metu plačiai buvo 
kalbama, kad vietos rusų val
džia ir komunistų partija ne
gali toleruoti viešai išstaty
tų kryžiaus ženklų. Apie tai 
jam buvo taip pat žinoma. Ta
čiau iš savo pusės nesiėmė tam 
jokių žygių. Architektūros 
reikalu valdyba ilgą laiką tam 
priešinosi. Netgi rusų valdžios 
ir komunistų partijos paskir
tas Architektūros reikalų val
dybos viršininku archit. Jonas 
Kumpis turėjo daug nemalo
numų, gindamas nuo sunaiki
nimo minėtus objektus. Iš VI. 
D. pusės nebuvo jokio atgarsio. 
Vieną gražią pavasario naktį 
1955 m. su kariuomenės ir mili
cijos pagalba minėti objektai 
buvo išsprogdinti, o skulptū
ros tankų pagalba buvo nuvers
tos nuo Katedros portiko. Taip 
pat buvo nuimtas didelis kry
žius nuo Šv. Jono bažnyčios sie
nos prie Pilies gatvės, kuria 
VI. D. dažnai vaikščiojo.

Nedera kas blogo primesti 
kitiems, o kas gera, priskirti 
sau. Tikras anekdotas apie vie
tos ieškojimą išvietei Gedimi
no kalno aplinkumoje. Kiek 

dvasiškius bei vienuolius ir 
vienuoles. Ji džiaugiasi, kad 
vyskupas J. Steponavičius gali 
grįžti į senąją Lietuvos sosti
nę ir valdyti jos arkidieceziją.

Nors religinėje srityje yra 
įvykę tam tikrų pasikeitimų, 
bet LDT konstatuoja, kad Lie
tuvos Bažnyčios padėtis nėra 
patenkinama ir kad sovietai 
tebelaužo pagrindines jos 
teises.

LDT pasiryžusi dirbti su vi
sais veiksniais, organizacijo
mis bei pavieniais lietuviais 
Vasario 16 akto dvasioje. Lie
tuvos nepriklausomybei atsta
tyti mūsų tauta kaupė geriau
sias jėgas, dėjo didžiausias 
aukas ir ilgai kovojo. Tuo pa
čiu keliu ir šiandien turi visi 
eiti, kad galėtų garbingai pa
siekti didįjį tikslą: laisvą žmo
gų nepriklausomoje valstybė
je, kuri būtų pilnateisis tarp
tautinės tautų bendruomenės 
narys ir kuri leistų lietuvių 
tautai laisvai dirbti bendrai 
gerovei.

Vašingtonas, 1989 m. 
vasario mėn. 2 d.

PENKERIŲ MIRTIES METINIŲ PROGA
Mintimis nusikeliame prie 
paskutinio laužo, kurio 
žarijos širdin įdegino žodį 
GYVENKIT. . .
Nenukriskit su žiedais, 
kuriais vaikštinėdami 
gėrėjomės.
Nenukriskit su lapais, 
kurie mums būdavo 
rudens pasaka.
Nenueikit su tais, 
kurie kelio neranda. 
GYVENKIT. . .

Kovo 27-oji - graudus prisiminimas.
Ir kiekvienas turės tokio prisiminimo dieną, nes kiek
vienas grįžta NAMO gyventi. . .
Kviečiame skautijos seses^r brolius, mieluosius draugus 

ir gimines, visus artimuosius prisiminti
a.a. LEONARDĄ KALINAUSKĄ 

ir už jį pasimelsti.
Sūnūs - Gediminas, Rimantas, Arūnas

man yra žinoma, šį nuopelną 
tenka priskirti ne VI. Drėmai, 
o buv. Archit. paminklų apsau
gos skyr. v-kui VI. Shkui-Saka- 
vičiui ir to meto Vilniaus archit. 
-inspektoriui, dabartiniam ar- 
chit. dr. prof. Ed. Budreikai. 
Sakas-Sakavičius, kaip senas 
vilnietis, nurodė seną jos vie
tą, o archit. Ed. Budreika, ne
žiūrint vietinės rusų valdžios 
reikalavimų, griežtai pasiprie
šino jos įrengimui Gedimino 
kalno papėdėje.

Minėtame VI. Drėmos straips
nyje aš esu kaltinamas kaip Pa
minklų apsaugos inspektorius; 
esą išvažiuodamas iš Lietuvos 
iš savo įstaigos išvežiau archi
tektūros paminklų inventori
nius brėžinius ir kitus doku
mentus. Tai visiška netiesa. 
Ją galima patikrinti net dabar.

Teko man dirbti su labai pa
doriais žmonėmis: istoriku Sa- 
ku-Sakavičiumi, inž. archit. 
Gardevičium, Vyču, dr. archit. 
Ed. Budreika. Apie archit. pa
minklų mokslinių-inventorinių, 
brėžinių tikslią ataskaitą ga
li patvirtini aukščiau pami
nėti asmenys; archit. Vyčas ir 
archit. dr. Budreika. Kiti jau 
yra mirę. Be to, išvažiuojant į 
užsienį muitinės tarnautojai 
tuo metu, turint galvoje stali
nizmo laikus, vedė labai deta
lų visų daiktų patikrinimą. 
Kiekviena detalė, kiekviena 
knyga buvo tikrinimą ir turi
nio, ir pavadinimo atžvilgiu. 
Netgi paskiri knygos lapai 
buvo tikrinami, ar nėra ten 
kurių nors įrašų. Taigi ponas 
Drėma su savo informatoriumi, 
ar pagalvojote, kaip tokiu at
veju galima buvo pravežti per 
sieną metrinio dydžio pasta
tų ir bažnyčių inventorinius 
planus? Be to, asmeniškai ma
nęs tokie brėžiniai nedomino.

Antanas Janikas

Red. pastaba. Šį Varšuvoje gy
venančio A. Janiko atsiliepi
mą teko trumpinti. Jame buvo 
daug pabarimų, bet mažai fak
tinės medžiagos. Laiškas adre
suotas “Tėvynės žiburiams”, 
bet iš visko matyti, kad skir
tas “Tėviškės žiburiams” Ka
nadoje.

L. Žilvytis

AfA 
ONAI GAILIŪNAITEI 

mirus,
seseriai ELENAI GAILIŪNAITEI-SENKUVIENEI 
reiškiame gilią užuojautą -

Valė Mickevičiūtė-Šukienė 
Ona Juodikienė 
Alė Kerberienė

AfA

ONUTEI GAILIŪNAITEI 

mirus,

nuoširdi užuojauta seseriai E. SENKUVIENEI.

O mūsų šeimai ji liks miela ir brangi —

. .. / 1 U '

A. M. Vasiliauskai-*

Mūsų mielai skautininkei

AfA 
ONUTEI GAILIŪNAITEI

mirus, 

sesutę ELENĄ SENKUVIENĘ jos skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Toronto skautininkų-kių “Ramovė" 
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tauntai

AfA 
ADOLFAS KLEMAS,

mirė 1989 m. vasario 23 d., sulaukęs 85 m. amžiaus.
Gyveno Lansdowno mieste, netoli Filadelfijos, JAV. 
Gimęs Lietuvoje, JAV išgyveno 40 metų. Dipl. fizikas, 
gimnazijos mokytojas ir inspektorius. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Mariją, seserį Gigą Audėnienę, 
dukterį Reginą su vyru Javier, sūnų Vytą su žmona 
Vida, anūkus Andrių, Paulių, Tomą, Bernardą, Alek
sandrą ir kitus gimines, draugus bei pažįstamus.

Vietoj gėlių prašom paremti Mažosios Lietuvos fondą, 
prisiųsdami aukas c/o A. Lymantas, 217 Bedbrook Avė, 
Montreal - West Quebec H4X 1S2, Canada.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai

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
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Nežemiškos proveržis žemėje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

atėjime dalyvauti žmogaus tra
pume ir likime Jėzaus prisikė
limas buvo negirdėtas ir visai 
naujas įvykis. Graikai žinojo 
apie sielos nemirtingumą, in- 
diečiai - sielą transmigraciją, 
hebrajai tik drįso galvoti, kad 
Dievas-Kūrėjas neapleis tei
siojo mirtyje (Ps 16,8-11; Dan 
12,1-3).

Prisikėlimas yra pats iški
liausias Dievo veiksmas Ap
reiškimo istorijoje. Nenuosta
bu, kad krikščionys gieda “Ale
liuja!” Velykose. “Dievas nu
šluostys kiekvieną ašarą nuo 
ją akią; ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio, nei aima
nos, nei sielvarto, nes, kas bu
vo pirmiau, tas praėjo. . .. Štai 
aš visa darau nauja” (Apr 21, 
4-5). Jėzus "yra miręs už visus, 
kad gyvieji nebe sau gyventą, 
bet tam, kuris už juos numirė 
ir buvo prikeltas............ kas
yra Kristuje, tas yra naujas 
kūrinys. Kas buvo sena - praė
jo, štai atsirado nauja” (2 Kor 
5,15.17).

Naujumo pagrindas yra Jė
zaus prisikėlimas iš numiru
sią. Mirtis, ir visa, kas tik sie
jasi su mirtimi, yra šis tas seno, 
- taip sena, kaip sena žmonija. 
Tik Prikeltasis yra naujas, - jis 
per savo mirtį ir Prisikėlimą 
atneša mums naujumą.

Jėzaus prisikėlimas yra nau
jas Dievo veiksmas. Pasiruo
šimas šiam naujumui prasi
dėjo jau Dievo veiksmuose 
prieš Kristą. Jis yra ypač ryš
kus Izraelio išėjime iš Egipto 
ir tikėjime, kad Jahvė - Vieš
pats yra gyvasis Dievas, kuriam 
nėra negalimą dalyką (Ps 18.14; 
Lk 1,37). Dievas myli visa ir 
ypatingu rūpesčiu lydi savo 
mylimąjį kūrinį - žmogą (Išm 
11,26; Lk 15, 1-32).

Prisikėlimui paruošė pasiti
kėjimas, kad Dievo rankose 
yra teisiąją likimas (Pr 50,20; 
Ps 2). Anot Pauliaus, “mes ži
nome, kad viskas išeina į gera, 
mylintiems Dievą .... - (jis 
mus) paskyrė tapti panašiais į 
jo Sūnaus pavidalą, kad šis bū
tą pirmgimis daugelio brolią 
(ir seserą) tarpe” (Rom 8,28-29). 
Prikeldamas Jėzą iš mirties. 
Dievas išpildė savo pažadą ir 
apsireiškė kaip tikrasis Die
vas (Apd 26,8).

ATĖJUS LAIKO PILNATVEI
Apaštalas Paulius laiške 

galatams moko, kad “atėjus 
laiką pilnatvei, Dievas atsiun
tė savo Sūną, gimusį iš moters, 
pavaldą įstatymui” (Gal 4,4). 
Per savo Sūną Dievas “paskel
bė mums savo valios paslaptį, 
kaip jis panorėjo iš anksto nu
tarti jame, amžią pilnatvei 
atėjus, visa, kas yra danguje 
ir žemėje, iš naujo suvienyti 
Kristuje tartum galvoje” (Ef 1, 
9-10). Laiką - amžią pilnatvės 
centre stovi Kryžius ir dvigu
bas išėjimas iš šiapusinio gy
venimo: mirtis ir Prisikėlimas. 
Jono evangelijoje mirtis ir Pri
sikėlimas yra Jėzaus pašlovini
mo valanda (Jn 17,1).

“Laiką pilnatvė” ir “valan
da” yra sąvokos, kurios pabrė
žia, kad Dievo užmojo apreiški
mas turi dalis. Keturi “laikai” 
apima apreiškimo istoriją. Vi
si keturi telkiasi Jėzaus prisi
kėlime. “Laikai” prieš Kristą 
tenkinosi su ilgesiu laukiamu 
pažadu, - laukiamas prisikė
limas buvo Izraelio vilties 
pagrindas. Jėzaus “laikai” yra 
“laiką pilnatvė”, nes atnešė 
šio numanomo prisikėlimo vil
ties įgyvendinimą. Bendrijos 
“laikai” seka Jėzaus “laikus” 
ir yra antspauduoti Jėzaus, 
Mesijo ir Dievo Sūnaus, prisi
kėlimu ir tarnyste. Baigminiai 
“laikai” yra Paskutinė diena, 
kuri apreikš, nukeldama šy 
dą, visam pasauliui Prisikėlu
siojo viešpatavimą ir žėresį.

Apreiškimo istorija turi dvi 
Sandoras. Senojoje Dievas 
apsireiškė kaip Gelbėtojas iš 
vergijos Egipte (Iš 20,2; Įst 5,6), 
o Naujojoje - kaip Gelbėtojas 
iš mirties (1 Kor 15,15; Rom 4, 
24; 10,9). Išėjimas iš Egipto ir 
Jėzaus Prisikėlimas yra rakti
niai įvykiai Dievo atėjime da
lyvauti žmogaus trapume ir li
kime. Jėzaus prisikėlimas pe
rima Išėjimo iš Egipto vietą ir 
apreiškia Triasmenį Dievą. 
Užtat Velyką nakties liturgija 
ir sugretina skaitinius iš abie- 
ją Testamentą.

LITURGIJA ATSPINDI 
PRISIKĖLIMĄ

Jėzaus Prisikėlimas apspren
džia krikščionią Dievo garbi
nimą - liturgiją. Krikštu bu
vome įvesti į Velyką paslaptį, 
Eucharistija - šv. Mišios suda
bartina Jėzaus mirtį ir Prisikė
limą. Prisikėlusis užtaria pas 
tėvą (Rom 8,34; Žyd 9,24). Litur
ginės maldos į Dievą baigiasi 
kreipiniu į Tarpininką - Jėzą 
Kristą, mūsą Viešpatį - Prisi
kėlusįjį. Naujasis Testamentas 
išsaugojo vieną labai būdingą 
maldą - prašymą į Prisikėlusį
jį: “Marana tha!” - “Viešpatie, 
ateik!” (1 Kor 16. 22; Apr 22, 
20). Velykos yra iškilmingiau
sia krikščionią šventė, - meti
nio liturgijos ciklo šerdis ir 
širdis. Jėzaus Prisikėlimas 
apsprendžia krikščionią mal
dos dieną - sekmadienis mums 
yra Viešpaties diena - mažo
sios Velykos (žr. Apr 1,10).

VISATA. ŽMONIJA IR
PRISIKĖLIMAS

Visa galia danguje ir žemėje 
yra duota Prisikėlusiajam (Žr. 
Mt 28,18). Prisikėlusiojo viešpa
tavimas apima Visatą (1 Kor 15, 
25-28). Jėzaus Prisikėlimas 
įvyko dėl mūsą išganymo. Die
vas “trokšta”, kad visi žmonės 
būtą išganyti ir pasiektu tiesos 
pažinimą. Vienas yra Dievas ir 
vienas Dievo žmonią Tarpinin
kas - žmogus Kristus Jėzus, 
kuris atidavė save kaip išpirką 
už visus, pateikdamas liudiji
mą nustatytu laiku” (1 Tim 2, 
3-6). Jėzaus mirtis ir Prisikė
limas yra dvi išganymo įvykio 
pusės. Krikštu panardinti 

Kristaus mirtyje, esame panar
dinami ir Prisikėlime. Kada 
tik pabrėžiame išganančią Jė
zaus mirties galią, turime taip 
pat pabrėžti ir išganančią Pri
sikėlimo galią (Rom 6,3-10).

VELYKOS - ATSIVĖRIMAS 
AMŽINAJAI ATEIČIAI

Krikščionies laikysena gy
venime sąlygoja tikėjimas, 
viltis ir meilė (žr. 1 Kor 13). 
Nukryžiuotasis ir prisikėlęs 
Kristus yra krikščioniškojo 
gyvenimo turinys ir širdis (1 
Kor 15,3-8). Velyką šventimas 
prašnekina krikščionies tikėji
mą, viltį ir meilę.

Tikėjimas reiškiasi malda ir 
prašymu: “Marana tha” - “Vieš
patie, ateik!” Tikėjimas duoda 
gyvenimo vilčiai kryptį ir spar
nus. Tikėjimu krikščionis yra 
ryšyje su Prisikėlusiuoju, ku
ris yra nuolat Ateinantis Vieš
pats (Apr 1,8).

Tikėjimas duoda žmogui ne 
tik kryptį bei sparnus jo vil
čiai, bet ir raktą į Dievo galy
bę savo trapume ir mirtyje: 
Dievas gali ir duoda gyvenimą 
per mirtį. Žydą vadai siekė Jė
zaus mirties, bet Dievas Jėzą 
prikėlė ir išaukštino (žr. Apd 3, 
15). Nuostabus Dievo rūpesčio 
ir galybės apreiškimas drą
sina. Viltis turi du tėvus; neri
mą ir drąsą. Nerimstame, nes 
yra mirtis, o juk gimėme gy
venti! Drįstame gyventi vilti
mi, nes ką Dievas padarė Jė
zaus likime, tą patį padarys ir 
mūsą likime.

Krikščionis, kur tik jis ar ji 
bebūtą, - kalėjime, tremtyje, 
vienatvėje, - Velykose patiria, 
kad Dievas nepalieka žmogaus 
vieno varge. Dievo atėjimas 
dalyvauti žmogaus likime duo
da krikščioniui tikrumo, ramy
bės, drąsos. Viltimi žmogus 
patiria, kad Dievas yra kartu 
net ir tada, kai viskas dūžta, 
kai jo pastangos yra bejėgės. 
Ilgimės, kartais ne visai sąmo
ningai, geresnio gyvenimo ne
gu pažįstame savo patirtimi. 
Šis ilgesys - amžinybės sėkla 
mumyse yra tapusi tikrove Jė
zaus Prisikėlime. Jis yra pir
mūnas - pirmgimis iš numiru- 
siąją, pasiekęs žmogaus ilge
sio išsipildymą. Jame buvo at
verta visai žmonijai nauja atei
tis, - ateitis, kurioje mirtis 
nebeviešpatauja. Krikščionis 
Velyką šventime viltingai at
siveria į ateitį, kuri prasidėjo 
Jėzaus Prisikėlime.

Žmonijos šios vilties atei
čiai nesusikuria. Ji yra Kūrėjo 
įdiegta. Buvimas krikščioniu 
pasaulyje yra gyvenimas Kūrė
jo įdiegta amžinybės sėkla - 
amžinos ateities viltimi. Čia 
slypi krikščionies vilties tikru
mas.

Krikščionies viltis, kad jis 
bus asmeniškai Dievo prikel
tas, savo turiniu apima ne tik

Paskutinė
Į violetinį debesį leidžiasi 

saulė. Ir, rodos, ji niekada ne
patekės. Toji žinia iš daktaro 
lūpą, kaip dalgis nukirto palei 
žemę visas viltis. O, šiedu dar 
tokie mažučiai: Valerija pake
lia akis į abu berniukus ant že
mo staliuko spalvinančius są
siuviniuos piešinius. Čia jie 
beveik kasdien susivaidija dėl 
menkniekią; nubėga pas tėve
lį ir vėl viskas gerai. Kur da
bar bus jūsą priebėga? Išeisiu 
į darbą ... Namie viena turė
siu viską aprėpti. O, mano ne
blėstanti meile ..., kaip rei
kės pakelti tą išsiskyrimą ... 
amžinai. Praneli, kaip aš gy
vensiu be tavęs ir kaip paleng 
vinsiu tavo kančią? Operacija 
galima tik greičiau mirtį prisi
šaukti; taip bent atrodo iš dak
taro kalbos. Bet. esą. pasitai
ko ir išimčią su plaučią vėžiu, 
tik jau labai retas dalykas ...

Šitaip plūkėsi, šitaip dirbo 
jis vis dėl geresnio rytojaus. O 
artėja tik naktis, amžinoji nak
tis .. .

Valerija susvyruoja ir, sun
kiai vilkdama kojas, eina į virtu
vę. Ima garsiai dėlioti indus, 
kad tiedu mažieji neišgirstu, 
kailuš ašarą užtvanka, kai kūk
čiojimas prasiverš. O. Sauliu
kas su Joneliu, lyg tyčia, susi
kaupę piešia, tik piešia, net ne
sikalba.

Paskutinės vakarienės pa
veikslas virtuvėje prie galinės 
sienos. Į jį atsigręžusi, čia kas
dien meldžiasi visa šeima. Vir
tuvė didelė ir šviesi, tai ją ir 

gyvuosius, bet ir mirusiuosius. 
Ateistinė ideologija klausimą 
apie gyvenimą po mirties laiko 
beprasmiu tauškalu. Ji atsisa
ko vertinti prasmę kančios, 
kurią mirusieji patyrė šiapus 
amžinybės. Teigti, kad nėra 
ateities anapus mirties yra tas 
pat kaip sakyti, jog žmogaus 
kančia ir mirtis gyvenimo tai
gose ir tundrose neturi pras
mės. Krikščionies viltis, prie
šingai, jam sako, kad yra pri
sikėlimas, - prisikėlimu Die
vas apreiškia savo baigminį 
užmojį žmonijai ir Visatai.

Meilė yra galingesnė už mir
tį. Mylintis Tėvas, kurio valia 
mirė Jėzus, išaukštino jį per 
Prisikėlimą. Tėvo meilė buvo 
galingesnė už mirtį. Tą patį 
apreiškė paties Jėzaus tarnys
tė: Jėzus mirė ant Kryžiaus 
iš meilės, - iš meilės Tėvui ir 
žmonijai.

Dievo meilę - Tėvo meilę ir 
Kristaus-sekti nėra įmanoma. 
Tik mylintis Dievas gali būti 
toks žmogiškas. Krikščionis 
atspindi Dievo meilę. Ir čia 
meilė yra stipresnė už mirtį. 
O tai reiškia, kad meilė, kuria 
dalinamasi šiapus mirties, ly
di žmogą ir anapus mirties du
rą. Jėzaus Prisikėlimas skati
na krikščionį mylėti: atleisti, 
suprasti, atjausti. Krikščionis 
žino, kad meilė - atleidimas, 
supratimas, užuojauta - turi 
prasmę, nes išlieka net gyveni
mo vingiuose. O tai, kas lieka, 
turi prasmę, - jeigu meilė turi 
prasmę, ir gyvenimas yra pra
smingas.

Jėzaus Prisikėlimas ne tik 
drąsina mylėti, bet ir išlaisvi
na meilei, atleidimui, suprati
mui, užuojautai ir tokiu būdu 
įgalina dalyvauti žmoniškes
nio pasaulio kūrime.

PRISIKĖLUSYSIS YRA
DIEVO PALYGINIMAS

Jėzus mokė palyginimais. 
Jėzus yra Dievo palyginimas. 
Palyginimas yra pasakojimas, 
kuris verčia susimąstyti ir pa
galvoti. Jėzui duodame daug 
titulą: Kristus, Dievo Sūnus, 
Žmogaus Sūnus, Žodis, Atpir
kėjas, Išganytojas ... Palygi
nimas pabrėžia kurią nors vie
ną įžvalgą į Dięvo atėjimą da
lyvauti žmogaus trapume ir 
likime. Ar nebūtą naudinga 
šią Velyką šventėje sau pri
minti, kad Jėzus yra didysis 
Dievo “NE!” mirčiai ir džiugu
sis “TAIP!” gyvenimo džiaugs
mui? Švęsdami Dievo palygini
mą - Prisikėlimą, atsinaujina
me tikėjimu, atpažįstame sa
vyje sparnuotą viltį, atsiveria
me artimui atleidimu, suprati
mu, užuojauta.

Dosnusis Kūrėjas yra dosnus 
žmogui, - Dievo dosnumas įga
lina žmogą būti dosniam. At
leidžiame, nes mums atleista, 
mylime, nes esame mylimi!

vakarienė
valgomasis drauge. Dar vienas 
nemažas kambarys - žaidimui 
vaikams, poilsiui, svečiams. 
Du miegamieji tik per porą 
žingsnią nuo kaimyno sienos 
- niekad saulės nemato. Dar 
neseniai juodu tarėsi, kaip 
greičiau įsigyti namelį toliau 
nuo gatvės su mažu žemės skly
peliu, kad būtą kur vaikams, 
pajudėi, pažaisti. Dabar vis 
bėginėk su jais į tą parką, pil
ną išdykėlią ir neklaužadą. 
“Viskas tolsta, kaip laivelis 
jūroje”, - atsidūsta ji.

Rytoj bus išspręsta: daryti 
operaciją, ar ne. Vilties ma
ža. Tiek pat jos ir be operaci- 

. jos, - pasakė daktaras. Koks 
žiaurus atvirumas. Neatrodo, 
kad ir daktarui buvo lengva 
šiuos žodžius ištarti. Bet. . . kas 
reikia žinoti, tai reikia. Rytoj 
ir vėl prašysiu kaimynę pasau
goti vaikus.

O, Dieve! Kiek dar bus tokią 
dieną, kai nežinosiu kur pultis, 
į ką šauktis. Pažvelgia ji į pa
veikslą galinėje sienoje. Kris
tus laiko rankose duoną. Tiesia 
į ją savo ranką į vos bepasto- 
vinčią ant koją. Banguoja aša
roj Jo duona ir vis artėja ta 
ranka.

— Viešpatie, sustiprink ma
ne, pasotink savo duona mus 
visus! Ir sopulius tavuoju gė
rimu nuramink! Vienintele vil
tie, silpnąją atrama, padėki 
man! Padėki vardan tą mažu- 
tėlią, kurie dar Tau nenusi
kalto.

Ji laiko prieblandoje ištie-

Toronto ir Hamiltono lietuviai Šv. Žemėj eina “Via Dolorosa” Kristaus kančios kelius Nuotr. K. Milerio

Prisikėlimo ir atgimimo šventė
Žvilgsnis iš šiapus Atlanto į Jeruzalę ir Darbėnus

KAZYS MILERIS
Sulaukėme vėl kitą Velyką. 

Ne visi ją besulaukėme. Pernai 
Prisikėlimo pamaldose dau
giau buvo mūsą. Šiemet po re- 
zurekcijos, ieškodami savo 
draugą pasilabint su šventėm, 
kelią jau nebesutiksime. Jie 
jau ilsisi Mississaugos Šv. Jono 
juodą kryžią ir blizgančią mar
murą miške. Jie ten laukia jau 
savo prisikėlimo.

Jei Kalėdos mums yra leng
vai suprantamas žmogaus gimi
mo įvykis, tai Velykos jau yra 
stebuklas ir mums sunkiau be
suprantamas. Velykos yra taip 
pat skelbiamos kaip džiaugsmo 
šventė, bet po visą Didžiosios 
savaitės mušimą, plakimą, tei
simą ir kryžiavimą nebėra taip 
lengva, tik išgirdus “Linksma 
diena mums nušvito” giesmės 
garsus, tą susidariusią liūd
ną nuotaiką pakeisti.

Belaukiant Velyką, mums 
tenka visad stebėti liūdną žmo
giškosios tragedijos spektaklį. 
Čia Mozės ir pranašą jau se
niai išpranašautas Žmogus, 
atėjęs į šį pasaulį pataisyti 
ir patobulinti žmogaus ryšio 
su Dievu, yra išduotas savo 
draugą, atmestas savo tautie- 
čią ir nužudytas tą, kurie pri
sipažino neradę jame jokios 
kaltės. Tokį nuosprendį iš
reikalavo minią vadai, pajutę 
sau konkurenciją ir baimę 
prarasti savo pozicijas. Di
džiosios savaitės apeigyne yra 
parodyta visos mūsą gyvenimo 
žmogiškosios silpnybės ir klai
dos, kurias ir po dvieją tūks- 
tančią metą dar tebekartoja 
valstybės, tautos ir religinės 
bendruomenės.

Kristaus kančios keliais
Turistui, keliaujančiam po 

Šv. Žemę, yra parodomos visos 
Kristaus kančios, nukryžiavi
mo ir prisikėlimo vietos. Se
najame Jeruzalės mieste dar 
tebėra tie patys grindinio ak

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

susi į paveikslą rankas, kai 
tirpsta paskutinis saulėlydžio 
spindulys. Ir geros duonos Da
lintojo akys pripildo ramybe 
jos širdį. Trukšmingai atsi
daro virtuvės durys. Abu ber
niukai, lenktyniuodami atbėga 
pas ją:

— Nupiešiau medį, pilną 
obuolią, matai mamyte, - gi
riasi Sauliukas.

— O, aš - mėlyną upę, kur 
daug žuvą ir viena labai dide
lė, - trykšta džiaugsmas iš Jo
nelio akią. Eisime su tėveliu 
žvejoti.

Valerija šypsodamasi žiūri 
į žuvį, plaukiančią, vandens 
paviršiumi. Ji apglėbia savo 
brangiausius. Bučiuoja, o aša
ros plauna jauną veidą.

— Mama, tu verki, - susirū
pina vyresnysis Jonelis.

— Ne, aš džiaugiuosi. Dabar 

Bunda žemė
Bunda žemė, ir daigas dainuodamas kalas 
Po žiemos, po šalnų, po mirties.
Debesėliai danguj, tartum pasakų salos.
Tik. širdie, tu kaip mirus jauties . . .

Bunda žemė, ir pumpuras skleidžiasi žiedu
Kovo saulės šviesiam spinduly.
Ir sugrįžęs varnėnas sodelyje gieda, 
Tik, širdie, tu kaip kapas tyli . . .

Bunda žemė, ir balsą pavasario girdi
Ir akmuo, ir vakarė žvaigždė.
Tik tave kas pašauks, vargšę tremtinio širdį. 
Tik tave kas pabudins, širdie? . . .

Bernardas Brazdžionis

menys, kuriais vaikščiojo Kris
tus. Golgotos kalnas yra užsta
tytas katedra, pažymėtos vie
tos Kristaus nuvilkimo, pri
kalimo ir paguldymo, o puoš
nia rotunda pažymėta ir Juo
zapo Arimatėjaus išsikalta 
kapavietė, kuri buvo panau
dota nuo kryžiaus nuimtam nu
mirėliui.

Po Kristaus mirties žydai 
kelis kartus buvo sukilę prieš 
savo pavergėjus. Tad Jeruza
lės miestas keliskart buvo su
naikintas. Praėjo daugiau kaip 
300 metą, kol Bizantijos valdo
vo Konstantino motina Elena 
pradėjo rūpintis Palestinos 
šventą vietą ieškojimu ir ją at
pažinimu.

Stebi tą viską su paviršu
tinišku turistiniu pamaldu
mu ir jauti, kad tos auksu ži
bančios katedros ir blizgantys 
marmurai kažkaip trukdo tau 
visą tai įsisąmoninti. Pama
tai, kaip čia kiti prekiauja Die
vu ir nori iš to pasipelnyti.

Kančios kelio procesiją pra
dedi jau nuo Piloto kiemo ir 
leidiesi Via Dolorosa laiptais 
žemyn Golgotos link. Tas kan
čios kelias apstatytas preky
staliais ir pilnas su foto apa
ratais turistą, rėkiančią vaiką 
ir margais turbanais arabą. 
Tarp iškabinėtą prekią maty
ti ir kančios kelio nuorodos. 
Pažymėti visi trys Kristaus par
puolimai, Romos kareivią pa
sigautas iš lauką grįžtantis Si
monas Kirenietis ir liūdnas 
Kristaus atsigręžimas į rau
dančias moteris: “Jeruzalės 
dukterys, ne manęs verkite, bet 
pačios savęs ir savo vaiką ...” 
(Lk. 23,13-29).

O Kalvarijos kalnas tai tik 
45 pėdą aukštuma. Ten dabar 
stovi didinga Šventojo kapo 
katedra. Pasikėlus laiptais į 
viršą prie nukryžiavimo alto
riaus ir įmetus į dėžutę ame
rikietišką pinigą, graiką or
todoksą dvasininkas duoda tau 

turėsime ir obuolią, ir žuvies, 
o Dievulis duos mums duonos. 
-Ji, kaip niekur nieko, padeda 
tris lėkštes ant stalo.

— O, kur tėtukui? - pastebi 
Saulius.

Tėtukas laukia operacijos. 
Todėl pasiliko ligoninėje. Šį 
vakarą mes visi drauge pasi- 
melsim, kad jis pasveikęs grei
čiau sugrįžtą į namus. Tada ir 
vėl keturias lėkštes padėsime 
ant stalo.

Linksmai groja vargonai, 
choras gieda Aleliuja! Prisikė
limo procesija eina aplink 
šventovę. Du paaugliai berniu
kai, baltai aprengti, su žvakė
mis rankose, eina procesijoje. 
Saulė beria pro vitražus spal
votus spindulius ant ją galvą. 
Valerijos ir Prano akys džiaugs
mingai seka juos. Kai berniu
kai prisiartina ties ją suolu, 
Valerija, palinkusi į Praną, ty
liai pakugžda:

— Leidosi saulė į violetinį 
debesį, bet ir vėl patekėjo . . . 

čia uždegti žvakutę ir parodo 
Kristui prisikeliant plyšusią 
uolą. Nusileidus laiptais že
myn, parodoma raudono mar
muro plokštė, ant kurios gu
lėjo nuo kryžiaus nuimtas Kris
tus. Tolėliau - bizantiško sti
liaus Kristaus kapo rotunda, 
kuri apdengia Išganytojo pri
sikėlimo vietą. Tai ten Velyką 
rytą ir įvyko tas didysis Pri
sikėlimo stebuklas.

Anais laikais ir dabar
Dar prisimename daugelis 

savo vaikystės Didžiojo penk
tadienio pamaldas Lietu,vos 
bažnytėlėj. Nuščiuvus, pilna 
gilią atodūsią ii- nenustojan- 
čią kosulio aidą ta mūsą šven
tovė. Tą dieną jau nebegirdėti 
nė varpelią skambėjimo. Girdi
si vien tik barškalai. Kunigas, 
prieš nešdamas į karstą simbo
linį Kristaus kūną, užgieda 
“Verkit, angelai, verkit, dva
sios šventos .. .” Tos giesmės 
gaidą tuoj perima Tarvydą, Im- 
pilties ir Lazdininką giesmi
ninkai, kurie tik vieni mokėjo 
taip graudingai tą giesmę gie
doti. O jie, tie balsingi mūsą 
kaimą giedoriai, kuriems gie
dant budynėse užgęsta žibali
nė lempa, o uždainavus vestu
vėse, neišsilaiko nepravirkus 
jaunoji.

Kažin kaip jie ten Darbėnuo
se šiemet švęs Velykas? Ar ku
nigas savo pamoksle dabar jau 
drįs kalbėti apie Prisikėlimo 
ir spontaniško tautos atbudimo 
simboliką? Ar beateis mokyto
ja Jonaitienė susižymėti prie 
altoriaus patarnaujančią savo 
mokinią? Ar tikrai šiemet jau 
galės Prisikėlimo procesija iš
eiti ir į šventorią?

Velykos šiemet gana anksty
vos. Dar maža medžią pumpu
rą, o daug rytmečiais plikša
lą. Tad į Prisikėlimą šiemet 
dar važiuos žmonės su savo 
skrandinėm ir susisiautę švar
ką apykakles. Jauniesiems ne
bus progos parodyti ką naujo 
pasisiuvo, ką parsivežė ar ką 
prisiuntė. Darbėniškiai savo 
pamaldą iškilmingumu niekad 
nepasidavė kitoms parapi
joms. O šiemet vargoną ir cho
ro garsai skelbs ir velykinio 
prisikėlimo, ir tautos laimė
jimą trumfą. Šventoriuje zak- 
ristijąno berniukai, dabar jau 
suaugę vyrai, dar stipriau ta
šys pasistatytus būgnus. Var
pinėj per gaisrą laimingai iš
likęs varpas tą sekmadienio ry
tą išbudins miestelyje ir tuos, 
kurie į Prisikėlimą neateina.

Sulaukus pavasario
Velykos mums yra ir pavasa

rio šventė. Prasideda vėl nau
jas metą ciklas su nauju gamtos 
atbudimu, su pražydusiais kro- 
kusais, su neatpažįstamą paukš- 
čią čiulbėjimu ir iš žemės ky
lančia šviežia žaluma. Ir vėl 
neužilgo pradės birbti žolę 
pjaudamos mašinos, reikės vėl 
ieškoti sau pavėsio. Bet bus 
malonu sėdėti priebuty ir ste
bėti, kaip nušienautoj žolėj 
vartaliosis mažyliai, o ant tvo
ros užvirtęs kaimynas išsipa
sakos visas savo žiemą per
sirgtas ligas. Gatvės asfaltu 
vėl tekės nuo plaunamą maši
ną vandens srautas, kaimynys
tėje krykštaus į baseiną šoki
nėdami vaikai, ir iš kažkur tau 
ateis lauke kapamą kepsnią 
kvapai.

Pavasarį, daugiau kaip nie
kad, pasijunti, kad gyvenimas 
toks gražus, kad čia tiek daug 
mėlyno daugaus, tiek daug 
duonos ir visokią laisvią, ku
rią pasaulyje daugeliui trūks
ta. Ir jau nebedrįsi Dievulio 
sau daugiau ko prašyti, o no
rėsi vien tik kelti rankas į dan
gą ir už visą tai dėkoti.
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VĖLIAVA GIRĖNO SODYBOJ
Šilalės rajono gyventojai nu

tarė nuolatos plevėsuojančią 
Lietuvos vėliavą iškelti žuvusio 
lakūno Stasio Girėno (Girskio) 
gimtojoje sodyboje Vytogalos 
kaime. Esą tegu ji primena lan
kytojams, kad ta vėliava didvy
riškam skrydžiui per Atlantą 
skatino abu lakūnus — ir Stasį 
Girėną, ir Steponą Darių, tapu
sius lietuvių tautos didvyriais. 
Šešioliktas Marcelės ir Juozo 
Girskių vaikas Stasys iš sody
bos kiemo 1910 m. iškeliavo j 
JAV. Šiandien kieme tebestovi 
memorialinė klėtelė ir atstaty
ta dūminė pirkia. Upynos baž
nyčioje pašventintą vėliavą at
nešė jaunimas, ją iškėlė lakūnė 
Rozita Vaičiulytė ir senas vy- 
togališkis Antanas Karapickas. 
Kun. Vytautas Škiparis į savo 
žodį įtaigiai įpynė Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį. Kalbėjo 
pasaulinės klasės lakūnas Jur
gis Kairys, Stasio Girėno že
mietis, Kaltinėnų vidurinės mo
kyklos auklėtinis. Šventės da
lyviai aukojo paminklui, kuris 
įamžins Atlantą įveikusių lakū
nų atminimą. Vėl skambėjo jau 
primirštos dainos apie Darių ir 
Girėną.

“LIETUVOS ISTORIJA”
Lietuviai nekantraudami lau

kia dr. Adolfo Šapokos redaguo
tos “Lietuvos istorijos”. Duome
nų apie šį leidinį “Komjaunimo 
tiesos” vasario 3 d. laidoje pa
teikia Lietuvos leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos komi
teto pirm. Juozas Nekrošius. 
Bandomoji 20.000 egz. laida pa
sirodė sausio pabaigoje, tačiau 
knygynuose jos niekas negavo. 
Mat visa laida buvo išiuntinėta 
mokykloms ir bibliotekoms. 
Knygynuose “Lietuvos istoriją” 
kiekvienam buvo leista užsipre
numeruoti vasario 15 - kovo 15 
d.d. Jie iš anksto turėjo sumo
kėti po 9 rublius ir 50 kapeikų. 
Pasak J. Nekrošiaus, iš viso rei
kės 300.000 egzempliorių. Visas 
tiražas dalimis bus išleistas 
šiais metais. Geros kokybės po
pierius šiam faksimiliniam lei
diniui pagal specialią sutartį 
perkamas iš J. Janonio fabriko. 
Panaudojamos surinktos lėšos, 
prie kurių prisidėjo ir JAV lie
tuviai. Jų parama gaunama per 
Lietuvos kultūros fondą, kuris 
dabar tapo “Mokslo” leidyklos 
partneriu. Tiems, kurie nepa
tenkinti palyginti aukšta “Lie
tuvos istorijos” kaina, primena
ma, kad pelnas skiriamas Vil
niaus žemutinės pilies atsta
tymui.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS?
Žurnalistas Benas Rupeika 

Lietuvos radijo laidoje “Naujie
nos ir komentarai” vadovavo 
pokalbiams apie lietuviškas mo
kyklas už Lietuvos ribų, kad jose 
gimtąja kalba galėtų mokytis ten 
gyvenančių lietuvių vaikai. Po
kalbiuose dalyvavo Lietuvos 
švietimo ministerijos mokyklų 
valdybos inspektorius Alfonsas 
Kairys. Lietuviškų mokyklų rei
kalu jam teko lankytis Latvijoje 
ir Kaliningrado srityje. Rygoje 
lietuviškų klasių ir lietuviškų 
mokyklų steigimo klausimas 
buvo aptartas su Latvijos švie
timo ministerijos pareigūnais. 
Ypač nuoširdžiai talkino inspek

“PAVASARINĖ”
gegužės 14-26 (Finair)

“SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI!” 
Gegužės 26 - birželio 6 

(Air France) 

“GEGUŽINĖ” 
Gegužės 26 - birželio 12 

(Air France) 

“ŠVENTINĖ”
Birželio 30 - liepos 16 (Finair)

“JUBILIEJINĖ”
Liepos 10-23 (Air France)

SPECIALIOS
MEDIKŲ

Gegužės 17-24 (Lufthansa) 

Kviečiame užsisakyti keliones iš anksto.
Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas 

pasaulio šalis.
• Žiemos metu sutvarko keliones į Pietų Ameriką, Karibų salas, Hava

jus, išvykas pramoginiais laivais, organizuoja slidininkų grupes.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Ruošia keliones į geriausias pasaulio sanatorijas.
• Nuperkame automobilius bei kitas dovanas giminėms Lietuvoje.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7
Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

torė Ž. Aldermanė, kuri rūpina
si Latvijoje gyvenančių tautinių 
mažumų vaikų mokymu gimtąja 
kalba. Lietuvių kalbos dėstymo 
problemomis yra susirūpinusi 
ir Latvijos lietuvių kultūros 
draugija su Lietuvių brolija. 
Tikimasi, kad netrukus bus ati
darytos lietuvių klasės ir net 
mokyklos. Lietuvos švietimo 
ministerija pasirūpins vadovė
liais ir nusiųs mokytojų. Lietu
vių gyventojų norą savo vaikus 
mokyti lietuvių kalba inspekto
rius A. Kairys išdėstė Kalining
rado srities švietimo valdybos 
kolegijos posėdyje. Valdybos 
viršininkas Vladimiras Tolsto- 
chorovas pritarė Lietuvos švie
timo ministerijos pasiūlymams 
ir pažadėjo padėti. Kaliningra
do sritimi tapusiuose Rytprū
siuose gyvena nemažai lietuvių. 
Ir ten, ir Latvijoje pirmiausia 
norima surašyti lietuvius, kurie 
savo vaikus nori mokyti gimtąja 
kalba. Tada paaiškės, kiek rei
kės atskirų klasių ir kiek lietu
viškų mokyklų. Po radijo laidoje 
pravestų pokalbių jau atsirado 
pedagogų, pasisiūliusių Latvi
joje, Kaliningrado srityje ir 
Gudijoje mokyti lietuvių vaikus.

IŠKRITO ŠEPETYS
Lietuvos komunistų partijos 

centro komiteto XVII plenumas 
vasario 21 d. ankstesnėn pensi
jon išsiuntė centro komiteto 
sekretorių ir politbiuro narį 
Lionginą Šepetį. Jis buvo bai
gęs architektūros studijas Kau
no politechnikos institute, 1967- 
76 m. ėjęs kultūros ministerio 
pareigas. Iki normalios pensijos 
jam buvo likę treji metai. Atro
do, L. Šepečio iškritimas iš po
litikos buvo numatytas jau vasa
rio pradžioje. Tokią mintį įtai
goja “Komjaunimo tiesoje” va
sario 9 d. paskelbtas ilgas žur
nalisto Gedvydo Vainausko pa
sikalbėjimas “Lionginas Šepe
tys. Akistata su sąžine ir laiku”. 
Į klausimą, ar nebijo, kad gali 
būti neišrinktas kitai kadenci
jai, L. Šepetys atsakė: “Man tai 
ne baimės, o vidinės analizės 
jausmas - kodėl neišrinko? Tuo 
labiau nebijau permainų dabar. 
Svarbu, kad šį postą užimtų do
ras ir kultūringas žmogus...” L. 
Šepetį pakeitė centro komiteto 
sekretoriumi ir politbiuro nariu 
išrinktas Valerijonas Baltrūnas, 
dirbęs centro komiteto organi
zacinio partinio darbo ir kadrų 
skyriaus vedėju. Jis yra gimęs 
1940 m. Kupiškio rajono Varniš
kių kaime, 1964 m. baigęs Kau
no medicinos institutą, vėliau 
- Leningrado aukštąją partinę 
mokyklą. Devynerius metus va
dovavo Lietuvos komjaunimo or
ganizacijai. Plenumas keturis 
kandidatus patvirtino centro ko
miteto nariais: Igorį Izvekovą - 
Lietuvos vietinės pramonės mi
nister}, Vladislovą Jankauską - 
kompartijos centro komiteto eko
nomikos ir socialinių klausimų 
skyriaus vedėją, Praną Kūrį - 
Lietuvos teisingumo minister}, 
Sergejų Rybakovą - Alytaus 
miesto partinio komiteto I sek
retorių. Plenume dalyvavo iš 
Maskvos atvykęs Sovietų Sąjun
gos kompartijos centro komi
teto partinio darbo ir kadrų 
skyriaus vedėjas Jevgenijus 
Trofimovas. V.Kst.

“GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 (Finair)

“ŽOLINĖ"
Rugpjūčio 11-20 (Finair)

“BOBŲ VASARA”
Rugsėjo 6-19 (Air France)

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 (Air France)

GRUPĖS
KREPŠINIO MĖGĖJŲ 

Liepos 5-23 (Air France ir LH)

Vyskupo M. Valančiaus mokyklos lietuviškai nekalbančiųjų IX-to skyriaus mokiniai su vedėja VIDA STANEVI
ČIENE. Mokiniai yra mišrių šeimų, patys susiorganizavo tokį skyrių ir yra laimingi jau išmokę nemažai lietuviš
kų žodžių Nuotr. J. Miltenio

Delhi, Ontario
KLB DELHI APYLINKĖS val

dyba š. m. kovo 5 d. turėjo metinį 
narių susirinkimą parapijos salė
je. Jam pirminikavo B. Stonkus, 
sekretoriavo B. Lukošienė. Dar
botvarkėje buvo valdybos prane
šimai; perskaityti protokolai pra
ėjusio susirinkimo ir visų metų 
valdybos posėdžių. Išsamus pra
nešimas buvo valdybos pirm. S. Ber
žinio. Gyvai diskutuota ir džiaug
tasi puikia valdybos veikla. Pa
liestas ir bendruomenės biblio
tekos lėšų reikalas. V. Miceikos 
pranešimu nuo bibliotekos įstei
gimo nupirkta knygų už $4,000, o 
šiuo metu kasa tuščia ir reiktų ją 
papildyti.

Susirinkimas buvo gausus, gal ir 
dėl to, kad įvyko po pamaldų ir 
nebuvo renkama nauja valdyba. 
Susirinkimas stipriai pageidavo 
nuolatinio korespondento, rašan
čio apie veiklą spaudoje.

A. a. BRONIUS CEIKA, 70 m. am
žiaus, mirė 1989 m. vasario 23 d., 
palaidotas Delhi kapinėse, daly
vaujant daugiau kaip 200 žmonių.

A. a. P.E. URBIENĖ, 84 m. am
žiaus, mirė 1989 m. vasario 22 d., 
palaidota Port Doverio kapinėse, 
iš anksto suplanavusi sau puikias 
laidotuves ir testamentu gerokai 
apdovanojusi Lietuvių fondą ir šv. 
Kazimiero parapiją. P.A.

PAGERBDAMI a. a. ŠAULĮ BRO
NIŲ ČEIKĄ, mirusį 1989 m. vasa
rio 23 d., artimieji draugai bei pa
žįstami aukojo:

Kanados lietuvių fondui: $50 — 
O. Čeikienė; $25 - P. Augaitis; $24 
- B. Stonkus; $20 - P. Vežauskas,
J. Jurėnas, B. Lukošienė, V. Mi- 
ceika, K. Ratavičius, A. S. Fedri- 
kai, A. Budreika; $10 - A. Aleliū- 
hienė, P. Pekarskienė, A. Kairys, 
B. Gerčienė, A. S. Urbonavičius, 
J. Lukšys, R. Lapienis, S. Berži
nis, B. Šilgalienė; $5 - H. Hele- 
niak.

“Tėviškės žiburiams”: $20 - J. 
Jurėnas, J. Mačiulis, E. R. Birge- 
liai, S. Styra; $10 - Z. Vitkauskie
nė, A. Mikėnienė, V. Galeckas, O. 
D. Šiurnos, P. Pargauskas, V. Vy
tas, V. Jakubickienė, B. Rudokienė.

Tautos fondui: $20 - G. Rugie
nius, J. Jocas, V. Zadurskis, J. Tra
ndis, A. A. Langas, E. Kasiulienė; 
$10 - A. Martinkevičius, A. Vierai- 
tienė, M. Norkus, A. Žebertavi- 
čius, J. Jauneika, J. Vitas, A. Us- 
valtas, B. Gudinskas, J. Vieraitis, 
J. Vitkauskienė, S. Mažeika, M. H. 
Dravininkas.

A. a. APOLONIJOS URBIENĖS 
atminimui Tautos fondui aukojo: 
$10 - G. Rugienius, A. Aleliūnie- 
nė; Kanados lietuvių fondui: $5 - 
V. Jakubickienė.

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
Tautos fondo atstovybė nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.

J. Vitas 
PADĖKA

Nuoširdžiausia padėka KLK 
moterų draugijos Delhi parapijos 
skyriui ir jos pirmininkei už 
sveikatos linkėjimus ir lankymą 
ligoninėje, K. ir A. Ratavičiams už 
gėles ir aplankymą bei maldas.

Ypatinga padėka mano 
tėveliams už rūpestį ir priežiūrą.

Linkiu visiems šventų ir linksmų 
Velykų!

Albina Astrauskaitė

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI Vasario 16- 

tos proga aukojo: $150 - J. Šarap- 
nickas; $100 - A. Staugaitis; $50 - 
J. Dervaitis, N. N., P. Meškauskas, 
J. Kalainis, A. Gverzdys, P. Šukys; 
$40 - A. Paulionis; $35 - J. Dilys; 
$30 - S. Šetku.s, S. Janušonis, J. Že
maitis; $25 - X.. Jakubonis, A. Šeti- 
kas, E. Sakalauskas. J. Dainora;$20 
- P. Balsas, J. Stundžia. P. Baro-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

nas, J. Skeivelas, J. Vyšniauskas,
J. Ališauskas, A. Indrulaitis, A. 
Zubrickas, J. Paukštys, S. Zubric- 
kas, V. Macikūnas, V. Platakis, P. 
Dauginas; $10 - K. Bogušis, kun.
K. Butkus, I. Tauteras, V. Timo- 
šenko, N. Zeliznak, J. Karaliūnas, 
Z. Labuckas, J. Gudinskas, V. Sat- 
kus.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams. J. Dervaitis,

TF įgaliotinis
ŠIAIS METAIS REKOLEKCIJOS 

buvo kovo 10, 11, 12 d.d., kurias 
vedė kun. Pijus Šarapnickas, OFM. 
Gausiai atsilankė vietos ir apy
linkių lietuviai.

MIRĖ SAVANORIS-KŪRĖJAS 
STASYS MAČIKŪNAS. Nepriklau
somybės kovų laikais jis ir dar 
keliolika savanorių davė pradžią 
pagarsėjusiam Panevėžio bata
lionui, iš kurio vėliau išsivystė 
4-tas Lietuvos Karaliaus Mindau
go pulkas. Gyveno Niagara Falls 
mieste, kur buvo pašarvotas ir 
gausiai lietuvių lankomas. Palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se Anapilye. Paliko tris veiklius 
sūnus.

MIRĖ APOLONIJA RADZEVI
ČIENĖ. Kol sveikata leido, buvo 
lietuvybės veikėja čia ir Hamil
tone, dalyvaudama “Aukuro” vai
dintojų grupėje. Lliko vyras ir ki
ti artimieji. Palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Anapilyje. Kor.

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖ Vasa

rio 16 proga krašto valdybos veik
lai aukojo: V. L. Andriulioniai $30, 
V. Bukota $25, T. J. Cipariai $20, D. 
Ciparis $10, G. K. Gapučiai $100, P. 
Gaidauskas $20, A. Grigas $20, V. 
Jakūbaitis $10, V. D. Kekiai - $30, 
T. A. Kojelaičiai $10, L. Z. Mockai 
$35, O. V. Naruševičiai $25, J. S. 
Paketurai $40, T. J. Rastapkevi- 
čiai $50, Al. Rastapkevičius $20, O. 
J. Statkevičiai $35, A. Šarapnickas 
$20. Iš viso $500.

TAUTOS FONDUI AUKOJO: V.
L. Andriulionis $35, V. Bukota $25, 
J. Ciparis $20, K. Gaputis $20, A. 
Grigas $20, P. Jocius $20, H. Jasins- 
kas $20, V. Jakūbaitis $10, A. Koje- 
laitis $20, Z. Mockus $25, J. Narbu
tas $20, V. Naruševičius $20, J. Ras
tapkevičius $50, J. Statkevičius$20. 
Iš viso $325.

Sudbury, Ontario
KUN. J. STAŠKUS, Lietuvos 

kankinių parapijos klebonas, ap
lankė Sudburio lietuvius ir Christ 
the King šventovės salėje per 2 
dienas vedė Gavėnios susikaupi
mą. Parodė vaizdajuostėje iškil
mingas pamaldas Vilniaus kated
roje, kuri komunistinės valdžios 
neseniai buvo grąžinta tikintie
siems. Kun. J. Staškui, Sudburio 
lietuviai taria lietuvišką ačiū.

LŠST “MAIRONIO” kuopos šau
liai J. E. Staškų namuose turėjo 
susirinkimą, aptarė tolimesnę 
kuopos veiklą ir išrinko naują 
valdybą. Valdybos primininkas 
Justas Stankus, iždininkė - Aud
ra Albrechtienė, sekretorius - 
Juozas Kručas. J.Kr.

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. uždaryta.

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 7% 
santaupas............................. 7%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 6.5% 
90 dienų indėlius ............  9.5%
1 m. term, indėlius ...... 10.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.25% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m.........  10.75%
RRSP ind. 3 m..................... 11%

Sault Ste. Marie, Ont.
MŪSŲ APYLINKĖS TAUTIE

ČIAI gausiai dalyvavo vasario 18 
d. nepriklausomybės šventės mi
nėjime. Buvo prisiminti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Sugiedojus 
Tautos himną, prasidėjo vaišės. 
Tos dienos proga tautiečiai Kana
dos Lietuvių Bendruomenei auko
jo: $50 - I. Girdzevičius; $40 - V. 
Skaržinskas; $25 - J. Kovsčiaus- 
kas; $20 - J. Meškys, J. Puteikis, 
H. Matijošaitis, J. Valas, J. Mals- 
kis, V. Vainutis, I. Genys, V. Žu- 
rauskas, S. Druskis, J. Skardis, O. 
Okmanienė, E. Dabulskienė, R. 
Gasperas, V. Kramilius; $10 - A. 
Vanagas, V. Goldbergas, A. Petro
nis; $7 - E. Kutkevičius, L. Jaku- 
maitienė; $5 - A. Skardžius, A. Mo
tuzas, J. Pareigienė, M. Duobienė; 
$3 - A. Motiejūnas, K. Šlyžys; $2 - 
V. Poškus.

Praėję metai buvo gausūs sve
čiais iš Lietuvos. Visi buvo vaišin
gai ir draugiškai priimti.

Kun. J. Staškus mus aplankė ko
vo 5 d. Po pamaldų šventovės sa
lėje prie kavutės rodė vaizdajuos
tę iš įvykių Lietuvoje.

Šią žiemą daug sniego. Vyresnio 
amžiaus žmonėms ne taip jau leng
va. Bet mielas kunigas atvežė 
mums labai puikias, saulėtas die
nas. Jam esame už viską labai dė
kingi. V. Kramilius

Vancouver, B.C.
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJI

MAS įvyko vasario 17 d. vakarą. Į 
minėjimą susirinko labai mažas 
būrelis tautiečių, blogas oras (vi
są dieną snigo) atbaidė daug žmo
nių. Ypač vyresnio amžiaus tau
tiečiai, gyvenantys užmiestyje ne
siryžo atvykti. Minėjimą atidarė 
E. Gumbelis, vėliavų sargybai pa
kvietė Juliją Paliulytę ir Rimą Ma
cijauską. Sugiedojus Lietuvos ir 
Kanados himnus, pagrindinę kal
bą pasakė iš Toronto atvykęs Al
girdas Vaičiūnas. Jis vaizdžiai api
būdino dabartinę padėti Lietuvo
je. Estų Bendruomenės pirm, po
nia R. Vasara sveikino lietuvius, 
linkėdama atgauti nepriklauso
mybę.

Po oficialios dalies pasirodė 
iš Toronto atvykęs dainos viene
tas “Sutartinė”, vadovaujamas Ni
jolės Benotienės. Dainavo sesu
tės - Daina ir Zita Gurklytės ir 
Dana Pargauskaitė, mes turėjome 
retą progą gėrėtis puikia progra
ma. Pertraukos metu deklamavo 
Julija Paliulytė ir Vida Male- 
rienė. Po minėjimo visi vaišino
si mūsų dosnių ponių pagamintu 
maistu. Sekantį rytą svečiai to- 
rontiečiai išskubėjo į Kalgarį, kur 
jų laukė kitas pasirodymas lietu
viams. Mūsų maža lietuvių apylin
kė niekados nepajėgtų pasikviesti 
vienetą kaip “Sutartinė” į mūsų 
minėjimus. Šį kartą mums į pagal
bą atėjo KLB krašto valdyba, ap
mokėdama visas jų kelionės išlai
das. Krašto valdybai priklauso Br. 
Kolumbijos lietuvių nuoširdi pa
dėka. Br. Kolumbijos apylinkės

valdyba

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas........ 14%
nekiln. turto pask. 1 m..12.25% 
nekil.turto pask. 3 m.. 13% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
A.a. kun. Antanas Račkauskas, 

gyvenęs Floridos lietuvių Sunny 
Hills vietovėje, sausio 30 d. mirė 
Chipley ligoninėje. Velionis 
buvo kretingiškis, gimęs 1907 m. 
spalio 21 d., gimnaziją ir kunigų 
seminariją lankęs Telšiuose. 
Vikaravo keliose Žemaitijos 
parapijose, buvo vienintelio 
Lietuvos karo laivo “Prez. Anta
nas Smetona” kapelionas. Poka
rinėje V. Vokietijoje kapeliona- 
vo DP stovyklose ir lietuvių gim
nazijose. Atvykęs į JAV, ilgus 
metus dirbo Apreiškimo parapi
jos vikaru Bruklyne. Sunny Hills 
lietuviai su velioniu atsisveiki
no sausio 31 d. Šv. Teresės bažny
čioje. Po gedulinių Mišių velio- 
nies palaikai lėktuvu išlydėti į 
Niujorką. Sausio 28 d. velionis 
dar dalyvavo Sunny Hills lietu
vių choro “Antroji jaunystė” tra
diciniame linksmavakaryje.

A.a. Juozas Vaičjurgis, 72 me
tų amžiaus, vasario 1 d. mirė 
Dorčesteryje prie Bostono. Ne
priklausomoje Lietuvoje velio
nis buvo kadro karininkas. Šią 
profesiją nutraukė pirmoji so
vietinė okupacija, pasibaigusi 
Lietuvos kariuomenės išforma
vimu. Velionis su šeima į JAV 
atvyko ir Bostone įsikūrė per 
pokarines DP stovyklas V. Vo
kietijoje. Bostone įsigijo inži
nieriaus specialybę, priklausė 
Amerikos lietuvių tautinei są
jungai, Bostono lietuvių pilie
čių draugijai, skautams ir ramo- 
vėnams. Laidotuvių namuose 
kalbėjo atsisveikinimui su ve
lioniu vadovavęs Aloyzas Astra
vas, Lietuvos kadro karininkų 
XX-sios laidos vardu - Viktoras 
Kubilius, Laisvės kovotojų - Jo
nas Vasys, skautų - Kostas Ne
nortas, Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos - Vaclovas Senuta, 
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos - Algis Skabeikis, Lietuvių 
moterų federacijos - Elena Va- 
syliūnienė. Palaidotas vasario 
4 d. Forest Hills kapinėse Bosto
ne. Velionies atminimui laido
tuvių dalyviai suaukojo $885 
Tautos fondui ir $335 Lietuviš
kosios skautybės fondui.

Deimantinę veiklos sukaktį 
1986 m. atšventė Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija Patersone, 
New Jersey valstijoje. Pernai 
prieš Kalėdas kilo mintis pasta
tyti naują bažnyčią ir parapiją 
perkelti į priemiesčius, kur da
bar gyvena daugiau lietuvių. 
Be to ja tada galėtų naudotis ir 
šiaurinėje New Jersey dalyje 
įsikūrę lietuviai. Šią mintį iš
kėlė į statybos vandenis išplau
kęs inž. architektas Vytautas 
Paulius. Jau yra gautas Paterso- 
no vysk. F. J. Rodimaro sutiki
mas. Jis netgi sutinka parapijai 
palikti senąjį Šv. Kazimiero pa
vadinimą. Parapijos perkėlimui 
pritaria ir vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Žemės sklypą dovano
ja vyskupija. Jis yra vakarinėje 
Patersono dalyje, prie federaci
nio greitkelio nr. 80, lengvai pa
siekiamas visiems lietuviams. 
Inž. architektas V. Paulius žada 
paruošti projektą, pastatyti 
bažnyčią, kleboniją ir pakanka
mai didelę salę, kad joje užtek
tų vietos šiaurinės New Jersey 
dalies lietuvių kultūrinei bei 
organizacinei veiklai.

Brazilija
IX-sis P. Amerikos lietuvių 

kongresas įvyks Sao Paulo mies
te, Lietuvių sąjungos patalpose, 
š. m. liepos 6-9 d.d. Programon 
yra įtraukti oficialūs posėdžiai, 
svarstybos, rezoliucijų priėmi
mas, meninė programa ir pamal
dos. Ruošos komisijos prezi
diumą sudarė: Aleksandras Va
lavičius, Aleksandras Bublis, 
dr. Antanas Šiaulys, Jonas Ta- 
tarūnas ir kun. Pranas Gavėnas, 
SDB. Veikia finansų, renginių, 
spaudos ir informacijų, nakvy
nių ir jaunimo komisijos. Į IX 
P. Amerikos lietuvių kongresą 
Brazilija atsiųs penkis, Argen
tina penkis, Urugvajus tris, 
Venezuela tris ir Kolumbija du 
atstovus. Pirmasis P. Amerikos 
lietuvių kongresas įvyko 1961 m. 
Buenos Airese, II - 1963 m. 
Montevideo mieste, III - 1965 m. 
Sao Paule, IV - 1967 m. Buenos 
Airese, V - 1973 m. Buenos Aire
se, VI - Urugvajaus sostinėje 
Montevideo, VII - 1981 Buenos 
Airese, VIII - Venezuelos sosti
nėje Karake.

Australija
Melburno lietuvių sekmadie

ninė mokykla mokslo metus už
baigė 1988 m. gruodžio 11 d. Iš
kilmė pradėta lietuviškomis Mi- 
šiomis, kurias atnašavo mokyk
los globėjas kun. dr. P. Dauknys. 
Giedojo Bronės Staugaitienės 
paruoštas mokinių choras. Mo
kiniai atnešė auką ir atliko skai
tinius. Mokslo metai užbaigti 
Lietuvių namuose. Šešto sky

riaus mokiniai suvaidino nepa- 
vyzdingos šeimos Kūčias, o 
penkto ir trečio skyriaus moki
niai - pavyzdingos šeimos. Mo
tina (Venta Jokūbaitytė) ir tėvas 
(Dainius Aras) vaikams aiškino 
Kūčių vakaro papročius, burtus 
ir prietarus. Kalėdų senelį dar
želinukai sutiko vaidinimėliu 
apie raudoną sviedinį. Pirmieji 
du skyriai suvaidino pasaką, 
kuri buvo labai panaši į “Rau
donkepuraitę”, tik jie vilką už
darė zoologijos sode. Programė
lė baigta deklamacijomis, in
strumentine muzika, choro dai
nomis. Australijos lietuvių fon
do premijos įteiktos šešiems mo
kiniams - Gintai Statkutei, Vili
jai Jokūbaitytei, Daniui Arui, 
Linai Didžytei, Ritai Bruožytei 
ir Andriui Kaladei.

Kun. Alfonsas Svarinskas va
sario 10 d. iš V. Vokietijos at
skrido į Melburną. Lėktuvas vė
lavo dvi valandas. Tad jo nesu
laukė tiek laiko neturintys tele
vizijos atstovai. Liko tik daug 
lietuvių. Svečias gyvą žodį tarė 
spaudos konferencijoje, kurią 
aprašė ir kun. A. Svarinsko nuo
trauką įsidėjo dienraštis “The 
Australian” vasario 14 d. lai
doje. Sutiktuvių pietus lietu
vių namų salėje surengė Mel
burno socialinės globos moterų 
draugija. Vingiuotus svečio ke
lius sovietinėje priespaudoje 
apžvelgė kun. dr. P. Dauknys, 
Australijos lietuvių katalikų 
federacijos valdybos vardu įtei
kęs Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties sidabro medalį. Kun. 
A. Svarinską sveikino: ALB Mel
burno apylinkės valdybos pirm, 
inž. K. Lynikas, Australijos lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm. P. 
Kružas, Lietuvių namų klubo 
pirm. dr. J. Kunca, ALB krašto 
tarybos pirm. A. Šimkus, Lietu
vių katalikių moterų draugijos 
pirm. H. Statkuvienė. Sveikinto
jams jautriu žodžiu padėkojo 
kun. A. Svarinskas. Australijon 
jis yra atvykęs vesti gavėnios 
rekolekcijų, dalyvauti lietuvių 
renginiuose.

Britanija
“Europos lietuvio” red. Vladas 

Dargis, pakviestas Lietuvos 
persitvarkymo tarybos, vasario 
14 d. ruošėsi važiuoti Vilniun į 
Vasario 16-tosios minėjimo iš
kilmes. Žadėjo vežtis net ir ke
lis šimtus “EL” 6 nr. egzemplio
rių išdalinti tautiečiams Lietu
voje. Skaitytojus iš anksto atsi
prašė, kad “EL” 7 nr. gali pavė
luoti, jeigu užtruktų viešnagė 
Lietuvoje. Deja, tas numeris 
juos pasiekė normaliai. Mat red. 
V. Dargis, susikrovęs kelis šim
tus “EL” 6 nr. egzempliorių ir 
dovanėles giminėms, vasario 13 
d. gavo pranešimą iš konsulinio 
Sovietų Sąjungos ambasados 
skyriaus, kad jis negaus vizos 
šiai kelionei. Priežastis nebuvo 
nurodyta.

A.a. Adomas Petkevičius, 82 
metų amžiaus, mirė sausio 24 d. 
Wolverhamptone. Velionis buvo 
ūkininkas iš Šiaulių apskrities, 
Anglijon atvykęs 1947 m. iš poka
rinės V. Vokietijos. Pradžioje 
dirbo žemės ūkyje, o vėliau per
sikėlė pas brolį Wolverhampto
ne. Įsidarbino ir iki pensijos 
dirbo “Goodyear” padangų fab
rike. Buvo aktyvus DBLS skyriaus 
narys. Gedulines Mišias vieti
nėje katalikų bažnyčioj atna
šavo klebonas kun. A. Joyce ir 
kun. dr. S. Matulis, MIC. Kapi
nėse su velioniu atsisveikino abu 
minėtieji kunigai, gerai pažino
ję velionį, lietuvių parapijie
čių vardu - G. Kaminskienė. Po 
laidotuvių vaišėms į lenkų klu
bą dalyvius pakvietė velionies 
brolis Antanas.

Vokietija
A. a. Jonas Glemža, šimtame

tis kooperatininkas, “Labda
ros” organizacijos Įsteigėjas, 
mirė 1988 m. rugsėjo 13 d. ir spa
lio 7 d. buvo palaidotas Hiuten- 
feldo kapinėse prie Vasario 16 
gimnazijos. Tų pačių metų gruo
džio 6 d. mirė ir jo našlė Zinai
da Glemžienė, didelį įnašą pali
kusi VLB Štutgarto apylinkėje. 
Velioniui ji taipgi daug talki
no 1968 m. įsteigtoje “Labda
ros” draugijoje, rūpindamasi 
knygvedyba, susirašinėjimu su 
Punsko lietuviais, moksleiviams 
skirtų siuntinių paruošimu ir 
išsiuntimu. Kai J. Glemža 1986 
m. pasitraukė iš “Labdaros” 
draugijos valdybos pirmininko 
pareigų, jas perėmė ir iki 1988 
m. ėjo Zinaida. Tada “Labda
ros” būstinė buvo perkelta į 
Hiutenfeldą. Sausio 12 d. urna 
su velionės pelenais po geduli
nių Mišių Hiutenfeldo katalikų 
bažnytėlėje palaidota šalia jos 
vyro Jono. Su velione atsisvei
kino gausūs lietuviškųjų orga
nizacijų bei institucijų atstovai.



Kurėjui-savanoriui

AfA 
STASIUI MAČIKŪNUI

mirus, 
sūnums - VYTUI, STASIUI, LAIMUČIUI su šeimomis
reiškiame gilią užuojautą-

Onutė ir Kazys Kudukiai
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AfA 
JONUI IGNATAVIČIUI

mirus,
žmoną JADVYGĄ, sūnų EDUARDĄ su žmona, dukrą 
JŪRATĘ su šeima, svainę JANINĄ su šeima ir artimuo
sius užjaučiu gilaus skausmo valandoje -

Aleksas Ambrozaitis

AfA 
ONAI GAILIŪNAITEI

užbaigus šią žemės kelionę, 
sesutei ELENAI SENKUVIENEI, artimiesiems
Kanadoje ir Lietuvoje reiškiu giliausią užuojautą -

Jokūbas Sližys

AfA 
ONAI GAILIŪNAITEI

mirus,
jos seseriai mielai ELENAI SENKUVIENEI reiškiame
nuoširdžią užuojautą - £tena jrJmas

Woodhaven, NY

AfA
Buvusiai Joniškio gimnazijos mokytojai

ONUTEI GAILIŪNAITEI
mirus,

reiškiame gilią užuojautą sesutei ELENAI 
SENKUVIENEI ir visiems artimiesiems -

B. F. Kasperavičiai V. K. Gapučiai
H. Šiaurys

Brangiam tėveliui bei seneliui

AfA
ANTANUI BARANAUSKUI

Punsko parapijoje mirus,
Toronte viešinčią dukrą TEKLĘ SANKAUSKIENĘ 
bei vaikaitę IRENĄ PAZNĖKIENĘ su šeimomis ir 

kitus artimuosius nuoširdžiai užuojaučiame -

T. J. Bražukai N. J. Kaleinikai

D. J. Didžbaliai A. K. Pajaujiai

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Buvo malonu skaityti Algi

manto Gurecko straipsnį (“TŽ” 
sausio 31 d.) santykių su len
kais klausimu, nes mano 
ankstyvesniame straipsnyje 
padarytas priekaištas dėl “ne
sirūpinimo” tuo reikalu yra 
atremtas. Antra vertus, pats 
Algimantas Gureckas pripažįs
ta, kad spaudoje tuo klausimu 
mažai tebuvo randama oficia
lių pareiškimų, kurių trumpas 
ištraukas aš kadaise citavau. 
Taigi, ir manęs perdaug kaltin
ti negalima, o tik stoką infor
macijos apie tai, kas mūsų vi
sų vardu yra daroma, spaudos 
pranešimuose pasitenkinant 
bendrybėmis. Todėl ir man 
atrodė PLB atsakymas lenkų 
pogrindžiui “besąlyginis” ir 
kad nesirūpinama santykiais 
su jais. Sutinku, kad santykiuo
se su pogrindžiu yra reikalin
gas atsargumas, tačiau visuo
menę reikia informuoti apie 
pasitarimus daromus jos var
du, neišduodant susižinojimo 
paslapčių, metodų ar kontak
tų. A. G. savo straipsnyje pa
stebi, kad dalis susirašinėjimo 
su PLB buvę paskelbta lenkų 
pogrindžio leidiniuose. Kodėl 
to negalima buvo paskelbti 
mums?

Laimingo sutapino dėka tu
riu pas save “Solidarnosc” ofi
ciozo 1987 metų kovo 15 dienos 
10 numerį, kuriame naujai pa
skirtas redaktorius Janusz 
Onyszkiewich savo ilgame įva
diniame straipsnyje kaip tik ir 
ta tema rašo. Čia duosiu tikslų 
to straipsnio ištraukos verti
mą, tvirtinantį A. G. straipsny
je minimas sąlygas, kurios už
tikrintų pavergtųjų tautų ben
dradarbiavimą, siekiantį savo 
kraštams laisvės. Pastebėkite, 
kad “Solidarnosc” savaitrašty
je atvirai minimos lenkų po
grindžio (“podziemny”) orga
nizacijos.

Siūlė veikti kartu
“1984 m. gruodžio mėnesį 

keturios Lenkijos pogrindžio 
organizacijos, “Išlaisvinimas”, 
“Laisvė”, “Teisingumas”, ir 
“Nepriklausomybė” kreipėsi 
į Ukrainos, Lietuvos ir Baltgu- 
dijos emigracijoje esančių 
tautinių grupių atstovus su 
siūlymu sudaryti bendrą ko- 
vos platformą išsilaisvinimui 
iš Sovietų Sąjungos. Praeitų 
metų gegužės mėnesį buvo 
gautas pozityvus atsakymas iš 
Ukrainiečių partijos ir Parti
jų sąjungos, ką jau esame pa
skelbę. Dabar, po trijų mėne
sių pavėlavimo, gavome atsaky
mą iš Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės. Jame yra ne tik pri
tarimas mūsų iniciatyvai, bet 
taip konkretūs politiniai rei
kalavimai vaisingam bendra
darbiavimui užtikrinti. Yra 
būtina, kad lenkų tauta gerb
tų ir be sąlygų pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybę ir jos 
teritorijos integralumą su sos
tine Vilniumi ir Vilniaus kraš
tu.

Kaip tikrą Lenkijos-Lietu
vos sieną mes pripažįstame 
istorinę sieną, kuri galiojo 
iki paskutinio 1795 metų Res
publikos padalinimo. Tačiau 
sutinkame, kad dabartinės 
faktinos sienos tarp Lenkijos 
ir Ukrainos, Lenkijos ir Balt- 
gudijos, taip pat tarp Lenkijos 
ir Lietuvos turi būti pripažin
tos neliečiamomis, nežiūrint 
teisinių, istorinių ar etninių 
reikalavimų, visvien kieno val
džioje jos bebūtų. Tos preten
zijos galės būti apspręstos tai
kingo sutarimo būdu, paremtu 
abipuse gera valia, tarp laisvų, 
lygiateisių ir nepriklausomų 
tautų, joms išsilaisvinus. Smer
kiame kaip neteisėtus visus 
(teritorinius? A.M.B.) perda- 
linimus, okupacijas ir aneksi
jas bei sufalsifikuotus prijun
gimus, paremtus sferos įtaka 
ar smurtu. .. . Taip pat smer
kiame Molotovo-Ribbentroppo 
sutartį, suklastotus rinkimus 
ir Sovietų Sąjungos apgavys
tes jos okupuotuose kraštuose. 
Tuo pačiu metu privalome at
minti, kad Lietuva ir lietuvių 
tauta niekada nepripažino Vil
niaus ir Vilniaus krašto 1920- 
1939 metų okupacijos”, (mano 
pabraukta - citata baigta. AMB)

Taigi, toji ištrauka ne tik 
patvirtina PLB reikalavimus, 
bet ypač pabaigoje kelia neri
mą, kai siūlo palikti sienų 
klausimą būsimų nepriklau
somų valstybių tolimesniam

sprendimui. O gal... kovai? 
Tačiau paskutiniame sakinyje 
ryšium su Vilniumi pavarto
tas žodis “okupacija”, o ne “at
gavimas”, teikia vilčių.

Mūsų nesutikimai
Reaguojant į tolimesnius A. 

G. pasisakymus, gal nevertėjo 
kartoti mūsų tarpusavio nesu
tikimo elementų, kurie buvo 
jau daugelį kartų išdiskutuoti. 
Minėtas J. Vitėno straipsnis, 
savo savotiškais argumentais 
ne tiek remiantis VLIKĄ, kiek 
lenkų pretenzijas į Vilnių, su
kėlė pasipiktinimo bangą. To
kia argumentacija, mūsų spau
dą sekantiems lenkams, yra 
įrodymas, kad ir mes patys ne 
visai sutinkame su Vilniaus 
priskyrimu Lietuvai. Keista, 
kad kai kurie asmenys ir už 
Lietuvos valstybės atstatymą 
kovojantys veiksniai savaip ir 
nelogiškai interpretuoja “tei
sėtą” ar “neteisėtą” Vilniaus 
atgavimo būdą. Kas gali būti 
neteisėta, jei bandoma atsi
imti tai, kas ir istoriškai ir mo
rališkai mums priklauso? Ar 
nuo vagies negalima atimti 
pavogto daikto? Citavimas įvai
rių teisės paragrafų vagystės 
ir smurto nepateisina. Iš viso 
yra sunku suprasti, kodėl VL- 
IKas pjausto Lietuvos žemėla
pį, savo argumentais silpnin
damas mūsų pastangas atgauti 
Želigovskio pagrobtą teisėtą 
Lietuvos sostinę. Būtų įdomu 
taip pat ir iš jo pusės skaityti 
įtikinantį atsakymą, nes 
VLIKo nuomonei yra priešin
ga visa išeivija, ir be abejonės, 
pati Lietuva. Gyvendami šita
me žemyne, kuriame geras ad
vokatas ir žmogžudį išteisina, 
žinome, kad kiekviename įsta
tyme yra spragų,kurias gudrus 
teisininkas gali savaip išnau
doti ir pritaikyti. Nei kadaise 
įvykusi Ambasadorių konfe
rencija (kaip jos sprendimus 
galėjo bet kuri valstybė pri
pažinti, jei joje nedalyvavo 
valstybių galvos?), nei paga
liau dabartinės Jungtinės Tau
tos negali mums uždrausti ko
voti už mūsų kunigaikščio Ge
dimino įkurtą sostinę ir nepri
pažinti jos istoriškų šaknų. 
Pagal kurį tarptautinės teisės 
paragrafą tą galima pateisin

ti? Nesu istorijos specialistė, 
todėl nežinau, ar kada nors 
ambasadoriai turėjo teisę nu
spręsti valstybių sienas ar sos
tinių likimą.

Naujos viltys
Vilniaus arkivyskupijos klau

simas yra glaudžiai susijęs 
su Lietuvos politine padėti
mi. Pradžią davėme mes pa
tys, prašydami popiežių Vil
niaus arkivyskupiją priskirti 
Lietuvos Bendrijos provinci
jai, “nepažeidžiant Lietuvos 
aneksijos nepripažinimo”. Kai 
Vilnius buvo grąžintas Lietu
vai 1939 metais, Lietuva dar 
buvo suvereninė valstybė. Są
lygodami mūsų prašymą Šven
tajam Tėvui, mes Vatikaną pri
pažinome kaip politinę valsty
bę, nuo kurios priklauso kitų 
valstybių sienos. Kaip tą iš
aiškins mūsų tarptautinės tei
sės žinovai? Žinant lenkų dva- 
siškijos lojalumą savo tautai 
ir gilų patriotizmą, sunku ti
kėtis pozityvaus ir greito spren
dimo Vatikane. Bet gal ir čia 
teisingumas laimės. Viltį tei
kia vysk. Julijono Steponavi
čiaus grąžinimas iš tremties ir 
jo atsilankymas pas Šventąjį 
tėvą, Vilniaus katedros at
šventinimas pagaliau ją atga
vus Lietuvos tikintiesiems.

Bendradarbiavimas išeivijoje
Jei man leista daryti pasiū

lymus, tai vistik būtų pravar
tu PLB užmegzti artimesnius

jįjį
• JOGURTAI • GRIETINĖS IR VARŠKĖS SŪRIAI

• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ
• SKYSTAS JOGURTAS
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Rūgštaus pieno salotų padažai “Rūgštaus pieno mėgėjų padažas”

GALITE PASITIKĖTI mūsų produktų KOKYBE ir SKONIU
Pamėginkite “BIOBEST” jogurtą ir garsųjį “Astro Dome Granola" jogurtą. DABAR!

Jie abu yra su vaisiais indo dugne.
ASTRO gaminiai parduodami geros kokybės pieno produktų skyriuose

Astro Dairy Products Ltd., Etobicoke, Ontario

Džiugių
Velykų

lietuviams

DAVID FLEET, m. p. p.

High Park-Swansea 
2100 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario 
(416) 762-6959

santykius ne vien su Lenkijos 
pogrindžiu, bet ir su įtakinga 
ir gerai organizuota lenkų išei
vija, kuri vis dar gyvena Pil
sudskio idėjomis ir- lietuvių 
atžvilgiu nėra draugiškai ar 
objektyviai nusiteikusi. Tas 
ryškiai matoma iš Paryžiuje 
leidžiamo įtakingo jų žurnalo 
“Kontakt”. Neteko nugirsti, 
kad lenkų ir lietuvių pogrin
džiai būtų artimame sąlytyje, 
todėl patartina pradėti bend
radarbiauti išeivijai su išeivi
ja. Kaip savo straipsnyje mi
nėjau, jų išeivijoje kuriama 
lenkiškos kultūros propagan
da Vilnių pristato kaip vieną 
iš lenkiškosios kultūros tvirto
vių, nes nesiteikdami jį pažy

mėti sovietinės Lietuvos mies
tu, jei ne sostine ... Tokia pat 
propaganda yra varoma per te
levizijos programas, Vilnių 
visiškai išjungdami iš Lietu
vos teritorijos. Mes ne kartą 
sėkmingai reikalavome atitai
syti klaidas enciklopedijose 
ir žemėlapiuose. Jei enciklo
pedijas retai kas pavarto, tai 
televiziją žiūri milijonai, o 
parodas lanko tūkstančiai. ... 
Pasikeitimas literatūra, daly
vavimas lenkų renginiuose, 
ieškojimas su jais gyvu žodžiu 
bendradarbiauti galėtų mus 
labiau suartinti, padėtų iš
siaiškinti. Neužtenka tenkin
tis vien raštais ar straipsniais 
lietuviškoje spaudoje.

Kartu geriau!
Pašalinkime rasinį išskyrimą Kanadoje

Kovo 21 d.
Tarptautinė rasinio išskyrimo pašalinimo diena
Rasizmas, išankstinis nusistatymas ir išskyrimas yra kenks
mingi visiems mūsų bendruomenėje.
Dalyvavimas šioje dienoje yra būdas pareikšti, kad kiek
vienas asmuo Kanadoje yra vertas tos pačios pagarbos ir 
tolygios laikysenos.
Kanadiečiai draugėje gali sukurti geresnę bendruomenę visiems.
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Laisvė laimima kova, krauju, malda
Niekas neveš savo vaiky į lietuvišką parapiją ir mokyklą, jeigu joje nebus jam artimos 

atmosferos - pareiškė pokalbyje sukaktuvininkas prel. J. Kučingis, 
religinio ir kultūrinio centro steigėjas

— Prelate, daugelis tautie
čių iš Lietuvos ir Amerikos 
sveikino Jus amžiaus sukak
ties proga. Kokiomis nuotai
komis, asmeniškomis ir visuo
meniškomis, peržengėte 80 
metų amžiaus ribą ?

— Sulaukus vėlyvo amžiaus, 
laikas savotiškai sutrumpė
ja, pagreitėja, o negrįžtanti 
praeitis lyg kokiame filme pra
bėga lyg sapnas.

Gimiau prieš I Pasaulinį 
karą, o mokytis pradėjau ne
priklausomybės pradžioje, 
kai kiekviena šeima ir jos 
narys išgyveno sunkią gyve
nimo pradžią. To netrūko ir 
mano gyvenime. Reikėjo kitų 
pagalbos. Tad ir savo kunigo 
gyvenimą skyriau ir skiriu 
Dievo, tėvynės ir artimo tar
nybai. Mylėdamas kitus, ir 
pats tapau mylimas. Sulaukęs 
80 metų ribą, nepasijutau pa
mirštas. Buvau paminėtas 
spaudoje, organizacijų ir at
skirų asmenų pagerbtas, ap
dovanotas. Rodos, tiek maža 
duota, o tiek daug gauta.

Išėjęs į pensiją, neatsitrau
kiau nuo parapijos darbo. 
Dirbsiu ir po 80 metų našta, 
kol balsas iš Anapus nepasa
kys “gana”.

— Kai 1947 m. perėmėte Šv. 
Kazimiero parapijos (Los An
geles) klebono pareigas, ar tu
rėjote būsimos parapijos vizi
ją, ar kūrėte, prisiderindamas 
prie sąlygų ?

— Atvykęs į Ameriką 1946 m. 
ir lankydamas gimines Niujor
ke bei Filadelfijoje, sutikau 
du kunigus — J. Kidyką, SJ, ir 
K. Malakauską, kurie abu ge
rai pažino Los Angeles lietu
vių gyvenimo sąlygas ir papa
sakojo apie vargingą prel. J. 
Maciejausko steigiamos para
pijos pradžią. Kun. Malakaus
kas tiesiog pasakė: “Neva
žiuok. Prelatas pats neturi ko 
valgyti ir jums neduos”. Taigi 
be anglų kalbos ir be patyri- 

, mo atsidūriau milijoniniame 
mieste, tad apie kokią para
pijos viziją nebuvo nė kalbos. 
Prel. Maciejauskas, pastebė
jęs mano abejingumą, dažnai 
kalbėjo apie didelę Los An
geles lietuvių parapijos ir ko
lonijos ateitį. 1947 m. gegužės 
14 d. prelatui mirus, mane ly
dėjo kažkokia laimė, nes gero

mis sąlygomis pasisekė par
duoti turimą nuosavybę ir nu
pirkti dalį dabartinės žemės 
su mažu nameliu klebonijai ir 
sale, kuri buvo paversta baž
nyčia. Taigi prel. Maciejaus
kas turėjo viziją, o aš buvau 
stumiamas aplinkybių, kurios 
buvo gan palankios, nes nema
žas skaičius senųjų lietuvių 
iš Amerikos rytų kraustėsi į 
vakarus ir II Pasaulinio karo 
lietuviai tremtiniai pradėjo 
atvykti iš Europos.

— Kol klebonavote, parapija 
pastebimai augo. Ar ir dabar 
augimo tendencija nesustojo?

— Šiandien parapija turi 
bažnyčią, mokyklą (parapiji
nę ir šeštadieninę), salę, kle
boniją, pensininkų namus, 
aikštę automobiliams ir vai
kams žaisti. Per savo 38 kle
bonavimo metus visada turė
jau po du pajėgius pagalbinin
kus — vikarus. Dabartinis mū
sų trijų Šv. Kazimiero parapi
jos kunigų amžiaus vidurkis 
yra per 70 metų. Kaip ir visur, 
taip ir čia jaučiama jaunų ku
nigų stoka. Daug vilčių teikia 
parapijai neseniai į kunigų se
minariją įstojęs veiklus lie
tuvis jaunuolis Gintaras Gru
šas. Kitas rimtas vyras planuo
ja ruoštis į dijakonus. Tai di
delės Aušrinės viltys visai Los 
Angeles kolonijai ir parapijai. 
Be to, pastaruoju metu jaučia
mas didesnis pasauliečių susi
domėjimas parapijos veikla. 
Tik reikėtų, kad toje veikloje 
būtų atstovaujami visi lietu
viai, o ne daugiausia vienos 
organizacijos nariai. Tačiau 
šios naujos tendencijos yra 
sveikintinos ir teikia daug vil
čių ateičiai.

— Kokie pagrindiniai veiks
niai palaiko lietuviškos para
pijos gyvybę?

— Mano šventu įsitikinimu ir 
patirtimi, pagrindinis veiks
nys lietuviškos parapijos iš
likime yra jos klebonas, suge
bąs jungti į darbą tautinius ir 
religinius elementus. Niekas 
nevažiuos sekmadienį į Mi
šias, niekas neveš savo vaikų 
į lietuvišką parapijos mokyk
lą kelias dešimtis mylių, jeigu 
joje nebus lietuvio sielai ar
timos ir mielos atmosferos.

Parapija turi būti ne vien 
sakramentinio patarnavimo 

institucija, bet ir kultūrinio 
bei dvasinio gyvastingumo 
centras, siejantis žmonių 
papročius ir tradicijas su 
Evangelijos šviesa. Susida
rius tokiai atmosferai, iškyla 
ir kitas veiksnys, būtent ak
tyvus parapijiečių dalyvavi
mas parapijos gyvenime, tie
siąs moralinius ir finansinius 
parapijos egzistavimo pagrin
dus. Ir pagaliau parapijos re
liginei ir tautinei veiklai bū
tina turėti tinkamas patalpas. 
Jomis pasinaudojimas turi bū
ti visiems lengvai prieinamas. 
Tuo būdu parapija taps lietu
vio širdžiai antrieji namai, 
mielas, miniatiūrinis Lietu
vos kampelis.

— Antrasis Vatikano suva
žiavimas turėjo tikslą atverti 
Bažnyčios langus, įleisti gry
no oro ir ją pravėdinti. Ar pro 
pravertus langus į Bažnyčios 
vidų neįsiveržė ir bacilų, su
kėlusių ne tik čiaudulį, bet 
ir rimtesnių negalavimų?

— Pravėdinti butui neužten
ka atidaryti langus. Reikia 
taip pat pažiūrėti, koks lau
ke oras. Los Angeles mieste 
“smogo” dienomis patariama 
langus laikyti uždarus.

Praėjus 20 m. nuo II Vatika
no susirinkimo, dar vis kyla 
didesni bei mažesni nuomo
nių skirtumai tarp Bažnyčios 
mokymo ir kai kurių teologų 
gimdymo apribojimo, liturgi
jos, kraštų vyskupų konferen
cijų kompetencijos, o taip pat 
socialiniais bei seksualiniais 
klausimais. Tik reikia atsimin
ti, kad II Vatikano susirinki
mas nepaskelbė jokios naujos 
dogmos. Jis buvo tik pastora
cinis.

Pasitaikantieji nesusiprati
mai nėra susirinkimo sukurti, 
bet atsiradę dėl Bažnyčios mo
kymo ir kanonų teisės nesilai
kymo.

Vatikano II susirinkimui 
atidarius didesnes galimybes 
pasauliečių, vyrų ir moterų, 
dalyvavimui Bažnyčios gyveni
me, iškilo naujos problemos 
tarp ordinuotų ir neordinuotų 
asmenų. Mat kai kas panorėjo 
suklerikalinti pasauliečius 
ir moterims duoti teisę būti 
kunigais. Nors Bažnyčia iške
lia moterų svarbų įnašą į jos 
gyvenimą, tačiau kunigystę 
pripažįsta tik vyrams.

Prelatas JONAS KUČINGIS, Los Angeles lietuvių klebonas, religinio 
bei kultūrinio centro įsteigėjas

— Ar Vatikano suvažiavimo 
priimtas Bažnyčios reformas 
gyvenimas pateisino?

— Taip pateisino. Sąmyšis — 
tik praeinantis reiškinys. Sa
koma, kad linkėdamas kam 
nors bloga supykęs kinietis 
taria: “Kad tu gyventum pasi
keitimo metu”. Bažnyčia, iš
gyvenusi beveik 2000 metų, 
moka atsinaujinti ir susida- 
bartinti. Daug vilčių teikia 
ir dabartinis popiežius Jonas- 
Paulius II, apvaizdingai ve
dąs Bažnyčią per šių dienų 
audras. Sakoma, kad staiga 
prasidėjusi audra greitai pra
eina. Tikėkime ir melskimės, 
kad povatikaninis bruzdėji
mas taip pat greitai praeitų 
ir Bažnyčiai atneštų darną 
tikėjimo ir drausmės srityje. 
Bet.... paskutinį žodį tars 
istorija.

— Savo gyvenime, siekda
mas užsibrėžtų tikslų, turėjote 
sunkių ir džiugių valandų. Ar 
turėjote vieną, kuri labiausiai 
išsiskiria iš kitų?

— Tarp sunkių ir džiugių va
landų ryškiai’liššiskiria viena, 
— tai naujos Šv. Kazimiero 
bažnyčios dedikacijos diena. 
Džiaugsmas buvo dvejopas. 
Mat patalpos, kurios buvo nau
dojamos pamaldoms, buvo pa
verstos sale. Tai atnešė reli
ginės ir tautinės veiklos pa
gyvėjimą, o šeštadieninei mo
kyklai, įsikūrusiai buvusios 

bažnyčios patalpose, susidarė 
geresnės darbo sąlygos.

— Stipriai remiate lietuviš
ką spaudą, tad ją vertinate. Ar 
lietuviškoje periodikoje norė
tumėte matyti kokių nors per
sitvarkymų?

— Lietuviška spauda atlieka 
begalinę misiją išeivijos gy
venime. Tačiau ją, kaip ir ki
tas institucijas, veikia tie pa
tys neigiami veiksniai: mažėja 
skaitytojų skaičius ir į anapus 
Saulės keliauja kultūrininkai 
— rašytojai ir žurnalistai. Tai 
atsiliepia į spaudos kokybę ir 
kiekybę. Todėl skaitytojai, 
šalia prenumeratos mokesčio, 
turėtų nepagailėti ir dides
nės aukos. Taip pat į spaudos 
darbą reikia mėginti įtraukti 
daugiau jaunų žmonių ir jiems 
patikėti lietuvišką laikraštį.

Gal ateis diena, kada išeivi
jos spauda galės keliauti ir į 
Lietuvą. Išeivijos spauda vėl 
sustiprėtų.

— Veikėte organizacijose 
Lietuvoje ir kūrėte jas išeivi
joje. Ar Amerikos lietuviai 
pakankamai gerai susiorgani
zavę, kad pateisintų Lietuvos 
lietuvių lūkesčius?

— Amerikoje veikia trys pa
grindiniai, visą išeiviją jun- 
gią vienetai: ALTa, VLIKas ir 
Lietuvių Bendruomenė. Dvi 
paskutinės jungia už Lietuvos 
ribų gyvenančius lietuvius. 
ALTa yra Amerikos lietuvių 
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organizacija, bet ji yra vyres
nė amžiumi už kitas dvi, turi 
garbingą praeitį ir stiprų už
nugarį. Visų šių organizacijų 
vadovai yra nuoširdūs patrio
tai, siekią Lietuvai laisvės. 
Tačiau jų darbas taptų dar na
šesnis, jei visos trys, neatsi- 
sakydamos savo specifinių 
tikslų, tarp savęs susijungtų į 
savotišką vienetą ir veiktų kar
tu, siekdamos Lietuvos laisvės. 
Tai pakeltų autoritetą sveti
mųjų akyse, turėtų visų lietu
vių pritarimą ir daugiau padė
tų mūsų broliams Lietuvoje 
dabartinių įvykių kaitoje. Lai
kas tokiai vienybei yra seno
kai pribrendęs ir skubiai 
spręstinas. Jau laikas yra at
ėjęs ir mums, anot kardinolo, 
“Kalbėti viena kalba.”

— Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius yra paraginęs lie
tuvius kalbėti “viena kalba". 
Tą pareiškimą kartoja mūsų 
veikėjai, kurie patys iš tikro 
kalba skirtingomis kalbomis. 
Ar bandytumėte atspėti tikrą
ją kardinolo pareiškimo pras
mę?

— Kardinolo raginimas kal
bėti “viena kalba” yra taiko
mas labiau Lietuvai, ne tiek 
išeivijai. Išeivijoje mes turi
me vieną tikslą: laisva ir ne
priklausoma Lietuva. Mes visi 
esame kelyje į Lietuvą. Skiria
mės grįžimo būdais.

Tuo tarpu Lietuva, beveik 
pusšimtį metų pakėlusi baisią 
okupaciją, yra gerokai suluo
šinta. Komunistai iškraipė mū
sų tautos praeitį, jos istoriją. 
Aklinai atskyrusi tautą nuo 
laisvojo pasaulio, per spaudą, 
mokyklą ir kitomis prievarti
nio režimo priemonėmis bru
ko lietuvių tautai svetimas 
ateistinio komunizmo materia
listines idėjas. Skaudžiai nu-

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas (vai
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.
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kentėjo ir lietuvių kalba, ku
riai buvo paliktos nereikšmin
gos funkcijos. Bažnyčia tapo 
smurtinėmis priemonėmis 
sunkiai prislėgta. Visais bū
dais stiprinama bedievybė ir 
kuriama politinė ateistinė vi
suomenė.

Dabar, varžtus kiek atleidus, 
okupacinio laikotarpio neigia
mybės iškyla į viešumą. Taigi 
šiuo metu tauta turi būti vie
ninga ir kalbėti viena kalba. 
O mūsų pareiga — mūsų bro- 
lius-seseris suprasti ir visais 
būdais pirmiausia padėti 
tiems, kurie šiuo labai svar
biu tautai momentu šviečia 
tautos kelyje į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

— Prelate, ar drįstumėte 
papranašauti, kaip atrodys 
Lietuva, kai švęsime Jūsų 100- 
jį gimtadienį?

— Tautos amžius nėra mūsų 
amžius. Žmogus nori viską pa
siekti savo gyvenime, bet is
torijos ratas sukasi palengva, 
nes Dievo Apvaizda laiką skai
čiuoja skirtingai.

Ar dabarties įvykiai Lietu
voje nekelia nuostabos? Jų ga
li būti ir ateityje. Lietuva ne
šė ir dar tebeneša dvejopą oku
paciją: komunistinę ir rusų im
perialistinę. Jos abi mums yra 
svetimos ir nepriimtinos. Bū
kime realistai. Laisvės niekas 
neneša ant lėkštės. Ji laimima 
tik kova, krauju ir malda.

Kalbėjosi J. Kojelis

'SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A. Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

Ąžuolų randai
ANTANINA GARMUTĖ

Dokumentinės apybraižos, vaizduojančios sibirinius 
lietuviu trėmimus ir gyvenimą Sibiro plotuose.

Ju autorė - buvusi Sibiro tremtinė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Iki kaimo vidurio, kokį kilometrą, juos vežė savu 
vežimu. Tėvas ėjo vienplaukis, nusiėmęs kepurę, 
paskui vežimą. Atsisveikindamas, su gimtinės lau
kais. Privažiavo jie prie sunkvežimio. Jame buvo 
susodinta Doininausku šeima ir invalidė Marytė 
(netekusi kojos kūlime) Kalinauskaitė su sena savo 
mama.

' — Viena Dominausku mergaitė, trylikos metų, 
norėjo pabėgti. Ją priglaudė pašaliniai žmonės, iš
gabeno iš kiemo. Skrebai tuojau apsižiūrėjo, čiupo 
mergaitės tėvą, ėmė jį mušti, daužyti. Kad mes ne
matytume, tam reikalui nusivesdavo į daržinę, iš 
kur jis sugrįždavo visas kruvinas, vis dar neišdavęs 
dukters.

— Numažiavome į Vaigailių kaimą. Paėmė Ba- 
lionių šeimą — irgi šešis žmones. Tik jų keturi vai
kai buvo šiek tiek vyresni už mus. Tuo pat metu at
vežė ir sugautą Doininausku mergaitę: tėvas neišlai
kė kankinimų ir norodė kur ji pasislėpė.

— Mums nusibodo laukti, kol sukraus visus išve
žamus apylinkės žmones, ir invalidė Marytė užtrau
kė: “Sudiev, Lietuva, man linksma buvo gyvent tavoj

Štai kiek daug likimo draugų laidoja JULYTĘ RADZEVIČIŪ
TĖ, 1957 m. paskendusią Jenisėjaus bangose, svajojusią stu
dijuoti Vilniaus universitete

šalelėj!”. Skrebai šokosi: negalima! “Tai kokią ga
lima?” Na, kad ir “Palinko liepa šalia kelio!” — lei
do Skrebai. O gegutė kad kukuoja! O alyvos žydi! 
O mes verkdami dainuojam tos dainos paskutinį 
posmelį:

Kodėl mus vežat iš Tėvynės?
Kodėl mus vežat iš namų?
Kodėl šalelėj mylimojoj 
Negalime užmerkt akių ?. ..

Karnavalas maro metu: tautos išdavikai — stribai 
apkaišo sunkvežimį žydinčiomis alyvomis.

— Pravažiuojam pro savo mokyklą. Tą dieną 
mums, ketvirtokams, turėjo būti lietuviu kalbos 
egzaminas. Kitame mokyklos gale gyveno dėdė Pet
ras ir tėvelio mama. Ir prie to liepų kelelio, einan
čio nuo mokyklos, palydėjo mus žmonės. Raudojo 
sena močiutė, laužydama rankas: “Prakeiktieji! 
Kur vežat mano jauniausią sūnelį Vincuką, kur 
anūkėlius dauginat?” Močiutė, kaip vėliau sužino
jom, nusiraudojusi mirė.

— Važiuodami pro savo parapijos Lygumų 
miestelį išgirdom skambant bažnyčios varpus. “Kaž
kas mirė” — pagalvojom. Tik kai toli toli nuvažia
vom, o varpai tebeskambėjo, supratom: “Lietuvai 
mes mirštam? Lietuva atsisveikina su mumis? Tarsi 
atsiliepdami į šias graudžias kunigo Kleibos orga
nizuotas palydas, ėmėme alpti . .. Kažkas atnešė 
iš vaistinės mėtų lašų. Gaivino.

— Atvežę į Meškuičių geležinkelio stotį, suso
dino į gyvulinius vagonus. Mūsų — nr. 49. Vagono 
numerį prisimenu todėl, kad labai žiaurus rusas 
sargybinis pasitaikė! Iki pat galo važiavome visiš
koj tamsoj, langelis buvo užkaltas. Neišleisdavo 
laukan. Pirtis — Sverdlovske buvo be jokios nau
dos, nes visi vagono vaikai, o jų buvo labai daug, 
— jau sirgo kokliušu: trūko oro, nebuvo vandens. 
Aš atsimenu per plyšį matytą Jenisėjų — plačią 
upę. Ir kai dusau, baisiai kosėdama. Vagonuose 
mirdavo daug vaikų. Išleisdavo motinas su nusil
pusiais, leisgyviais vaikais — jų palaidoti. Ir jos 
tuoj grįždavo atgal — prie savo šeimos, pas kitus 
vaikučius ...

— Kelionėje meldėmės. Giedojom. Bekojė Ma
rytė vesdavo “Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus!” 
Buvo ir optimizmo akimirkų. Du giedrios dvasios 
senukai Čiuberkiai juokavo: “Nuveš iki Japonijos, 
apsuks ratą, grįšim atgal! Kur gi mes dėsimės? 
Nežūsim!” Per vagono plyšius stebėjom saulę ir 

spėliojom, kur veža: ar labiau į šiaurę, ar į pietus? 
Kryptis ta pati: į rytus! Jau Irkutskas. Baikalas. 
Buriat — Mongolija. Pravažiavome jos sostinę 
Ulan-Udę. Prasidėjo žiaurūs viduriavimai. Išlai
pino Onochojuje. Ten, kaip Čigonai, kūrendami 
laužus tarp kemsynų, pratūnojome ištisą naktį. 
Aušo nykiai kruvina aušra virš Baikalo. Dieną 
privažiavo sunkvežimių į “fašistų dalybas”. Siū
loma prekė — pigi. Išsivežiojo kas sau.

Barakų žemėje važiavo dar toliau į rytus. Če- 
lano gyvenvietė. Buvusi japonų belaisvių stovykla. 
Mėtosi aliumininis puodelis su ieroglifais. Ką jie 
reiškė? Gal pasakojo, kaip vėliau sužinota iš vie
tinių apie belaisvių savižudybes. Vieni japonai 
pjauna medžius, o kiti stojasi po jais. Japonų kapų 
neliko. Lietuvių kapeliai iš pat pirmos dienos dygo, 
kaip grybai po lietaus! Guldė dizenterija, šiltinė, 
maliarija. Gydymo — jokio. Tik darbas. Ir mirtis. 
Suaugusiems ir vaikams. Abi “privilegijos” — vi
siems. Daugiausia išgulė vaikų. Miniomis suklaupę 
ant kalnų, tapusių lietuviškų kapinių plotais, gie
dojo:

Dievas — mūsų prieglauda ir stiprybė!
Veikiausioji pagalba varguose!
Todėl nesibijokime, kad ir žemė drebėtų 
Ir kalnai virstų į jūrų gilumas!

Kalnai nevirto. Mėlynavo horizonte, supo ap
link. Ir galingai ošė neiškirsta taiga. Kai vienur 
taigą plikai iškirsdavo, nuvalydavo, tuomet juos 
perkeldavo kitur. Taip ir klajojo miškingoje Buriat- 
Mongolijos teritorijoje, palikdami savųjų kapelius 
ir vėjo pustomas smėlėtas kalvas.

— Chalsane viršininkas Sobelevas buvo labai 
žiaurus ir neteisingas žmogus. Lietuvių labai neap
kentė ir kaip galėdamas stengdavosi apsunkinti 
mūsų gyvenimą. Sakydavo: “Jūs čia tam ir atvežti, 
niekšai!” Nesupratome, kam ir kokiais niekšais 
mes galėjome būti?

— Ėjau vienuoliktus metus ir nepakėliau kir
vio, verkiau, — pasakoja Birutė. — Vaikams rei
kėjo genėti nukirstų medžių šakas. Tempti į lau
žus. Tempiu — nepatempiu. Vėl verkiu. Brolis ėjo 
tryliktus, buvo stipresnis: jau pakėlė kirvį. Tad 
sunkią normą vykdėm abu: jis genėjo, aš deginau. 
Toks buvo ir kitų tremtinių vaikų darbas.

Ant nugaros vaikai tempė ir šakas kurui — į ba
rakus. Jie skusdavo ir atvežtas smulkias žuveles 
— ešeriukus. Krosnis kūrenti — irgi vaikų darbas. 
Dar — parnešti vandens iš gilių šulinių, esančių 

už puskilometrio. Dar — išstovėti “fašistukais” 
eiles prie atvykusios kilnojamos parduotuvės. 
Daug darbų — daugiau nepakeliamų, negu pake
liamų, nudirbo lietuviukai toje tolimoje mažųjų 
vergų šalyje!... Vakarais jiems nesekė pasakų 
močiutės, nešildė jų speiguotos aušros virš Bai
kalo kalnagūbrių, tyrinėtų jų tėvynainio Jono Čers- 
kio. Jų tėvai — patys buvo vergai ir nieko negalėjo 
duoti savo vaikams: nei laimės, nei sveikatos, — to, 
ko patys neturėjo . . .

Kai taiga lieka tuščia, paliekame kapus ir keliamės į kitą vietą

— Tėvai vėliau labai susirgo. Pradžioje mama, 
paskui tėtukas. Kai mus atveždavo į naujas vietas, 
jeigu rasdavom barakus, tekdavo patiems pasi
statyti krosnis. Šaltą rudenį mama kojomis minkė 
molį krosnies plytoms, molyje jau traškėjo ledukas. 
Susirgo rože. Temperatūra pakildavo iki 40°C. Po to 
gavo stiprų sąnarių uždegimą. Prekes vežiojęs vie
tinis rusas vairuotojas, pasisodinęs ją greta savęs 
kabinoje, nuvežė į Ulan-Udės ligoninę. Gydė, kiek 
įmanoma, aspirinu. Išleisdamas gydytojas pasakė: 
“Turėkite viltį — gal dar atsikelsite, iki puodo nu
eisit ir valgyt šeimai paruošit!” Toje ligoninėje 
didelį žmoniškumą, mamą lankydami, parodė to 
vairuotojo tėvai, ypač motina. Ji gailėjosi mano 
mamos, kuriai buvo tik 35 metai. ..

Birutė tuomet tapo namų šeimininke: virė val
gyt, augino mažąsias sesytes. Čia labai 'pravertė 
siuntiniai, kuriuos jiems pasiaukojančiai siuntė 
giminės, likę Lietuvoje!...

— Mes, vaikai, mamą gydėm tik suklupę prie 
jos lovos, maldomis . .. Baisūs sąnarių skausmai 
ją kankino ištisus metus. O ir vėliau liga nepasi
traukė. Sveikata dar labiau pašlijo. Dabar — su 
nupjauta koja .. . (Busdaugiau)



Toronto “Volungės” choras atliks koncertinę programą “Tėviškės žiburių” spaudos vakare š. m. balandžio 1 d. 
Anapilio salėje. Chorui vadovauja muz. D. Viskontienė

A/VGGACrTLAS VARNAGIRIS,
buvęs Sibiro tremtinys
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KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Stratfordo festivalio sezoną,, pasitinkant
ALFONSAS NAKAS

Kanados Stratfordo festiva
lis gegužės mėnesį pradeda 
naują, įdomų sezoną, kuris 
užsibaigs tik spalio gale.

Pažvelkime, kuriame iš tri
jų teatrų kada ir kas vaidina
ma. Beje, prie “kada” turiu iš 
anksto kai ką paaiškinti. Jau 
eilę metų kiekvieno vaidinimo 
pirmieji spektakliai būdavo 
skiriami tik vidurinių mokyk
lų bei universitetų jaunimui 
papiginta kaina. Todėl vaidini
mų pradžia laikydavom prem
jerinius spektaklius. Paskuti
niais metais į tuos pirmuosius 
neoficialius spektaklius pigūs 
bilietai parduodami ir seni
mui, - pensininkams. Todėl 
vaidinimų trukmei nusakyti 
rašysiu tris datas: kada vai
dinti pradėta, premjeros die
ną ir kada veikalas iš reper
tuaro išimamas.

Didžiajame festivalio teatre 
bus keturi vaidinimai, bet pen
ki veikalai. Mat pirmuoju pa
žymėtas vaidinimas apims du 
trumpesnius Williamo Shakes- 
peare’o veikalus vienam spek
takly: tragediją Titus Audro
niaus ir komediją The Comedy 
of Errors (gegužės 12, 29 - 
spalio 27). Antras vaidinimas 
- Shakespeare’o The Merchant 
of Venice (gegužės 8,31 - spa
lio 28 ). Seks muzikinis vaidi
nimas Kiss Me Kate, sukurtas 
Cole Porter, pagal Sam ir Bel
la Spewack knygą (gegužės 6, 
birželio 2-spalio 29). Pagaliau 
nuo vidurvasario scenoje atsi
ras Tomo (Thomas) Dekker ko
medija The Shoemaker’s Ho
liday (liepos 25,27-spalio 28).

Avon teatro lankytojų irgi 
laukia penki veikalai penkiuo
se vaidinimuose: romantiška 
Shakespeare’o komedija A 
Midsummer Night’s Dream 
(gegužės 17,30 - spalio 28); A. 
Čechovo pjesė Three Sisters 
(gegužės 15, birželio 1 - rugpjū
čio 20); Shakespeare’o Henry 
V (gegužės 16, birželio 3 - spa
lio 27); Sir John Vanbrugh’o 
komedija The Relapse (liepos 
26,28 - spalio 28); Tennessee 
Williams pjesė Cat on a Hot 
Tin Roof(rugpjūčio 23,25 - spa
lio 29).

“Third Stage” teatre, kurio 
vaidintojų branduolį sudaro 
scenos karjerą pradedantie
ji, bet išskirtinų gabumų akto
riai, surinkti iš įvairių JAV bei 
Kanados teatrų, vaidinami du 
veikalai: Shakespeare’o kome
dija Love’s Labour’s Lost (bir
želio 14,20 - rugsėjo 3), Tomo 
(Thomas) Middleton ir Willia
mo Rowley tragedija The 
Changeling (birželio 15,21 - 
rugsėjo 2).

Jeigu kam pasitaikytų Strat- 
fordą lankyti dienomis tarp 
rugsėjo 6 ir 13, tai dar galėtų 
“Third Stage” teatre išgyventi 
“vieno vyro teatro” seansus. 
Ten rugsėjo 7,8,9 ir 13 Shakes
peare’o kūrybos gražiausius 
gabalėlius recituos šių dienų 
didžiausias šekspyrinis akto
rius Brian Bedford, o rugsėjo 
6,9,10 ir 12 šio festivalio įstei
gėjo Tyrone Guthrie biografi
ją humoristiškai pasakos Co
lin Fox.

Skaitytojai, besidomintieji 
teatru, jau bus pastebėję, kad 
kiekviename teatre šią vasarą 

bus vaidinama po veikalą retai 
girdimų autorių. Taigi, kas yra 
Thomas Dekker? Kas Sir John 
Vanbrugh? Kas bendraauto
riai Thomas Middleton ir Wil
liam Rowley? Pasirodo, tai įžy
mūs 16-17-18 šimtmečių kūrė
jai, kurių veikalai priklauso 
anų laikų klasikai, tik dabar 
retai beišvelkami į dienos 
šviesą. Džiugu, kad John Nevil
le, Stratfordo festivalio meno 
vadovas, kuris šio sezono gale 
su Stratfordu atsisveikins, to-

“Ka talikų paša ulis ”
VINCAS KOLYČIUS

Dievo planai, tai ne žmogaus 
planai. Kas galėjo tikėti, kad 
štai nuo Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos staiga pereisi
me prie naujo leidinio “Katali
kų pasaulis”. Pirmojo numerio 
data: 1989 m. vasario 5 d., tira
žas - 100,000. Nuostabu: reikia 
džiaugtis ir dėkoti Dievui. Jau 
spaudoje buvo minėta apie šio 
leidinio pasirodymą ir gana 
smulki leidinio metrika buvo 
išspausdinta “Draugo” mokslo, 
meno ir literatūros priede 39 
nr. vasario 25 d., užtat čia ne- 
kartosim.

Noriu tik pasidalinti kelio
mis ištraukomis, kurios mums 
turėtų būti gana įdomios.

Iš kardinolo Vincento Slad- 
- kevičiaus pamokslo prie kated

ros durų 1988 m. spalio 23 d.:
“... Buvo laikai, kai viską 

mėginta didinti, bet ne augi
nant, o raunant. Pakelti aukš
tyn išrautą ąžuoliuką neužten
ka, kad jis didelis būtų. Rei
kia jį auginti. Reikia, kad jo 
šaknys giliai į žemę įsiskverb
tų, įsmigtų ir maitintųsi žemės 
gelmėse. Taip ir mums reikia, 
kad tautos šaknys giliai įsi
skverbtų į dieviškąją ir žmo
giškąją išmintį, tada mes aug- 
sime išmintimi”.

Iš kun. J. Lauriūno straips
nio “Gavėnia - pasninkas, mal
da ir šalpa”:

“Atgaila neturi būti vien li
turginė apeiga, bet tikras žmo
gaus atsigręžimas į Dievą, (ma
no pabraukta V.K.). Dažnai 
gavėnia numuša mūsų links
mumo temperatūrą. Mintis 
apie Dievą mus šiurpu nukre
čia. Kodėl taip? Juk tai nenor
malu. Argi Dievas pavydi mums 
džiaugsmo?

Tokia niūri nuotaika mus pa
gauna todėl, kad galvojame 
apie valdymąsi, kuris mums 
daug kainuoja; apie kryžių, ku
rio bijome; apie auką, kurios 
vengiame; apie išpažintį, ku
riai “turime pasiryžti”.

Bet mes negalvojame apie 
Dievą, kuris laukia mūsų, ku
ris mus kviečia, kurio malonė 
teikia mums skaidraus džiaugs
mo, jei tik atsigręžiame į Jį.

Yra dvejopa religija: viena 
tikra, kita netikra. Panašiai 
kaip tikras ir netikras kailis, 
natūralaus audinio pluoštas ir 
dirbtinis pluoštas.

Netikra, pagoniška religija 
yra, kai mes skaičiuojame, ką 
turime Dievui padaryti, kai 
buhalteriškai sveriame tai, ką 
Dievui turime duoti. Ši religi
ja yra skurdi, liūdna, skaus
minga. Tokios religijos išpaži
nėjai niekada nepakils į 
džiaugsmo padangę, nes jie ne- 

kius veikalus panūdo mums 
parodyti.

Bilietai pardavinėjami ir 
informacija teikiama nuo va
sario 25. Ilgos distancijos te
lefono numeris: (519) 273-1600, 
o iš Toronto vietinė linija - 
363-4471 (nei 1, nei “area code” 
numerių sukti nereikia). Bilie
tus užsakant ar informacinės 
brošiūros prašant raštu, kreip
tis šiuo adresu: Festival Theat
re Box Office, P. O. Box 520, 
Stratford, Ont. Canada N5A 6V2.

sugeba daug duoti. Jie neįžvel
gia Dievo šviesaus veido, Jo ge
rumo. Jiems Dievas - tik rūs
tybė. Toks žmogus apžvelgda
mas savo gyvenimą sako: “Tiek 
stengiausi dėl Dievo! Tiek au- 
kojausi! O ką Jis man davė?”

Kita religija, tikroji religija - 
kai žmogus svarsto, ką Dievas 
mums yra davęs, kiek grožio pa
skleidęs pasaulyje, kiek gero 
yra mums padaręs per gerus 
žmones. Šios religijos mes ne
išmoksime pakankamai, bet jei 
gilinsimės, ji taps mums vis 
gražesnė.

Gavėniška atgaila - rimtis 
yra ne tai, kad mes atsigręžia
me į save, pažvelgiame į savo 
klaidas ir toliau liekame su 
jomis. Šitokia praktika nėra 
nei patraukli, nei naudinga.

Tikra atgaila - kai atsigrę
žiame į tikrąjį Dievą: Jį suran
dame, atpažįstame, pripažįsta
me, stebimės, kad Jis mus myli, 
Jo klausome ir džiaugiamės, 
kad Jis mums atleidžia”.

Toliau kun. Lauriūnas gana 
išsamiai ir praktiškai rašo apie 
maldą, pasninką ir šalpą.

“Katalikų pasaulio” 1 nr. 
iliustruotas Anykščių švento
vės kryžiaus kelių stotimis. 
Tai vieno jaunuolio Rimo Idze- 
lio medžio drožiniai, gana ori
ginalūs, meniški, šiame nume
ry įdėtos tik pirmosios septy
nios stotys.

Kiek ilgesnis yra kun. V. 
Aliulio straipsnis apie pal. 
Jurgį Matulaitį ir jo gyveni
mo kelią. Taip pat atspaus
dintas arkivyskupo J. Matulai
čio laiškas tikintiesiems, ra

Dail. R. Žiūraitienės paveikslas “Tėtė sugrįžo”, aliejus. Dailininkė ruošia parodas lietuvių ir kanadiečių visuomenei

Atpirkimas

I
O būk naktie šviesi,
Išgirdus trenksmą. 
Kada mintis
Vilku nukris
Ant žemės veido .. .

Kai sieloje-nuoga šaka,
O rankos nepabaigiamai maldai 
į Dangą iškeltos ...

Ateis diena -juoda, juoda - 
Ne, Atpirkimas šventas . ..

Kai reiks iškasti Baltą Mintį, 
Pridengti sielą nuogą:
Giliai giliai, 
Toli toli -
Per savo kraujo uogą .. .

II
Seniai čia stoviu.
Jau apšarmojo eglių strėlės 

akyse...
Šerkšnos Skaiste pasipuošė 

įskirdęs molis,
O vėjai, lapą gainioję, 
Užsnūdo drevėse.

Ir kiaunė rado savo guolį...
O sietuva ir po ledu žydra . . .
Tik aš pakriaušėj tundros 

stoviu -
Širdis, lyg laužo užmiršto,
Nakties alsavimo gaivinama 

žaizda.,.

Sveiki broliai!
Sveiki,
Iš tolo jau nusiimu kepurę, 

mieli broliai,
Sveiki!

O jie atsiliepė:
“Kurgi buvai,
Kurgi buvai ik šiolei, 
Kada Širdis -
Lyg pabaidytas paukštis 

debesy išnyko,
O tu lyg virpanti šaka likai... 
Bet žemės pulsą tu dabar jauti?

Ir vakarai debesimis atslinkę 
palydėti,

Parudę kuokštelyčiai,
Ir laukas darganoj sukrūpčiojęs 

sutinka,
Kad jau dabar, -
Jausmai tikri!. . .

Tikri, kaip lapas krintantis, 
Nuščiuvęs lizdas,
Kaip šaltas miško pabučiavimas 
- TIKRI!

šytas 1919 m. vasario 16 d. 
Trumpa ištrauka: “Stropiai ko
vokite su blogiu, prieš statyda
mi kas gera ir dora, kaip moko 
mus Šv. Raštas”.

Gana įdomi, svarbi ir naudin
ga yra Lietuvos katechetų su
daryta Religinio dorinio auk
lėjimo pirmųjų metų progra
ma. Iš viso yra duota 18 temų, ku
rios dar yra suskaldytos į at
skiras temas. Tos temos apima 
pagrindines tikėjimo tiesas. 
Įvade pasakyta: “Silpnėjant 
mūsų tautinės kultūros religi
nėms šaknims, susidarė situa
cija, kokią turime dabar - žy
mi Lietuvos gyventojų dalis 
laiko save tikinčiais, švenčia 
religines šventes, dalyvauja 
apeigose, tačiau vis mažiau 
suvokia jų prasmę, nebesu
pranta apeigų turinio; tai, be 
abejo, silpnina tikėjimą ir 
skurdina tautos kultūrą ir mo
ralę”. Ar ne panaši situacija 
yra ir išeivijoje?

Įdomus Algirdo Saudargo 
straipsnis “Taisykime tiesos 
kelius”. Jis rašo: “Mes užterš

Nors tu lyg paukštis paliktas 
straksėsi, -

Kaip žemė krintančius lapus 
renki...

Tegul...
Yra Giesmė ir žemėj 

pajuodavusi oj,
Ir lapo skridime .. .
Ir tamsumoj -
Mane, kaip žemę 

pabučiavusioj -
Ir Dievas žino kokio paukščio 
klykime...

Moldavija

Sugrįžimas į tėviškę

Ramybė jums — vos vos 
prašvinta -

Pėda, kadaise palikta ... 
Ir paskutinė snaigė krinta, 
Jau patikėdama giedra . ..

Dabar jau liepa pasilenkus 
Paglostyt mylinčia ranka, 
Bet kam gi mano baimę laikė 
Ties prieblanda - balta balta ...

Bet jeigu ją liūliavo vėjas - 
Varnėnu į krūtinę grįš . . .
O kokį džiaugsmą, džiaugsmą 

lieja
Didžiulė mėnesio širdis...

Per visą tolį nuskambėjo 
Jo sidabruojanti styga, 
Tik mano vis dar nejudėjo, 
Prisiminimų kupina . ..

Toli į mišką nuvingiavo, 
Klajoja, vėl čia pat kalbės...
Ir kvapas dūmo seno seno 
Trobelės durim sugirgždės .. .

Ir pasitiks vaikystės juokas, 
Pušų sienojų šiluma, 
Toks geras geras medžio 

šaukštas-
Lyg širdį glostanti ranka . . .

Ir sklidinas grakštus ąsotis 
Nepasibaigiančios giros .. . 
Bet jei melsvas akis pakėlė, 
Jau atsiimti nevalios ...

Oi, neužmigs tą naktį niekaip, 
Nors septinti gaidžiai pragys . ..
Po visą mišką eglėm skrenda 
Baltučio sniego žebenkštis .. .

Jau sniegenom seniai čiauškėjo 
Pro gaudžiančias egles rytai. . .
Ant lango galvą pasidėjo 
Lengvi lengvi lengvi sapnai .. .

to maisto valgytojai, negryno 
vandens gėrėjai, netyro oro 
kvėpuotojai, esame apimti 
siaubo savo minties ir rankų 
tvarinio - atominės elektrinės 
akivaizdoje. ... Mūsų buvei
nė užteršta pačia giliausia 
prasme. To teršalo vardas - 
melas.” Autorius kalba apie 
melą, kuris taip visur papli
tęs ir užbaigia, sakydamas: 
“Taisykime tiesą ir neškime 
ją į kiekvieną buveinę, ir tūps 
mūsų sielose šilčiau”.

Lauksime sekančių “Kata
likų pasaulio” numerių.

Atsiųsta paminėti
LIETUVA IR KRIKŠČIONYBĖ. 

Keturios paskaitos 600 metų su
kakčiai: Algirdas Budreckis, Rasa 
Mažeikaitė, Julius Slavėnas, Vy
tautas Vardys. Leidėjas - Lietu
vos krikščionybės sukakties komi
tetas Kanadoje. Redagavo kun. dr. 
Pranas Gaida ir Česlovas Senkevi
čius. Tekstą surinko ir spausdini
mui paruošė Vytautas Balčiūnas ir 
Laima Kurpienė. Spausdino “Li- 
tho-Art” spaustuvė Toronte. Tira
žas - 500 egzempliorių.

Bronius Kviklys sausio 20 d. Či
kagos lietuviams skaitė įdomią 
paskaitą apie Vilniaus katedros 
ir viso miesto istoriją, reikš- 
mingesniuosius įvykius. Paskai
tininkas pradėjo nuo Vilniaus pi
lies, kuri iš tikrųjų yra senesnė 
už Gedimino sapno legendą. B. 
Kviklys plačiau palietė Vilniaus 
katedrą, požemių kasinėjimus ir 
radinius, leidžiančius nustatyti 
pirmosios katedros statymo lai
kotarpį. Paskaitą jis iliustravo 
Vilniaus katedros planų, grafiškų 
vaizdų skaidrėmis, įjungdamas ir 
su ja susijusius asmenis. B. Kvik
lį paskaitai pakvietė JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos pirm. Bi
rutė Vindašienė.

Įdomią nuotraukų parodą Či
kagos lietuviams sausio 27-29 d.d. 
Jaunimo centro kavinėje surengė 
Ritos Dapkutės vadovaujamas 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
informacinis skyrius Čikagoje. 
Parodos atidaryme dalyvavo Vil
niaus jaunimo teatro aktoriai Apo
lonija ir Petras Steponavičiai. 
Petras skaitė savo kūrybą, Apolo
nija padainavo liaudies dainų. 
Dvidešimt Raimondo Urbakavi- 
čiaus nuotraukų parodos lankyto
jus supažindino su Igarkos sto
vykla Sibiro šiaurėje, kur buvo 
kalinta daug lietuvių. Fotogra
fas R. Urbakavičius su grupe vil
niečių Igarkoje lankėsi pernai 
ir spalio 6 d. uždegė žvakutes 
lietuvių kapinėse, kuriose ilsisi 
apie 1.000 Sibiran ištremtų tau
tiečių. R. Urbakavičiaus nuotrau
kose — stovyklos barakų liekanos, 
amžino įšalo iš žemės išstumti lie
tuviški kryžiai, kapų tvorelės. 
Trisdešimt kitų nuotraukų paro
dos lankytojams atskleidė dabar
tinių įvykių vaizdus Vilniuje.

Profesinis baltiečių teatras 
“Arts Club Theatre”, įsikūręs 
Aušros Vartų parapijoje Niujorko 
Manhattane, sausio 27 - vasario 
12 dienų savaitgaliais atliko įdo
mius lietuvių poezijos vertimų 
spektaklius “Etched in Amber” 
(Išraižyta gintare). Juos režisavo 
Rasa Allan Kazlas (Lišauskaitė). 
Finansinė parama spektakliams 
buvo gauta iš JAV lietuvių fondo, 
kurio dėka minėtasis teatras 
angliškai suvaidino ir Antano Škė
mos dramą “Pabudimas”. į spektak
lius buvo įjungti Tomo Venclovos, 
Sigito Gedos, Salomėjos Nėries, 
Justino Marcinkevičiaus, Juditos 
Vaičiūnaitės, Bernardo Brazdžio
nio, Leonardo Andriekaus, Kazio 
Bradūno, Liūnės Sutemos, Jono 
Meko ir kitų poetų kūriniai. Jų 
eilėse buvo ir lenkiškai rašęs Čes
lovas Milašius (Milosz). Eilėraš
čius skaitė aktoriai: Andrea Mead, 
Kyle McMahan, Robert Ruffin, 
Ronald Drews, Mary Ethel 
Schmidt, M. D. Poole. Baltiečių 
teatrui “Arts Club Theatre” vado
vauja estė Linda Pakri, jos vyras 
Paul Taylor Robertson ir Arū
nas Čiuberkis.

Lituanisto dr. Petro Joniko 
veikalą “Lietuvių kalba ir tauta 
amžių būvyje” 1988 m. išleido 
Lituanistikos institutas, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL60636 
USA. Veikalo sutiktuves vasario 
5 d. Tautiniuose lietuvių namuose 
Čikagoje surengė jų valdyba ir 
Lituanistikos institutas. Joms 
skirtą popietę įvadiniu žodžiu pra
dėjo ir jai vadovavo lituanistikos 
katedros Ilinojaus universitete 
prof. dr. Violeta Kelertienė. Vei
kalą aptarė kalbininkas dr. Anta
nas Klimas, Ročesterio universi
teto profesorius. Apie jo turinį 
daug pasako antrinė antraštė "Vi
suomeniniai lietuvių kalbos isto
rijos duomenys”. Pasak prof. dr. 
A. Klimo, šis veikalas atskleidžia 
ilgus lietuvių kalbos kančios ke
lius, daugeliu atveju susietus su 
tautos kančiomis. Didieji Lietu
vos kunigaikščiai buvo užvaldę 
plačius žemių plotus, bet lietuvių 
kalbai nesurado vietos savo būsti
nėse bei įstaigose. Tad nenuosta
bu, kad net ir Vilniaus universite
tas ilgai nevartojo lietuvių kal
bos. Jame skambėjo lotynų, rusų 
ir lenkų kalbos, o lietuvių kalba 
įsipilietino tik II D. karo pradžio
je. Tad taikli yra didelį darbą atli
kusio dr. P. Joniko pastaba veika
lo pratarmėje: "Kad ir šiokiomis 
tyrimo sąlygomis neatidėliotinai 
reikėjo kam imtis nagrinėjimo te
mos, kuri jau kadai buvo aktuali 
mūsų tautos gyvatai, o ir dabar vis 
tokia pasilieka . . . kad be lietu
vių kalbos nebus ir lietuvių tau
tos”. Dr. P. Joniko veikalas “Lie
tuvių kalba ir tauta amžių būvyje” 
bus naudingas ne tik lietuvybę 
laidojančiai išeivijai, bet ir tautos 
kamienui Lietuvoje, vėl prade
dančiam kovą už valstybines lie
tuvių kalbos teises.

Nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklą ir pinigų parodą Vasario 
16-tosios išvakarėse surengė Vil
niaus radijo dalių gamykla. Pašto 
ženklų rinkinį parodai parūpino 
ūkio baro meistras G. Mirkinas. 
Jie buvo skirti Vytauto Didžiojo 
jubiliejui, dr. J. Basanavičiaus, 
dr. V. Kudirkos atminimui, Atlan
to nugalėtojų Dariaus ir Girėno 
skrydžiui. Patentų ir išradimų sky
riaus viršininko J. Ratkevičiaus 
pinigų rinkinyje buvo sutelkti Lie
tuvos popieriniai ir metaliniai 
įvairių metų litai bei centai.

Minėtinos ir Vasario 16 išvaka
rėse Vilniuje atidarytos parodos. 
1918-40 m. plakatams, žemėla
piams, nuotraukoms ir atvirukams 
buvo skirta paroda “Šalis ta Lie
tuva vadinas”. Įdomi buvo ir kita 
paroda “XIX-XX amžiaus pradžios 
lietuvių tautiniai drabužiai”, su
daryta iš Istorijos ir etnografijos 
bei Dailės muziejų fondų. Taiko
mosios dailės muziejuje, atnau
jintame Vilniaus arsenale, lanky
tojų laukė A. Astiko rinkinys “Lie
tuvos ordinai, medaliai ir ženkle
liai”, papildytas šios tematikos ra
diniais iš Lietuvos muziejų.

Gimtosios kalbos vakarą pane
vėžiečiams surengė viešoji šio 
miesto biblioteka. Skambant 
kanklių muzikai, kraštotyrinin
kė A. Saladūnaitė, bibliotekos 
darbuotoja, vakaro dalyvius su
pažindino su Panevėžio krašto 
kultūros ir švietimo istorija, 
jos veikėjais. Panevėžiečiams 
ypač yra brangus kalbininkų ir 
švietėjų J. Jablonskio, J. Balči
konio, K. Lindės-Dobilo atmini
mas, jų darbai ir mintys. Šventės 
proga bibliotekininkė E. Paže- 
meckaitė buvo surengusi senų 
leidinių, knygų, autografų paro
dėlę. Vakaro dalyviai turėjo pro
gą susitikti su dabartiniais kalbi
ninkais — prof. dr. Zigmu Zinke
vičiumi ir filologijos kandidatu 
Vytautu Vitkausku. Susitikime 
dalyvavo ir poetas V. Rubavičius. 
Buvo įsteigtas Lietuvių kalbos 
draugijos Panevėžio skyrius, iš
rinkta jo taryba.

Vilniaus dramos teatras vasa
rio 17 d. žiūrovus pakvietė į An
tano Škėmos dramos “Pabudimas” 
premjerą, kurią paruošė rež. J. 
Vaitkus, dail. J. Arčikauskas ir 
kompoz. V. Bartulis. Pagrindi
nius vaidmenis sukūrė aktoriai 
A. Večerskis, S. Siparis, A. Ja
nušauskaitė, J. Kisielius ir A. 
Zigmantavičius. Dramoje palie
čiami tragiški pirmosios sovieti
nės okupacijos įvykiai - trėmi
mai, įskundymai, išdavystės. Tai 
yra jau antras A. Škėmos dramos 
kūrinys, pasiekęs žiūrovus Lie
tuvoje. Pirmuoju tapo jo pjesė 
“Žvakidė”, rampos šviesą išvy
dusi Šiaulių dramos teatre rež. 
G. Padegimo pastangų dėka. A. 
Škėmos “Pabudimą” Kauno dra
mos teatre ruošiasi statyti rež. V. 
Balsys. Žurnalas “Pergalė" iš
spausdino A. Škėmos “Baltąją 
drobulę”, kurią filmui norėjo pa
naudoti rež. J. Vaitkus, bet ne
gavo leidimo.

Lietuvos televizija Vasario 16- 
tosios proga buvo paruošusi spe
cialią programą, kuri buvo pradė
ta minėjimo transliacija iš Vilniaus 
dramos teatro. Laidon “Lietuviais 
esame mes gimę" buvo įjungta VIII- 
ji lietuvių tautinių šokių šventė 
Kanados Hamiltone 1988 m. liepos 
3 d. Televizija taipgi transliavo 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
ir Vilniaus filharmonijos Sporto 
rūmuose surengtą didelį tautinės 
muzikos koncertą. Jame skambė
jo: dr. V. Kudirkos “Tautiška gies
mė", pagal Maironio eiles sukur
tos Č. Sasnausko ir J. Naujalio dai
nos “Kur bėga Šešupė”, “Jau sla
vai sukilo”, “Lietuva brangi”, S. 
Šimkaus ir J. Zauerveino “Lietu
viais esame mes gimę”, L. Eremino 
“Ant marių kranto, Palangos mies
tely", J. Gudavičiaus “Kur giria 
žaliuoja". Programon taipgi buvo 
įjungti chorai iš M. Petrausko ope
ros “Birutė”, M. K. Čiurlionio 
simfoninė poema “Jūra”, S. Gedos 
žodžiais B. Kutavičiaus sukurta 
oratorija “Pasaulio medis”. Kon- 
certan įsijungė Vilniaus filharmo
nijos simfoninis orkestras, nau
jasis jaunimo simfoninis orkest
ras, akademinis Kauno choras, 
“Vilniaus” choras bei kiti atlikė
jai. Televizijos programą papil
dė I. Trojanskio filmas “J. Basa
navičius Bulgarijoje”, speciali me- 
ninė-publicistinė programa “Veid
rodis”, kurion buvo įtraukti po
kalbiai su 1918 m. vasario 16 d. 
gimusiais žmonėmis. V.Kst.
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Dabarties įvykiai Lietuvoje

Gyd. MEILUTĖ MARIJA RASTI 
KYTĖ-ALKSNIENĖ, gen. Stasio ir 
Elenos Raštikiu jaunesnioji duktė, 
gyvenanti Jonavoje

Jų nekaltumas buvo jų kaltė. 
Taip rašo Vasario 16 išvaka
rėse korespondentė Nijolė Pa- 
liukevičienė “Kauno tiesoje”, 
turėjusi pasikalbėjimą su Mei
lute Raštikyte-Alksniene, gen. 
St. Raštikio dukterimi, gyve
nančia Jonavoje. Generolo 
vyresnioji duktė Laimutė, kuri 
irgi gyvena Jonavoje, sirgo, 
todėl negalėjo koresponden
tės priimti.

Praėjusiais metais pirmą 
kartą po 47-rių metų abi sese
rys aplankė savo motiną Eleną 
Raštikienę Kalifornijoje.

Raštikiu šeimos tragedija 
prasidėjo 1941 m. ankstyvą pa
vasarį, kai gen. St. Raštikis, 
pajutęs pavojų, pasitraukė į 
Vakarus. Raštikienė buvo tuo
jau suimta. Tris dukteris - vie- 
nerių, ketverių ir vienuolikos 
metų priglaudė seneliai Motie
jus Smetona ir jo žmona. Abu, 
kaip rašo korespondentė, pa
prasti ir nuoširdūs žmonės. 
Motiejus Smetona, vyriausias 
Lietuvos prezidento brolis, 
vertėsi akmenų skaldymu. Ne
ilgai seneliai su vaikaitėmis 
gyveno Lietuvoje. “1941 m. bir
želio 14 d. pirmieji vagonai iš 
Kauno stoties pajudėjo klai
kios nežinios link. Viename jų 
gūžėsi ir trys mažosios Rašti- 
kytės, stengdamosi nepamesti 
močiutės ir senelio artumo”.

Sunku įsivaizduoti, rašo 
korespondentė, kaip pavyko 
ištverti košmariškus metus 
Altajaus krašte ir atsispirti 
atšiauriam klimatui, kaip 
išlaikė širdelės be tėvų mei
lės ir šilumos. Vyresniosios 
seserys Meilutė ir Laimutė iš
tvėrė, tik mažiausiajai Rašti- 
kytei buvo per sunkus bandy
mas, ir jos trapų kūnelį neilgai 
trukus priglaudė šalta Sibiro 
žemė.

Jos nežinojo, kad vėliau tė
vas sugrįžo į namus, kad abu su 
žmona tikėjosi atgauti vaikus. 
Tačiau Raudonajai armijai 
artinantis prie Lietuvos, rei
kėjo vėl bėgti į Vakarus.

1946 m. atvažiavo pareigūnas 
iš Lietuvos mergaičių pasiim
ti. Gražiai jas aprengę, fotogra
favę prie Vilniaus katedros ir 
liepė vyresniajai seseriai rašy
ti: “Mieli tėveliai, sugrįžkit, 
laukiam”. Tėvai negrįžo. Dabar 

dukterys suprantančios, kad 
jos buvo reikalingos tada tik 
privilioti Sibiran naujas aukas.

1948 m. antrą kartą atėjo mo
čiutės išsivežti. Mergaičių na
muose nebuvo. Sužinoję apie 
tai Raštikiu pažįstami, mer
gaites paslėpė. Išrūpino nau
jus kitom pavardėm metrikus. 
Žmonės joms padėjo. Meilutė 
baigė gimnaziją, vėliau medi
cinos institutą. Ištekėjo ir ap
sigyveno Jonavoje, pradėjo 
dirbti ir dabar tebedirba kaip 
vaikų gydytoja.

Per Vilniaus radiją kovo 15 d. 
kalbėjo neseniai Kanadoje 
viešėjęs prof. Kazimieras An
tanavičius. Jis pažymėjo, kad 
buvo susitikęs su lietuvių ir 
kanadiečių verslininkais, o 
taip pat su Toronto universi
teto ekonomikos profesoriais. 
Yra didelis noras Lietuvai pa
gelbėti. Bet šiuo metu yra di
delių kliūčių, dar yra negali
ma tiesioginė komunikacija su 
Lietuva.

Kanados ekonomistai domė
josi Lietuvos ekonominio sa
varankiškumo koncepcija. Nau
ja pertvarka būtų naudinga 
Lietuvai ir Sovietų Sąjungai. 
Norima sudaryti sąlygas, kad 
galėtų studijuoti Vakaruose 
studentai iš Lietuvos. Lietu
vai reikia ekonomikos vadovė
lio. Kilo mintis iš anglų kal
bos vadovėlį išversti į lietu
vių kalbą ir išleisti išeivijoje. 
Buvo kilęs išeivijoje ir Lietu
voj nerimas dėl aštrių pasisa
kymų partijos centro komiteto 
plenume. Dabar viskas sklai
dosi ir grįžta į normalumą.

Profesorius nuoširdžiai dė
kojo Kanados lietuviams už 
malonią viešnagę.

Lietuvos laisvės lyga pasisa
ko prieš deputatų rinkimus. 
Kovo 8 d. Lyga paskelbė krei- 
pirmąsi į visus Lietuvos gyven
tojus. Jame aiškina, kad akty
vus dalyvavimas liaudies de
putatų rinkimuose yra žalin
gas Lietuvos reikalui. Patys 
rinkimai yra komplikuoti, pa
žeidžiamas paritetinis princi
pas. Deputatų suvažiavime 
trečdalis vietų skiriama po
litinių bei visuomeninių orga
nizacijų nariams iš esmės 
Maskvos pseudo funkcionie
riams. Deputatų suvažiavimo 
2250 atstovų tarpe iš Lietuvos 
bus tik 42 asmenys. Kitas klau
simas, kodėl dalyvauti s veti
mos valstybės parlamento rin
kimuose? Dalyvavimas rinki
muose yra pritarimas TSRS ir 
LTSR konstitucijoms, įteisi
nančioms Lietuvos aneksiją. 
Lietuvos laisvės lyga ragina 
visų tautybių Lietuvos gyven
tojus š. m. kovo 26 d. nedaly
vauti TSRS liaudies deputatų 
rinkimuose. (ELTA)

Kalnų parke, Vilniuje, kovo 
8 d. įvyko Sąjūdžio mitingas. 
Jame dalyvavo 40,000 žmonių. 
Sąjūdžio kandidatai į liaudies 
deputatus susitiko su žmonė
mis. Mitingui vadovavo ekono
mistė K. Prunskienė ir filoso
fas A. Juozaitis.

Sąjūdžio seimo tarybos pirm. 
V. Landsbergis, atidarydamas 
mitingą, pažymėjo, kad pasta
ruoju laiku reiškiasi įvairūs 
stagnacijos rėmėjai, kurie kaip 
naujos veislės išperos kyla, 
norėdami pakeisti atgmistan- 
čią tautos dvasią. Be tai jiems 
nepavyksią.

Vilniuje prie Sporto rūmų 
kovo 12 d. buvo moterų mitin
gas, kuriame galėjo būti 10,000 
dalyvių. Mitingui vadovavo 
ekonomistė K. Prunskienė. 
Kalbėjo 15 moterų, kurios 
skundėsi sunkia moters būkle 
Lietuvoje.

Kapsuke įvyko referendu
mas, kuriame 70% balsavo grą
žinti miestui Marijampolės 
vardą. (LIC) J.A.

• Ar jau parėinei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo kovo 5 d. metiniame susirinkime. Iš kairės: kun. L. Januška, 
OFM, kalba maldą,svečiai iš Hamiltono “Talkos” kredito kooperatyvo pirm. J. Stankus, ižd. St. Dalius, Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo narys V. Bireta ir pirm. dr. S. Čepas praveda loteriją Nuotr. St. Varankos

Stipriai remia lietuvių veiklą
STEPAS VARANKA

Toronto Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvo 26-is 
metinis susirinkimas įvyko 
1989 m. kovo 5 d. didžiojoje 
salėje.

Į susirinkimą atsilankė apie 
250 tautiečių jų tarpe 209 
kooperatyvo nariai. Kitam To
ronto lietuvių kredito koope
ratyvui “Parama” atstovavo V. 
Sendžikas, o Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvui “Tal
ka” - pirm. J. Stankus ir ižd. 
S. Dalius.

Susirinkimą punktualiai ati
darė ilgametis kooperatyvo 
pirm. dr. Silvestras Čepas. 
Pasveikinęs susirinkusius, pir
mininkas perskaitė 1988 me
tais mirusių 42 narių pavar

“RATILIO”.Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis

vadovaujamas Zitos Kelmickaitės, š.m. balandžio mėnesį atvyksta į Siaurės Ameriką.
Kviečiame JAV ir Kanados lietuvius gausiai atsilankyti į “Ratilio” koncertus.

Prašome ansamblio narius priimti į savo pastoges su lietuvišku nuoširdumu.

Koncertų tvarka balandžio mėnesį yra sekanti:

Filadelfijoje - balandžio 7, penktadieni, 
Lietuvių muzikos salėje, 2715 E. Alleghany Ave. 
Pradžia — 7.30 v. v.

Rengia: LB Filadelfijos apylinkės valdyba 
ir Filadelfijos Lietuvių namai.

Niujorke - balandžio 8, šeštadieni, 
Richmond Hill High School patalpose, 113 st. tarp Atlantic 
ir Jamaica Ave., Richmond Hill, NY. Pradžia — 6 V.V.
Balius-šokiai Kultūros židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Pradžia - 9 V.V. Rengia. sburiQ.. radlJss

Bostone - balandžio 9, sekmadieni, 
Fontbonne Academy patalpose, 930 Brook Rd., Milton, Mass. 
Pradžia - 3 valandą po pietų. Po koncerto priėmimas
Lietuvių piliečių klube, 368 W. Broadway, So. Boston.

Rengia: LB Bostono apylinkės valdyba, Jaunimo sąjunga ir 
Etnografinis ansamblis “Sodautas"

Hartforde - balandžio 14, penktadienį, 
Central Conn State University, Weltie Hall patalpose, 
Stanley St., New Britain, CT. Pradžia - 7.30 valandą vakaro. 
Po koncerto priėmimas šv. Andriejaus parapijos salėje, 
396 Church St., New Britain, CT.

Rengia: LB Hartfordo apylinkės valdyba

Klivlande - balandžio 15, šeštadieni, 
Dievo Motinos parapijos salėje, 18022 Neff Rd., Cleveland, OH. 
Pradžia - 7.30 v.v. Po koncerto priėmimas Lietuvių namuose, 
877 E. 185 St., Cleveland, OH.

Rengia: "Čiurlionio" ansamblis

Detroite - balandžio 16, sekmadieni, 
Dievo Apvaizdos kultūros centre, 25335 w. Nine Mile Rd., 
Southfield, Mich. Pradžia -12.30 v.p.p. Po koncerto priėmimas 
toj pačioj salėj. Rengia: Detroito ateitininkai, skautai,

“Lietuviškų melodijų” radijo valandėlė, Vaizbos butas

Toronte - balandžio 19, trečiadieni, 
Anapilio didžiojoje salėje, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario. Pradžia - 7.30 valandą vakaro. 
Po koncerto priėmimas toje pačioje salėje.

Rengia: Ansamblis "Volungė”

Čikagoje - balandžio 21, penktadieni ir 
balandžio 23, Sekmadienį, Jaunimo centre, 
56-20 So. Clairmont Ave., Chicago, IL. Pradžia: balandžio 21 - 
7.30 v.v., balandžio 23 - 3.00 v.p.p. Po abiejų koncertų priėmimas - 
balandžio 21 d., Jaunimo centro kavinėje; balandžio 23 dieną, 
atsisveikinimo vakarienė Jaunimo centro mažojoje salėje.

Rengia: JA V LB krašto valdyba

;..s Folklorinis ansamblis “Ratilio” Vilniaus universiteto kieme <>l

des. Po to pakvietė kun. T. Ja
nušką, OFM, sukalbėti maldą 
ir pagerbti mirusius atsistoji
mu ir minutės susikaupimu.

Pirmininko panešimas
Pirm. dr. S. Čepas su pasiten

kinimu pranešė, kad koopera
tyvo balansas 1988 metais pa
augo $5.000.000. Paskutiniais 
metais už kai kurias sąskaitas 
kooperatyvas savo nariams 
mokėjo didesnes palūkanas 
negu kiti bankai. Nariai, kurie 
skolinosi pinigus ipotekoms 
(mortgage), mokėjo žemesnius 
nuošimčius negu kitur.

1988 metų paskutiniame 
ketvirtyje, esant nemažam 
pelnui, visiems kooperatyvo 
nariams buvo prirašyta į šėrų 
sąskaitą po $5.00. Šiuo metu vi

si nariai turi savo sąskaitoje 
po 2 šėrus, $10.00 vertės.

Gruodžio mėnesį kooperaty
vas už narių gyvybės draudimo 
sąskaitas išmokėjo $60.000. Tai 
sumažino bankelio pelną. Ne
žiūrint to, pelnas buvo rekor
dinis. Tuo pelnu kooperaty
vas papildė savo rezervų, kapi
talą. Pradedant 1989 metais 
rezervų kapitalas pasiekė 2 1/4 
milijono dolerių. Tai yra ap
sauga taupytojų santaupų.

Pagal valdžios potvarkį ko
operatyvai savo rezervuose tu
ri turėti 5% rezervų kapitalą. 
Kooperatyvas dabar jau turi 
5.7%. Rezervų kapitalas, tai 
bankelio stiprybė. Pageidau
tina, kad rezervų kapitalas 
būtų 7 1/2%.

Prisikėlimo parapijos ko
operatyvas 1988 m. sėkmingų 
ir pelningų operacijų dėka, 
patenkino visų prašančiųjų 
paskolų prašymus.

Tradicija jau tapo, Prisikė
limo parapijos kredito koope
ratyvas, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir 1988 iš metinio 
pelno rėmė lietuviškas organi
zacijas, jaunimą, spaudą ir 
net pavienių tautiečių veiklą. 
Jis 1988 m. suteikė $27,047 pa
ramą 38 lietuviškom organiza
cijom. Bankelis jau ketvirti 
metai iš eilės yra kultūrinių 
premijų mecenatas. 1988 m. 
kooperatyvo paskirtą premiją 
gavo poetas dr. Henrikas Na- 
gys, gyvenantis Montrealyje.

Mokiniai, kurie lanko Toron
to Maironio mokyklą ir ją bai
gia, taip pat ir lituanistinius 
kursus, gauna dovanų po $30- 
$50. Prisikėlimo bankelis, kaip 
ir anksčiau, kiekvienam nau
jagimiui, kurių tėvai ar gimi
nės atidaro sąskaitą koopera
tyve, kaip dovaną prideda 
$25.00.

Kooperatyvas iš savo narių 
neima jokio mokesčio už patar
navimus. Skaitytojai tikriau
siai žino iš spaudos žmonių 
nepasitenkinimą bankų ima
mais mokesčiais, kad ir už 
menkiausius patarnavimus. 
Prisikėlimo kredito koopera
tyvo nariai visas savo sąskai
tas — namų mokesčius, elek
tros, dujų, vandens, telefono, 
televizijos gali mokėti savo 
bankelyje veltui.

Praeitais metais bankelis 
atidarė naujas taupymo są
skaitas norintiems pirkti namą. 
Į tą sąskaitą vienas asmuo vie
nų metų laike gali į ją įnešti 
$2.000, šeima - $4.000.

Nuo 1988 m. sausio 1 dienos, 
ilgametis tarnautojas vedėjo 
padėjėjas, Jonas Valiulis išėjo 
į pensiją. Naujoji vedėjo padė
jėja yra Rita Norvaišaitė, bu
vusi Valiulio padėjėja. Jos pa
reigoms dabar priklauso RRSP, 
RPIF ir OHOSP reikalai.

Baigdamas savo pranešimą, 
dr. Čepas pareiškė nuoširdžią 
padėką tarnautojams ir vedė
jui R. Underiui už jų gerai ir 
sąžiningai atliekamą darbą, o 
nariams už lojalumą ir rėmi
mą kooperatyvo.

1988 m. buvo atnaujintos ko
operatyvo patalpos. Įvesta vė
sinimo sistema. Bankelis nu
pirko reikalingas naujas ma
šinas ir baldus.

Šiais metais kooperatyvo 
valdyboje savo kadenciją bai
gė V. Bireta, E. Girdauskas, 
paskolų komisijoje - A. Kuolas 
ir revizijos komisijoje - R. 
Budnikas. Jie visi buvo vien
balsiai perrinkti.

Ižd. E. Girdausko pranešimas
Kooperatyvo balansas paau

go tiksliai $4,969,188. Praėju
sieji metai buvo užbaigti su 
$40,145,900, kapitalas paaugo 
14%. Nariams buvo išmokėta 
$2,6 milijonų palūkanų, $485, 
000 daugiau negu 1987 metais.

(Nukelta į 9-tą psl.)

^MEIIELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2 

SUTVARKOM dokumentus iškvietimui giminių iš Lietuvos 
arba jums privačiai ten apsilankyti.

PALAIKOM ryšius su kultūriniais vienetais, ansambliais 
Lietuvoje.

IŠRUPINAM iškvietimus meninėms grupėms apsilankyti - 
koncertuoti Lietuvoje.

Šiais ar visais kitais reikalais, kreipkitės į
Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847.
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Mokytoją Stefą Babelienę prisimenant
Tie visi metai yra lyg šviesus 

kaspinas, įaustas į gana pilką mūsų 
buities audinį... S. Babelienė

LIUDA ŠILEIKIENĖ
Miela Stefa, dar taip neseniai 

man skambinai ir didžiavais, kad 
tavo buvęs lituanistinių kursų 
mokinys per Kanados radiją pa
sakojo apie Lietuvos būklę. 
Tavo auklėtinio pasirodymas 
kanadiškoje visuomenėje, skel
biant Lietuvos vardą, jos da
bartinę būklę ir ryžtą, sutei
kė didelį pasididžiavimą ligos 
patale. Tai lietuviškos mokyk
los išeivijoje mokytojai atpil
das už daugelio metų darbą. Dar 
ilgai, sukaupusi jėgas, kalbė
jai apie Maironio mokyklos būklę, 
darbą, mokslo programas ir t.t. 
Pabrėžei, kad ypatingai mylė
jai paskutinę savo auklėtinių 
klasę,- kurią vien dėlto ištesė
jai mokyti iki mokslo metų pa
baigos, nors jau buvai gana skau
džiai slegiama ligos. Dar ir da
bar jaučiu ir matau tave stovin
čią scenoje prieš savo mokinius 
raginančią juos nepamiršti savo 
šaknų, lietuvių kalbos, būti iš
tvermingais lietuviais.

Du vakarus budint prie tavo 
karsto, kilo mintys apie lietu
vį mokytoją išeivijoje.

Jis nebus priskaitytas prie 
Lietuvai nusipelniusių didvy
rių. Jo karstas nebus dengia
mas vėliava ir t.t. O vis dėlto 
jis atlieka didelį tautinį darbą, 
skiepydamas jaunimo širdyse 
meilę ir pasidžiavimą Lietuvai. 
Mokytojo darbas yra tylus, ne
dažnai kitų pastebimas. To paste
bėjimo mokytojas ir nelaukia.

Stipriai remia lietuvių veiklą
(Atkelta iš 8-to psl.) 

1988 m. pelnas, sumokėjus vi
sus valdžios mokesčius, buvo 
$463,000, $93 tūkstančiais dau
giau negu 1987 m. Dalis pelno 
perkelta į kooperatyvo rezervą.

Paskolų komisijos pranešimas.
Paskolų komisijos pirm. A. 

Kuolas pranešė, kad nedideles 
paskolas iki $5,000, gali duoti 
kooperatyvo vedėjas. Tokių 
prašymų buvo 69. Jiems išmo
kėta $244,750. Dauguma sko
lintojų paskolas grąžina tvar
kingai.

Prašančiųjų daugiau kaip 
$5.000 paskolų buvo 101 prašy
mas. Iš jų 3 atsisakė. 98 prašy
mai patvirtinti. Jiems išmokė
ta $1,415,868. Asmeniškom 
paskolom išmokėta $1,660,618.

Nekilnojamo turto paskolom 
ipotekom (mortgage) 1988 m., 
153 prašytojams išmokėta $17, 
181,575., iš viso paskoloms iš
mokėta 18,842,193. Lyginant su 
1987, 1988 m. buvo išduota 
paskoloms daugiau $3,133,000 
arba 18%. Kooperatyvo nariai 
daugiausia skolinasi namų pir
kimui, remontui, investavimui, 
skolų apmokėjimui ir kitiems 
reikalams. Paskolų komisiją 
sudaro: pirm. A. Kuolas, sekr. 
R. Kuliavas, ir narys A. Nausė
das.
Revizijos komisijos pranešimas

Revizijos komisiją sudaro: 
pirm. R. Budnikas, sekr. D.

GEQ H. C^EBEJI
MONUMENTS INC.

208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691-5712 Namų tel. 762-3502

694-1013 Roman Demkiw

Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

Mes parūpinam savo klientams braižinius bei 
proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui. 
Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų 
meistrų.

Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im
portuotas granitas. Užsakymai priimami bron
zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano 
paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta
tuloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

$189999

Leiskime apie mokyklą, lyg iš 
anapus, kalbėti pačiai velionei:

“Mokykloje per metų metus 
formavosi lietuviškos asmeny
bės - lietuviško medžio šakos 
ir tų šakų šakos. Šiandien ir pati 
mokykla yra vedama joje auklė
tų žmonių - jie mokėsi, o dabar 
moko kitus. Visuomenės gretas, 
organizacijų eiles, meno ir veik
los vienetus papildo ar ir vi
sai perima jaunoji karta. Jie 
visi, turbūt be išimties, yra bran
dinę savo lietuvišką veidą Mai
ronio mokykloje.

Kartais mums, vyresniesiems, 
prailgsta laukti, kartais jau
nųjų veikimo sritis atrodo per 
siaura, kartais vakarų naivumo 
įtakoje jų keliai neplaningai 
ištiesti ir žinių lobynas per ma
žas. To viso jie dar išmoks. Svar
bu, kad jie išaugo lietuviais. 
Svarbu, kad gerbia savo tėvų ar 
senelių kraštą ir rūpinasi lie
tuvių tautos gerove. Svarbu, kad 
su užsidegimu seka savo tautai 
svarbius įvykius ir išdidžiai 
skelbia pasauliui savo tautiš
ką nusistatymą.

Rytas ateina ir po ilgiausios 
nakties. Ar ne su grauduliu ir 
nuostaba stebime senąsias Lie
tuvos trispalves po komunizmo 
letena išaugusių kartų rankose 
ir klausome Lietuvos himno jų 
lūpose? Nors draudė, klaidino, 
nors prievarta bruko melą ir 
šmeižtus, vos pajutę mažytę pra- 
laisvėjimo srovelę, sutartinai 
gieda mūsų tėvynaičiai: “Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę 
semia ..

Tie patys žodžiai ir mūsų jau
nųjų kartų lūpose ir širdyse. 
Nors skirtingose sąlygose augę 
ir brendę, tiek Lietuvos, tiek 
mūsų veikliosios gretos kalba ta 
pačia kalba, gyvena panašiais 
lūkesčiais ir brandina didelį 
jausmą trumpame, bet o kaip 
svarbiame, žodyje - LIETUVA!

Ilsėkis ramybėje, miela Stefa. 
Likusi jauna našlė gražiai už
auginai, lietuviškoje dvasioje 
išauklėjai ir išleidai į aukštuo
sius mokslus savo tris atžalas. 
Kartu 20 metų dirbai Toronto 
Maironio mokykloje ir Aukštes
niuose lituanistiniuose kur
suose.

Tavo norai išsipildė - liko 
auklėtiniai, kurie tautinį švie
timo darbą tęs toliau.

Keršienė ir narys J. Freima- 
nas.

Revizijos komisija 1988 m. 
turėjo 12 posėdžių. Vienas re
vizijos narys visada dalyvauja 
valdybos posėdžiuose. Komi
sijos nariai kiekvieną mėnesį 
tikrina kasą, paskolų, indėlių, 
santaupų įmokėjimus, pasko
lų prašymus, pajamų, išlaidų 
apyskaitas, draudos dokumen
tus, investavimo dokumentus 
ir bendrą apyvartą. Komisi
ja, darydama patikrinimus, 
netikslumų ir prasižengimų 
nerado. Patikrinimo protoko
lai ir aktai Ontario Credit 
Union lygos buvo priimti ir 
patvirtinti.

Valdžios revizorius Charles 
Kalba savo pranešime pagyrė 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvą už tvarkingumą 
ir kruopštumą.

Pasibaigus susirinkimui bu
vo pravesta loterija. Loteri
jai valdyba buvo paskyrusi 10 
piniginių premijų, aštuonias 
po $25 ir dvi po $50.

Po loterijos visi dalyviai vai
šinosi Prisikėlimo parapijos 
moterų būrelio, vadovaujamo 
Greičiūnienės paruoštais už
kandžiais, kava ir skanėstais.

Metiniam susirinkimui sklan
džiai vadovavo kooperatyvo 
pirm. dr. Čepas ir jį baigė per 
pusantros valandos.

Susirinkime jokių diskusijų, 
rimtesnių klausimų bei pasiū
lymų nebuvo.

Toronto Maironio mokykloje Vasario 16-sios proga LietAvos vėliavos pakėlimas. Kalba mokyklos vedeja GIEDRA
PAULIONIENĖ Nuotr. R. Pranaičio

Kanados Lietuvių Bendruomenės žinios
Aukos Vasario 16 proga KLB krašto valdybos veiklai

Toronto apylinkėje: $1,000 V. 
Hanson; $300 - L. Kirkilis; $200 - 
J. Arštikaitis; $100 - A. V. Bersė- 
nai, E. Čuplinskas, B. K. Lukošiai; 
$50 - P. V. Jankaičiai, A. Viskon- 
tas; $40 - M. Andriulevičienė, A. 
J. Lajukas, V. Petraitis; $30 - V. 
Ottienė, E. Šileikis; $25-A. Apera- 
vičius, G. Kočienė; $20 - J. Augus- 
tinavičienė, M. E. Gegužis, O. Juod- 
viršienė, B. Mackevičius, A. Ma
siulis, O. Mitalienė, J. Paškevičius, 
I. Kandrotienė, A. J. Kuncaitis, J. 
Prisas, J. Rugys, M. Šenferienė, A. 
Stočkus, M. F. Yokubynienė, A. I. 
Zalagėnai; $10 - P. F. Juodis, J. 
Kozeris, M. Norkus, E. Ulickienė; 
$5 - A. Kilinskas, E. Kinčienė; kiti 
mažiau.

Toronto Lietuvių namuose iš vi
so buvo suaukota $315, “Vilnius 
Manor”-$330.

Hamiltono apylinkėje: $100 - S. 
Fredas; $50 - A. Paulius; $25 - V. 
Morkūnas, P. Šiulys; $20-A. Pruns- 
kus, P. Šidlauskas, G. J. Skaistys; 
$5 - A. Deksnienė, P. Juškevičius.

Iš kitų vietovių aukas atsiuntė: 
$100 -1. Mališka (St-Laurent, Que.); 
$60 - P. J. Malis (Georgetown); $50 
- J. P. Gabrėnas ir Z. Jakubonis 
(St. Catharines), P. Petrėnas (Sud
bury); $40 - P. M. Krilavičiai (Kes
wick); $30 - E. Daniliūnas (Lon
donas).

Šia proga Lietuvai paremti V. 
Anysienė paaukojo $25. Šiam tiks
lui anksčiau L. Butėnienė aukojo 
$100 ir F. Timukas - $50.

Kanados lietuvių kultūros archy- 
vui-muziejui gautos sekančios au
kos: $2,000 - F. Meiklejohn a.a. 
Elzės Jankutės atminimui, Winni
pego lietuvių klubas; $500 - G. 
Breichmanienė (Hamiltonas); Ma
nufacturer’s Life draudos kom
panija (papildymas jų tarnauto
jos V. Baliūnienės aukos); $100 - 
V. Jakubickienė (Delhi) a.a. Stepo 
Jakubaičio atminimui, V. Poškus 
(Torontas); $50 - B. Trukanavičius 
(Torontas); L. Jurjonas (West 
Brome, Que.); $25 - Z. Jakubonis 
(St. Catharines) karių sekcijai.

KLB krašto valdyba yra labai 
dėkinga visiems veiklos rėmėjams.

Toronto Lietuvių namuose kovo 
5 d. pranešimus apie kelionę į Lie
tuvą Vasario 16 proga padarė KLB 
krašto valdybos pirm. Vyt. Bireta, 
vicepirm. A. Pacevičius ir PLB vi- 
cepirm. G. Petrauskienė bei PLJS 
vicepirm. M. Šaltmiraitė. Taip pat 
buvo rodoma vaizdajuostė iš Vasa
rio 16 iškilmių Kaune bei Vilniuje 
ir Sąjūdžio seimo sesijos Kaune. 
Buvo daugiau kaip 400 dalyvių. Ta 
proga buvo suaukota $921. Visiems 
aukotojams nuoširdus ačiū.

KLB krašto valdybos nariai kovo 
5 d. turėjo progą susitikti su To
ronte posėdžiaujančios PLB valdy
bos nariais. Buvo pasitarta dėl 
bendradarbiavimo ir koordinavi
mo visuomeninės veiklos srityje, 
ypač ryšium su artėjančiu Molo- 
tovo-Ribbentropo sutarties 50 me

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

A BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet švieti
mų MAS, KUL TŪRINĖ BEI POLITINĖ VEIKLA 

\T~ IR VISI KLB DARBAI NEĮMANOMI BE 
JŪSŲAUKŲ.
Paremkite KLB krašto valdybos visuomeninę- 

politinę veiklą.

Aukas siųsti ir čekius rašyti:
KLB krašto valdyba, 1011 College Street, 
Toronto, Ont. M6H 1A8

Aukojusiems $20 ar daugiau per metus, bus išduodami pa
kvitavimai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos veiklai 
paremti siunčiu $______

Vardas, pavardė____________________________________________

Ad resas___________________________________________________

tų sukakties minėjimu ir ryšiais 
su kraštu. Šie ir kiti bendri rū
pesčiai bus toliau diskutuojami 
balandžio mėn. per bendrą PLB, 
JAV LB ir KLB valdybų pasita
rimą.

KLB krašto valdybos posėdyje, 
įvykusiame kovo 6 d., buvo nu
tarta paskelbti KLB krašto tary
bos rinkimus spalio 1 d. Netrukus 
bus sudaryta Vyriausia rinkimų 
komisija ir paskelbtos smulkes
nės informacijos dėl rinkimų ei
gos. Sekantis krašto tarybos suva
žiavimas, kuriame bus išrinkta 
valdyba yra numatytas spalio mė
nesio gale.

Švietimo komisijos pirm. Alg. 
Vaičiūnas pasidalino įspūdžiais 
iš kelionės Vakarų Kanadoje. Kar
tu su dainos vienetu “Sutartine” 
dalyvavo Vankuverio ir Kalgario 
apylinkių Vasario 16 minėjimuo
se, kuriuose A. Vaičiūnas skaitė 
paskaitą, o “Sutartinė” atliko me
ninę programą. Ta proga A. Vai
čiūnas taip pat aplankė tų apy
linkių lituanistines mokyklas bei 
pasitarė su mokytojais. Kadangi 
palaikymas ryšių su tolimesnėm 
mažesnėm apylinkėm yra labai pa- 
geidaujamss, šią kelionę dalinai 
finansavo KLB valdyba. Praneši
mus posėdyje taip pat padarė KLB 
ižd. Juozas Krištolaitis, Kultū
ros komisijos pirm. Rasa Kurienė, 
KLJS pirm. Loreta Stanulytė ir 
reikalų vedėja Darija Deksnytė. Inf.

Mažosios Lietuvos fondas
Ieva Jankutė iš Niujorko fondui 

aukojo $500.
Papildomai aukojo: $100 - Išga

nytojo parapijos moterų dr-ja (iš 
viso $300), D. A. Jankūnai ($200), P. 
Kazukonis ($400), J. Dečkys, Aust
ralija ($150), J. Purvins, Austra
lija ($400), Mažosios Lietuvos mo
terų dr-ja ($650), “Talka” kredito 
kooperatyvas ($300), dr. A. Bar
kauskas - a. a. R. Adomavičiaus at
minimui ($200), Valerija Anysienė 
- a.a. dr. Martyno Anyso 15-tį pri
siminti ($200); $50 - U. Vilkienė, 
Australija ($300), E. Senkuvienė 
($170); $25 - C. A. Januškevičius 
($75), Pr. Baltuonis ($100), J. Jurė
nas ($100); $20 - J. Kalainis ($40); 
$15 - V. Jakonis ($25).

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams. Fondo sąskaita “Paramoje” 
nr. 8032.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Winnipeg, Manitoba
VASARIO 16 PROGA Winnipego 

LB apylinkės aukos Tautos fondui: 
$20 - prel. J. Bertašius, A. Balčiū
nas, A. Kuncaitis, J. Timmerman, 
M. Barauskas, P. Žiminskas; $10 - 
O. Demereckienė, E. Fedaras, P. 
Gustys, J. Grabys, V. G. Jančiukas, 
E. Kalasauskas, V. Kriščiūnas, V. 
Rutkauskas, L. Stanius, V. Urnie
žius; $5 - J. Driaunevičius, A. Jan
čiukas, A. Lingė, J. Mališauskas, 
E. Marshall, V. Šerkšnys.

Ačiū visiems už aukas Lietuvos 
laisvės reikalams.

T. Timmermanienė, 
TF atstovė Winnipege

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

PASINAUDOKITE NAUJĄJA VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ REFORMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu mes peržiūrime kiekvieną atvejį savo klientų naudai. Nors naujosios mokes

čių reformos įvesti pakeitimai padaro mokesčių grąžinimo lapus labai sudėtingais, mūsų mokesčių pildy
mo kompiuterizuota programa (plačiai naudojama sąskaitininkų) lengvai pasitarnauja naudotojui.

Naudojant šią programą, mes užtikriname, kad visi jūsų MOKESČIŲ KREDITAI turimi mintyje, savo 
patirtimi mes siekiame pagrindinio savo įsipareigojimo jums - galimai sumažinti jūsų mokesčius.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia

vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.
Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi

nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
Mūsų atlyginimo dydis remiasi jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo sudėtingumu ir yra teisingai apskai

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20, sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting companies" - naudojasi mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $22.00, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $28.00 ir $35.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 30% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

STEREOS 

NLIM

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: • knyg- 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime.

(staiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. -16 v.v.

I VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM- NTSC

SONA HI Fl TURI VISKĄ
SHARP WQ-T221Z

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

V-83CZ

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje. $149"

SECAM D«K PALB«G

VM-600E

TOSHIBA

JVC GF-450 
VIDEO CAMERA

.99

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

$1899"
Mes turime didžiausią 

pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų
iš tokių žymiųjų firmų:

SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 
TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS.

MES TAIPGI SKAITLINIU BŪDU PERFILMUOJAM VIETINĖN SISTEMON UŽSIENIETIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES IR IŠNUOMOJAM DAUGIASISTEMIUS TELEVIZORIUS BEI VCR

SON A K HI X «
332 YONGE STREET 

(North of Eaton Centre) 
TORONTO, ONT. 

(416) 591-6616

232 RIDEAU STREET, 
OTTAWA, ONT. 

(631)238-7090
-R8-

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

I
 vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
i C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

SONY CFS-W365

$1899"
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Parapijos kredito kooperatyvas
- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

SPORTAS
--------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 91/a%

180-185 d. term, ind............ 91/«%
1 metų term, indėlius.......  91/z%
2 metų term, indėlius....... 91/2%
3 metų term, indėlius.......  91/2%
1 metų GlC-met. palūk. ..111/«%
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/<%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 103/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 103/4% 
Specialią taup. s-tą............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pat. taupymo sąsk .... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki..... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 12 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 12 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/z%
2 metų .................. 113 Ai %
3 metų .................. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11’/<%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

LIETUVIAI BURIUOS PER 
ATLANTĄ
B. STUNDŽIA

Papūtus Lietuvoje gaivesniems 
vėjams, pas daugelį atsirado noras 
veikti, kurti, veržtis, gal panašiai 
kaip A. Mickevičius eiliavo: “Laužk 
tai, ko protas nepajėgia, siek ten, kur 
vyzdys nepasiekia . .Sumažėjus 
baimei ir visokiems draudimams, 
dabar čia į svečius atvyksta iš Lie
tuvos šimtai tautiečių, apie ką anks
čiau ir sapnuoti nedrįsdavo.

Na ir buriuotojai tikisi šiais me
tais išsiveržti iš Baltijos jūros ir 
pasiekti net Niujorką. Atrodo, kad 
šį kartą biurokratą užtvoros nebe
sulaikys pasiryžusią vyrą.

Lietuvos buriuotojus apjungia, 
pagal Maskvos modelį, Buriavimo 
federacija, kurios pirmininkas yra 
prof. J. Nainys. Federacijos sudėty
je yra Jūrinio buriavimo komitetas, 
kuriam vadovauja inžinierius I. Mi
niotas.

Lietuvoje priskaitoma apie tūks
tantis buriuotoją, kurią daugumas 
priklauso Klaipėdos, Vilniaus ir 
Kauno jachtklubams. Dabar ten 
yra nemažai patyrusią jachtą vadą, 
sakyčiau tarptautinės klasės. Bu
riuotoją entuziazmas man primena 
nepriklausomos Lietuvos laikus, 
kai mes veržėmės į jūrą ir į jachtos 
įgulą pakliūti buvo didelė laimė.

Buriuotojams trūksta jachtą, bu
rtą, saugumo priemonią ir smulkaus 
inventoriaus. Tačiau nežiūrint to, 
Baltijos jūroje per regatas pasiekė 
eilę laimėjimą ir tarptautinį pripa
žinimą.

Gautame laiške I. Miniotas rašo, 
kad pirmomis gegužės dienomis 
jachtos “AUDRA” vadovaujama I. 
Minioto, “DAILĖ” - Ž. Drėmos ir 
“LIETUVA” - O. Kubiliūno, atsiriš 
Klaipėdoje nuo krantinės ir pakels 
bures kelionei per Atlantą į Niujor
ką.

Kelionė turėtą, trukti apie šešias 
savaites. Bet jūroje nežinai kokius 
vėjus pagausi, kas gali lūžti, plyšti, 
tad gali kelionė užtrukti ir septynias 
savaites.

Buvo neaišku dėl jachtos “LIETU
VA”, mat neturėjo audros burią, bet 
paskutinis pranešimas atėjo, kad 
lenkai pažadėjo parūpinti.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

“... Atlantas mus išskyrė-Atlantas 
mus sujungs ...” - Igno Minioto 
žodžiai. Nuotraukoje IGNAS MINIO
TAS, Lietuvos buriavimo federaci
jos jūrinio komiteto pirmininkas ir 
jachtos “Audra” kapitonas

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

įVe tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

Atburiavusią į Niujorką jachtą 
įgulos paviešėję JAV, išskris atgal 
į Lietuvą, o iš ten atvykusi nauja 
pamaina išburiuos atgal į Klaipėdą. 
Atvykusieji buriuotojai turės gal 
kelis dolerius kišenėje, todėl juos, 
viešinčius šioje pusėje Atlanto, 
reikėtą aprūpinti nakvyne, maistu 
ir visokią globą teikti.

Be to jachtas reikėtą irgi išleisti 
atgal pilnai įrengtas. Lietuvoje 
jūrinią reikmeną krautuvią nėra, 
todėl gerai būtą parūpinti burią 
(nebūtinai naują), virvią, saugumo 
priemonią, navigacinią instrumen
tą ir smulkią jachtą aprangos reik
meną. Toronte vertėtą suorganizuo
ti nedidelį komitetą jiems paremti. 
Gal čia iniciatyvos imtąsi jūros 
skautai-ės ir sporto veikėjai.

“VĖJAS” PRAŠO VISUOMENĖS 
PARAMOS

Mūsą tėvynėje Lietuvoje vyksta 
persitvarkymas tautinio atgimimo 
linkme. Bendravimas išsisklaidžiu
sią po visą pasaulį lietuvią ir ypač 
jau išeivijoje gimusios kartos su 
atgimstančia Lietuva yra būtinas.

Visais galimais būdais turime 
remti šį tautinio atgimimo judėjimą. 
Mums gi, atskirtiems nuo tautos ka
mieno, yra galimybė atsinaujinti, ir 
pajusti tautinę dvasią.

Lietuvoje atkurto Tautinio olim
pinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas, III-se pasaulio lietuvią 
sporto žaidynėse Australijoje, sa
kė: ... “Pasaulyje gyvena daug tau
tą, bet lietuvią tauta yra tik viena 
ir mes esame jos vaikai. . . Kur be
gyventume - mes esame ir būsime 
lietuviai ...”

Lietuvos krepšinio istorija yra 
pažymėta tarptautinėmis pergalė
mis dar nepriklausomais valstybės 
laikais, išeivijoje ir krašte. Štai, 
šią vasarą, liepos 5-23 d.d. sutarta 
rungtyniauti Lietuvoje. Šiaurės 
Amerikos išeivijos rinktinė “Vėjas” 
ruošiama šioms draugiškoms varžy
boms. Kaip ir kiekviena grupinė 
išvyka, taip ir ši organizatoriams 
kelia daug rūpesčią, ypač finansi
nėje srityje. Šią grupę sportininką 
paruošti ir nuvežti į Lietuvą kai
nuos per $30,000 dolerią. Šią sumą 
reikia sukelti, kreipiantis į mūsą 
lietuviškas institucijas ir pavienius 
nuoširdžius lietuvius. Prašome au
koti ir tuo paremti šį sportininką 
žygį. Aukojusiems bus išduoti kvi
tai atleidimui nuo pajamą mokes- 
čią. Čekius rašyti: “Vėjas”, Audrius 
Šileika, 150 Colbeck Str., Toronto, 
Ontario, M6S 1V7.

Šioje išvykoje dalyvaus 12 geriau
sią Š. Amerikos lietuvią krepšinin
ką ir keli palydovai. Kartu vyksta 
Pranas Lubinas, veteranas, buvęs 
Lietuvos krepšinio pažiba.

Rimo Miečiaus kelionė 
Europon

Š. A. krepšinio rinktinės “Vėjo” 
organizatorius ir organizacinio ko
miteto pirmininkas lankėsi Italijo
je, Ispanijoje ir Belgijoje, kur žai
džia trys lietuviai profesionalą ly
gose. Miečiaus tikslas buvo šiuos 
žaidėjus įjungti į “Vėjo” gretas būsi
mai išvykai j Lietuvą liepos 5-23 d.d. 
varžyboms su Kauno “Žalgiriu”, Vil
niaus “Statyba", Panevėžio “Lietka- 
beliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lie
tuvos jaunimo rinktine. Kaip jis sa
ko. šią žaidėją vardai yra žinomi: J. 
Arlauckas, C. Aleksinas ir M. Plans- 
kis.

Arlauckas žaidė už Niagaros uni
versitetą. po to 1987-88 buvo pakvies
tas ir žaidė už NBA Sacramento

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H2 
elektrinius reikmenis 

įskaitant ir 
“Camcorders”, “VCR" bei “TV” 

vartojimui Europoje.

Universal Overseas Services
Tel, (416) 755-7779

Kings ir vėliau įsijungė Italijos 
profesionalą lygon, kur atstovavo 
Italijos klubą “Banco Roma”. Šį se
zoną jis žaidžia Ispanijoje ir už “Ca- 
ja Rhonda in Malaga". Jis greitas, 
6’-9” ūgio. Jo tašką vidurkis - 20 per 
rungtynes. Su “Vėju” į Lietuvą dėl 
įsipareigojimą negalės vykti, tačiau 
ateityje pažadėjo ginti “Vėjo” spal
vas. Jis žada dalyvauti ŠALFASS 
žaidynėse Toronte gegužės 6-7 d.d.

Aleksinas jau spėjo įsipilietinti 
profesionalą lygoje, žaisdamas už 
“Gorizia” klubą, kaip žvaigždė. Jo 
tašką vidurkis yra 26 per rungtynes. 
Jaunią krepšinį žaidė už lietuvią 
klubą Waterburyje, Conn. Baigė 
Connecticut universitetą. Jis, 29 
metą amžiaus, 6’-ll” ir sveria 290 
svarus. Prieš išvykdamas Europon, 
žaidė už NBA “Golden State War
riors”, tris metus Ispanijoje ir dabar 
italą profesionalą lygoje. Su “Vėju” 
negalys vykti irgi dėl įsipareigoji
mą profesionalą lygai.

Planskis 23. baigęs Villanova uni
versitetą, elektros inžinierius. Jis 
6’-7”, žaidžia puolime ir gynime. Jo 
vidurkis tritaškią metimuose yra 
50%. Šiuo metu žaidžia už “Char
leroi” klubą Belgijoje. Galvoja vyk
ti į Italiją, Ispaniją ar Prancūziją, 
kur jo laukia profesionalą lygos. 
Atrodo, kad šis gabus krepšininkas 
dalyvaus išvykoje į Lietuvą.

Ateitininkų žinios
Sendraugių susirinkimas bus ba

landžio 5 d. 7.30 v.v. Lietuvią namą 
posėdžių kambaryje. Apie Lietuvoje 
atsikūrusią ateitininkiją kalbės 
Gabija Petrauskienė, kuri drauge 
su V. Bireta buvo Lietuvoje susitikę 
su ateitininką Federacijos atkūri
mo komiteto pirmininku ir Vilniu
je dalyvavo ateitininką susirinki
me. Į šį susirinkimą yra kviečiami 
ir studentai.

Ateitininkai budi prie karsto Pri
sikėlimo parapijos šventovėje: jau
nučiai ir jauniai 4 v.p.p. - 4.30 v.p.p., 
moksleiviai 4.30 v.p.p. - 5 v.p.p., stu
dentai 5 v.p.p. - 5.30 v.p.p. D. penkta
dienį, o sendraugiai 8 v.p.p. - 8.30 v. 
p.p. D. šeštadienį.

Jaunąją at-ką vasaros stovykla 
Dainavoje - liepos 9-23 d.d. Norin
tieji stovykloje dirbti ar vadovauti 
privalo lankyti paruošiamuosius 
kursus, kurie įvyks balandžio 28-30 
d.d. Čikagoje, Jaunimo centre. 
Kreiptis j L. Šalčiuvienę, 411 East 
Lynwood, Arlington Heigts, ILL, 
60004. Tel. 312-253-1904.

Nuoširdi padėka dr. J. Sungailai 
už auką at-kų veiklai paremti. O.G.

Skautų veikla
• Kovo 28, antradienį, 7.30 v.v. 

“Rambyno” tunto vadovų posėdis.
• Velykų ryto džiaugsmas tepri- 

pildo mūsų visų, išsiblaškiusių po 
visą pasaulį, širdis, o labiausiai 
brolių ir seserų Lietuvoje, kur po 
50 metų galės džiugiau giedoti 
“Linksma diena mums nušvito”. O 
taip pat su tais žodžiais linkėji
mas, kad greičiau nukristų okupa
cijos pančiai ir sušvistų tikroji 
džiaugsmo diena - laisvė!

• Š. m. gegužės 6 d. Kanadoje 
bus sodinami medeliai (trees for 
Canada). Visi Toronte gyvenantys 
skautai, nežiūrint tautybių, jun
giasi į medelių sodinimą. Mes 
lietuviai skautai jau kuris laikas 
tame sodinime nedalyvaujame. 
Dar yra laiko aspigalvoti ir į tą 
grąžų bei naudingą darbą įsijung
ti. Kaip? Kiekvienam reikia susi
rasti globėją (aukotoją), pvz. už 
medelį 10 centų. Kam tie pinigai? 
Sodintojui lieka 50%, 20%-Toron
to skautų stovykloms, 15% - indė
nų projektams ir 15% trečiojo pa
saulio skautų projektams. Kiekvie
nais metais pasodinta per trisde
šimt milijonų medelių. Jie užima 
tūkstančius akrų nenaudotos že
mės, kuri tampa naudinga paukš
čiams ir gyvuliams, taip pat gra
žina parkus ir pakeles.

• A. a. v.s. Ona Gailiūnaitę pa- 
lydėjom į amžino poilsio vietą. Ji 
tyliai dirbo skautišką ir tautinį 
darbą per 50 metų, laukdama lais
vo rytojaus brangiai tėvynei. Su
laukė laisvesnių laikų skautams 
Lietuvoje, tačiau nesulaukė ne
priklausomos tėvų žemės. Toronto 
skautininkai-kės, uniformuoti, kop 
lyčioje sugiedojo “Ateina naktis”, 
o v.s. Č. Senkevičius visą vardu 
tarė atsisveikinimo žodį. Kovo 15 
d. velionė palydėta į Šv. Jono lie
tuvią kapines, dalyvaujant skauti- 
ninkėms-kams. Jos atminimui 
įamžinti v.s. V. Skrinskas rinko au
kas atsikūrusiems skautams-tėms 
Lietuvoje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

A DIVISION OF THORNCREST SHERWAY INC.
Sue F*ei*jkauisl<as

1575 THE QUEENSWAY • TORONTO • ONTARIO • M8Z 1T9
(416) 252-5131

LIETUVIŲ 
_ _ _ _ _ _ _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9’/4% už 90 dienų term.indėlius 
9’/4% už 6 mėn.term.indėlius 
9'/2% už 1 m. term, indėlius 
9’/z% už 2 m. term, indėlius 
91/z% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

111/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

11 ’/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/z% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...12 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 12 %
2 metų .............12 %
3 metų ........... 12 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...111/4% 

(variable rate) 

Asmenines paskolas
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 71 milijono 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 532-1149

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 

Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

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

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

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis. Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

REŽMBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 239-9892

associate broker

9 B.A.

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

• RRSP-nuo 1 iki 10 metą 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



KANADOS ĮVYKIAI

Politinis atbėgėlis ar dezertyras?
Meksikietis O. Cruzas nelega

liai atvyko Kanadon ir buvo 
suimtas 1987 m. lapkričio mė
nesį. Tada prasidėjo daug ka
nadiečių nustebinusi keista jo 
istorija. Atvykėlis pasiprašė 
politinės globos. Esą jam 1977- 
82 m. teko tarnauti Meksikos 
parašiutininkų dalinyje ir 
priklausyti egzekucijas vyk
džiusiai trijulei. Ji kariuome
nės šaudyklose susidorodavo 
su politiniais kaliniais, vykdy
dama aukštųjų karininkų įsa
kymus. O. Cruzas teigė, kad 
jam teko sušaudyti apie 80 to
kių politinių kalinių. Tačiau 
nė vienos pavardės pateikti 
negalėjo. Esą kalinių galvos 
būdavo uždengtos, palaikus 
sudegindavo kiti. Keistai atro
dė ir kitas faktas, kad toks šau
nus egzekucijų vykdytojas tu
rėjo tik eilinio laipsnį. O. Cru
zas sakėsi negalėjęs pakelti 
nekaltų žmonių žudymo, pabė
gęs iš kariuomenės Kanadon 
ir dabar norįs gauti politinę 
globą. Jeigu Kanada jį grąžin
tų Meksikon, ten jis susilauktų 
mirties bausmės už paslapčių 
išdavimą.

Kanados imigracijos taryba 
politinio pabėgėlio teises O. 
Cruzui suteikė 1988 m. kovo 
mėnesį Montrealyje, matyt, jau 
užmiršusi tarptautinį Niurn
bergo tribunolą, kuriame buvo 
atmestas nacių teisinimasis, 
kad jie tik vykdė vadų įsaky
mus. Esą įsakymų vykdymu ne
gali būti pateisinami nusikal
timai. Tuo tarpu meksikietis 
O. Cruzas teigė, kad jis šaudė 
politinius kalinius, įsakytas 
aukštųjų karininkų, o dabar 
pats nori politinės globos Ka
nadoje. Tarybos sprendimą 
vienbalsiai patvirtino ir ape
liacinis Kanados imigracijos 
tribunolas, taip pat suteikęs 
politinę globą O. Cruzui. Kana
dos vyriausybė, suabejojusi 
tokiu sprendimu, buvo pradė
jusi apeliaciją, bet ją atšaukė. 
Esą jai trūksta medžiagos O. 
Cruzo istorijai sugriauti.
J
* Dabar paaiškėjo, kad Meksi
kos ambasada Kanadai yra įtei
kusi protesto notą, griežtai 
paneigdama O. Cruzo melus. 
Ilgoką rašinį šia tema paskel
bė ir Meksikos mieste apsilan
kęs dienraščio “The Toronto 
Star” atstovas P. Goodspeedas, 
ten priimtas užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojo G. Gal-

vezo. Pokalbyje paaiškėjo, kad
O. Cruzas yra eilinis dezerty
ras, ketverių metų tarnybos 
laikotarpyje baustas net 22 
kartus, kariniame kalėjime 
praleidęs 143 paras. Bausmės 
susilaukdavo už eilinius nusi
kaltimus - nevykdymą įsaky
mų, miegojimą tarnybos metu, 
pasitraukimą iš dalinio be lei
dimo. Kanadiečiui žurnalistui
P. Goodspeedui buvo parody
tas ilgas tokių menkų karinių 
nusikaltimų sąrašas. Esą O. 
Cruzas niekada nevykdė jokių 
egzekucijų. Visa istorija esan
ti iš piršto išlaužta pridengti 
dezertyravimui, už kurį poli
tinė globa Kanadoje neteikia
ma. Tad ir buvo griebtasi fan
tastinio melo, kuriuo patikėjo 
Kanados imigracijos taryba ir 
tribunolas. Taip skamba Mek
sikos užsienio reikalų ministe
rio pavaduotojo G. Galvezo 
pareiškimas dienraščio “The 
Toronto Star” atstovui.

Manitobos ministeris B. Mit- 
chelsonas, tvarkantis jos lo
terijų fondą, pranešė, kad 
Winnipege bus atidaryti nuo
latiniai kasinu vadinami loši
mo namai, aprūpinti ruletė
mis, kortavimo stalais, lošimo 
mašinomis. Du tokie kasinai, 
veikiantys ištisus metus, jau 
yra Albertos Edmontone ir 
Kalgaryje. Vienkartinių ka- 
sino imitacijų aukoms rinkti 
būdavo ir kitose provincijose. 
Europietiško stiliaus kasinas 
Winnipege įsikurs septintaja
me viešbučio “Fort Garry” 
aukšte ir bus atdaras šešias 
savaitės dienas. B. Mitchelso- 
nas tikisi, kad kasine per me
tus bus surinkta apie $10 mili
jonų specialiems sveikatos 
reikalams. Esą jis sutrauks 
lošimą pamėgusius kanadie
čius ir Manitoboje apsilankan
čius turistus. Visame pasauly
je kasinais yra pagarsėjęs Las 
Vegas miestas Nevados valsti
joje ir vėliau kasinų susilau
kęs Atlantic City JAV, kur jie 
būna atdari 24 valandas ir loši
mui priima dideles dolerių su
mas. Kanadoje jie veikia tik 
restoranams ir tavernoms 
įprastu laiku, sekmadieniais 
būna uždaryti, turi mažesnes 
lošimui leidžiamas sumas. 
Tad Winnipego kasinas nesusi
lauks didelėmis sumomis ope
ruojančių profesiniu lošikų. 
Apsilankys tik mėgėjai su ma
žesniu kapitalu.

Įėjimas: $12.50 asmeniui.
Bilietus užsakyti - V. Drešerį 
tel. 233-3334; Aug. Sukauską 
tel. 244-2790.

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

lOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOqt

LN vyrų būrelis rengia '■“V X" T~^ T Z^TT
tradicinį-metinį Jl JtS Ą.
balandžio 8, šeštadienį, 6 v.v., LN Vytauto Didžiojo menėje.

• Vakarienė su vynu, paruošta V. Birštono.
• Programą išpildys - dainos vienetas “Sutartinė”, 

vadovaujama N. Benotienės.
• Šokiams gros Z. Revo muzika. Turtinga loterija.

įvyks 1989 balandžio 9, sekmadienį, 12.30 v. p.p.
(po 11 vai. Mišių), ANAPILIO 
PROGRAMOJE įvairių meno 
įėjimas - laisva auka.
Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti -

Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

SALĖJE
šakų talentai. 
Po koncerto kavutė.

\

Tėviškės žiburiai • 1989. III. 21 — Nr. 12 (2039) • psl. 11

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

Mississauga:
/ Suite 200, Plaza One,

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

"  ........ ' 1 ■' J ........................................... '

ENCHANTE me.
2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P1Y8 
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų 

50—60 Hz
Tinka Lietuvai ir kitiems Europos kraštams

‘Video

‘Televizijos
‘Namų apyvokos reikmenys
_ (šaldytuvai ir kt.)
Stereo

Įpakavimo patarnavimas Į visus pasaulio kraštus
. .. ~   -   .... - .................... ~..............................  I-iTiii

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
PASITARIMAI SU LENKAIS

Dažnai spaudoje linksniuojama 
straipsniais, kad reikia dabar tar
tis su lenkais dėl Vilniaus. Mano 
nuomone čia negali būti jokio pa
sitarimo: Vilnius buvo ir yra Lie
tuvos sostinė, ji priklauso Lietu
vai ir ją visi lietuviai reikale gins. 
Vilniaus klausimas yra visai ne- 
keltinas: jis priklauso Lietuvai. 
Tai nuspręsta jau prieš keletą 
šimtmečių. Pasiūlymas spaudoje 
tartis su lenkais dėl Vilniaus da
bar yra silpnoji lietuvių vieta. 
Ir okupuotos Lietuvos lietuviai 
siekia išsilaisvinti iš rusų, ir jo
kių derybų su lenkais neprašo.

Jonas Prunskis
INFORMACIJA APIE LIETUVA
Štai laiškas, gautas iš vokiečių 

gimnazijos mokytojos, prašantis 
informacijos apie Baltijos vals
tybes. Dukra Jūratė turėjo klau
syti bent mėnesį laiko apie holo
kaustą, perskaityti (būtina lite
ratūra!) A. Frank dienoraštį. Tad 
reikia džiaugtis, kad dar esama 
mokytojų, besidominčių Baltijos 
tautų reikalais - istorija. Štai mi
nėto laiško vertimas.

“Esu St. Leonard gimnazijos 
mokytoja Aachene, dėstau istori
ją ir visuomenės mokslą. Mano no
ras - supažindinti mokinius su 
Baltijos valstybių istorija, kar
tu duoti jiems žinių apie dieni
nę, aktualią vystymosi raidą. Ma
no norai dažnai sudūžta dėl infor
macijos stokos vokiečių kalba. 
Lietuviai draugai man davė jūsų 
adresą. Prašau įrašyti mane į jūsų 
žiniaraščio ELTOS skaitytojų ei
les ir pranešti kainą. Ačiū labai.

Su draugiškais sveikinimais - 
Rosemarie Kraft.

K. Baronas, V. Vokietija

GULAGO TREMTINIAI
Dabar ne tik išeivijos, bet ir Lie

tuvoje išeinančioje spaudoje daž
nai aprašomos Sibiro tremtinių ne
žmoniškos gyvenimo sąlygos. Bet 
tai nėra nieko nuostabaus. Jie vi
si buvo pasmerkti mirčiai. Tik Sta
lino mirtis daugelį nuo to išgel
bėjo.

Vienas, sugrįžęs iš Sibiro, pasa
kojo: kai juos atvežė Sibiran į sto
vyklą, kieme išrikiuotiems paaiš
kino vidaus drausmę, tvarką ir ko
kius darbus reiks dirbti. Tada di
delis, išsipenėjęs stovyklos virši
ninkas sušukęs: “Nam ne nužna vą
šą robotą, a vąše mučenije” (mums 
nereikalingas jūsų darbas, o jūsų 
kankinimas).

Taigi, visa buvo suplanuota iš 
aukščiau, kad Gulago tremtiniai, 
prieš mirdami, dar kuo daugiau 
kentėtų.

Gal būt iš to galima suprasti, 
kodėl karui su Vokietija prasi
dėjus, rusai, jeigu tik turėjo lai
ko, žudydavo kalinius, nupjausty- 
dami jų galūnes ar kaip kitaip su
žalodami. Tai buvo Rainiu miške, 
Panevėžyje ar Juodupėje (Rokiš
kio aps.), kur vietiniai rusai nu
kankino 10 jaunų vyrų, vienuolik
tą nušovė ir pabėgo, nes vokiečiai 
buvo čia pat. R. Bulovas

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1989 m. balandžio 5 d., 1 v.p.p., “Vilnius 
Manor” pensininkų namuose, m aukšte, 1700 Bioor 
St. W., Toronto, Ont. Registracija - nuo 12 v.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų 
skaičiavimo komisijų.

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor).
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1988 m. apyskaitų tvirtinimas.
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1989 metams.
8. Rinkimai: 4 narių [valdybą, 1 nario [revizijos komisiją.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.L. S. LL.B, 

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

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

west realty inc., realtor 
an independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Klebonas - golfininkas
Vienas klebonas buvęs ai

stringiausias, bet, kartu, ir 
blogiausias pasaulyje golfo 
žaidėjas. Tik vieną dieną jam 
su kamuolėliu taip pavykę, 
kad pastarasis, tiesiog stebuk
lingai, padaręs lankstytą ke
lionę, tiesiog, liste įlindo į 
skylę.

Klebonas, manydamas, jog 
tai stebuklas, pakėlęs akis į 
dangų tarė:

- Tėve, prašau! Aš norėčiau 
pats tai padaryti!...

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir “LABDARA FOUNDATION” narių 
metinis-visuotinis susirinkimas
šaukiamas 1989 m. balandžio 9, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 1.30 valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1988 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto komisijos, d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1988 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1989 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. [statų papildymas
12. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos (3 nariai),

b. revizijos komisijos (1 narys)
13. Einamieji reikalai
14. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami trys na
riai. Iš valdybos išeina: O. Delkus, J. Norkus, ir R. Strimaitis. Į 
revizijos komisiją bus renkamas vienas narys, (išeina A. Jucys).

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuoja
mo kandidato-tės raštišką sutikimą. Tam tikslui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siū
lytojai (nemažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos blanką 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti įLN raštinę nevėliau 1989m. balandžio6d., 10v.r. [ga
liojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus 
pripažinti teisėtais, [galiojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

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. L4W1M4

624-6336 namų 897-0068

DRESHER Ltd.
Tel. 233-3334 
FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Kreipkitės į Valterį Drešerį.

O O IT C UTĮ? O INSURANCE OIvILljIi ILK brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1 KB
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 Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121
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"Tėviškės žiburiu" 4-0 metų
sukakties vakaras-pokylis
1989 m. balandžio i, šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.
Visus dalyvauti kviečia — “Tėviškės žiburių” leidėjai

TORO N T®™1
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Didžiosos savaitės pamaldų tvar
ka: D. ketvirtadieni-7 v.v. Švč. Sakra
mento įsteigimo Mišios; D. penkta
dieni - 3 v.p.p. Kristaus kančios ir 
mirties pamaldos; D. šeštadienį - 8 
v.v. Kristaus prisikėlimo pamaldos 
lotyniškom apeigom; Velykų rytų - 
7 v.r. Kristaus prisikėlimo pamaldos 
lietuviškom apeigom, 9.30 v.r. Vely
kų Mišios, 11 v.r. Velykų Mišios. Au
tobusas veš maldininkus Velykų die
nų įprasta sekmadienio tvarka.

— Velykų dienų pamaldos Wasago- 
je bus 3 v.p.p.

— Jaunų talentų popietė bus ba
landžio 9, sekmadienį. Šia popiete 
rūpinasi mūsų parapijos Kultūrinė 
sekcija, vadovaujama sol. Slavos 
Žiemelytės.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
šiais metais mūsų parapijoje bus 
balandžio 30, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišių metu. Pirmajai Komunijai vai
kučius ruošia sės. Palmyra.

— Toliau tęsiamas finansinis va
jus Kanados lietuvių kultūros muzie
jui Anapilyje. Iki šiol vajui suau
kota $160,651.09, o pastatas kainavo 
$1,094,300.70.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
pildomai šių savaitę surinkta $350. 
Stambesnes sumas aukojo: $50 - V. 
Ottienė, B. Liškauskas, M. Šeflerie- 
nė. Šiais metais surinkta $7,129. Mo
tinos Teresės labdarai aukojo: $50 
- M. Šeflerienė, West Lome ir Rod
ney apylinkės lietuviai. Viso lab
darai surinko $220. Aukojo $20: P. 
M. Jociai, Z. L. Mockai, K. A. Gapu- 
čiai, J. T. Rastapkevičiai, V. O. Naru- 
ševičiai, A. T. Kojelaičiai, V. E. Jo
kūbaičiai, J. O. Statkevičiai, S. W. 
Nacevičiai, M. A. Kierasevičiai, S. 
J. Paketūros. Share Life papildomai 
surinkta $70. Parapijai iš a.a. Juli
jos Skrebutėnienės palikimo gauta 
$1,000. Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $100 - M. Šeflerienė; $50 - 
dr. A. L. Pacevičiai, J. A. Šulcai, F. 
Klimienė.

— Mišios kovo 26. sekmadienį, 9.30 
v.r. už a.a. Konstancijų Kaminickie- 
nę, 11.00 v.r. už parapijų. Wasagoje 
3.00 v.p.p. už Vaškevičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams auko

jo: a.a. Julijos Skrebutėnienės atmi
nimui: $200 - V. Hanson. Aukos pri
imamos “Paramoje", sųsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kooperatyve 
sųsk. nr. 155332.17 ir “Talkoje”, sųsk. 
nr. 4259. Iš viso statybos fonde yra 
$121,620.25.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 280 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: inž. Juozas Dulinskas, gyd. 
Vincenta Duliūnaitė (Mamerto Du- 
liūno brolis ir sesuo), Arnoldas, 
Irena Skrupskai iš Kauno, Teklė 
Sankauskienė iš Punsko, E. Razo- 
kienė, J. O. Lingaitis iš Tilsonburgo, 
A. Usvaltas, D. Usvaltas ir R. Usval- 
tas iš Aylmer, Ont.

— Bilietai į Velykų stalo pietus 
balandžio 2, sekmadienį, 1 v.p.p. 
gaunami LN raštinėje ir per sekma
dienio popietes. Bilietus galima 
užsisakyti pas A. Skilandžiūnienę 
arba T. Stanulį tel. 532-3311 iki kovo 
23 d.

— LN vyrų būrelio tradicinis-me- 
tinis pobūvis balandžio 8, šeštadie
nį, 6 v.v. Vytauto Didžiojo menėje. 
Bilietai gaunami pas V. Drešerį tel. 
231-2661 po 1 v.p.p. ir vakarais tel. 
233-4446, A. Sukauskų tel. 244-2790.

— LN valdybos posėdis - kovo 23, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Asmenys, negavę Lietuvių slau
gos namų aukų pakvitavimų arba 
radę klaidų, malonėkit pranešti 
LN raštinei.

— Šių savaitę bus išsiuntinėti 
nariams pakvietimai į LN metinį 
susirinkimų balandžio 9 d. Admi
nistracija prašo visus narius, kurie 
yra pakeitę adresus, nedelsiant 
pranešti raštu LN, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6 arba 
skambinti vedėjui tel. 532-3311.

A. a. Justinas Vizgirda, ištik
tas širdies smūgio, mirė kovo 
10 d. Čikagoje. Nuliūdime liko 
žmona Janina, sūnus Arvydas, 
dukros - Vida ir Daiva, broliai 
ir seserys bei visa plati gimi
nė, draugai ir pažįstami. Palai
dotas Čikagoje kovo 15 d.

Aldonos Mikšytės ir Aniceto 
Kunčiaus, Kauno muzikinio 
teatro solistų, dainų ir arijų iš 
operų koncertas, akompanuo
jant Leokadijai Paulauskai- 
tei-Kanovičienei, įvyko kovo 
19 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Nors buvo Toronte keli 
lietuvių renginiai, tačiau salė 
prisipildė pilnutėlė dalyvių. 
Svečiai solistai buvo publikos 
šiltai ir entuziastingai priimti 
bei įvertinti. O duetai “Tėvy
nė Lietuva” ir “Lopšinė gimti
nei ir motinai” susilaukė 
griausmingų plojimų.

— Praėjusį sekmadienį per visas 
Mišias pamokslus sakė kun. Petras 
Nykštas, Kupreliškio klebonas iš 
Panevėžio vyskupijos. Per 10.15 Mi
šias giedojo sol. A. Pakalniškytė.

— Kovo 15 palaidota a.a. Ona Gai- 
liūnaitė, 81 m., ir a.a. Nina Fabri- 
cienė, 100 m.

— Parapijos labdaros sekcija vėl 
išsiuntė į Suvalkų trikampį 29 siun
tinius.

— Velykų bobutę vaikučiams ruo
šia mūsų parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija balandžio 2, sekma
dienį, 12.30 v. mūsų parapijos salėje.

— Registracija į maldininkų ke
lionę į Lurdų ir Fatimų - kleboni
jos raštinėje iki šio mėnesio galo. 
Kelionė vyks gegužės 7-23 d.d.

— Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadieni 7.30 v.v. 
Mišios, po Mišių procesija su Šven
čiausiu ir adoracija; D. penktadieni: 
3.00 v.p.p. žodžio liturgija, Kryžiaus 
pagarbinimas ir komunija. Po pa
maldų parapijos choras, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio, su solistais 
L. Marcinkute, Al. Simanavičium ir 
R. Strimaičiu atliks T. Dubois kanta
tų “Septyni Kristaus žodžiai"; D. 
šeštadienį: privati adoracija nuo 
8 v.r., įėjimas į šventovę pro kampi
nes (skautų būklo) duris; Velykų vi
gilijos apeigos prasidės 10 v.v. ir 
tuoj po to 10.45 v.v. Prisikėlimo 
Mišios.

— Parapijai aukojo: $1,000 - a.a. 
J. Skrebutėnienė (testamentu); $500
- E. Senkuvienė; $160 - A. Giedrai
tienė; $100 - A. Norkus, O. Juodvir- 
šienė, I. A. Jurcevičiai, A. Navic
kas, J. B. Tamulioniai, J. Vaičeliū- 
nas, M. Vaškevičienė; $50 - J. Aukš
takalnis, V. Dunderienė, J. P. Bara- 
kauskai, V. Rasiulis; Religinei šal
pai: $305 - a.a. O. Gailiūnaitės laido
tuvių dalyviai; $200 - D. Zulonienė; 
$100 - A. D. Bražiai, J. B. Danaičiai, 
J. O. Gustainiai, J. V. Gustainis, A. 
Matulionienė, K. S. Lambertai, P. 
Sidaras, J. Vaičeliūnas, M. Vaške
vičienė; $50 - K. Daunys, J. B. Vai
dotai; pranciškonų klierikų fondui: 
$200 - P. Ūkelienė; $100 - M. Vaške
vičienė; $60 - J. A. Jurcevičienė; 
Vyskupo fondui: $100 - I. A. Jurce
vičiai, M. Vaškevičienė; Share Life: 
$50 - V. Sinkevičius, J. A. Songai
los, B. V. Poškai, V. P. Melnykai, 
P. Kudreikis, P. Skrupskas; Punsko 
lietuvių kultūros namams: $100 - A. 
D. Bražiai; Kun. A. Grauslio pamink
lui: $100 - J. Vaičeliūnas; $50 - P. 
Ūkelienė; Velykų gėlėms: $30 J. Rus- 
lienė; $25 - St. Povilenskis.

— Mišios Velykų dienų: 8.30 v.r.
- už a.a. Giedrų šeimos mirusius, 
9.20 v.r. - už a.a. Vytautų Vingelį; 
10.15 v.r. - už Ašokliu šeimos miru
sius, už a.a. Juozų Lukoševičių, 
11.30 v.r. - už mirusius parapijos 
choro narius, vakare 7 v. Mišių nebus.

Metinė Prisikėlimo parapi
jos vakarienė kovo 12 d., nors 
ir sumažėjusią dalyvių gausa, 
per pustrečios valandos praė
jo pakilioj nuotaikoj. Pradžio
je parapijos tarybos pirm. V. 
Taseckas supažindino su ką tik 
iš Lietuvos atykusiu svečiu 
kun. P. Nikštu ir pakvietė jį 
sukalbėti maldą prieš valgį. 
Pasisotinus, sekė sceninė pro
grama. V. Povilonio muzikinis 
vienetas pasirodymą pradėjo 
liaudies dainomis ir deklama
cija. Pradžioj ne viskas gerai 
derinosi, nes gal dėl garsintu
vų vienas dalykas slopino kitą. 
Bet po to sekę estradiniai ga
baliukai jau buvo visai neblo
gi. Vakarienės pabaigoje buvo 
pristatyti gausūs svečiai ir gė
lėmis bei plaketėmis pagerbti 
iškilūs parapijos darbuotojai:
L. Kuliavienė, St. Prakapas, J. 
Vingelienė, V. Taseckas, dr. S. 
Čepas. Klebonas T. Augustinas 
Simanavičius, OFM padėkojo 
parapijiečiams už nuolatinį 
parapijos rėmimą. D.

“Gintaro” ansamblio kelio
nę į Lietuvą parėmė sekantys 
asmenys, tapdami mecenatais 
ar rėmėjais. Garbės mecena
tai; $200 - B. ir C. Pakštai, VI. 
Paliulis, P. ir J. Mališauskai,
M. ir R. Yčai, F. ir V. Kubeliai, 
A. ir L. Kaminskai, A. ir V. Gry
bai; mecenatai: $150 - V. ir B. 
Petrušaičiai; $100 - A. ir N. Sli- 
vinskai, A. Jagėla, dr. A. ir A. 
Valadkos, B. ii- M. Genčiai. Kiti 
aukotojai: $68 - Wasagos lietu
vių apylinkė; $50 - G. Vaičeliū
nas, KLKM draugijos Prisikėli
mo parapijos skyrius; $20 - A. 
ir E. Boškai. Aukas galima įneš
ti į “Paramą”, sąsk. nr. 9174 ar
ba į Prisikėlimo parapijos ban
kelį, sąsk. nr. 1569910. Nušir- 
dus ačiū aukotojams. K.

Meninėje programoje išgirsite “Volun
gės” chorą, vadovaujamą muz. D. Vis- 
kontienės, sol. Anitą Pakalniškytę ir 
muz. Joną Govėdą. Šokiams gros “Les 
& The Music Masters" orkestras.
Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672.

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

I Toronto Lietuvių namų *
k karaliaus Mindaugo menėje
F balandžio 2, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiamas į

Įėjimas $16 - suaugusiems, $15 - pensininkams ir studentams, $8 - vaikams 6-12 m., $3.50 - 
vaikams iki 6 m. Stalai numeruoti. Bilietus galima Įsigyti LN popietėse ir LN raštinėje tel. 532-3311.

Įvairiausias velykinis maistas: 
kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, pyragai, 
margučiai, vynas ir kt. Programa, Velykų senelė. 
Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu pa
remti lietuviškus papročius išeivijoje.

Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004 , 

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į metinį 
“Gintaro” ansamblio

1989 metų 
balandžio 16, sekmadienį, 

5.30 v.p.p., Anapilio salėje. 
Programoje: visos “Gintaro" šokėjų grupės ir dainininkės. Vynas, sūris, kava ir skanėstai. 
Bus platinami loterijos bilietai. Įėjimas - suaugusiems $7; pensininkams ir studentams $6. 
Stalai numeruoti. Rezervuokite, skambindami J. Vingelienei tel. 233-8108.

“Gintaro” tėvų komitetas

“Paramos” darbo valandos 
Didžiąją savaitę: D. ketvirta
dienį 9.30 v.r. -8 v.v., D. penkta
dienį uždaryta, D. šeštadienį 
9 v.r. - 1. v.p.p., Velykų pirma
dienį, kovo 27 d., uždaryta.

Vedėja
Prisikėlimo parapijos kredi

to kooperatyvas bus uždarytas 
D. penktadienį ir Velykų sek
madienį.

Prof. K. Antanavičiaus pasi
kalbėjimas su ukrainiečių tele
vizijos vadovu S. Berezonšky 
bus rodomas kovo 25, šeštadie
nį, 6.30-7.30 per 47 televizijos 
kanalą.

Sudburio žvejų ir medžiotojų 
klubas “Geležinis vilkas” ruo
šia metinę vakarienę, kuri įvyks 
š. m. balandžio 8, šeštadienį, 6 
v.v. “Christ the King” šventovės 
didžiojoje salėje, 30 Beech St. 
Valdyba kviečia visus narius 
gausiai dalyvauti ir atsivesti 
svečių. , ,, ,Klubo valdyba

Religinės šalpos popietę kovo 
19, Verbų sekmadienį. Anapi
lio salėje surengė KLKM drau
gijos Lietuvos kankinių para
pijos skyrius ir šios parapijos 
religinė sekcija. Įžanginiu žo
džiu ją pradėjo Vyt. Balčiūnas 
ir pakvietė jauniausią atžaly
ną simboliniam aktui. Jie iškil
mingai nešė degančias žvakes 
ir gėlių pintinėlę, kurias padė
jo prie scenoje esančio iš Lie
tuvos gauto paveikslo-audinio 
Jėzaus Kristaus. Tuo laiku visi 
dalyviai giedojo “Lietuva bran
gi” ... Tai reiškė ryšį su Lietu
va, kurios paramai ši popietė 
skirta. Tai dienai pritaikytą 
meninę dalį atliko Lietuvos 
kankinių parapijos choras, va
dovaujamas muziko Jono Go- 
vėdo, deklamatorės - T. Vyš
niauskaitė ir J. Dzemionienė. 
Originalių minčių kalbą pasa
kė “Laiškai lietuviams” redak
torius kun. J. Vaišnys, JS, ve
dęs rekolekcijas šioje parapi
joje. Visiems padėkos žodį 
tarėKat. moterų draugijos sky
riaus vicepirmininkė A. Au- 
gaitienė. Kun. J. Vaišniui, JS, 
sukalbėjus maldą, visi sotinosi 
O. Derliūnienės ir J. Gurklie- 
nės paruoštais skaniais pietu
mis, o savanorės moterys ap
tarnavo stalus. Gausūs popie
tės dalyviai Lietuvos tikintie
siems paremti prisidėjo auko
mis. V.B.

Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija 
kviečia visus atsilankyti į

VELYKŲ BOBUTĖS^

M MONTREAL®
“The Gazette” kovo 7 d. įdėjo ve

damąjį “Tibetiečiai gali žiūrėti į 
baltiečius”. Jame plačiau aprašo 
tibetiečių įvairias skriaudas, pa
tiriamas iš kiniečių, valdančių ir 
visaip per 30 metų persekiojan
čių. Bet, vedamasis sako, tibetie
čiai gali rasti pavyzdį Sovietų są
jungos mažumose. Ne taip seniai 
išorinis pasaulis rengėsi nurašy
ti lietuvius, latvius ir estus. Da
bar politinis klimatas pasikeitė 
- jiems leista daugiau laisvės, 
negu atrodytų galima, nors ne
priklausomybės ir nenusimato. 
Kinijoje jokio ryškesnio politi
nio pasikeitimo nėra. Iki to laiko 
tibetiečiai turi kovoti ir nepra
rasti vilties.

Tame pačiame laikraštyje pa
skutiniu laiku pasirodė keletas 
skaitytojų laiškų, liečiančių lie
tuvius. Į ankstesnį laišką, aiški
nantį, kad kvebekiečiai panašiai 
kaip pabaltiečiai kovoja dėl savo 
kalbos ir kultūros, B. Andrukaitis 
teisingai atsakė, kad pabaltiečiai 
buvo per jėgą totalinio režimo 
okupuoti, kai kvebekiečiai val
dėsi demokratiškai ir turi savo 
atstovus Kanados valdžioje. Pas
kutiniame referendume kvebe
kiečiai nubalsavo federacijoje 
pasilikti. Dar buvo kitas maždaug 
tokios pat minties laiškas.

Visiškai kitą temą užgriebė se
kantis piktas M. Brzeski laiškas, 
kuriame rašo, kaip lietuviai, užė
mę Vilnių, engė lenkus, keisdami 
vietovardžius ir pavardes. Išveži
mai į Sibirą, pagal autorių, lietė

tik tūkstančius lenkų, o lietuviai 
liko, kad galėtų kolaboruoti su na
ciais.

Viename didžiųjų Montrealio 
kino teatrų pradėtas rodyti nau
jas filmas “Malarek”, kuriam mu
ziką parašė visiems pažįstamas 
muz. Aleksandras Stankevičius- 
Stankė.

A.a. Angelė (Juknelytė) Rudžiaus- 
kienė, 76 m. amžiaus, mirė kovo 
6 d. Po pamaldų Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 8 d. palaidota 
Cote dės Neiges kapinėse. Liūdi 
vyras, du sūnūs su šeimomis ir 
mirusios dukros bei kiti giminės.

A.a. Petronėlė Gaižiuvienė (Gai
žius), 85 m. amžiaus, mirė kovo 
8 d. Iš šv. Kazimiero šventovės 
palaidota kovo 13 d. Liūdi dukra 
su šeima ir kiti artimieji. B.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Kanados 

Lietuvių Bendruomenės Montrea
lio apylinkės pirmininkui Arūnui 
Staškevičiui ir valdybos nariams 
už mums surengtas išleistuves, iš
sikeliant iš Montrealio.

Kartu praleisti keturiasdešimt 
metų, mielų draugų ir organiza
cijų atstovų išreikšti linkėjimai 
bei dovanos liks neužmirštami 
mūsų prisiminimuose.

Ypatinga padėka mūsų dukroms 
ir jų šeimoms bei visiems dalyva
vusiems. Tikime, kad per visus 
šiuos metus kartu nueitą kelią ir 
išaugusią draugystę neišdildys 
padidėjęs nuotolis.

Liekame nuoširdžiai dėkingi -
Irena ir Petras Lukoševičiai

Gr&iteis ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

1989 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
IŠ MONTREALIO

Nuo gegužės 12—26 d.d. — $1999
Nuo birželio 30 —liepos 14 d.d. — $2199

Smulkesnių informacijų reikalu kreiptis:
L. STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Albane!, Duvernay, Lavai, 
Quebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Programoje — “Sutartinė” 
vadovaujama Nijolės Benotienės 
ir VELYKŲ BOBUTĖ!

A.a. O. Girnienės atminimui 
J. Šoštakas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $10.

Sault Ste Marie medžiotojų 
ir žūklautojų klubas “Briedis” 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A.a. kun. V. Stankūno ir a.a. 
J. Karvelio atminimui Elena ir 
Petras Vaitkūnai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A.a. Onos Gailiūnaitės atmi
nimui Angelika ir Juozas Sun- 
gailos “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. A. Rutkausko atminimui 
vietoje gėlių A. Petkevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A.a. Kazimiero Otto atmini
mui, užjausdama žmoną Vero
niką su šeima, Ona Vilėniškie- 
nė iš Bostono “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Lietuvių skautų Sąjungos Ta
rybos pirmija “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Stasio Pakausko atmini
mui vietoje gėlių Windsoro 
lietuvių bendruomenė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $65.

Dr. Juozo Sungailos varda
dienis ir 70-sis gimtadienis 
buvo atšvęstas kovo 18 d. jo 
rezidencijoje, dalyvaujant la
bai gausiam giminių ir draugų 
būriui. Visų dalyvių sveikini
mus bei linkėjimus išreiškė 
dr. P. Lukoševičius. Įteikta 
ir atitinkama giminių bei da
lyvių dovana. Sukaktuvininkas 
visiems padėkojo, priminda
mas kai kuriuos praeities įvy
kius.

balandžio 2, 
sekmadienį, 
1 v.p.p., 
Prisikėlimo 
parapijos 
didžiojoje 
salėje.

Vyskupai Lietuvoje
“T.Ž.” 1989 m. 11 nr. buvo pra

nešta apie Šv. Tėvo naujų vys
kupų paskyrimą sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Papildomai 
pranešama, kad kardinolas V. 
Sladkevičius pakeltas arki
vyskupu ir paskirtas Kauno 
arkivyskupijos ordinaru, t.y. 
pilnateisiu vyskupu (iki šiol 
buvo apaštalinis Kaišiadorių 
administratorius), taip pat 
vysk. J. Steponavičius pakel
tas arkivyskupu ir paskirtas 
Vilniaus arkivyskupijos ordi
naru; Telšių vyskupas Vaičius 
paskirtas ordinaru. Vysk. J. 
Preikšas iš Kauno perkeltas 
į Panevėžį apaštaliniu admi
nistratoriumi. Abu naujieji 
vyskupai - kun. J. Matulaitis 
ir mons. J. Žemaitis paskirti 
apaštaliniais administrato
riais - Kaišiadorių ir Vilka
viškio vyskupijų.

Nelaimė Jonavoje
Reuterio agentūros žinio

mis, kovo 20 d. Jonavoj sprogo 
amoniako dujų tankas. Du 
žmonės buvo užmušti ir 41 su
žeistas. Susidaręs dujų debe
sis pasiekė ir kaimynines vie
toves. Žmonės buvo įspėti lai
kytis viduje, neiti laukan.

ANAPILIO KNYGYNE 
jau gauta E. Turausko “LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT- ĮVYKIAI”. Įvadą parašė 
dr. St. Bačkis, Lietuvos diplomati
jos šefas. Kaina $14.50. Paštu: $2.00 
ekstra. Užsakymus siųsti: 29 Sun 
Row Dr., Weston, Ont. M9P 3H5.

Taip pat prašome atsiliepti kas 
turėtų Raštikio atsiminimų I-III 
tomus ir A. Šapokos, “Lietuvos isto
rija”. Šių knygų prašo Lietuvoje. 
Tel. 242-3648. Vyt. Aušrotas

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.

Certifikatus .................. 1174%
Term, indėlius:

1 metų ................ ,... 93/4%
180 d. - 364 d...... . 9'/z%
120 d. - 179 d.......... 9’/z%

60 d. - 119 d.......... 9’/4%
30 d. - 59 d.......... 9 %

MOKA UŽ:
Taupymo-special.................. 6’/a%
Taupymo - su gyv. dr............ 6 %
Taupymo-kasdienines.......  53/<%
Einamos sąsk.......................... 41/z%
RRIF-RRSP-term...........  111/4%
RRIF-RRSP-taup.............. 63/«%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 123/<%, asmenines - nuo 123/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve

9.00- 3.00
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont

10- 2

3.00-7.00
2.00-6.00

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

IŠNUOMOJU SU BALDAIS kamba
rį ir virtuvę vienam asmeniui. Vie
ta pastatyti automobiliui. Skambin
ti Batarlai tel. 654-6801 Toronte.

DĖMESIO! Turintiems ryšių su gi
minėmis Lietuvoje. Tą pačią video 
aparatūrą siunčiu į Lietuvą žymiai 
pigesnėmis kainomis negu Kanado
je. Sutaupysite šimtus dolerių! Ro
mas Pūkštys, TRANSPAK, 2655 W. 
69th St., Chicago, IL 60629. Įstai
gos valandos: kasdien nuo 12-6 v.v., 
šeštadieniais 10-4 v.p.p. Pirmadie
niais uždaryta. Tel. 312 - 436-7772; 
namų 312 - 430-4145. Rašydami bū
tinai praneškite savo telefoną.

PARDUODAMAS grynas bičių me
dus. Kreiptis pas bitininką J. Norkų 
(didesnius kiekius pristatau į na
mus) tel. 389-8179. Taip pat galima 
gauti Anapilio knygyne, kiekvieno 
mėnesio 15 “Vilnius Manor” pen
sininkų namuose.

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.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Collingwood, Ont. L9Y2L6 
arduodant, per- rParduodant, 

kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į —

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.


