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Išeivijos balsas
Būdami išblaškyti po visus pasaulio žemynus, mes 

dažnai nejaučiame bendro savosios išeivijos balso. Daug 
lengviau buvo išgirsti ir pajusti jį prieš II D. karą, kai 
lietuvių išeivija telkėsi tiktai abiejose Amerikose — šiau
rinėje ir pietinėje. Bet dabar išsiblaškymas yra toks di
delis, turbūt didžiausias visoje lietuvių tautos istorijoje, 
kad sutelktinio baiso pareiškimas yra gana sunkus. Šian
dieną rasime lietuvių ne tik Amerikose, bet ir Afrikoje, 
ir Azijoje, ir Australijoje. Prabilti visai išeivijai vienu 
bendru balsu reiškia visų pirma nugalėti geografinius 
nuotolius. Pasinaudojant dabarties technika tai yra įma
noma, bet reikia nemažų lėšų. Pvz. atvykti lietuviams 
Šiaurės Amerikon iš Australijos reikia tūkstantinių, ku
rias tenka uždirbti savo prakaitu. Patirtis rodo, kad tai 
galima. Tai matėme Pirmose Pasaulio Lietuvių Dienose 
Toronte prieš penketą metų. Jau paaiškėjo, kad tai bus 
pakartota ir Antrose Pasaulio Lietuvių Dienose Čikagoje 
Š. m. birželio pabaigoje ir liepos pradžioje. Suvažiuos 
masės lietuvių ne tik iš JAV, Kanados, bet ir Australijos, 
P. Amerikos, Europos. Tolimieji kraštai, aišku, negalės 
atsiųsti didelių būrių tautiečių, tačiau jie dalyvaus per 
savo atstovus. Žodžiu sakant, susidarys pakankamai plati 
bazė pareikšti visos išeivijos balsui.

TOKIĄ BAZĘ visų pirma sudarys Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas. Jame bus atstovauja
mi beveik visi laisvojo pasaulio kraštai, kuriuose 
gyvena organizuoti lietuviai. Jų balsas bus išeivijos dau

gumos balsas, juoba, kad minėtieji atstovai yra rinkti 
žmonės, turį daugumos pasitikėjimą. Žinoma, šis išeivi
jos balsas galėtų būti dar stipresnis, jei PLB seimas bū
tų praplėstas ir taptų kongresu, apimančiu taip pat pa
grindines laisvojo pasaulio kraštų lietuvių organizaci
jas. Šalia PLB Seiman renkamų atstovų, galėtų tokiame 
kongrese dalyvauti ir išeivijos organizacijų rinkti atsto
vai. Ir tai nėra utopija. Pvz. Kanados Lietuvių Bendruo
menės didesnių apylinkių tarybose dalyvauja ne tiktai 
rinkti Bendruomenės atstovai, bet ir organizacijų pir
mininkai arba jų pavaduotojai. Tai sudaro glaudų ryšį su 
organizacijomis ir sustiprina Bendruomenės poziciją 
bei veiklą, {jungus organizacinį pradą, šalia bendruo
meninio, į PLB seimą, sustiprėtų pastarojo balsas, presti
žas ir visuotinumas. Pastarojo vis dar trūksta. Bendruo
menė per trejetą dešimtmečių daug padarė jungdama iš
eiviją, tačiau dar ne viską. Savo apimtį ji dar turėtų plės
ti, kad į jos pastogę galėtų sutilpti visi tautiečiai ne tik
tai teoriškai, bet ir praktiškai. PLB turi būti visus jun
gianti jėga, besiremianti pagrindiniais lietuvių tautos 
principais bei egzistenciniais troškimais.

PRIE IŠEIVIJOS balso, reiškiamo PLB seimo, pri
klauso ir V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas. Jis prasidės II Pasaulio Lietuvių Dienose Či
kagoje ir baigsis Kanados Montrealyje. Jame dalyvaus 

lietuviškasis jaunimas iš daugelio laisvojo pasaulio 
kraštų. Dalis jų bus rinkti atstovai, kiti - stebėtojai bei 
svečiai, galį dalyvauti visuose renginiuose, išskyrus bal
savimus. Taigi ir jaunimo kongresas bus dalis išeivijos 
balso, atspindinčio jaunosios kartos idėjas. Jaunimo kon
greso balsas būtų dar stipresnis, paveikesnis ir įtakin
gesnis, jeigu ir jame dalyvautų jaunimo organizacijų at
stovai. Tai stiprintų ryšį su organizacijomis ir praplės
tų jaunimo kongresų apimtį, padidintų dalyvių skaičių. 
Tuo būdu jaunimo kongresų balsas būtų paremtas pla
tesnėmis pajėgomis ir su didesniu dėmesiu priimamas. 
— Prie PLB ir jaunimo kongreso parlamentinio pobū
džio balso Pasaulio Lietuvių Dienose prisidės kultūri
nis išeivijos balsas, besireiškiąs kultūriniais bei me
niniais renginiais, ypač dainų švente. Jei parlamentinio 
pobūdžio balsas bus daugiau visuomeninis, formalinis, 
tai kultūrinis balsas bus spontaniškas lietuviškos dva
sios sušvitėjimas, kurio dėka pajusime, kad mumyse šau
kia Lietuva. Sutelktinis Lietuvių Dienų balsas aidės kaip 
legendinio geležinio vilko šauksmas, slepiantis savyje 
ateities jėgą, kurios kūrybinė galia pasireikš mūsų trokš
tamais pavidalais lietuvių tautos kelyje.

KANADOS ĮVYKIAI

Priešinasi naujajai saugumo tarnybai

Pasaulio įvykiai
EKONOMINĖJE SEPTYNIŲ VALSTYBIŲ VADŲ KONFEREN
CIJOJE Williamsburge, Virginijoje, pagrindinis dėmesys teko 
branduoliniams ginklams bei jų apribojimo deryboms Ženevo
je. Buvo patvirtintas JAV prez. R. Reagano planas šių metų pa
baigoje pradėti "Pershing 2” raketų ir skraidančių bombų įvedi
mą į numatytas bazes V. Europoje, jeigu iki to laiko nebus pa
siektas susitarimas su Sovietų Sąjunga branduoliniams gink
lams apriboti. Septyni vadai betgi pabrėžė, kad jie visas savo 
jėgas panaudos atominio karo pavojui pašalinti. Buvo atmestas 
Sovietų Sąjungos reikalavimas į derybas Ženevoje įjungti vidu
tinio nuotolio Prancūzijos ir Britanijos raketas su atominiais 
užtaisais. Esą tos raketos nepriklauso Atlanto Sąjungai, tėra

Kanados vidaus reik, minis- 
terio R. Kaplano parlamentui 
pateiktas projektas įsteigti 
naują saugumo tarnybą “Cana
dian Security Intelligence 
Service” susilaukė aštrios 
kitikos ne tik parlamente, bet 
ir spaudoje. Lig šiol šnipus, 
politinius teroristus, kitoms 
valstybėms tarnaujančius ka
nadiečius bei jų grupes sekda
vo RCMP policijos saugumo 
skyrius. Daug kam atrodo, kad 
jo pakeitimas civiline CSIS 
tarnyba yra nereikalingas. Ma
tyt, įtakos šiam projektui tu
rėjo JAV veikianti ČIA žval
gybos agentūra, kurios veikla 
tėra susieta su užsieniu. Jos 
agentai renka špionažines ži
nias ir kartais netgi imasi prie
monių sužlugdyti įvykiams, 
kurie yra nepalankūs arba pa
vojingi Amerikai. Užsienio šni

pus JAV teritorijoje seka ir 
išaiškina federacinėje kontro
lėje esanti FBI įstaiga, panaši 
į Kanados RCMP policiją. Par
lamentui pasiūlyta naujoji Ka
nados saugumo tarnyba CSIS 
yra numatyta tik vidinei veik
lai. Daugiausia kritikos ji su
silaukė dėl pažadėtos laisvės 
sekimo darbuose, leidžiančios 
pažeisti įstatymus, gavus fe
deracinio teisėjo sutikimą. 
Naująjį projektą pasmerkė Ka
nados provincijų teisingumo 
ministerial, gindami provin
cinius įstatymus, žmogaus tei
ses Kanadoje. Ontario vidaus 
reikalų min. R. McMurtry net
gi žada kreiptis į augščiausią 
Kanados teismą, jeigu tas pro
jektas bus priimtas parlamen
te. Jo išėmimo yra pareikala
vus opozicinė NDP socialistų

(Nukelta i 8-tą psl.)

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkas inž. J. V. DANYS įteikia žymenis Šv. Kazimie
ro parapijos pasižymėjusiems veteranams veikėjams 75-rių metų sukakties proga Montrealyje. Iš kairės: D. 
GIRDAUSKIENĖ, V. MITCHELL, K. ŽIŽIŪNAS, J. PAZNOKIENĖ Nuotr. Tony’s Photo Studio

Tautos kančios ir kovos - visų rūpestis
Į “Tėviškės Žiburių” klausimus atsako dr. Antanas Razma, H Pasaulio Lietuvių Dienų 

vyriausio rengėjų komiteto pirmininkas
— Rengiate labai plataus 

masto Pasaulio Lietuvių Die
nas Čikagoje. Ko siekiama 
jomis?

— Įrodyti tautai, sau ir sve
timtaučiams, kad mūsų išeivi
ja yra gyva tautos dalis, pasiry
žusi išlaikyti lietuvybę ateities 
kartose ir pagelbėti Lietuvai 
atgauti laisvę.

Psichologiškai kiekvienas 
sustiprėsime ir atsiras naujų 
jėgų lietuviškai veiklai, kai 
pamatysime PLD metu, kad ne
same tik mažas būrelis, kad 
tūkstančiai lietuvių iš įvai
rių kraštų yra užsiangažavę 
tai pačiai misijai — lietuvy
bei ir tautos išlaisvinimui.

Pajėgumas sukviesti LB rink
tus atstovus iš 18 laisvų kraš
tų į vieną miestą, diskutuoti 
kartu lietuviškus reikalus, 
išrinkti naują PLB valdybą, 
suorganizuoti 8 pasaulinio 
masto renginius yra Lietuvių 
Bendruomenės pajėgumo, or
ganizuotumo, gyvybiškumo, 
jaunatviškumo demonstracija.

— Iš paskelbtos PLD progra
mos matyti, kad tai įvairiaspal
vis renginys, a pi męs daugelį 
lietuviškojo gyvenimo sričių. 
Ar jame nebus užmiršta sovie
tinę priespaudę velkanti Lie
tuva?

— Antrosios PLD jau pratęs
tos iki 10 dienų ir vietoj 5-kių 
jau susidaro 8 dideli parengi
mai. a. VI PLB seimas yra pats 
svarbiausias renginys, b. V PL 
Jaunimo Kongresas , kuris iš
kilmingai prasidės Čikagoje, 
truks 3 savaites ir baigsis 
Montrealyje, Kanadoje, c. II 
PL Sporto Žaidynės truks visą 
savaitę University of Illinois 
at Chicago naujose sporto rū
mų salėse. Jaunimo kongreso 
atstovai ir dalyviai (apie 600), 
sportininkai (apie 1000) yra 
LB pasididžiavimas, nes tik 
įtraukdami jaunimą į LB veiki
mo orbitą garantuosime mūsų 
veiklai ateitį, d. VI JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šven
tė. Joje dalyvaus apie 1400 
jaunų ir vyresnių dainininkų.
e. Įvairūs kultūriniai rengi
niai: literatūros vakaras,
dailės parodos, filmų vaka
ras, liaudies muzika ir kiti.
f. “I Lituani” opera geriau
sioje “Auditorium Theatre" su 
4000 klausytojų, g. Didysis 
užbaigimo pokylis su 5000 sve
čių. i. Pirmąjį ir paskutinį 
sekmadienį — iškilmingos pa
maldos su mūsų vyskupais ir

Dr. ANTANAS RAZMA, Vyriau
sio II Pasaulio Lietuvių Dienų Or
ganizacinio Komiteto pirmininkas

Čikagos kardinolu J. Bernar
dinu. Taip pat numatytas lie
pos 4 d. Dariaus-Girėno skry
džio 50 metų minėjimas prie jų 
paminklo.

Lietuvos priespauda ir jos 
laisvinimas bus nagrinėjamas 
PLB seimo, PIJ Kongreso dar
buose ir diskusijose.

— Iš kurių laisvojo pasau
lio kraštų laukiate PLD daly
vių?

— Iš 18 laisvųjų kraštų. Ne
vardinsiu, užimtų daug vietos. 
Buvo jau skelbta spaudoje.

— Kaip atrodo Kanados lie
tuvių dalyvavimas? Ar tikitės 
gausaus jų dalyvavimo ir ku
riose srityse?

— Kanados lietuviai yra įsi
jungę į PLD renginius vispusiš
kai, ir organizatoriai (KLB 
krašto valdybos pirm. Joana 
Kuraitė-Lasienė, lėšų telki
mo komiteto pirm. dr. A. Pa- 
cevičius), ir jaunimas, ir spor
tininkai, ir chorai, ir dalyviai. 
Kanados ir JAV lietuviai dir
bame kartu.

— Ar tikitės JAV preziden
to R. Reagano ir kitų žymių 
svečių bei viešnių dalyvavimo?

— Tikimės ir augšto svečio 
iš Baltųjų Rūmų, bet prez. R. 
Reaganas negalės dalyvauti. 
Turėsime senatorių, kongres- 
manų, Ilinojaus valstijos, Či

kagos miesto ir Ilinojaus un
to augštų svečių.

— PLD be, abejonės, bus di
delis įvykis lietuviams, bet ar 
jis bus pastebėtas JAV spau
dos bei kitų komunikacijos 
priemonių? Ar ta linkme vei
kiama?

— Visos komunikacijos sfe
ros yra angažuotos. Šioje sri
tyje labai intensyviai dirba 
jauna, gabi žurnalistė Vikto
rija Matranga.

— Rengdami PLD tikriau
siai susiduriate su įvairiais 
sunkumais. Vienas jų turbūt 
yra lėšos. Ar tikitės sutelkti 
jų pakankamai, t.y. kokių sumų 
esate užsimoję surinkti?

— Visi PLD darbai eina 
sklandžiai. Bilietai perkami 
labai gerai, didelių sunkumų 
nėra. Aišku, problemų iškyla, 
bet jas išsprendžiame PLD vy
riausio k-to posėdžiuose su
tartinai.

Lėšos yra pats svarbiausias 
dalykas. Visas PLD biudžetas 
sieks daugiau pusės milijono 
dolerių. Bilietais bus padeng
ta 2/3 išlaidų, apie $150.000 
reikės sutelkti iš aukų, ku
rios šiuo metu plaukia gerai. 
Kanada yra pažadėjusi sutelk
ti 20.000 dolerių. Esam dėkin
gi visiems aukotojams ir orga
nizatoriams, o ypač JAV ir 
Kanados LB apylinkėms, ku
rios labai nuoširdžiai renka 
aukas.

— Kas yra oficialus PLD ren
gėjas: Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, organizaci
nis komitetas, atskirų sričių 
komitetai... ir kokie jų tarpu
savio santykiai?

— Vyriausias šeimininkas 
yra PLB valdyba, o talkinin
kai — PLJ Sąjunga, JAV Lie
tuvių Bendruomenė, Kanados 
Lietuvių Bendruomenė irŠAL- 
FASS. Šios organizacijos turi 
po vieną ar du atstovus vyriau
siame PLD k-te. Be to, atskirų 
sričių ir parengimų k-tų pir
mininkai yra vyriausiame PLD 
k-te, kur visi kartu dalyvauja 
visuose PLD organizaciniuose 
sprendimuose ir įvairių paren
gimų derinime. Tokia organi
zacinė struktūra yra labai ge
ra, visi žino apie viską ir vi
si atsakingi už PLD laimėji
mus, žinoma, ir nesklandumus, 
kurių, tikimės, bus nedaug.

(Nukelta į 8-tą psl.) 

vietinio pobūdžio savigynos 
priemonė, kurios netgi negali
ma lyginti su trigalvėmis so
vietų “SS-20” raketomis, jau 
nukreiptomis į taikinius V. 
Europoje. Septynių vadų pri
imtas nutarimas turi aiškų 
tikslą priversti Sovietų Są
jungą pradėti rimtas derybas 
Ženevoje, jeigu tikrai norima 
išvengti “Pershing 2” raketų ir 
skraidančių bombų atgabeni
mo į V. Europą. Ekonominėje 
srityje buvo pasisakyta už pre
kybinių varžtų sumažinimą, 
specialią konferenciją tarp
tautinės valiutos klausimais. 
Priekaištų susilaukė prez. R. 
Reaganas dėl perdidelio defi
cito biudžete, peraugštų palū
kanų paskoloms, bet niekas 
negalėjo paneigti fakto, kad 
tokia jo taktika pakirto spar
nus infliacijai ir kad JAV pra
sideda ekonominis atkutimas, 
kurio laukia visas pasaulis.

Maskvos reakcija
Septynių vadų priimtą nu

tarimą branduolinių ginklų 
klausimu Sovietų Sąjunga pa
vadino kadaise egzistavusios 
atolydžio politikos užbaiga. 
Esą prez. R. Reaganas kitų va
dų pritarimo savo planams su
silaukė tik prievartos meto
du. Kitokios nuomonės yra 
pats R. Reaganas. Pasak jo, 
septynių vadų nutarimas bran
duolinių ginklų klausimu at
neš realesnius pokalbius su 
Sovietų Sąjunga. Lig šiol prak
tikuota atolydžio politika da
vė tik didesnį Sovietų Sąjun
gos apsiginklavimą. Santy
kiams sunormalinti reikia ne 
propagandos, o konkrečių dar
bų. Krašto apsaugos sekreto
rius C. Weinbergeris skeptiš
kai sutiko prieš konferenci
ją paskelbtą Sovietų Sąjun
gos grasinimą įrengti “SS-20" 
raketų bazes satelitinėse 
valstybėse. Tai nėra jokia nau
jiena, nes jose Sovietų Sąjun
ga jau turi savo branduolinių 
ginklų.

Invazijos metinės
Premjero M. Begino vyriau

sybė Izraelio kariuomenės da
linių įsiveržimą Libanan pra
dėjo 1982 m. birželio 6 d. Ofi
cialiai buvo teigiama, kad tuo 
įsiveržimu norima sunaikinti 
PLO palestiniečių bazes Izrae
lio pasienyje. Iš tikrųjų inva

Siame numeryje:
Išeivijos balsas

Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos Čikagoje — sutelktinis balsas
Tautos kančios ir kovos — visų rūpestis

Pokalbis su II PLD vyriausio organizacinio komiteto pirmininku
Pavojingiausia — nematyti pavojaus 

Pogrindžio “Aušros” žvilgsnis į dabartinę tautos būklę 
Mano tarnyba Lietuvos konsulate

Senosios ateivijos tautiečio atsiminimai iš Petrapilio laikų
Felčerio egzaminai ir karceris

Buvusio kalinio liudijimas apie kunigą Alfonsą Svarinską
Pavogė mūsų duonos korteles

Iš Sibiro tremtinės, gyvenančios Kanadoje, rašomų atsiminimų 
Baltiečių išdavimas Švedijoje

Buvusio Lietuvos pasiuntinybės Švedijoje pareigūno pareiškimas
Auka ant tėvynės aukuro

A. a. J. R. Simanavičius — ištvermingas visuomenės veikėjas
Lietuviškojo mūsų gyvenimo veidrodis 

Kultūriniai renginiai Pasaulio Lietuvių Dienose Čikagoje
Du neeiliniai koncertai Londone 

Solistė Rima Mastienė ir mimikas Žygimantas Banevičius

zija tapo pilno masto karu, 
pasibaigusiu Libano sostinės 
Beiruto užėmimu, PLO karių 
pasitraukimu iš Libano, kovo
mis su Sirijos daliniais šiau
riniame Libane, kur yra ir apie 
10.000 ginkluotų PLO vyrų. Ne
rimą Izraelyje kelia lig šiol 
neįvykdytas Izraelio ir Siri
jos kariuomenės dalinių pasi
traukimas iš Libano. Vienerių 
metų laikotarpyje ten žuvo 492 
Izraelio kariai, buvo sužeista 
apie 2.750. Žuvusių karių skai
čius po truputį auga kiekvie
ną savaitę vietinio masto su
sikirtimuose su palestinie
čiais. Premjeras M. Beginąs 
susilaukia vis daugiau prie
kaištų dėl uždelsto pasitrau
kimo iš Libano. Yra atsargos 
karių, atsisakančių vykti į Li
baną. PLO daliniuose šiauri
niame Libane prasidėjo prieš 
Y. Arafatą nukreiptas skili
mas, kurin yra įsijungę net ir 
jo grupės “Fatah” vyrai. Y. Ara
fatas kaltinamas kapituliaci
ja, atsisakymu kovos prieš 
Izraelį. PLO vadovybę gali 
perimti kietesnis vadas, su
tinkantis atnaujinti partiza
nines kovas prieš Izraelį, pra
dėti naujus teroro veiksmus.

Stalino draugas
Maskvoje mirė seniausias 

politbiuro narys Arvidas Pel- 
šė, latvis, gimęs 1899 m. vasa
rio 7 d. Latvijos kompartijon 
jis buvo įsijungęs 1915 m., da
lyvavęs revoliucijos kovose, 
asmeniškai pažinęs Leniną. 
Velionis buvo kietos Stalino 
linijos šalininkas, grįžęs Lat
vijon ir jos kompartijai vado
vavęs 1959-66 m. Latvijoje jis 
užgiaužė tautinius sąjūdžius, 
įvedė stiprų KGB tinklą, pa- 
lauždamas latvių tautos išsi
laisvinimo viltis.

Nebus milijonierių
Karinis Argentinos režimas, 

spaudžiamas didžiausios pa
saulyje 250% infliacijos, išlei
do naujus pezus. Už 10.000 se
nų pezų duodamas tik vienas 
naujas. Vidutinis mėnesinis 
atlyginimas, siekęs apie 7,5 
milijono pezų, staiga sumažė
jo iki 750. Dingo visi milijonie
riai, bet liko ta pati 250% in- 
flacija. Už JAV dolerį senai
siais pezais reikėjo mokėti 
81.000, o naujais jis tėra ver
tas 8,1.
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Ar išliks mūsų tauta?

Pavojingiausia - nematyti pavojaus
Iš naujausio 34-to pogrindžio “Aušros” numerio

Istorija — tai tautų varžybų, 
kovų, grumtynių arena. Visais 
laikais, visose žemės rutulio 
vietose gentys kovojo su genti
mis, tautos su tautomis. Vienos 
jų būdavo puolančios, kitos be
siginančios. Mūsų tautai teko 
lemtis būti pastarųjų tarpe. 
Mus visą laikę tik puolė, nai
kino, asimiliavo. Tai liūdnas 
faktas, bet dėl to prieš jį ne
galime užsimerkti ir vaizduo
tis, kad viskas buvo atvirkščiai.

Šiandien mes, baltų palikuo
nys — lietuviai ir latviai, gyve
name tarp dviejų pasaulių, 
tarp milžiniškų germaniškų ir 
slaviškų tautų. O kadaise, ži
loje senovėje, prieš kokius 
keturis tūkstančius metų, šių 
trijų tautų protėviai — baltai, 
germanai ir slavai turėjo maž
daug po vienodų gyventojų 
skaičių ir užėmė panašaus dy
džio teritorijas. Senovės ger
manų giminių lopšys — Elbės 
žemupys, Jutlandijos pusiasa
lis ir pietų Švedija. Slavų — į 
pietus nuo Pripetės, tarp 
Dniepro vidupio, pietų Būgo, 
Dniestro, vakarų Būgo ir Vys
los augštupių. Baltai ilgai už
ėmė teritorijas nuo Vyslos 
žemupio ir Baltijos jūros va
karuose iki Volgos ir Okos 
augštupių rytuose, nuo Dau
guvos šiaurėje iki Pripetės pie
tuose. Vadinasi, ne tik Nemu
no ir Neries, bet ir augštuti- 
nio Dniepro baseinai buvo bal
tų gyvenami.

Paskum prasidėjo kaimyni
nių genčių judėjimai. Pirmiau
sia Vyslos link pasistūmėjo 
germanai (gotai), vėliau į bal
tiškas žemes ėmė smelktis sla
vai. Intensyviausiai slavų mig
racija vyko VI-VII a., t.y. maž
daug prieš pusantro tūkstan
čio metų, kada jie keliomis 
bangomis užplūdo rytines bal
tų žemes Okos, Maskvos, 
Dniepro, Dauguvos, Neries ir 
Nemuno augštupiuose. Čia gy
venę baltai buvo išžudyti, iš
stumti arba asimiliuoti. Jie 
išnyko, ištirpdami slavų ma
sėje, apie save palikdami tik 
archeologinius paminklus ir 
daugybę vietovardžių, ypač 
hidronimų. Į rašytinius šal
tinius pateko tik galindai, 
gyvenę į rytus nuo Smolensko 
ir išsilaikę iki XII a.

Keletu šimtmečių vėliau bal
tų žemės ėmė sparčiai mažėti 
ir vakaruose bei pietvakariuo
se. Su vokiečių ordino atsi
kraustymu į Pavyslį prasideda 
mūsų brolių prūsų tragedija, 
pasibaigusi visišku jų žuvimu. 
Drauge su prūsais germaniško
se bangose nuskendo ir dalis 
vakarinių lietuvių, kurių ago
nija užsitęsė net iki mūsų lai
kų.

Nesustojo ir slavų plitimas. 
Jau istoriniais laikais iš isto

rijos arenos pasitraukė didelė 
baltų gentis — jotvingiai-sūdu- 
viai. Dalį jų žemių nukariavo 
rusų kunigaikščiai, įkurdami 
čia slaviškus Naugarduko, Slo
nimo, Volkovisko miestus, da
lį užėmė lenkai (Bresto, Au
gustavo, Suvalkų apylinkes), 
šiaurinę ir vakarinę jotvingių- 
sūduvių dalį sunaikino kry
žiuočiai. Tarp kryžiuočių val
domų prūsų ir Lietuvos liko 
apytuštė Sūduvos žemė Užne
munė. Rytų slavai ir toliau 
smelkėsi į baltų žemes, pasiek
dami Vilniaus, Dubičių, Gar
dino apylinkes.

Jei iš vakarų baltiškos že
mės trupėjo nuo kalavijo dū
žių ir kolonistų spaudimo, tai 
pietuose ir rytuose jos nyko 
tyliai, nepastebimai. Pamažu 
lenkėjo arba gudėjo ištisi kai
mai ir valsčiai. Slaviški pleiš
tai brovėsi vis giliau į lietu
viškas žemes, pasiekdami teri
torijas net į vakarus nuo Vil
niaus. Šis slavėjimo procesas 
vyksta ir dabar. Mūsų akyse 
miršta ištisi kaimai dabarti
nėje vakarų Baltarusijoje. Ne
aiškus lietuvių likimas ir Len
kijai priklausančiose Seinų 
ir Punsko apylinkėse.

Išnaikintų prūsų ir asimi
liuotų vakarinių lietuvių že
mėse šiandien nelikę nė vieno 
vokiečio, bet dideliuose šių 
kraštų plotuose neliko nė vie
no baltiško vietovardžio. Da
bar šiose baltiškose žemėse 
gyvena slavai — lenkai ir ru
sai. Vadinamoje Kaliningrado 
srityje jie pasistengė sunai
kinti net mažiausių pėdsakų, 
kuris primintų kam istoriškai 
šios žemės priklauso. Iš žemė
lapio rūpestingai ištrynė vi
sus senuosius pavadinimus. 
Net gražus, visai mūsų tautai 
taip brangus Tolminkiemis tu
ri griozdiškų rusiškų Čistije 
Prudi pavadinimų. Tai Murav
jovo Koriko amžininko Korni- 
lovo metodas “įrodyti”, kad 
tos žemės nuo amžių rusiš
kos ...
... Maža baltiška sala susi

dedanti iš dviejų broliškų lie
tuvių ir latvių tautų, ištisus 
šimtmečius trupinta agresy
vių germaniškų ir slaviškų kai
mynų, šiandien supama jau tik 
vieno šių dviejų pasaulių — 
slaviškojo. Slaviškas elemen
tas ardo jos krantus, užlieja 
ir ritasi perjos žemes.

Ar išliks ši maža mūsų sala 
ir jos žmonės, ar nepaskęs ji 
slavų bangose?! Geografija ži
no daug gyvų tautų, istorija — 
dar daugiau mirusių . . .

Pavojus realus ir didelis. 
Dar pavojingiau šio pavojaus 
nematyti! p Savėnas

• Ar lanko tavo namus “Tėvišr 
kės Žiburiai”? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

Kanadoje gyvenančiu šaulių, susibūrusių į Vilniaus rinktinę, suvažiavimas Montrealyje 1983.V.21-22. Viduryje 
— rinktinės pirm. J. SIAUČIULIS, perrinktas antrai kadencijai Nuotr. J. Krištolaičio

MYLIMAM BROLIUI

EDMUNDUI KOVALSKIUI
staigiai mirus Niujorke,

jo seserim — IRENAI ZALAGĖNIENEI, DANUTEI 
BAJORINIENEI, ALDONAI KĖŽINAITIENEI ir ELENAI 
MATULEVIČIENEI (Lenkijoje) su šeimomis kartu liū- 
dėdami reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

liūdesyje likusiai žmonai, dukroms ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą -

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Mano tarnyba Lietuvos konsulate
Seno lietuvio nuotykiai Iš Petrapilio laikų, atsistatant nepriklausomai Lietuvai

JONAS JUŠKEVIČIUS

Esu gimęs 1904 m. Rėklių 
kaime prie Levens upės, netoli 
Panevėžio miesto. Tame kaime 
buvo 11 ūkių ir žmonės buvo 
gana pažangūs pagal tuos lai
kus. Iš ten išėjo keletas žy
mesnių vyrų, kurių tarpe buvo 
garsus daktaras Vladas Kuz
ma, miręs Kaune, Alfonsas 
Koncė, buvęs Lietuvos pasiun
tinybės sekretorium Berlyne, 
dabar gyvenąs Niujorke, in
žinierius ir daktaras — bro
liai Juodikiai, dabar gyvenan
tys Čikagoje.

Mano tėvai savo ūkio neturė
jo, buvo tik nuomininkai. Bu
vo ten ir pradinė rusų mokyk
la, kurioje rusas mokytojas 
dėstė ir lietuvių kalbą 1 ar 
2 valandas į savaitę. Aš ją irgi 
lankiau. /

I Petrapilį
1915 m. vasarą mano tėvui 

prireikė nuvežti keletą maišų 
grūdų į Panevėžį. Tėvas pakro
vė dviarklį vežimą ir išvykome 
į Panevėžį. Atlikęs reikalus, 
tėvas jau buvo bevažiuojąs na
mo, bet kaip tik tą dieną per 
Panevėžį traukėsi nuo vokie
čių rusų kariuomenės daliniai. 
Tos dalies pulkininkas, pama
tęs mūsų tuščią didelį veži
mą, jį rekvizavo, prikrovė ka
riškos mantos, pristatė karei
vį ir liepė važiuoti rytų kryp
timi. Rusai mūsų nepaleido, 
kol už kokios savaitės pasie
kėm Daugpilį ir pristatėme jų 
mantą į nurodytą vietą. Tuo 
tarpu vokiečiai užėmė Pane
vėžį, ir mums kelias į namus 
buvo atkirstas. Tėvas, parda
vęs arklius ir vežimą, suma
nė vykti į Petrapilį, kur jis 
kadaise tarnavo rusų caro' 
gvardijoje (buvo augštas vy
ras). Jam miestas buvo šiek 
tiek žinomas.

Atvykęs į Petrapilį (dabar 
Leningradas), tėvas tuojau 
gavo darbą geležinkelio sto
tyje, o aš baigiau pradinę 
mokyklą ir įstojau į rusų ke
turklasę progimnaziją.

Revoliucijos dienos
Pirmajame pasauliniame 

kare rusams sekėsi kariauti 
tik prieš austrų kariuomenę. 
Kaikurių slavų tautų kariai 
būriais pereidavo į rusų ne
laisvę. Kartą į Petrapilį buvo 
atgabenta apie 10.000 austrų 
kariuomenės belaisvių, kurie 
buvo varomi per svarbiausias 
miesto gatves ištisą dieną.

Žmonės buvo nepatenkinti 
karu, 1917 m. vasario pabai
goje caras buvo nuverstas. Po 
miestą važinėjo pilni sunkve
žimiai su apsiginklavusiais 
kariais, kurie šaudė į polici
jos nuovadas bei turtuolių na
mus. Buvo sudaryta grafo Lvo
vo vyriausybė, kuri išsilaikė 
tik porą mėnesių. Valdžią per
ėmęs Aleksandras Kerenskis 
išsilaikė apie 6 mėnesius. 
Kerenskis agitavo už karo tę
simą ir tapo nepopuliarus.

1917 m. rudenį atvyko iš už
sienio Leninas ir smarkiai pra
dėjo agituoti, kad visi balsuo
tų spalio mėn. rinkimuose už 
komunistinį sąrašą nr. 5. Jis 
žadėjo tuojau baigti karą, iš
dalinti žemę beturčiams.

Niekas nežino kas už ką bal
savo, tik po rinkimų valdžią 
perėmė Leninas, ir viskas nu
riedėjo pagal jų santvarką. Vėl 
važinėjo po miestą sunkveži
miai su raudonomis vėliavomis 
ir šaudė. Keturi buvę caro ge
nerolai suorganizavo karinius 
dalinius ir kovojo prieš rau

donuosius: Judeničas — šiau
rės fronte, Denikinas — Ukrai
noje, Kolčakas — prie Uralo 
kalnų, Vrangelis — Kryme. Bet 
jie visi kariavo nekoordinuo
tai, ir raudonieji, vadovauja
mi Levo Trockio, juos visus 
nugalėjo. Daug baltųjų kari
ninkų pasitraukė į užsienius.

Dalykai Petrapilyje ėjo vis 
blogyn — pradėjo trūkti mais
to. 1919 m. prasidėjo šiltinės 
epidemija. Tų metų pavasarį 
mirė mano tėvas. 1920 m. įsi- 
vėlus rusams į karą su Lenki
ja, padėtis dar pablogėjo. Bu
vo įvestos maisto kortelės, pa
gal kurias buvo galima gauti 
tik 1 sv. duonos dviem dienom, 
1 sv. cukraus ir 2 sv. dvokian
čios žuvies į mėnesį. Žmonės 
pradėjo rimtai badauti.

Lietuvos konsulatas
1919 m. pavasarį baigiau ke

turklasę. Mane, kaip našlai
tį, pariėmė dirbti geležinke
lio stoties kontoroje.

Tame name, kur gyvenau, gy
veno ir dar keli lietuviai. Kar
tą 1920 m. vienas iš jų sušau
kė keliolika lietuvių, ir pareiš
kė sužinojęs nepaprastą nau
jieną — susitvėrė nepriklauso
ma Lietuvos Valstybė ir į Pet
rapilį yra atvykęs Lietuvos 
konsulas, kuris registruoja lie
tuvius, norinčius grįžti Lietu
von. Visi buvome pasiryžę bėg
ti iš badaujančios sostinės.

Pirmą nedarbo dieną nuvy
kau ir aš į tą konsulatą. Prie 
jo matau stovi bent pora šim
tų žmonių gatvėje. Laukiau ir 
aš kokias tris valandas, kol 
galų gale priėjau prie paties 
konsulo ir užkalbinau jį lietu
viškai. Jis kiek nustebo, nes 
ten, kaip ir kitur, emigrantų 
vaikai pirma griebdavosi tos 
kalbos, kurios mokėsi mokyk
loje.

Konsulu tuo metu buvo Vac
lovas Čepanis. buvęs vėliau 
draudos įstaigos viršininku 
Kaune. Jis mane daug klausi
nėjo apie mokyklą, darbą ir 
kodėl noriu vykti Lietuvon. 
Sakau: “Čia badas, o Lietuvo
je yra palikusi mano motina”. 
Konsulas sako man: “Gerai, 
bet man reikia čia vieno tar
nautojo konsulate. Tu pamesk 
darbą geležinkelyje ir ateik 
tarnauti pas mane; vėliau mes 
tave išleisime vykti Lietuvon”.

Geležinkelio valdybos virši
ninkas mėgino mane atkalbėti, 
kad nemesčiau darbo, girdi, 
mes tave išmokysim telegra
fistu, o Lietuva gi maža, men
ka valstybė ir ten tokių pro
gų neturėsi. Bet aš visvien už
baigiau tos savaitės darbą ir 
išėjau tarnauti Lietuvos konsu- 
latan.

Darbas konsulate
Konsulas pastatė mane prie 

durų, kur turėjau išklausinė
ti lankytojus, ar yra kilę iš te
ritorijos, kuri tuo laiku pri
klausė Lietuvai, nes ateidavo 
daug žmonių iš Vilniaus, Gar
dini', Lydos ir kitų apylinkių. 
Jie tik gaišindavo konsulo lai
ką, nes jų negalėjo priimti. 
Atmenu, vienas užsispyręs 
žmogus, truputį kalbėdamas 
lietuviškai, sako: “Mano se
nelis buvo tikras lietuvis”. 
Jis buvo kilęs nuo Ašmenos ir 
jau turėjo dokumentus su su- 
gudinta pavarde, būtent, Ko- 
soic vietoj Kasaičio. Bet sa
kau: “Ašmena dabar po lenkų 
valdžia ir mes registruoti 
Tamstos negalime”.

Diplomatams, taipgi ir V. 
Čepaniui, buvo suteikta ga
limybė pirkti gerą maistą vir
šininkams skirtoje, uždaroje 

krautuvėje. Be to, retkarčiais 
konsulato tarnautojai gaudavo 
maistą iš Lietuvos.

Buvo sudaryta sutartis su 
rusais: kai Petrapilyje susi
rinks keli šimtai tremtinių, 
tai bus duotas specialus trau
kinys (prekinių vagonų) vykti 
Lietuvon.

Važiuojame Lietuvon
1921 m. vasarą toks trauki

nys buvo paruoštas; vyko daug 
tremtinių, ponia Čepanienė ir 
aš, padėdamas jai, keliaujan
čiai su keliais lagaminais, nes 
aš turėjau tik vieną maišelį.

Stotyje tikrinome visus vyks
tančius, konsulas štampavo vi
zas. Atmenu, prieina prie kon
sulo žemaičių tarme kalbąs 
žmogus, paduoda savo pasą, 
kuriame užrašyta, kad jis esąs 
Voronežo miesto pilietis. Kon
sulas sako: “Tu nelietuvis pa
gal tą pasą”. Žmogus verkda
mas prašė leidimo, bet konsu
las pavarė jį nuo stalo ir sako 
man į ausį: “Nueik prie to žmo
gaus ir pasakyk kad suplėšytų 
tą rusišką pasą ir vėl stotų į 
eilę”. Priėjus jam antrą sykį 
prie stalo, konsulas Čepanis 
klausia iš kur kilęs. Sakosi iš 
Plungės. “Ar turi kokį įrody
mą?” Žmogelis surado kažkokį 
laišką iš Lietuvos ir gavo vizą.

Galų gale važiuojame. Priva
žiavus Astravą prie Latvijos 
sienos, rusų valdininkai da
rė pagrindinį patikrinimą. Iš 
kaikurių žmonių buvo atimti 
auksiniai žiedai ir rašomosios 
mašinėlės. To vagono, kur bu
vome mes su p. Čepaniene, 
netikrino.

Atvažiavus į Rezeknę Latvi
joje, mūsų traukinį pasitiko 
Lietuvos atstovas ir visiems 
padalino maisto. Atvažiavę į 
Daugpilį, turėjome visi išlip
ti iš traukinio ir eiti pėsti per 
laikiną tiltą, nes gelžkelio til
tas buvo susprogdintas. Atvy
kome į Kalkūnus, kur jau sto
vėjo su keleiviniais vagonais 
Lietuvos traukinys su Vyčio 
ženklu ant vagonų. Tai buvo 
mums didelė naujiena.

Privažiavę Obelius, vėl visi 
turėjome išlipti. Buvo praneš
ta, kad turėsime čia visos sa
vaitės karantiną ir būsime gy
dytojų apžiūrėti bei įskiepyti 
nuo šiltinės. Barakai buvo ap
tverti spygliuota viela. Prie 
vartų stovėjo Lietuvos karei
vis su geltonu aplanku kepurė
je ir saugojo, kad niekas ne
išeitų iš ten. Buvo man įdomu 
pamatyti tą pirmą Lietuvos 
kareivį ir aš jį sekiau per tvo
rą. Kai jis nužygiavo kiek to
liau nuo vartų, aš greit spru
kau į netolimus krūmus ir nu
vykau į Obelių miestelį. Kaip 
tik tą dieną ten buvo turgus. 
Labai nustebau matydamas 
pilnus vežimus riestainių, deš
rų, sūrių, kumpių, vištų ir t.t. 
Štai už 100 kilometrų badas, 
o čia visko yra! Šį tą nusipir
kau ir laimingai grįžau.

Nebėra tėviškės
Po savaitės važiuojame to

liau. Išlipu Panevėžyje. Mies
tas apgriautas. Nieko nepažįs
tu, tad pasisamdęs vežiką vyks
tu į gimtąjį kaimą. Motinos 
ten nerandu. Kaimynai sako, 
esą ji manė, kad aš su tėvu žu- 
vome, kai vokiečiai užėmė Pa
nevėžį. Kai karas pasibaigė, 
išpardavė mantą, gyvulius ir 
išvyko pas seserį į Ameriką. 
Jos adreso niekas neturėjo. 
Kas man daryt? Atsiminiau 
kad turiu tetulę Pumpėnų vals
čiuje, nuvykstu pas ją. Ji ma-

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdinčiai šeimai ir 
artimiesiems- .. .

Vyriausias II Pasaulio Lietuvių Dienų 
Komitetas Čikagoje

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
kultūros komisijos pirmininkui

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, dukras, sūnų, 
seseris ir brolius -

KLB kultūros komisija

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus,

žmoną VALENTINĄ, sūnų JONĄ, dukras — 
MARGARITĄ ir VIOLETĄ su šeimomis, brolį kunigą 
AUGUSTINĄ, OFM, brolius ALGį, VINCĄ, VLADĄ, 
seseris ZUZANĄ ir EUGENIJĄ su šeimomis, taip pat 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir giliai liūdime -

Adolfas, Danutė ir Arūnas 
Bajorinai ir
krikšto sūnus Eugenijus

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
peranksti amžinybėn iškeliavus,

jo žmonai VALENTINAI, sūnui JONUI, dukterims — 
VIOLETAI ir MARGARITAI su šeimomis, seserims — 
EUGENIJAI ir ZUZANAI su šeimomis, broliams — 
VINCUI, VLADUI, PETRUI, ALGIU) su šeimomis, T. 
AUGUSTINUI, OFM, bei visiems giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime-

Irena, Edvardas, Ričardas Punkriai 
Vilija ir Edvardas, jn., Punkriai 
Aldona, Algirdas, Andrius Oliai 
Ročeslerls, NY
Danutė ir Arnoldas Oliai
Ročesteris, NY.
Kazimiera Arlauskienė
St. Petersburg, Fla.
Marytė ir Justas Punkriai
St. Petersburg, Fla.

Canadian Srt jUlemorialsi Htb.;
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TtelHPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

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

Atlieka (vairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime dideli pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite Jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą Pienišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



PETRAS PAULAITIS. 35-rius metus kalintas Sibiro lageriuose bei kalėji
muose, 1982 inetŲ pabaigoje grįžo į Lietuvą. Nuotraukoje — atodūsis 
Palangoje prie Baltijos jūros 1982.XI.5

Felčerio egzaminai ir karceris

Mano tarnyba Lietuvos konsulate
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

ne sutiko priimti, tik, sako, 
turėsi dirbti čia, o aš plonu
tis, perkaręs, išbadėjęs ir ko
kius metus man buvo labai sun
ku dirbant su kitais. Kai visi 
droždavo dalgiais j mano kul- 

. nūs, turėdavau palikti savo 
eilę pradalgyje.

Po 3-4 mėnesių, pavalgius 
sveiko Lietuvos kaimo maisto 
pas tetulę, mano kūne atsirado 
keliolika vočių, iš kurių sun
kėsi rausvas skystimas. Mano 
tetulė sako: "Tai netikęs rusų 
kraujas išeina iš tavo kūno".

1922 m. šiltinės epidemija 
pasiekė ir Lietuvos kaimą. Te
tulės šeimyna visa išgulė, 
senis dėdė mirė, ir tetulė sa
ko man: “Atrodo, kad tu Ru
suose taip užsigrūdinai, kad 
ir šiltinė tavęs negriebia. 
Būk geras, bent pašerk visus 
gyvulius”. O aš žinojau, kad 
skiepai Obeliuose mane išgel
bėjo.

Lietuvos kariuomenėje
Po poros metų pašaukė ma

ne į Lietuvos kariuomenę; net 
apsidžiaugiau — gal gyveni
mas pasidarys lengvesnis ir 
įdomesnis. Paskyrė mane čia 
pat j I pėstininkų divizijos 
štabą Panevėžyje. Vieną savai
tę pavarinėjo mus naujokus po 
aikštę, kitą savaitę — jau ir 
su šautuvais. Tie šautuvai bu
vo sunkūs, anglų gamybos “Lee 
& Enfield", rodos, svėrė 16 sv., 
su 5 kulkų apkaba. (Kai Ame
rika kariavo su Šiaurės Korė
ja, tai viename užgrobtame 
sandėlyje buvo rasta keli tūks
tančiai tų šautuvų su Lietu
vos kariuomenės štampais. Tai 
buvo rašyta Amerikos spaudo
je, pasibaigus tam karui).

Trečią savaitę pasišaukė 
mane kapitonas Podgaiskis, 
štabo adjutantas (jis vėliau su
lietuvino pavardę į Pašilj ir 
buvo nužudytas Zarasuose). 
Kapitonas sako: “Rytoj atei
si į štabo kanceliariją ir pra
dėsi ten dirbti". Mėginau at
sisakyti, nes lietuviškai dar 
nemokėjau taisyklingai rašyti. 
Adjutantas tada mane pasiun
tė į lietuvių kalbos kursus 
gretimoje mokytojų seminari
joje. Netrukus perėmiau ūkio 
skyriaus vedėjo pareigas. Tuo 
laiku buvo didelis trūkumas 
raštininkų. Kariuomenės vir
šininku tuo metu buvo pulki
ninkas Papečkys. Jos sudėtyje 
buvo maždaug 32.000 vyrų. Lai
kams aprimus, Griniaus vy
riausybė ekonominiais sume
timais nutarė sumažinti ka
riuomenę 10.000 vyrų. Buvo iš
formuoti III kunigaikščio Vy
tauto, VI kunigaikščio Margio 
ir VIII kunigaikščio Vaidoto 
pulkai.

Tapau puskarininkiu
Betarnaudamas kariuome

nėje, išlaikiau egzaminus ir 
gavau vyresniojo nerikiuotės 
puskarininkio laipsnį, po to 
palikau dirbti virštarnybiniu.

Ūkio skyriaus vedėjo parei
gos buvo: surašymas algala
pių karininkams ir kareiviams, 
vedimas kariškos mantos kny
gų bei maisto tiekimo atskai
tomybė. Tais laikais buvo mo
kama eiliniam kareiviui 5 li

tai į mėnesį, puskarininkiai 
gaudavo 90 litų, viršilos 120, 
leitenantai apie 300, kapito
nai 400, majorai 500, pulkinin
kai 700 ir generolai 1000 litų.

Po kiek laiko į mūsų štabą 
atėjo dirbti gabus vyrukas Pet
ras Bliudnikas, vėliau viršila 
(miręs Ročesteryje). Jis per
ėmė iš manęs ūkio skyrių, o aš 
buvau paskirtas mobilizacijos 
skyriaus vedėju, kur turėjau 
tvarkyti slaptus mobilizacijos 
sąrašus didžiuliuose paklodės 
dydžio lapuose. Ten buvo su
žymėta, kiek ištikus karui ga
lima buvo gauti iš Panevėžio 
apygardos, iš kiekvienos aps
krities, valsčiaus ir kaimo at
sarginių karių, arklių, vežimų, 
maisto pašaro ir t.t. Sudarius 
ir patvirtinus planus, kasmet 
veždavau juos į vyriausįjį šta
bą Kaune.

Prisimenant kariuomenę
Po daugelio metų suradau 

motiną Amerikoje, kiek prasi
gyvenau, bet vis atsimenu Lie
tuvos kariuomenę. Žinoma, 
žiūrint atgal į tą kariuomenę, 
aiškiai matyti, kad tai nebu
vo didelė pajėga. Ji nemažai 
mums kainavo, bet pateisino 
savo egzistenciją, įkvėpdama 
nepaprastą lietuvišką patrio
tizmą. Atmenu, ateidavo nau
jokai į kariuomenę iš Kupiš
kio ar Žemaitijos užkampio, 
ir jų tarmiškos kalbos beveik 
nebuvo galima suprasti. Kaiku- 
rie mokėjo tik lenkiškai, žy
diškai ar rusiškai kalbėti. 
Tais laikais būdavo ketvirta
dalis beraščių, kuriuos vėliau 
leitenantai mokė skaityti ir 
rašyti. Po metų kariuomenėje 
vyrai išsitiesdavo (kaikuriuos 
naujokus vadindavome “sulū- 
žėliais”) ir jau mokėjo pado
riai lietuviškai kalbėti ir ra
šyti namiškiams.

Tas patriotizmas jaučiamas 
ir šiandieninėje Lietuvoje, 
kurią neseniai aplankiau. Vil
niuje mūsų grupė buvo apgy
vendinta “Gintaro” viešbuty
je. Paaiškėjo vėliau, kad jo 
kambariuose įrengti slapti 
rekorderiai.

Stovint prie viešbučio du
rų, prieina senyvas žmogus ir 
klausia, ar esu amerikietis. 
Taip, sakau, o jis man: “Ar ži
note, kad mes esame supančio
ti žmonės?" Sakau, mes tą ži
nome.

Vėliau žiūriu jauna mergina 
stovinti ten netoli. Ji buvo 
apsirengusi raudonu sijonu, 
apsijuosusi dirželiu pusiau 
žaliu, pusiau geltonu. Sakau 
jai: “Kažkur matyta spalvų 
kombinacija, tik ne ta tvarka”. 
Ji atsako, kad dabar viskas 
apversta augštyn kojom.

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

K. JOKUBYNAS

Prieš 35-rius metus gegužės 
11 d. buvau vežamas pirmą kar
tą į Gulago salyną. Toje kelio
nėje, tvankiame prekiniame 
vagone, kur buvo sugrūsti 75 
žmonės, sutikau tuomet klieri
ką Alfonsą Svarinską. Nuga
benti j 3-jį lagerį Intoje, abu 
kelerius metus dalijomės var
gais, duona, kartu dirbome, 
mokėmės. Man atrodo, kad jam 
ir tokiame neįprastame gyve
nime viskas sekėsi lengviau 
negu kitiems, nes neabejojo 
savo gyvenimo tikslu, buvo 
tvirto tikėjimo ir į visas ne
gandas žiūrėjo kaip į Augš- 
čiausiojo pasiųstą būtinybę, 
kuri skirta žmogaus asmeny
bės grūdinimui. Kartu jam 
buvo svetimas baimės jaus
mas. Nors lagerio administra
toriai beveik visagaliai (ga
lėjo nugrūsti į šlapią kasyk
lą, iš kurios po dviejų ar tri
jų mėnesių kalinys su plaučių 
uždegimu pakliūdavo į ligoni
nę arba ir lavoninę), Svarins
kas nesusilaikydavo nekovo
jęs. Jis protestuodavo dėl blo
go maisto, dėl nepakeliamų 
išdirbio normų. Laisvalaikį, 
nors ir trumpą, jis skirdavo 
maldai ir mokslui. O pasimo
kyti tuomet buvo iš ko. Ypa
tingame lageryje kalėjo su
rinkti iš įvairių pasaulio ša
lių ir profesoriai, ir kunigai, 
ir vyskupai, ir generolai.

Laikome egzaminus
1949 m. vasarą, kai lageriai 

plėtėsi, prireikė pagalbinių 
medicinos darbuotojų. Iš val
dybos atvykusi komisija suren
gė felčerių egzaminus. Užsira- 
žėme ir mudu su Svarinsku. Eg
zaminas buvo trijų dalių. Pir
miausia reikėjo apibūdinti 
elementariausias pirmosios 
pagalbos taisykles, išvardyti 
keletą pagrindinių vaistų. To
liau — aprišti žaizdą ant ran
kos ar kojos. Paskutinė užduo
tis — parinkti vaistus pagal 
tris lotyniškai parašytus re
ceptus. Jie, aišku, buvo pakre- 
veizoti, kaip įprasta gydyto
jams, lyg vištos koja. Nors gim
nazijoje lotynų kalbos mokiau
si neblogai, vos iššifravau vie
ną receptą, o kitų dviejų — nė 
žodžio. Taip ir prakišau tą eg
zaminą.

Svarinskas, kunigų semnari- 
joje daug geriau išmokęs loty
nų, turėjo daugiau laimės. Ko
misija į jo asmens bylą įrašė 
naują specialybę — felčeris. 
Nors laisvų vietų ambulatori
joje tuomet nebuvo, po kiek 
laiko įrašas byloje pravertė 
— Svarinską paskyrė barako 
tvarkdariu. Darbas tai neleng
vas: kasdien guminiu ar vieli
niu brūžekliu šveisti iki bal
tumo didžiulio barako grindis, 
kūrenti krosnis, prinešti van
dens, atiduoti į remontą ir 
džiovyklą drabužius, juos anks
ti rytą iš ten parnešti ir t.t. 
Visdėlto tai buvo lengviau, 
negu dirbti kasyklose.

Tačiau Svarinskas neilgai 
ėjo tvarkdario pareigas. Šešto
jo dešimtmečio pradžioje pasi
keitė Intos lagerių priklauso
mumas ir pavadinimas. Iš MVD 
žinios lageriai perėjo saugu
mo, po to teisingumo ministeri
jai ir vėl MVD. Šiuos formalius 
pasikeitimus lydėjo įvairių 
pareigūnų komisijos. Jos kar
tais užgriūdavo netikėtai, to
dėl komisijos laukimas pama
žu virto karštlige. Nuolat vy
ko zonos ir barakų dailinimai, 
Svarinimai, valgykloje pagerė
jo maistas. Komisijoje būdavo 
po kelioliką asmenų, tarp ku
rių ir vienas ar du su genero
lų antpečiais. Juos lydėdavo 
vietinės administracijos šu
lai ir grupė prižiūrėtojų. Kai 
tokia palyda žengdavo į bara
ką, tvarkdarys turėjo reportuo- 
ti: “Dėmesio! Stoti! Pilieti vir
šininke..." Toliau išdrožti 
barako, brigados numerius, 
kiek dirbančių, kiek sergan
čių ir užbaigti savo pavarde.

“Pone viršininke ...”
Vieną 50-jų metų žiemos ry

tą tokia komisija sugužėjo ir į 
baraką, kuriame tvarkdariavo 
Alfonsas Svarinskas. Jis šūkte
lėjo “Dėmesio” ir pradėjo ra
portą negirdėtu kreipiniu: 
“Pone viršininke, čia gyve
na . ..” "Kaip tu sakei?" — per
traukė vienas gerai įmitęs ka
rininkas. Svarinskas pradėjo 
iš naujo, lėtai, pabrėždamas: 
"Pone viršininke ...” “Koks 
aš tau ponas?" — paraudęs iš 
pykčio sugriaudėjo svečias. 
“Juk aš kalinys ir vieno žvilgs
nio pakanka, kad paaiškėtų. 

kas čia ponai ir kas vergai”, 
— ramiai atsakė Svarinskas.

Tuoj pat prie jo pripuolė 
akimis žaibuodamas lagerio 
“kūmas” Žukovas: “Kaip pa
vardė, kas kolonos viršinin
kas?” Šis atskubėjo nubalęs 
ir ėmė kažką lementi. Tai bu
vo žinomas administracijos 
pakalikas — kalinys Lukinas. 
“Sniatj (nušalinti) ir į karce
rį”, — sušvokštė Žukovas, pa
garsėjęs neapykanta lietu
viams, nes ėjo gandai, jog bu
vęs Lietuvos partizanų pašau
tas. Komisija, klegėdama ir 
stebėdamasi, patraukė į kitą 
baraką, o Svarinskas — karce- 
rin. Po 7-ių parų, praradęs pa
lyginti gerą tvarkdario darbą, 
su pirmuoju etapu jis buvo iš
grūstas į Abezo lagerius.

Drąsos niekad netrūko
Po Šio, sakyčiau, būdingo 

Svarinsko charakteriui įvykio 
praėjo trys dešimtmečiai. Per 
juos jis niekada nestokojo drą
sos, kaip tuomet komisijos na-

Pavogė duonos korteles
Ištrauka iš atsiminimų apie gyvenimą Sibiro tremtyje

MARIJA GARBAČAUSKIENĖ

1943 metai. Žiemą ir pavasa
rį smarkiai retėjome. Jau ne
bebuvo senių Adomaičių, Se
maškų, Stasio Vaičiulio, But
kevičienės iš Serbentynės dva
relio, mano dukrelės Danutės 
ir daugelio kitų, man mažiau 
pažįstamų.

Likusieji šiame pasaulyje 
atrodėme, kaip lėtai slankio
jantys žmonių griaučiai sku
duruose. Buvome visai išse
kę ir išbadėję. Rusai mus vadi
no “dochodiagomis” (klipyto- 
mis) ir žiūrėdavo į tremtinius 
truputį su pasišlykštėjimu, 
kaip žiūrima į perspaustą, be
sibaigiantį kačiuką, kuriam 
jau nieko daugiau nebeliko, 
kaip tik iškvėpti paskutinį 
kvapą.

Mudvi su mama buvome to
kios, kaip ir visi. Dirbom ir 
vaikščiojom nepaprastai lė
tai. Alkanos būdavome ir die
ną, ir naktį. Visą laiką Klaus
davo pilvą, nes sirgome nesi
baigiančiu vidurių paleidimu. 
Būdavo taip silpna, silpna.

Ramutis atrodė kiek geriau, 
nes lankė darželį.

Kai maždaug gegužės vidury 
vieną rytą parslinkau iš val
gyklos su sriuba ir pora šaukš
tų košės, mama mane paklau
sė:

— Kur vakar padėjai duonos 
korteles?

— Kaip kur? Į stalčių.
— Stalčiuje jų nėra.
— Kaip nėra? Turi būti.
Puoliau versti stalčių. Tuo 

pat metu stengiausi prisiminti, 
kaip pirkau duoną, kaip lai
kiau korteles, kaip grįžus na
mo duoną padėjau ant stalo, o 
korteles į stalčių, į patį kam
putį, kaip visada. O gal nepa
dėjau? Gal kelnių kišenėje? 
Gal kur ant žemės nukrito? Vi
sur jieškojau, bet duonos kor
telių lyg niekad nebūtų buvę.

— Aš dar pajieškosiu, — ta
rė mama. — Tikriausiai kur 
nors čia pat. Pati mačiau, kaip 
vakar vakare, grįžusi iš eilės, 
vienoje rankoje laikei duoną, 
o kitoje korteles.

Dirbau tada pagalbiniame 
Ustlochčimo ūkyje. Visą laiką 
iki pietų galvojau tik apie tas 
nelemtas, dingusias duonos 
korteles. Kelis kartus perkra- 
čiau savo sąžinę. Tikrai korte
les padėjau į stalčių. Jos turi 
atsirasti. Mama jas tikriausiai 
jau surado. Bet jei kas naktį, 
mums bemiegant, įslinko į 
kambarėlį ir pavogė? Mane 
dėl tos minties šiurpas nukrė
tė. Tačiau kas gi būtų galėjęs 
padaryti šitokią kiaulystę? 
Gyvenom barake tik mes, tokia 
lenkuojanti, buvusi labai tur
tinga ponia iš Rygos ir užsili
kęs žydas iš Lenkijos. Tas tai 
būtų galėjęs tokį pokštą iškrės
ti, nes buvo garsus kombinato
rius, tinginys ir melagis. Bet 
nepagautas — ne vagis. Gal 
kas iš kitų barakų atėjo? Mū
sų kambarėlio durys niekad 
nebūdavo užrakintos. Bet die
ną visada namie būdavo mama, 
o jei kada kur trumpam ir iš
eidavo, tai užkabindavo spyne
lę (tik dėl žmonių akių, nes 
rakto neturėjome). Naktį mes 
visi trys būdavome namie. Pa
galiau kas galėjo žinoti kur 
laikomos duonos kortelės? 
Šiek tiek apsiraminau.

Kai grįžau pietų pertraukai 
namo, jau vien iš mamos vei

dams, išdrožti tiesą ir vykdo
mųjų komitetų pirmininkams, 
milicijos ar Saugumo pareigū
nams. Gal iš dalies todėl jam 
neleisdavo ilgiau pabūti vieno
je parapijoje. O kiek baudų ku
nigas Svarinskas turėjo mokėti 
vien už Vėlinių eisenos rengi
mą? “Bet juk pagal tarybinį 
įstatymą tikintieji ir bedie
viai turi lygias teises pagerb
ti mirusius”, — tvirtino kuni
gas ir nuosekliai vykdė savo 
pareigas.

To jo nuoseklumo pabūgo net 
sovietinė valdžia. Ji nutarė 
suimti kunigą Svarinską, kad 
jis nekeltų aikštėn juodų tos 
valdžios darbų ir nerengtų ei
senų, nors ir mirusiem pagerb
ti. Tačiau ir Gulago salyne gy
vena žmonės, kuriems sunkia
me kelyje reikia ypač dvasi
nės paramos. Neabejoju, kad 
Svarinskas ir lageryje ras 
savo vietą, bus reikalingas, 
gerbiamas, galės liudyti tie
są, kurios nepajėgia nugalėti 
net stipriausia valdžia.

do supratau, kad duonos kor
telių nerado.

Dar kartą išjieškojom visą 
kambarėlį. Veltui. Dabar mu
dviem buvo aišku, kad korte
lės pavogtos ir kad vagis ži
nojo bei sekė kiekvieną mūsų 
žingsnį.

Nuėjau į kontorą ir pasakiau 
kas atsitiko.

— Tai ką, norit daugiau duo
nos? Pajieškokit ir surasit 
duonos korteles, — atsakė tar
nautoja, gudriai primerkusi 
akis.

Aš aiškinau, kad kortelės 
tikrai dingo ir kad mes jų jau 
visur jieškojome, kad man ir 
mamai vien valgyklos maisto 
permaža ir dvi savaites be duo
nos neišlaikysime. Tačiau ma
nęs niekas nesiklausė, o jei ir 
girdėjo ką kalbu, tai netikė
jo tuo, ką sakau.

Tarnautojai nusibodo mano 
išvedžiojimai ir ji tarė:

— Neaušinkite be reikalo 
burnos. Iš tų šiaudų nebus 
grūdų. Duonos talonų neduo
sime.

Kitais laikais parėjus na
mo būčiau apsiliejusi grau
džiausiomis ašaromis, bet ta
da mes nebeverkdavom.

Atsiminiau, kad senukai, 
kurie gyveno Pezmake ir ku
riems buvau pardavusi pas
kutinį laikroduką, dar buvo 
skolingi duonos kepalą. Ki
tą dieną išsiprašiau Jankaus
kienę, kad mane paleistų iš 
darbo porą valandų anksčiau, 
ir duoną parsinešiau. Jos už
teko keliom dienom. Turėjo 
užtekti. Kai suvalgėm tą duo
ną, vėl ėjau j kontorą ir vėl 
prašiau, kad išduotų duonai 
talonus. Deja, nieko nepešiau.

Visas Ustlochčimas žinojo 
mūsų nelaimę ir užjautė, bet 
niekas negalėjo padėti. Tik 
kai eidavau namo iš darbo pro 
valgyklą, ten dirbančios mo
terys išnešdavo man bulvių 
lupenų. Tas lupenas išsivir- 
davom, sugrūsdavom, iš tos 
aitrios košės sulipdydavom 
blynelius ir paskrudindavom 
ant plytos. Tai buvo mūsų duo
na. Nuo jos grauždavo skrandį.

Nuo tokio maisto mama dar 
labiau nusilpo, kojos sutino,- 
skųsdavosi, kad visą kūną 
skauda. Dabar ji visą dieną 
išgulėdavo lovoje, nes iš jos 
išlipti nebepajėgdavo.

Aš dar šiaip taip laikiausi. 
Pagaliau atėjo birželio pirmo
ji. Gavome naujas duonos kor
teles. Atrodė, kad iš didžio
sios bėdos išlindome. Net ma
mos akys sužibėjo viltimi.

Birželio antrą dieną ji pa
sijuto geriau ir kaip svei
kas žmogus suvalgė vakarienę, 
tačiau naktį negalėjo užmigti, 
be perstojo vartėsi lovoje, 
dejavo, skundėsi, kad visą kū
ną vėl labai skauda. Prieš ry
tą užsnūdo. Tokią aš ją pali
kau eidama į valgyklą. Ir grį
žus man iš valgyklos, ji gulė
jo rami, nors jau nebemiegojo.

Reikėjo žadinti Ramutį, su
ruošti jį į darželį ir, palydė
jus jį, eiti į darbą. Tačiau 
šiandien, pati nežinau kodėl, 
delsiau. Sėdėjau netoli ma
mos lovos ir kažko laukiau.

Nei iš šio, nei iš to, mama 
pasakė komių kalba:

— Lok, lok, vištam (ateik, 
ateik čia). Tą sakinį mes visi 
mokėjome.

Atsibudo Ramutis. Atsisėdo 
lovelėje, pažiūrėjo į senelę
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V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso studijų dienų technikinis štabas 
posėdžio metu. Iš kairės: pirm. Laima Beržinytė, Dana Lukavičiūtė, 
Gražina Ignaitytė, Danutė Valaitytė-Yaeger

Baltiečių išdavimas Švedijoje
Negirdėti Br. Kalninšo nuopelnai

Korespondentas A. Lember- 
gas "Tėviškės Žiburių” str. “Gė
dingas baltiečių išdavimas” 
(Nr. 15/1730, 1983.IV.14) plačiai 
aprašė švedų dienraščio "Da- 
gens Nyheter” pranešimą apie 
internuotų baltiečių gelbėji
mo pastangas latvių socialistų 
vado Bruno Kalninšo.

Beveik visi anų karo aukų 
veiklieji gynėjai yra jau kapuo
se. Dabar gi Bruno Kalninš gi
lioje senatvėje mėgina prisi
minti nebūtus nuopelnus bal
tiečių karių gelbėjime. Jo nuo
pelnai anuo audringu metu bu
vo nepastebėti ir baltiečiams, 
prisiglaudusiems Švedijoj, ne
žinomi.

Iš savo ilgų užrašų apie šį 
tragišką įvykį paminėsiu kelis 
reikšmingus faktus.

1945 m. gegužės 10-11 d.d. iš 
vad. Kuršių prietilčio atvyko 
į Gotlando salą 167 baltiečių 
kariai vokiškose uniformose. 
Gotlando apsaugos viršininkui 
jūrų kapitonui A. Johnsonui, 
dideliam Lietuvos draugui, 
esant kelionėje, jo pavaduoto
jas per kažkokį apsirikimą pa
siuntė visus 167 baltiečius į 
Lingeno kariškių internavimo 
stovyklą. Tas jauno karininko 
potvarkis buvo priešingas slap
toms generalinio štabo in
strukcijoms, pagal kurias VISI 
baltiečiai, uniformuoti ar ne- 
uniformuoti, turėjo būti laiko
mi “paprastais civiliais”. Grį
žęs į Gotlandą, jūrų kpt. A. 
Johnsonas nebegalėjo pakeisti 
savo pavaduotojo patvarkymo.

Internuotųjų tarpe buvo 10 
lietuvių — 7 karininkai, du 
puskarininkiai ir vienas ne
pilnametis kareivis. — 1945 m. 
lapkričio pradžioje 10 lietu
vių, 152 latviai ir 5 estai bu
vo perkelti į internavimo sto
vyklą Ronnestad, į pietus nuo 
Goteborgo. Tuo metu dar nebu
vo jokio įtarimo apie galimą 
karių išdavimą sovietams.

1945 m. lapkričio 9 dienos 
popietę man paskambino tele
fonu pažįstamas augštas gen. 
štabo karininkas ir pranešė, 
kad pagal slaptą praėjusios 
nakties ministerių kabineto 
nutarimą visi 167 kariai bus 
perduoti Sov. Sąjungai. Kari
ninkas pridūrė: “Jūs niekuo
met neišduosite šios informa
cijos šaltinio”.

Pritrenktas netikėtos žinios, 
telefonavau užsienio reikalų 
ministerijos patarėjui Svante 
Hellstedt. kurį artimai paži
nojau iš diplomatinės tarny
bos 1938-39 m. Taline, kur jis 
buvo Švedijos charge d’affai
res. S. Hellstedt, kiek susimai
šęs, patvirtino slaptą kabineto 
nutarimą ir pridėjo, kad užsie
nio reikalų ministerija įsak
miai prašiusi visus Stockhol- 
mo dienraščius to daug kam ži
nomo nutarimo neskelbti.

Kartu su rašytoju Ignu Šei
nium tuoj susisiekiau su ilga
mečiu Lietuvos bičiuliu ir de
šiniųjų partijos gen. sekreto
rium prof. Ellis Hoastad, kuris 
tuojau perdavė tą žinią vie- 

ir garsiai sušuko:
— Mamyte, mamyte, Buba 

miršta! (Savo senelę jis vadin
davo Buba).

Tuo pat metu išgirdau skau
dų beldimą į duris. Jose stovė
jo komendante ir šaukė:

—- Kodėl ne darbe? Juk jau 
aštunta valanda.

Žvilgterėjusi į geležinę lo
velę, kurioje gulėjo mama, 
staiga nutilo, minutėlę pasto
vėjo, apsisuko ir išėjo.

Iš komendantės veido supra
tau, kad mano mamos jau ne
bėra.

Mama mirė 1943 m. birželio 
3 dieną, eidama 64-sius me
tus, neišbuvus tremtyje nė 
pilnų dvejų metų. 

nam provincijos dienraščio 
vyr. redaktoriui. Baltiečių de
portavimo nutarimas lapkričio 
10 d. buvo provincijoj paskelb
tas didžiausiomis antraštė
mis, o sekantį rytą ta žinia bu
vo pakartota Stockholmo dien
raščiuose.

1945 m. lapkričio 12 d. kartu 
su Ig. Šeinium įteikiau memo
randumą, adresuotą užsienio 
reikalų ministeriui Gosta Un- 
dėn. Tame rašte mėginome įro
dyti, kad lietuviai kariai bu
vo priversti tarnauti užfrontė
je ir nebuvo SS vienetuose. 
Mūsų rašto dėka jaunametis 
kareivis Pranas Plaškys bu
vo iš internavimo paleistas.

Lapkričio 15 d. užsienio rei
kalų ministerijos politinis di
rektorius Gravstrom atsakė į 
mūsų memorandumą trumpai: 
internuoti baltiečiai tarnavę 
karinėse vokiečių eilėse, ir 
Švedijos vyriausybė negalinti 
pakeisti Sov. Sąjungai duoto 
pažado. — Paaiškėjo, kad karo 
metu veikusi koalicinė vyriau
sybė 1945 m. birželio 15 d. raš
tu, laikomu paslaptyje, buvo 
pažadėjusi išduoti sovietams 
karius, atbėgusius j Švediją 
iš rytų fronto vokiečių karinė
se uniformose.

Be minėto dešiniųjų partijos 
vado, į karių gelbėjimo akci
ją buvo įjungta visa eilė žymių 
švedų, jų tarpe valstybės se
nienų saugotojas S. Curman, 
prof. B. Nerman, dr. A. Schuck 
ir kaikurie žinomi, bet nebe- 
aktyvūs socialdemokratai (bu
vęs užsienio reikalų min. R. 
Sandler, teisės prof. V. Lund- 
stedt, rašytojas Ture Nerman). 
Per tiesioginius įtakingų šve
dų protestus, per spaudą ir ra
diją buvo sukelta masinė aud
ra, vadinta “folkstorm”, negir
dėta Švedijos istorijoje. Visų 
trijų universitetų teisės fakul
tetai įteikė socialistų vyriau
sybei plačiai motyvuotą petici
ją, pasirašytą visų teisės pro
fesorių, prieš baltiečių karių 
atidavimą sovietams.

Švedų socialistų vyriausybė, 
vadovaujama ministerio pir
mininko Per Albin Hansson ir 
užsienio reikalų min. Gosta 
Unden, atsakydama į dešinių
jų ir liberalų (vad. liaudies) 
partijų interpeliaciją, 1945 m. 
lapkričio 23 d. kategoriškai 
atsisakė pakeisti slaptąjį kabi
neto nutarimą.

Jeigu neseniai iš Vokietijos 
atsivežtas Bruno Kalninš (bu
vęs Stutthofo kone, stovyklo
je) ir buvo nuėjęs pas vieną ki
tą savo partietį su ministerio 
portfeliu, jo vizitai buvo ne
sėkmingi: VISI socialistų ka
bineto ministerial balsavo už 
baltiečių išdavimą.

Vladas Žilinskas, 
buv. Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorius ir pask. charge 

d’affaires Švedijoje

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

rm num »m
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@> PAVERGTOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
RUOŠIAMASI VASARAI

Pasikalbėjimu šia tema su Pa
langos vykdomojo komiteto 
pirm. D. Puodžiumi gegužės 9 d. 
laidoje paskelbė “Tiesos" ko
respondentas G. Pilaitis. Daug 
žalos Lietuvos pajūriui nuo Klai
pėdos iki Šventosios padarė 1983 
m. pradžioje praūžusi uragani
nė vėtra. Bangos išplovė apie 
1,2 milijono kubinių metrų są
našų, atvėrė durpynus Kunigiš
kių paplūdimyje, vėtros nusiau
bė kopas. Melioratoriai tvirti
na 10 km ilgio pajūrio juostą, 
miškininkai žolėmis ir karklų 
gyvašakėmis apželdina 37 hekta
rų plotą. Šventojoje jau atnau
jintas tiltas. Vasarotojų Palan
goje laukia gydomasis baseinas, 
kuriam pašildytas vanduo bus 
gautas vamzdžiais iš Baltijos 
jūros. Bus atidarytas ir pirma
sis baleologinių gydyklų sky
rius. kuriame poilsiautojais ga
lės naudotis elektropurvo pro
cedūromis. Baseinas ir baleolo- 
ginė gydykla veiks ištisus metus. 
Būdavo skundžiamasi, kad pa
plūdimiuose bendros kalbos ne
suranda ramybės šalininkai ir 
tinklinio mėgėjai. Tuos nesu
tarimus turėtų sumažinti įreng
tos šešios aktyvaus poilsio aikš
telės.

DAUG VASAROTOJU
Esą buvo apskaičiuota, kad 

sezono įkarštyje centrine Vy
tauto gatve per valandą perei
na 10.000 žmonių. Joje šiemet 
bus suvaržytas autotransporto 
eismas, o ateityje ji taps pės
čiųjų valda. Iš pajūrio į Palan
gos centrą vedanti Jūratės gat
vė jau yra paversta pėsčiųjų zo
na. Pagrindinėse gatvėse prapla
tinti šaligatviai, apželdinti gė
lynais, kalnapušėms, juose pa
statyta suoliukų. Automobiliams 
statyti aikštelės vis dar nepa
tenkina poreikių, nes automo
biliais Palangon atvyksta kelio
lika tūkstančių žmonių. D. Puo
džius nusiskundžia, kad tų aikš
telių būtų galima įrengti dau
giau, bet trūksta medžiagų, ypač 
metalo aptvarams. Naujam vasa
ros sezonui atnaujintos preky
bos įstaigos, užkandinės, pavil
jonai, kapitališkai pertvarky
tas “Birutės" restoranas. Prie 
pietų stalo Palangos valgyklo
se vienu metū galės susėsti 7,5 
tūkstančio poilsiautojų. Šią va- 

■ sąrą jie gatvėse bus geriau aprū
pinami ledais, sumuštiniais, gai
vinančiais gėrimais, bus parda
vinėjamos ir pramoninės pre
kės. Rąžės krantinė pertvarko
ma, valomas upelis. Šventojo
je pastatytas vandentiekio bokš
tas, Kunigiškių paplūdimyje 
įrengta nauja gelbėjimo stotis.

KANALAS JĖGAINEI
Atominei elektros jėgainiai 

Ignalinoje jau nutiestas dirb
tinę upę primenantis 200 metrų 
ilgio kanalas iš Drūkšių ežero. 
Tiesėjams teko iškasti 340.000 
kubinių metrų žemės, sutvirtin
ti ir išbetonuoti kanalo šlaitus, 
kurių bendras plotas — 18.500 
kv. metrų. Drūkšių ežero van
duo, pasiekęs atominės jėgainės 
siurblius, bus įtrauktas į jos vi
dų, vėsins jėgainės įrenginius ir 
vėl grįš ežeran. Šis procesas pa
keis Drūkšių ežero šilumos ba
lansą. Ekologines problemas

LIETUVĄ kartu!!!
1O DIENŲ LIETUVOJE!

siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20
13 DIENŲ

Gegužė-^' 
19

C^Yzės 26
Birželio 23 

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų
« * * 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
* Nuperkame automobilius bei kitus daiktus giminėms 

Lietuvoje
* Nuperkame kooperatinius butus
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
Įstaigos savininkai Vytas Ir Audronė Slmlnkevlčial 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

sprendžia Lietuvos Mokslų Aka
demijos specialistai. Esą eže
ran teks įleisti dumbliais min
tančių žuvų. pvz. baltųjų amūrų. 
Kanalu atplaukęs Drūkšių ežero 
vanduo betgi neturės jokio ry
šio su pačiu atominiu reaktoriu
mi. Šilumos nešėju jame bus 
specialiai išvalytas kitas van
duo, cirkuliuojantis uždaru cik
lu, niekur nenutekėdamas.

PARODU RŪMAI
Pirmųjų lankytojų susilaukė 

naujieji Klaipėdos parodų rū
mai senamiestyje. Jiems panau
dotas senas pastatas, atnaujin
tas pagal Nijolės ir Vytauto Zu
bovų projektą. Parodų rūmai 
turi administracinį skyrių, jau
kų vestibiulį, fondų saugyklą, 
patogias sales dailininkų, liau
dies meistrų, fotomenininkų kū
rinių parodoms.

DU MILIJONAI ŽIŪROVŲ
Vilniaus operos ir baleto teat

ras savo naujuose rūmuose per 
devynerius metus susilaukė 
dviejų milijonų žiūrovų. Antrą
jį milijoną balandžio 13 d. už
baigė tos dienos vakarą į baleto 
spektaklį atvykusi Vilniaus pe
dagoginio instituto IV kurso 
studentė Dalia Čičinskaitė. Ji 
buvo apjuosta tautine juosta, 
gavo atminimo dovanėlę, teatro 
garbės nario pažymėjimą, kuris 
jai leis nemokamai lankyti vi
sus spektaklius. Teatro direkto
rius V. Noreika džiaugiasi gau
siais operos ir baleto mylėto
jais. Pasak jo, didesnę žiūrovų 
dalį sudaro jaunimas ir kaimo 
atstovai. Esą gražia tradicija 
tapo teatre rengiamos rajonų 
dienos, abiturientams skirti 
spektakliai.

GATVIŲ PAVADINIMAI
Kolchozų gyvenvietės Pasva

lio rajone jau turi nemažai gra
žiai sutvarkytų ir net asfaltuo
tų gatvių. Tų gatvių pavadini
mus dažnai pasirenka patys kol- 
chozininkai, o juos patvirtina 
vykdomasis apylinkės komite
tas. Daug gatvių pavadinama se
nų kaimų — Kiemelių, Girniūnų, 
Papyvesių, kitos — Tilto, Sodų, 
Ąžuolų ir kitokiais vardais. At
rodo, pasvaliečiai nori įamžin
ti kolchozų sunaikintus senuo
sius kaimus.

VALKATAUJANTYS ŠUNYS
P. Ambroževičius "Valstie

čių Laikraščio” 35 nr. aptaria 
valkataujančių šunų problemas 
kaimuose, ūkiuose ir miesteliuo
se. Kaikuriuos šunis atveža ir 
likimo valiai paleidžia jais no
rintys atsikratyti šeimininkai. 
Kiti priklauso vietiniams gyven
tojams, išleisti “pasišuneliau- 
ti”. Teisinamasi, kad tie šunys 
maži, kad jie niekam blogo neda
ro. O būna atvejų, kai jie užpuo
la žmogų, kai dėl jų tėvams ten
ka lydėti savo vaikus į mokyklas. 
Gyventojai susilaukia perspėji
mo ar 25 rublių baudos už piktžo
lėtus sodybinius savo sklypus ar 
visuomeninių pasėlių nugany
mą. Griežtos bausmės numaty
tos ir už netinkamą šunų laiky
mą, bet jos retai taikomos. Me
džiotojai yra įpareigoti naikin
ti valkataujančius šunis, bet 
šis potvarkis esąs neveiksmin-
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AKTYVAI PER 16 MILIJONŲ DOLERIŲ

Hamiltono lietuvių pensininkų rūmų projektas, paruoštas architekto A. ŠVEDO Nuotr. J. Miltenio

Lietuviškas “Rambynas” Kanadoje
Pensininkų namai jau statomi Hamiltone

L.SKRIPKUTĖ

Pravažiavus Hamiltono Mc
Master universitetą, kur Main 
West pasisuka į Ancasterj, de
šinėje kelio pusėje iš tolo ma
tosi didelė lenta su lietuvišku 
įrašu “Rambynas”. Gal ne vie
nas pravažiuojantis kanadietis 
spėlioja to žodžio reikšmę. Tai 
busimieji Hamiltono lietuvių 
pensininkų namai. Nors Ha
miltono Lietuvių Pensininkų 
Klubas “Rambynas” mažas 
skaičiais, bet didelis dva
sia ir darbais. Tai jie įrodė 
pradėdami per pusantro mili
jono dolerių vertės projektą.

Prieš šešerius metus pasė
tas grūdas nesupuvo — dar 
šiais metais prieš Kalėdas tu
rėtų išaugti į galingą lietu
višką ąžuolą. Tai neįvyko per 
naktį. Buvo daug kliūčių, pa
keitimų, kurie pareikalavo 
daug darbo.

Nelengva gauti iš valdžios 
paskolą, kurią finansuoja “Ca
nada Mortgage and Housing 
Corporation”. Bet ryžto dva
sia, pasiaukojimas ir noras 
turėti savus lietuviškus na
mus nugalėjo visas kliūtis.

Tam dideliam projektui įvyk
dyti reikėjo talkininkų. Suda
rytas statybos komitetas: pirm. 
L. Skripkutė, vicepirm. A. Pa
tamsis, sekr. A. Jankūnas, (ižd. 
K. Meškauskas dėl nesveika
tos pasitraukė) dabartinis ižd. 
R. Sakalas, finansinis patarė
jas B. Kronas, statybos pata
rėjas A. Šilinskis. Turėjome 
teisinį patarėją J. Judd (Juo
dis), kuris irgi vėliau pasitrau
kė. Dabartinis teisinis pata
rėjas yra jaunas lietuvis ad
vokatas J. Chrolavičius, ku
ris tvarko visus teisinius rei
kalus susietus su statyba. Pir
masis architekto V. Banelio iš 
Toronto projektas nepraėjo 
dėl perbrangaus sklypo. Staty
bos reikalas laikinai sustojo. 
Tik po dvejų metų, pasikeitus 
pareigūnams ir reikalavi
mams, reikalas vėl pajudėjo 
ir jau statybų darbai eina pir
myn.

“Rambynas” statomas labai 
gražioje vietoje. Toli palieka 
didžiųjų plieno fabrikų dul
kės ir kvapai. Aplink žaliuoja 
medžiai ir paukščių balsai pri
mena tėviškės laukus. Pakriau
šėje linksmai čiurlena upelis. 
Antroje kelio pusėje gražiai 
prižiūrimos kapinaitės. Nesi
mato čia daug antkapių, todėl 
panašu į parką, kur norintieji 
galės pasivaikščioti. Susisie
kimas labai patogus. Autobu
so stotis prie namų. Vienas 
autobusas per 5 min. nuveš 
iki lietuvių šventovės arba 
iki miesto centro.

“Rambynas” bus Hamiltono 
lietuvių pasididžiavimas. Jau
no, gabaus lietuvio architek
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santaupas............................73/<%
kasdienines palūkanas 
už santaupas..........................7%
term. Indėlius 1 m............... 9'/s%
term. Indėlius 3 m.................10%
reg. pensijų fondo............. 9'/a%
90 dienų Indėlius................9</<%
(minimum $5.000) 

to A. Švedo projektas, manau, 
patenkins lietuvių reikalavi
mus. Penkių augštų pastatas 
turės 50 butų — dviejų ir vie
no miegamojo. Visi turės atski
rus balkonus. Nemaža salė ir 
virtuvė bendriems parengi
mams.

Svarbus klausimas — butų 
kainos. Dviejų miegamųjų kai
na — nuo $415 iki $450, vieno 
miegamojo — nuo $340 iki $350 
mėnesiui. Butai įvairiai išdės
tyti, todėl kainos truputį skir
tingos. Bet lietuvių pensinin
kų namų butai didesni negu 
valdiškų. Jeigu kainos kaikam 
atrodytų augštos, nenusigąs
kite. Kurie turi nedaug san
taupų arba didelių pensijų

Hamilton, Ontario
KLB ŠALPOS FONDO Hamil

tono skyriui vykdant 1982 metų 
vajų įvyko nemažai klaidų ir buvo 
praleistas vienas sąrašas, kurio 
pavardes skelbiame dabar.

Po $10 aukojo: O. Stasiulis, J. 
Klypas; po $5: P. Gužas, V. Kezys, 
A. Sarpalius, A. Godelis. Mrs. O. 
Šarūnas, J. Kažukauskas, J. Sa
kalauskas, L. Bučinskas, C. Tiške
vičius, P. Žulys, L. Borusas, K. Mik
šys, Miss O. Mikšys; $3: C. Choro- 
manskis.

Už įvykusią klaidą labai atsi
prašome ir nuoširdžiai dėkojame 
už aukas. KLB Šalpos Fondo

Hamiltono skyrius

London, Ontario
PRANAS IR DANUTĖ JUDIC

KAI padovanojo Šiluvos Marijos 
parapijai didelius elektrinius 
vargonus. Dabar parapija turi dve
jus vargonus — šventovėje ir sa
lėje.

KUN. IGNAS MIKALAUSKAS 
yra išvykęs į Kennebunkportą — 
centrinį pranciškonų vienuolyną 
atlikti metinių rekolekcijų. Grįš 
birželio 11, šeštadienį.

PENSININKŲ KLUBO NARIŲ 
susirinkimas — birželio 16, ket
virtadienį. 4 v.p.p., parapijos sa
lėje.

SPORTO KLUBAS “TAURAS” 
yra tvirtai susiorganizavęs. Turi 
dvi komandas — vyresniųjų ir 
jaunių. Daug rūpesčio ir širdies 
įdeda E. Daniliūnas. Šiuo metu 
reiškiasi tik krepšinyje. Koresp.

“TAURAS" PIRMENYBĖSE. 
Jaunių krepšinio pirmenybėse 
Hamiltone gegužės 28 d. dalyva
vo ir Londono “Tauras". Vos ke
lias rungtynes turėjusi Londono 
komanda negalėjo prilygti paty
rusioms didžiųjų apylinkių krep
šininkams ir turėjo pasitenkti pra
laimėjimu. Pirmas rungtynes 
prieš “Vytį" pralaimėjo 50:72, o 
antras, prieš “Kovą” 47:64. Pir
mose rungtynėse Londonui taškų 
iškovojo: P. Šicas 18, F. Šicas 15, 
F. RušinskasG, R. Dragūnevičius 5, 
R. Vilembrektas 4, R, Švilpa 2. 
Antrose rungtynėse: R. Dragūne
vičius 14, F. Šicas 13, P. Šicas 10, 
R. Vilembrektas 4, F. Rušinskas 
4, R. Švilpa 2. Be paminėtų dar 
žaidė D. Pocius.

IMAME UŽ:
neklln. turto pask............... 11%
asmenines paskolas.....13'/2%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $10.000. 

iš darboviečių, kainos bus su
mažintos pagal pajėgumą mo
kėti. Net ir tie, kurie turi 
pajamų iki $800 į mėnesį, ga
lės gauti nuolaidą.

Norintieji gauti nuolaidas, 
turės užpildyti formas angliš
kai, nurodydami finansinį sto
vį. Tam darbui komitetas jieš- 
ko dalinei tarnybai studento 
ar studentės, mokančio lietu
vių ir anglų kalbas.

Namo priežiūrai bus sam
domas nagingas asmuo arba 
vedusių pora. Suinteresuoti 
tais darbais ir norintieji ap
sigyventi “Rambyne” prašomi 
kreiptis į A. Jankūną, 103 Aca
demy Ave., Ancaster, Ont. L9G 
2Y2. Tel. 648-3428.

SUMAINĖ ŽIEDUS. Š.m. gegu
žės 14 d. Šv. Luko koplyčioje su
mainė žiedus Peter Adams su Da
nute Švilpsite. Vestuvinis poky
lis įvyko “Park Lane” viešbutyje, 
dalyvaujant giminėms ir artimiau- 
siems draugams. Oficialiojoje da
lyje buvo gausu kalbų, sveikinimų 
ir... “ilgiausių metų". Linksmo
joje dalyje vyravo tikrai puiki nuo
taika.

Danutės asmenyje Londonas ti
kėjosi sulaukti operos žvaigždės. 
Ji turėjo visus reikiamus tai profe
sijai duomenis, tačiau nesiryžo 
sunkiai dainininkės karjerai. Ji 
dainuoja "Pašvaistės” chore, dai
navo ir anksčiau veikusiuose cho
ruose, kvintetuose bei kvartetuo
se. Nekartą Londone, o kaikurie ir 
Toronte turėjo progos gėrėtis gra
žaus soprano solo dainomis bei 
giesmėmis, bet... tai tik aguo
nos grūdas, lyginant su tuo, ką ji 
galėjo pasiekti. Dabar ji gal turės 
progos giedoti ne tik Schuberto 
"Avė Maria", bet ir jo ... lopšinę.

ANTRA GERA PAMOKA! “Tau 
ro" krepšininkai trečias rungtynes 
žaidė Toronte. “Vytis” norėjo ati
taisyti savo markę, ir tai jiems pa
vyko. Pirmą sykį Londone jie “Tau
rui” pralaimėjo keliais taškais, o 
šį kartą panašiu santykiu laimėjo.

Tačiau geresnę pamoką Londo
nas gavo ketvirtose rungtynėse 
iš Hamiltono “Kovo" vyrų gegužės 
15 d. Londone. Pradžioje Londo
nas turėjo 11 taškų persvarą, bet 
koviečiams išsijudinus, santykis 
pradėjo krypti Londono nenau
dai. “Tauro" vyrai pradėjo karš
čiuotis, ir jiems pradėjo dar la
biau nesisekti. Londonui taškų 
iškovojo: D. Šicas 11, E. Andriu
kaitis 10, G. Pocius 9, J. Butkus 6, 
J. Brikmanis 6, F. Šicas 4, P. Šicas 
2, P. Jocius 2 (jis žaidė trumpą lai
ką — tvarkė komandą), A. Rusevi- 
čius 1. Be to, dar žaidė Ciparis.

“Kovo” vyrai stebino visus savo 
nepaprastu patvarumu. Vienam 
automobiliui neatvykus, atvyku
sieji vistiek rizikavo žaisti. Ir jų 
buvo tik... penki! Tikėtasi, kad 
jie, neturėdami nė vieno pakaita
lo, pavargs. Jie ne tik gerai išsi
laikė per visas rungtynes tik su 
viena oficialia pertrauka (tarp 
puslaikių), bet net sugebėjo ir 
laimėti: pirmą puslaikį 32:26, o 
rungtynes 65:51. Jei visa koman
da būtų atvykusi, Londonui būtų 
buvusi dar liūdnesnė pasekmė. 
Taigi "Kovas" užtarnautai yra 1982 
m. Šiaurės-Amerikos B klasės 
meisteris! D. E.

Rodney, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėji

mas, rengiamas KLB Rodney apy
linkės valdybos, įvyks birželio 
19, sekmadienį, lietuvių klubo pa
talpose. Paskaita —- kun. I. Mika
lausko. Pradžia 3 v.p.p.

Rodney ir West Lome apylinkių 
lietuviams pamaldos tą patį sek
madienį — 2 v.p.p. St. Mary’s šven
tovėje. m.i.

Vancouver, B. C.
VANKUVERIO APYLINKĖS 

LIETUVIŲ AUKOS TAUTOS FON
DUI. $30: A. Kontautas, A. K. Smil
giai; $25: A. S. Kenstavičius, J. Sa
kalauskas; $20. A. Goronson, J. Ma
cijauskas, P. Yukna; $10: M. Artis, 
C. Demunto, O. Macijauskienė, E. 
Gumbelis, E. Lukas, V. Meškinis, 
P. Skučas, V. Skabeikis, A. Šmitie
nė, S. Rogus; $5: O. Bogdanski, J. 
Ceporius, P. Dainius, M. Kokoi, V. 
Maleris, H. Tumaitis, X; $4: J. 
Venckus; $2: A. Kaulius.

Tautos Fondo atstovybė Kanado
je reiškia nuoširdžią padėką auko
tojams ir įgaliotiniui A. Smilgiui.

JA Valstybės
Devintasis Tautos Fondo atsto

vų suvažiavimas gegužės 7 d. 
įvyko Niujorke, Kultūros Židiny
je. Išklausius TF tarybos, valdy
bos ir VLIKo pranešimus, buvo 
renkama naujoji TF taryba. Jon 
išrinkti kandidatai, gavę dau
giausia balsų: J. Bobelis — 2.033, 
J. Giedraitis — 2.027, A. Jana- 
čienė — 2.026, J. Valaitis — 2.023, 
L. Grinius — 2.020, A. Speraus- 
kas — 2.015, I. Banaitienė — 
2.001, A. Firavičius — 1.957, A. 
Vakselis — 1.817, M. Noreikienė 
— 1.804, J. Petrulis — 1.787, Ch. 
Vilnis —1.666. Tarybos posėdyje 
jos pirmininku buvo perrinktas 
Aleksandras Vakselis. Naujoji 
taryba valdybos pirmininko pa
reigoms patvirtino Juozą Gied
raitį, vadovavusį 1982 m. suda
rytai valdybai. Pastarasis pra
nešė, kad ir šiems metams palie
kama ta pati valdyba. Suvažia
vime paaiškėjo, kad Lietuvos 
Laisvės Iždas 1982 m. sausio 1 
d. turėjo $49.000, o metus užbai
gė su $119.000 kapitalu. Iždo ka
pitalas yra skirtas nepriklauso
mai Lietuvai, o palūkanos bus 
panaudotos VLIKo veiklai atei
tyje užtikrinti.

Visuotinis Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos skyrių atsto
vų ir pavienių veikėjų suvažia
vimas, susietas su Pasaulio Lie
tuvių Dienomis, įvyks liepos 2 
d., 12 v., Čikagoje, “Dainos”
svetainės salėje, 2656 West 71st 
St. Numatomas darbo posėdis, 
pietūs ir šeimyniškas pasisve
čiavimas. Informacijas teikia 
Vanda Gasperienė, 2243 West 
71st St., Chicago, IL 60636, USA. 
Tel. (312) 436-4393. Kviečiami 
ir laukiami visi Vilniaus kraš
to lietuviai, dalyvaujantys Pa
saulio Lietuvių Dienose.

A. a. inž. Petras Gurinas, 53 me
tų amžiaus, mirė Čikagoje gogu-- 
žės 4 d. Po gedulinių Mišių Ma
rijos Gimimo šventovėje, palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Pamaldas laikė kan. V. Zaka
rauskas. giedojo sol. J. Vazne- 
lis, vargonavo A. Kalvaitis. Ve
lionis Amerikon atvyko su tėvais 
po II D. karo. Buvo žynius elek
tronikos specialistas inžinie
rius. Amerikoje išgyveno 32 me
tus. Jo liūdi žmona Nijolė, sū
nus Paulius,pievai Jadvyga ir 
Aleksapdrasjiei^ giminės Lietu
voje. ® '

Architektas Jonas Mulokas 
mirė 1983 m. gegužės 31 d. Los 
Angeles mieste. Palaidotas bir
želio 4 d. Forest Lawn kapinė
se lietuvių skyriuje iš Šv. Kazi
miero šventovės. Liko sūnūs — 
Rimas su žmona Rūta, Dainius 
su žmona Loreta, keturi vaikai
čiai, o Lietuvoje — vienas bro
lis ir dvi seserys. Velionis gimė 
1907 m. gruodžio 18 d. Rokiškio 
aps., Juodupės vis., Vėštagerk- 
lių k.

Brazilija
Gerojo Ganytojo ligoninėje, 

Rondonia valstijoje, Guajara- 
Mirim mieste, 1983.IV.19 buvo 
nužudytas chirurgas Ildair Mu- 
nin. Vienas įtariamas žmogžu
dyste suimtas, kitas pabėgo, 
spėjama, Bolivijon. Brazilijos 
spauda ir televizija apie tai 
plačiai informavo, pažymėda- 
mos, kad ligoninės įsteigėjas 
ir direktorius yra lietuvis kuni
gas Aleksandras Bendoraitis. 
Teismo įsakymu suimtas ir jis. 
Policija tiria įvykį.

Argentina
Argentinos Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga yra išleidusi redakci
nio komiteto paruoštą 88 psl. 
“Ispanų-lietuvių kalbų žodyną”. 
Leidėjai prašo talkos žodyno 
platinime. JAV doleriais Š. Ame
rikoje, Europoje ir Australijoje 
jis kainuos $4, P. Amerikoje — 
$3. Dalį užsisakytų egzemplio
rių būtų galima pasiųsti paštu, 
o likutį galima būtų nuvežti į 
lietuvių jaunimo kongresą JAV 
ir Kanadoje. Tada su žodyno už- 
sisakytojais galėtų atsiskaityti 
kongrese dalyvausianti Argen
tinos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirm. Graciela Morkūnaitė. 
Užsakymus priima bei informa
cijas teikia pirm. G. Morkūnai
tė, Montiel 5737, 1439 Buenos 
Aires, Argentina.

Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje, Buenos Aires mies
te įrengiantis maudymosi basei
ną, buvo susidūręs su finansi
nėmis problemomis. Netikėtos 
talkos SLA valdyba susilaukė 
iš buvusios “Vyčių” organizaci
jos. Ją maždaug prieš 50 metų 
įsteigė kun. S. Saplys ir kun. V. 
Raitelis, remdamiesi JAV vei
kiančiais Lietuvos vyčiais. Bu
vo sudaryta Lietuvos vyčių kuo
pa Argentinoje, sutelkusi apie 
150 lietuvių jaunuolių. Vėliau, 
jaunimo skaičiui mažėjant, kuo
pos veikla nutrūko. Kuopos va

dovybė betgi buvo nupirkusi du 
žemės sklypus Monte Grande 
vietovėje, kurie dabar nėra rei
kalingi. Paskutinioji kuopos 
valdyba — pirm. J. Dveikis, vice
pirm. A. Mikučionis, sekr. A. 
Mikučionytė, ižd. P. Barišauskas 
ir narys J. Uždavinys tuos skly
pus nutarė padovanoti SLA or
ganizacijai, kurios valdyba su 
pirm. H. Levanavičium įrengia 
maudymosi baseiną lietuvių 
jaunimui. Tie sklypai bus par
duoti, gauti pinigai padės už
baigti baseino įrengimą, kuris 
pastaruoju metu buvo sustabdy
tas.

Australija
Melburno Lietuvių Klubas spe

ciali j pobūviu atšventė veiklos 
25 metų sukaktį. Jos betgi nesu
laukė buvusieji pirmininkai — 
J. Kuncaitis, A. Mikaila, A. Joku- 
bauskas, K. Baltokas, A. Vingis 
ir J. Valys. Klubo šventė sutrau
kė apie 200 dalyvių. Jų eilėse bu
vo ALB Melburno apylinkės 
pirm. dr. J. Kunca, kapelionas 
kun. P. Vaseris, Lietuvių Kata
likų Federacijos pirm. V. Čižaus- 
kas. Klubo pirm. J. Petrašiūnas 
supažindino su atliktais dar
bais. Melburno Lietuvių Klubui, 
sulaukusiam 25 metų amžiaus, 
visi sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
išgėrė taures šampano. Dalyvius 
pasveikino ir jiems padėkojo ML 
Klubo valdybos sekr. P. Kabaila.

Motinos Dienos iškilmes Syd- 
nėjaus lietuviai pradėjo pamal
domis Lidcombės šventovėje, 
dalyvaujant tautiniais drabu
žiais pasipuošusiems savaitga
lio mokyklos mokiniams, gegu
žės 8 d. rytą. Mišias už gyvas ir 
mirusias motinas mons. P. But
kus koncelebravo su svečiu kun. 
dr. A. Savicku, pasakiusiu šiai 
progai skirtą pamokslą. Aukas 
atnešė ir maldas skaitė moki
niai. Motinos Dienos minėjimą 
parapijos salėje pradėjo litua
nistinės mokyklos globėjas 
mons. P. Butkus, trumpą paskai
tėlę skaitė ateitininkė L. Šar- 
kauskaitė. Dainų, šokių ir dekla
macijų programėlę atliko jau
nieji mokiniai, paruošti J. Šli- 
terienės ir Jūratės Fraser.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube Mo

tinos Dienos minėjimą šio mies
to ir apylinkių lietuviams gegu
žės 8 d. surengė skautai. Prie 
stalo buvo pastatyta tuščia gė
lėmis papuošta kėdė, simboliš
kai skirta motinai Lietuvai, ku
rios vaikai yra visi lietuviai. Bu
vo padėtos lietuvišku kaspinu 
apjuostos žalios šakos, uždegtos 
trys lietuviškų spalvų žvakutės. 
Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo s. A. Jakimavičius, daly
vius paprašęs tylos minute pa
gerbti mirusias motinas. Pa
skaitininkas H. Vaineikis nu
švietė motinų meilę savo vai
kams, jų džiaugsmus ir rūpes
čius sunkiame mūsų tautos ke
lyje. Paskaita pakartota ir anglų 
kalba. Motinoms skirtus eilė
raščius deklamavo I. Gerdžiū- 
nienė ir M. Miliauskienė. Skau
tai pardavinėjo gėles motinoms 
papuošti. Už jas surinkti 8 sva
rai bus panaudoti skautiškai 
veiklai.

A. a. Magdalena Kalėdienė, 
89 metų amžiaus, mirė Londo
ne balandžio 29 d. Velionė bu
vo gimusi Kauno priemiestyje 
Aleksote, Britanijon atvykusi 
1911 m. Liko sūnus Juozas, duk
ros Petronėlė Kalėdaitė ir Ma
rija Kazlauskienė.

Prancūzija
Zigmas Banevičius, mimikos 

aktorius, gegužės 14 d. dalyvavo 
Britanijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Londone surengtame mu
zikos ir pantomimos vakare. Mu
zikinę dalį atliko pianistė Ra
minta Lampsatytė-Kollars, atvy
kusi iš V. Vokietijos. Vakaro 
pelnas buvo skirtas jaunimo 
kongreso fondui.

Vokietija
Rašytojas R. Spalis-Giedraitis 

mirė Hamburge 1980 m. gegužės 
14 d., atvykęs gydytis iš Britani
jos. Jį pakirto vėžio liga. Ham
burgo lietuviai jo kūną palydė
jo į Ohlsdorfo kapinių kremato
riumą. Urna su pelenais dabar 
yra palaidota tautinėse lietu
vių kapinėse Čikagoje. R. Spa
lio mirties metinių minėjimą 
kasmet surengia Hmburgan at
vykusi jo našlė Angelė Giedrai
tienė. Trečiosios mirties meti
nės buvo prisimintos gegužės 
13 d. vakarą. Gedulines Mišias 
už velionį Hamburgo Lietuvių 
Centro koplyčioje laikė kun. V. 
Šarka, pamokslą skyręs jo gyve
nimui ir kūrybai. Po pamaldų 
buvo surengta arbatėlė su už
kandžiais Lietuvių Centre. Kal
bomis prisimintas velionis ra
šytojas.



AfA 
LEONUI JUODIKIUI

mirus,
, jo broliui JURGIUI JUODIKIUI ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užjuojautą -

Medžiotojų ir Žūklautojų
Klubas "Tauras"

Auka ant tėvynės aukuro
A.a. J. R. Simanavičiaus gyvenimo ir veiklos apžvalga

j. VARČIUS

AfA 
LEONUI JUODIKIUI 

Čikagoje mirus,
jo brolį JURGI visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Sofija Tumosienė
ir vaikai

AfA 
FELICIJUI PREKERIUI 

mirus,
jo žmoną STASĘ, dukras — MILDĄ ir DALIĄ su šeimo
mis skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Stefa, Juozas, Ada ir Algis Jagėlos

AfA
EDMUNDUI KOVALSKIUI

mirus, jo seserim — ALDONAI KĖŽINAITIENEI, 
DANUTEI BAJORINIENEI, IRENAI ZALAGĖNIENEI 
ir ELENAI MATULEVIČIENEI (Lenkijoje) su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -,

Kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai 
Uršulė Bleizgienė

AfA 
EDMUNDUI KOVALSKIUI

staigiai mirus Niujorke,
seseris — ALDONĄ KĖŽINAITIENĘ, DANUTĘ 
BAJORINIENĘ ir IRENĄ ZALAGĖNIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime -

Aldona ir Antanas Laugaliai
Danutė ir Pranas Juškevičiai 
Liuda ir Jurgis Stungevičiai

AfA 
EDMUNDUI KOVALSKIUI 

netikėtai mirus Amerikoje,
seserims — ALDONAI, DANAI, IRENAI ir jų šeimoms 

reiškiame gilią bei nuoširdžią užuojautą -
R. V. Bartninkai H. K. Norkai
M. A. Garkūnai R. j. Pieiniai

P. M. Šiūliai

AfA
ALFONSUI MICKEVIČIUI

mirus,
jo sūnui KĘSTUČIUI, dukrai LAIMAI, sesei JUOZAPI- 
NAI TAMULĖNIENEI su šeima Kanadoje, mirusios 
sesers dukrai ALDONAI KUTKIENEI su šeima Kana

doje ir seseriai Lenkijoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime -

M. Izokaitienė O. M. Kuzavai
A. A. Zinaičiai S. K. Stankevičiai

M. A. Čepukai

PADĖKA
1983 m. balandžio 17 dieną mirė mūsų 

mylimas vyras, tėvas ir senelis
a. a. AUGUSTINAS BARTININKAITIS

Nuoširdus ačiū dr. A. Valadkai, dr. Metzler ir ki
tiems, kurie stengėsi gelbėti jo gyvybę.

Gili mūsų padėka klebonui kunigui Augustinui 
Simanavičiui, OFM, bei kitiems kunigams pranciško
nams, Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. J. 
Staškui už įspūdingas gedulines Mišias šventovėje.

Nuoširdus ačiū sol. L. Marcinkutei už giesmes Mi
šių metu. Dėkojame visiems už gausias šv. Mišias ir 
puikias gėles. Taip pat tariame nuoširdų ačiū karsto ne
šėjams, o visiems kitiems — už velionies palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Nuliūdę:
žmona Vanda, duktė Birutė, 
vaikaitis Antanas, svainė M. Žemaitienė 
ir kiti giminės

Būna staigių mirčių, kurios 
sujaudina ne tik vietinės lie
tuvių bendruomenės narius, 
bet ir paliečia viso pasaulio 
išeiviją. Tai mūsų žymiųjų 
veikėjų, rašytojų, kultūrinin
kų staigus išvykimas į amžiną 
poilsį. Jų pasitraukimas palie
ka išeivijos visuomenėje neti
kėtai atsiradusią spragą, tuš
tumą, kurią svetimo krašto są
lygose sunku užpildyti. Tokią 
didelę tuštumą Toronto lietu
vių bendruomenėje paliko a.a. 
Jonas-Robertas Simanavičius, 
neatlaikęs širdies smūgio sa
vo namuose 1983 m. gegužės 19, 
ketvirtadienio vėlyvą vakarą, 
ir staiga miręs ant savo žmo
nos ir sūnaus rankų. Staigi šio 
žymaus veikėjo mirtis sujaudi
no visą lietuvišką pasaulio 
išeiviją, nes velionis buvo ži
nomas lietuvių visuomeninėje, 
kultūrinėje ir politinėje veik
loje.

Biografinės žinios
J. R. Simanavičius gimė 1917 

m. balandžio 17 d. Šilsodžių 
kaime, Gražiškių vis., Vilkaviš
kio aps., pasiturinčio Suvalki
jos ūkininko šeimoje. Jo tėvai 
Jonas Simanavičius ir Petronė
lė Antanavičiūtė užaugino bei 
išmokslino dvi dukras ir aštuo
nis sūnus. Motina mirė 1942 m. 
Lietuvoje, tėvas — 1952 m. Niu
jorke.

Velionis mokėsi Šilsodžių 
pradžios mokykloje ir 1930 m. 
įstojo į Marijampolės marijo
nų gimnaziją, kurią baigė 1938 
m. Marijonų gimnazija buvo 
įsteigta ir veikė nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Ją tuo- 
j3ū3ikvidavo 1940 m. komunis
tų valdžia. Tai buvo klasikinė 
berniukų gimnazija, turėjusi 
per 200 mokinių. Jų dauguma 
gyveno marijonų vienuolyno 
tvarkomame bendrabutyje. 
Mokiniai buvo auklėjami ka
talikiškoje disciplinoje, tu
rėjo laikytis nustatytos tvar
kos, dalyvauti kasdien rytinė
se ir vakarinėse pamaldose. 
Po pamokų laikas buvo suskirs
tytas į laisvalaikius ir pamo
kų ruošos valandas. Gimnazi
jos mokytojų dauguma buvo 
pasauliečiai, baigę augštuo- 
sius mokslus. Veikė mokslei
vių ateitininkų ir skautų or
ganizacijos, literatūros būre
liai, choras ir orkestras. To
kioje aplinkoje mokėsi ir bren
do velionis, įgijęs tvirtą lie
tuvišką charakterį, patriotinę 
sąmonę, krikščionišką pasau
lėžiūrą ir visuomenės veikėjo 
savybes.

Iš savo tėvo buvo paveldė
jęs gražų, malonų baritono bal
są, mėgo dainavimą, muziką, 
dažnai pavaduodavo gimnazi
jos orkestro mokytoją. Baigęs 
gimnaziją, mokytojavo pra
džios mokykloje. 1940-44 m. 
lankė Kauno konservatorijos 
dainavimo klasę ir dainavo 
valstybės operos chore. Kau
ne susipažino su medicinos 
studente Valentina Leskaus- 
kaite ir 1942 m. su ja sukūrė 
lietuvišką šeimą. Antrą kartą 
atriedant raudonajai armijai 
iš rytų, J. R. Simanavičius 
su savo žmona, dukrele bei gi
minėmis 1944 m. pasitraukė 
Vokietijon ir apsigyveno Weh- 
nen pabėgėlių stovykoje, ne
toli Oldenburgo miesto, britų 
zonoje.

Palikęs šeimą Vokietijoje,
1947 m. atvyko į Kanadą pagal 
sutartį žemės ūkio darbams. 
Ją atlikęs atsikvietė šeimą
1948 m. ir apsigyveno Winni- 
pege. 1950 m. persikėlė į To
rontą ir čia su šeima gyveno 
iki paskutinės žemiškos kelio
nės dienos. Su savo darbščia 
žmona Valentina užaugino tris 
dukras — Violetą, Margaritą, 
Danutę irsūnų Joną. Skaudžiai 
pergyveno savo dukrelės Da
nutės ir jos vyro neseniai 
įvykusią tragišką mirtį, prie 
kurių kapo prisiglaudė ir ve
lionis, palaidotas gegužės 23 
d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Visuomenės veikėjas
Gimnazijoje besimokyda

mas dalyvavo moksleivių atei
tininkų veikloje. Atvykęs į Win- 
nipegą 1948-49 m. pirmininka
vo Kanados Lietuvių Sąjungos 
skyriui, organizavo chorą, ku
riam vadovavo ir dirigavo. To
ronte 1950 m. įsijungė į Šv. 
Jono lietuvių parapijos gyve
nimą ir čia, a.a. kun. P. Ažu
balio pakviestas, kurį laiką 
buvo vargonininku. 1953 m. pri

sidėjo prie Prisikėlimo para
pijos organizacinių darbų ir 
buvo pirmojo parapijos komi
teto pirmininku.

Visą savo energiją ir suma
numą velionis paskyrė Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
organizavimui. 1950 m. kaip 
pirmininkas vadovavo KLB To
ronto apylinkės laikinam or
ganizaciniam komitetui ir vė
liau buvo Toronto apylinkės 
pirmininku. Velionis ypač iš
ryškėjo KLB krašto valdybos 
ir tarybos veikloje. Nuo 1975 
iki 1980 m. (dvi kadencijas) 
jis buvo KLB krašto valdybos 
pirmininku. Antroje savo ka
dencijoje 1978 m. surengė Pir
mąsias Pasaulio Lietuvių Die
nas Toronte, kurios buvo di
delis tautinis bei kultūrinis 
laimėjimas. Šia proga išleis
tame leidinyje/ rašė: “Lietu
viai išeivijoje yra kaip me
džio šakelė, atskirta nuo ka
mieno. Bet ta šakelė yra gyva, 
kol ji kovoja už savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę, kol 
ji skelbia pasauliui okupanto 
mūsų tautai padarytą skriau
dą, kol ji mūsų tautai yra nau
dinga ir reikalinga”.

Velionis nesiribojo vien 
Bendruomenės veikla Kana
doje. Jam rūpėjo visų veikian
čių organizacijų reikalai: Tau
tos Fondo, Kanados Lietuvių 
Fondo, KL Jaunimo Sąjungos 
ir kitų organizacijų, kurioms 
padėjo savo patarimais, suges
tijomis ir konkrečia darbo pa
rama.

Pojitinės veiklos baruose 
jis palaikė ryšius su mūsų lais
vinimo veiksniais, ypač su VLI- 
Ku, dalyvaudamas jų suvažia
vimuose ir padėdamas siekti 
Lietuvos išlaisvinimo. 1980 m. 
J. R. Simanavičius su VLIKo 
pirm. dr. K. Bobeliu, bendra
darbiaudami su latviais ir es
tais, surengė demonstracijas 
Madride, kur vyko Helsinkio 
susitarimą pasirašiusių vals
tybių konferencija. Jie čia abu 
aplankė draugiškų valstybių 
atstovus, įteikė jiems atitin
kamus memorandumus, infor
macijų apie vykdomą sovieti
nę tautžudystę Baltijos kraš
tuose ir su jais diskutavo šiais 
klausimais, prašydami iškelti 
sovietinės okupacijos klausi
mą vykstančioje konferencijo
je. Ši veikla Madride buvo la
bai efektinga. Baltijos kraš
tų klausimas buvo iškeltas 
Madrido konferencijoje, dėl 
kurio ir šiandien dar vyksta 
aštrūs ginčiai su sovietais.

Bendruomenės ir mūsų pa
vergto krašto reikalais velio
nis lankė Šiaurės Amerikos ir
V. Europos lietuvių kolonijas, 
užmezgė ryšius su Kanados fe
deracinės ir provincinių val
džių atstovais. Palaikė ypač 
broliškus ryšius su latviais 
ir estais, organizavo Kanados 
Baltiečių Federaciją, kurios 
pirmininku buvo 1957, 1960-61 
m. ir vėliau, rotacine tvarka 
pasikeisdamas su kitais valdy
bos nariais. Jis vadovavo 1960.
VI. 18 baltiečių delegacijai pas 
opozicijos vadą L. B. Pearsoną 
ir 1960.VIII.5 pas ministerį 
pirmininką J. G. Diefenbakerį, 
kuris po šio pasikalbėjimo 
Jungtinių Tautų pilnaties po
sėdyje iškėlė Baltijos tautų 
okupacijos klausimą.

Tėvynės prisiminimų 
žadintojas

1951 m. J. R. Simanavičius 
suorganizavo ir pats vedė bei 
tvarkė pirmąją lietuvių radijo 
programą “Tėvynės prisimini
mai”. Tai nebuvo lengvas dar
bas, nes Kanados radijo sto
tys yra privačių bendrovių 
tvarkomos komerciniais pa
grindais ir svetimtaučiai imi
grantai, po II D. karo atvykę 
į Kanadą, neturėjo pakanka
mai lėšų apmokėti už radijo 
panaudojimą savo tautiniams 
reikalams. Tačiau velionis, 
būdamas veržlus ir optimistiš
kas, nebijojo rizikos — pradė
jo kalbėti per St. Catharines, 
Niagara Falls, Oakvillle ir To
ronto radijo stotis. Jis kalbė
jo net keletą kartų per savai
tę, pradėdamas programą maž- 
lietuvių himnu "Lietuviais 
esame mes gimę”. Per 32 metus 
radijo bangomis lietuviška mu
zika, prisiminimais žadino 
meilę mūsų gimtajam kraštui 
ir stiprino mūsų tikėjimą 
pavergtos tėvynės prisikėli
mu. Visa tai jis atliko vienas, 
suradęs radijo valandėlių iš
laidoms apmokėti šaltinius. 
Jo paskutinis tėvynės prisi

minimų žadinimo balsas nu
skambėjo radijo bangomis š. 
m. gegužės 15, sekmadienį, 
per Toronto CHIN stotį, ku
rioje turėjo savo programą 
apie 15 metų, amžiams užver
tęs “Tėvynės prisiminimų" 
istorijos lapą.

J. R. Simanavičius buvo 
idealistas, nesiekęs sau asme
ninės naudos ir garbės. Ne- 
sireklamavo savo amžiaus su
kaktimis, nesigarsino savo at
liktais darbais. Jo 35 metų 
veikla paliko gilius pėdsakus 
lietuviškos išeivijos gyveni
me.

Velionis, dėkodamas 1978 m. 
įvykusių Pasaulio Lietuvių 
Dienų talkininkams už jų lai
kę ir pasiaukojimą, šventės 
leidinyje rašė: “Už visa tai 
atlyginti niekas negali. Te
būna tai auka ant mūsų paverg
tos Lietuvos aukuro”. Niekas 
neatlygino ir velioniui. Tai 
buvo jo auka ant pavergtos 
mūsų tėvynės išlaisvinimo 
aukuro.

Welland, Ontario
PADĖKA

Gyvenime būna momentų, kai 
paguodos žodis yra taip reikalin
gas, kaip daigui rytmečio rasa 
sausros metu.

Š. m. gegužės 2 d. atsidūręs Ha
miltono General ligoninėje opera
cijai daug paguodos bei užuojau
tos susilaukiau iš nuoširdžių arti
mųjų, draugų bei pažįstamų. Nuo
širdžią padėką reiškiu Emilijai 
ir Vytautui Grabauskams, gyve
nantiems Oakvillėje, už nuošir
dumą, gėles, dovanas ir kasdieni
nį lankymą ligoninėje. Nuošir
džiai dėkoju Hamiltono lietuvių 
Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. Juvenaliui Liaubai už aplan
kymą ir viltingus linkėjimus atei
čiai. Ypatinga padėka už puikias 
gėles ir linkėjimus KLB Wellando 
apylinkės valdybos bendradar
biams ir jų šeimų nariams — Sta
sei ir Kazimierui Stankevičiams, 
Antanui ir Albinai Zinaičiams. 
Nuoširdi padėka Wellando Lietu
vių Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubui “Lituanika” už gėles, įteik
tas per valdybos narį p. Bersėną 
ir jo perduotus linkėjimus nuo P. 
Šidlausko, Luomanų ir Vitauskų.

Nuoširdus ačiū už aplankymą, 
nuoširdumą, linkėjimus Pranui ir 
Juozui Bersėnams, Alf. Br. Pivo
riūnams, Vandai Čerkienei ir Ant. 
L. Stankevičiams.

Su nuoširdžiu dėkingumu vi
siems— Juozapas Paužuolis
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A. a. JONAS-ROBERTAS SIMANAVIČIUS, buvęs Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirmininkas, radijo programos “Tėvynės prisi
minimai” vedėjas, ištvermingas visuomenės veikėjas. Tai paskutinė jo 
priešmirtinė nuotrauka, padaryta Danutės Skukauskaitės

Visuomenės veikėjui ir lietuviškos 
radijo programos vedėjui

a.a. JONUI-ROBERTUI
SIMANAVIČIUI

staigiai užbaigus žemiškąją kelionę, siunčiame 
nuoširdžią užuojautą jo liūdintiems šeimos 

nariams, giminėms bei artimiesiems —

Kun. Pr. Gaida G. R. Gaižučiai
S. J. Andruliai V. Kastytis
G. V. Balčiūnai L. G. Kurpiai

F. V. Urbonai

SV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 
SUKAKTĮ MINĖSIME ROMOJE
1984 metų kovo 4 dieną

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties centrinis komitetas rengia lietuvių kelionę 
į Romą. Į šią kelionę kviečiami jungtis lietuviai iš JAV ir Kanados. Išvykstama 

iš Niujorko 1984 vasario 26 d., grįžtama kovo 5 arba kovo 12 d.
Kelionės kaina iš Niujorko: vienai savaitei................................................ $965

dviem savaitėm ............................................  $1,455
(asmeniui, kambaryje gyvenant dviese).

Keliaujantiems iš kitų miestų pridėtinis mokestis:
$300 — iš Los Angeles,
$200 — iš Čikagos ir Floridos,
$150 — iš Klevelando, Detroito, Toronto, Montrealio.

(Dėl pridėtinio mokesčio iš kitų miestų prašome teirautis agentūroje “Vytis"). Kainos nustatytos pagal 
galiojančius tarifus 1983.V.1.

* Kelionė lėktuvu Niujorkas-Roma-Niujorkas "Pan American " linija
* Transportacija iš aerodromo l viešbuti ir atgal Romoje
* Pirmos klasės viešbutis 7 naktims Romoje
* Lengvi pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną
* Visi valstybiniai ir patarna vimo mokesčiai
* Lagamino pervežimas
* Angliškai ir lietuviškai kalbą grupės vadovai
* Apžiūrėjimas įdomesnių vietų, įskaitant audienciją pas Šv. Tėvą
* (įėjimo mokesčiai įskaityti į kainą)
* Kelionės suplanavimas, paruošimas, vykdymas

Kelionę galima pratęsti iki dviejų savaičių. Antrąją savaitę bus aplankyta: Florencija, 
Venecija, Assisi, Milanas. Visuose miestuose aplankomos įdomesnės vietos (Venecijoj 
plaukiama gondolomis). Į kainą įeina viskas, kaip ir pirmoje savaitėje. Keliavimas miestuose 
ir tarp miestų — patogiais, liuksusiniais autobusais. Bus pakankamai laisvo laiko norintiems 
apsipirkti.

Techniškus kelionės reikalus tvarko kelionių agentūra “Vytis”. Rezervacijos priimamos, 
kol lėktuvuose bus vietų. Rezervuoti du Boeing 747 lėktuvai. Registruojantis siųsti: savo 
vardą, pavardę, adresą, telefoną ir po $100 už asmenį.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC
2129 Knapp St., Brooklyn, NY, 11229, USA

(212) 769-3300
Šv. Kazimiero 500 metų sukakties centrinis komitetas 
Vytautas Volertas, pirm.
Kun. Algimantas Bartkus, kelionės koordinatorius 
Romas Kezys, kelionių įstaigos pareigūnas
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AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
staigiai mirus,

jo ž m o n a i VALENTINAI, dukroms — VIOLETAI ir 
MARGARITAI, jų šeimoms, sūnui JONUI, broliams ir 
seserims reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime - 
A. S. Venckai V. I. Liškauskai
P. A. Skilandžiūnai V. S. Jurevičiai

V. J. Skrebutėnai

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,

gilią užuojautą reiškiame broliui kunigui klebonui 
AUGUSTINUI, OFM, velionies žmonai, dukrom, sūnui, 
seserim, broliam ir visai giminei -

Dabartiniai vilniečių rūpesčiai

Gražina ir Petras Stauskai 
Laima ir Petras Butėnai 
Apolonija ir Vladas Kazlauskai

AfA 
POVILAS VAITONIS,

buvęs Kanados šachmatų meisteris, buvo laimėjęs 
antras Kanados šachmatų pirmenybes 1957 metais, 
Vankuveryje. Prisimindami Velionį, reiškiame gilią 
užuojautą žmonai MAGDALENAI, šeimos nariams 
bei artimiesiems -

Lietuvių šachmatininkų būrelis 
Vankuveryje

AfA 
EDMUNDUI KOVALSKIUI

Niujorke mirus,
jo seserim - ALDONAI KĖŽINAITIENEI, DANUTEI 
BAJORINIENEI, IRENAI ZALAGĖNIENEI ir ELENAI 
MATULEVIČIENEI Lenkijoje su šeimomis reiškiame 

nuoširdžią užuojautą-

B. T. Stanuliai B. J. Maziliauskai
B. S. Prakapai E. B. Kišonai

AfA 
AGOTAI NAUJOKIENEI 

mirus Lietuvoje,

liūdesio valandoje dukrai MARYTEI, jos vyrui JUOZUI 
ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 

liūdime -

A. D. Pauliukoniai, Adelė Pauliukonienė
Ročesteris, N.Y. Hamilton, Ont.

Joana Stasevičienė, 
Hamilton, Ont.

Lietuvoje mirus

AfA
AGOTAI NAUJOKIENEI

liūdesio valandoje 
JUOZUI RYBIJ ir 
užuojautą bei kartu liūdime -

dukrai MARYTEI, jos vyrui 
šeimai reiškiame nuoširdžią

A. J. Kontrimai
A. S. Karnai

W. L. Pohl

AfA 
JUOZUI MATULEVIČIUI

mirus,

broliui inžinieriui VYTAUTUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

E A. Kiškiai
V. V. Mikėnai

A. V. Lukai
S. B. Sakalai

STEPAS VARANKA

Vilniečiu suvažiavimas jvyks 
II Pasaulio Lietuviu Dienu me
tu, t.y. liepos 2 d., 12 v., “Dai
nos” svetainėje, 2656 West 71 
St., Chicago, IL 60636. Techniš
kais suvažiavimo darbais rū
pinasi Vanda Gasperienė (2243 
W. 71 St., Chicago, IL 60636, 
tel. 312-436-4393). Suvažiavi
me bus renkama nauja centro 
valdyba. Trumpą sveikinimo 
žodį tars VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis, o pranešimą apie kny
gą “Rytų Lietuva” — jos ang
lišką laidą padarys dr. A. Bud- 
reckis. Knygos leidėja VKLS 
yra nutarusi spausdinti jos 
500 egz. (650 psl.). Papildomą 
priedą 250 egz. finansuos 
VKLS garbės narys Valerijo
nas Šimkus. Jei dar kas norė
tų padidinti šios knygos tira
žą savo auka, prašoma kreiptis 
į VKLS centro valdybos pirm. 
A. Misiūną (2483 Woodmere St., 
Detroit, MI 48209, USA).

VKLS turi dar neišplatintų 
450 egz. knygos “Rytų Lietu
va”. Ją galima užsisakyti pas 
E. Bulotienę (415 Golden Gate 
W., Detroit, MI 48203, USA) 
arba pas J. Cicėną (21 Alhamb
ra Ave., Toronto, Ont. M6R 2S4, 
Canada). Kaina —$15.

Tikimasi, kad suvažiavimo 
proga Čikagoje jau bus galima 
gauti anglų kalba Petro Česnu- 
lio atsiminimus “In the Sha
dow of the White Eagle”.

Sekančiais metais numato
ma išleisdinti Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos — Rytų 
Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio apžvalgą ir “Ryto” drau
gijos istoriją.

Suvalkų trikampis
Š. m. liepos 17 d. sueis 50 me

tų nuo Dariaus-Girėno tragiško 
skrydžio per Atlantą. Lenkijos 
lietuvių ir jiems palankių len
kų dėka ši sukaktis bus iškil
mingai paminėta jų žuvimo vie
toje Pščelnike (buvusiame Sol
dine), Gožovo vaivadijoje.

Norima, kad prie paminklo 
atnaujinimo prisidėtų ir lais
vojo pasaulio lietuviai. Len
kijoje veikianti Lietuvių Vi
suomeninės Kultūros Draugija 
1978.XII.3 sudarė paminklų 
apsaugos komisiją. Š. m. “Auš
ros” 1 nr. rašoma: “Tikimės ir 
laukiame tolesnės visuomeni

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
LIEPOS 1: V PL Jaunimo Kon

greso atidarymas 2 v.p.p. Univer
sity of Illinois at Chicago, Circle 
Centre, Illinois Room (750 Halsted) 
patalpose. Programoje: supažindi
nimas su atstovais, įvadinė paskai
ta “Jaunimas vienybėje su kovo
jančia tauta: prieš kokius uždavi
nius stovime?” — Vacys Slotkus 
iš Kolumbijos ir Rasa Lukošcvi&ū- 
tė iš Kanados.

LIEPOS 2: talentų vakaras 7 v.v. 
“Bismarck Hotel” Pavillion Theat
re ir šokiai.

LIEPOS 4-10: stovykla Oberlin 
College, Oberlin, Ohio už Kleve- 
lando. Kviečiamas dalyvauti jau
nimas 18-35 m. amžiaus.

LIEPOS 10-20: studijų dienos 
Trent University, Peterborough, 
Ontario, Kanadoje. Dalyvauja kraš
tų atstovai ir iš anksto užsiregis
travę stebėtojai.

LIEPOS 18: svečių diena studijų 
dienose Trento universitete. Kvie
čiama visuomenė dalyvauti, pama
tyti kaip iš 13 kraštų jaunimas dir
ba. Bus parduodamos maisto korte
lės raštinėje. Nebus parūpinama 
nakvynė.

LIEPOS 16: atstovų priėmimas 
Toronte, Kanadoje. Miesto apžiūrė
jimas autobusais 11-12 v. Priėmi
mas rotušėje ir pietūs. Miesto ap
žiūrėjimas pėsčiom 2-4 v.p.p. nuo 
Toronto miesto rotušės. Paskirsty
mas nakvynėms Lietuvių Namuose 
4 v.p.p. Koncertas-balius-šokiai 
Lietuvių Namuose (Bloor ir Dun

Kanados lietuvių jaunimo grupė, kuri uoliai dirba, kad penktasis jaunimo 
kongresas, ypač kanadiškoji dalis, gerai pavyktų. Viduryje — kongreso pir
mininkė VIOLETA ABARIŪTĖ iš JAV

nės paramos atskiriems užda
viniams vykdyti ir bendram 
komisijos fondui”. Manau, kad 
aukas galima siųsti “Aušros” 
redaktoriaus adresu: E. Pet
ruškevičius, 16-500 Sejny, ui. 
Armii Czerwonej 7, Poland. 
Reikėtų pažymėti, kad auka 
skiriama paminklų apsaugos 
fondui.

Gudijos lietuviai
VKLS centro valdybos po

sėdžiuose tas klausimas buvo 
nekartą svarstytas, bet neras
ta galimybių jiems padėti. Jie 
yra atitverti “stalinine” sie
na. Net giminių ryšiai per laiš
kus yra kontroliuojami. Ret
karčiais tik Suvalkų trikam
pio ir okup. Lietuvos tautie
čiai aplanko ten gyvenančius 
artimuosius. Jiems daugiausia 
galėtų padėti okup. Lietuvos 
pareigūnai.

Zenono Ignonio knygoje 
“Praeitis kalba”, išleistoje 
1980 m., daug rašoma apie Gu
diją. Autorius, kaip karinių 
dalinių kapelionas, II D. ka
ro metu lankėsi tose srityse 
ir parašė savo įspūdžius.

Pasak jo, vokiečių okupaci
jos metu Minske gudų politi
kai gyrėsi, esą netrukus vokie
čiai paskelbs pasauliui Gudi
jos nepriklausomybės atstaty
mą, atiduos jai Vilnių ir be
veik visą jo sritį. Augštu pa
reigūnu vokiečių buvo paskir
tas Sobolevskis, kuris su mi
nėtos knygos autoriumi kalbė
jęs lietuviškai. Iš to matyti, 
kad tose srityse yra daug su- 
gudėjusių lietuvių. Tai patvir
tina ir vietovių pavadinimai.

Visdėto gudai pretenduoja 
net į dabartines lietuvių sri
tis. Gudų istorikas Naidziuk 
skundęsis autoriui, kad vokie
čiai neleido jam spausdinti 
žemėlapio, kuriame Vilnius ir 
visa Rytų Lietuva priskiriama 
Gudijai. Apgailėtina, kad gu
dai, buvę Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos piliečiai, taip 
imperialistiškai žiūri į Lietu
vą ir dabar savo valdomose Gu
dijos srityse naikina bei per
sekioja lietuvius.

Šis ir kiti klausimai, be abe
jonės, iškils ir čikagiškiame 
vilniečių suvažiavime, kuria
me rengėjai kviečia visus daly
vauti, nelaukiant atskirų kvie
timų, nes jie nebus siunčiami.

das gatvių sankryžoje) 8 v.v.
LIEPOS 17: Mišios Prisikėlimo 

šventovėje, 1011 College Street, 
Toronto, Ont., 10 v.r. Bendri pusry
čiai po Mišių Prisikėlimo parapi
jos salėje. Gegužinė Toronto salo
se (Ward’s Island) 2 v.p.p. — 7 v.v. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti ir 
atsinešti savo maistų. Tikimasi 7 
v. išplaukti iš salų, lipti į autobu
sus ir pradėti kelionę į Trentą.

LIEPOS 21: atstovų apsilanky
mas ambasadose Otavoje, miesto ap
žiūrėjimas autobusais, pietūs su 
valdžios pareigūnais parlamento 
pastatuose Room 200, West Block. 
Išvykstama autobusiais į Montreal) 
apie 4.30 v.p.p.

LIEPOS 21-24: savaitgalis Mont- 
realyje. Studijų dienose dalyvavę 
atstovai ir stebėtojai atvyksta lie
pos 21 d. vakarų, ekskursijų daly
viai— liepos 20 d.

LIEPOS 22: spaudos konferenci
ja 12-2 v.p.p. vietinei anglų ir pran
cūzų spaudai Sheraton Mount 
Royal viešbutyje. Šokiai 7 v.v. Mc
Gill universitete.

LIEPOS 23: miesto lankymas iš 
Mount Royal viešbučio. Palydovai 
— lietuviai. 7 v.v. balius-šokiai 
Palais de Congres.

LIEPOS 24: vidurdienyje Mišios* 
Montrealio katalikų katedroje. 3 
v.p.p. uždarymo koncertas Expo 
Theatre Le Havre saloje Expo '67 
patalpose. 8 v.v. atsisveikinimo šo
kiai McGill universitete.

GJP

II Pasaulio Lietuvių Dienų kultūrinių renginių komitetas posėdžiauja. Iš kairės: Juozas Kapačinskas, Marytė 
Smilgaitė, Aldona Veselkienė, pirm. Ingrida Bublienė, Eglė Rūkštelytė, Viktorija Matranga, Algis Janušas %

Lietuviškojo mūsų gyvenimo veidrodis
Kultūriniai renginiai Pasaulio Lietuvių Dienose

BRONIUS JUODELIS

Antrose Pasaulio Lietuvių 
Dienose Čikagoje kultūriniai 
renginiai yra patys gausiausi 
ir įvairiausi. Tai lyg mūsų iš
eivijos kultūrinio gyvenimo 
veidrodis, kuriame atsispin
dės visi šaltiniai, palaikan
tieji tautinę gyvybę svetimuo
se kraštuose.

Greta dainų šventės, net pen
kiolika atskirų renginių ruo
šia kultūrinių renginių komi
tetas, vadovaujamas Ingridos 
Bublienės. Šių renginių pirmi
ninkų posėdis buvo sukviestas 
š. m. gegužės 14 d. PLB kamba
ryje Jaunimo Centre Čikagoje. 
Posėdyje dalyvavo Ingrida 
Bublienė, Vanda Aleknienė, 
Viktorija Matranga, Eglė 
Rūkštelytė, Marytė Smilgai
tė, Aldona Veselkienė, Čes
lovas Grincevičius, Jonas Ado
mėnas, Algis Janušas, Juozas 
Kapačinskas ir Kazys Rožans- 
kas.

Iš duotų pranešimų paaiškė
jo, kad visų renginių ruoša 
vyksta sėkmingai. Kaikurių 
renginių pirmininkams nega
lint posėdyje dalyvauti, jų 
pranešimus perdavė I. Bublie
nė.

Pirmasis kultūrinis rengi
nys bus lietuvių dailininkų 
paroda Čiurlionio galerijoje. 
Birželio 25 d., 6 v.v., įvyks jos 
atidarymas. Tolima viešnia iš 
Australijos Genovaitė Kazo- 
kienė, JAV LB kultūros tary
bos 1982 m. laureatė pakviesta 
parodos atidarymui.

Literatūros vakaras su Kaziu 
Bradūnu, Algirdu Lansbergiu 
ir Birute Pūkelevičiūte įvyks 
tuoj po parodos atidarymo šeš
tadienį, 7.30 v.v., didžiojoje 
Jaunimo Centro salėje su labai 
įdomia programa. Po progra
mos bus pabendravimas su kū
rėjais ir vaišės kavinėje.

“Aušros” šimtmečio ir po
grindžio spaudos paroda orga
nizuojama Br. Kviklio, turės 
daug įdomių rodinių iš "Auš
ros” laikotarpio. Jos atidary
mas įvyks birželio 26 d., 6.30 
v.v., apatinėje Jaunimo Centro 
salėje. Paroda truks visą sa
vaitę.

Sekmadienį, birželio 26, pra
sidės visos parodos ir truks 
iki liepos 3 dienos.

Jaunimo Centro, II augšte 
bus Pasaulio Lietuvių Archy
vo dokumentų ir laiškų paro
dėlė, organizuojama Česlovo 
Grincevičiaus. Ten pat bus 
filatelistų dr-jos “Lietuva” 
paroda, kurioje bus išstatyti 
visi nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklai, išleisti vokai, 
perspausdintų Lietuvos pašto 
ženklų apžvalginis leidinys 
bei kita filatelinė medžiaga, 
kurią bus galima įsigyti.

Gretimai ruošiama J. Augus- 
tiniaus Lietuvos monarchijos 
laikotarpio monetų (nuo Vy
tauto D. laikų), Lietuvos res
publikos pinigų ir įvairių lai
kotarpių medalių paroda.

Lietuvių tautodailės paroda, 
rengiama Lietuvių Tautodailės 
Instituto Čikagos skyriaus, 
vadovaujant Aldonai Veselkie- 
nei, įvyks Illinois universite
to Montgomery Ward galerijo
je. Parodos atidarymas bus bir
želio 26 d., 4 v.p.p.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muzėjaus rengiama “The Li
thuanian Immigration Expe
rience — Oral History” paro
da, finansuojama National 
Endowment for the Humani
ties, irgi rengiama Illinois 
universiteto patalpose. Ją or
ganizuoja dr. Marija Stankus- 
Saulaitis.

Dail. Domšaičio meno paro
dos rengiamos miesto centre 
“Galerijoje” (226 W. Superior 
Ave. ir Valeškos studijoje, 816 
No. State St.). Jų lankymas — 
nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. per 
visą savaitę.

Lietuvių liaudies muzikos 
rečitalis su kanklių soliste 
Mirga Bankaityte rengiamas 

birželio 27 d., 5.30 v.p.p., Chica
go Cultural Center Theatre, 
78 East Washington St.

Lietuvos istorinių žemėla
pių paroda — Balzeko Lietu
vių Kultūros muzėjuje, 4012 
Archer Avė., bus atidaryta 
birželio 27 d., 7.30 v.v., ir truks 
visą savaitę.

“Antro kaimo” teatro keturi 
spektakliai bus birželio 28 ir 
30 dienomis, 8 ir 10 v.v., Play
house salėje, 2515 W. 69th St.

Lietuviškų filmų vakaras 
ruošiamas birželio 29 d., 8 v.v., 
didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje. Čia bus rodomi išeivijo
je paruošti lietuviški filmai.

Klevelando vyrų okteto po
puliarios muzikos koncertas 
bus birželio 29 d-, 8 v.v., kavi
nės stiliaus Tautiniuose Lie
tuvių Namuose, 6422 So. Ked- 
zie Avė.

Didžiausias ir įdomiausias 
kultūrinis renginys bus “I Li- 
tuani” opera liepos 1 d., 8 v.v., 
miesto centre, Auditorium 
teatre, 70 E. Congress Park
way. Tai Lietuvių Operos 
premjera šioje akustika ge
riausioje salėje. Visi pasiruo

“I Lituani” operos spektaklis
Antrosios Pasaulio Lietuvių 

Dienos jau čia ir daugelis “TŽ” 
skaitytojų pakėlę sparnus 
skristi Čikagon.

Dar noriu keliais sakiniais 
priminti antrąjį didumu PLD 
renginį, Amilcare Ponchielli 
operos “I Lituani” spektaklį. 
Nors Čikagos Lietuvių Opera 
šį veikalą 1981 m. jau statė pa
čioje Čikagoje ir kartojo To
ronte, bet dėl mažų patalpų 
labai nedidelis skaičius tau
tiečių tegalėjo jį pamatyti. II 
PLD proga spektaklis rengia
mas milžiniškame “Audito
rium Theatre” Čikagos vidur- 
iniesty (70 East Congress Park
way). Šiame teatre publikai 
yra 4,000 kėdžių ir, kur besė
dėtum, vienodai gera akusti
ka. Bus proga “I Lituani” ope
rą girdėti ir matyti ne tik Čika
gos ar Toronto lietuviams, bet 
ir tautiečiams iš viso plataus 
laisvojo pasaulio. Be to, pa
kviesta ir sutiko dalyvauti ei
lė įžymių JAV dvasininkų, kul
tūrininkų, žurnalistų, federa
cinės bei vietinės valdžios 
žmonių, įskaitant patį Illinois 
gubernatorių J. Thompsoną, 
kuris dargi sutiko būti spek
taklio garbės pirmininku.

Spektaklis įvyks penktadienį.

Aukojo Tautos Fondui
A. a. Jono-Roberto Simanavi

čiaus atminimui aukojo Tau
tos Fondui:

$200: J. ir B. Strazdai; $100: 
A. Krakauskas, A. ir A. Šmi- 
gelskiai; $50: O. I. Delkai, L. 
Markelis, A. Raila; $40: A. Fi- 
ravičius; $25: K. P. B., J. Rukša,
K. ir J. Liutkai.

$20: P. Čiurlys, V. J. Dagiliai, 
R. S. Geidukytės, B. Kerulienė, 
A. Kudžma, V. K., Maria Lorr,
L. Novogrodskienė, Vincas 
Paulionis, P. Prakas, E. I. Punk- 
riai, E. Radavičiūtė, M. Regi
na, J. Sabaliauskas, A. G. Sprai- 
naičiai, S. Vaitkus.

$10: Iz. Antanaitis, B. A. Arū
nas, J. Augustinavičienė, O. J. 
Balsiai, VI. Bartninkas, Pr. Ba- 
sys, J. Bersėnas, V. Birštonas, 
K. Bubliauskienė, K. Daunys, 

AfA 
IPOLITUI PLEINIUI

Lietuvoje mirus,

jo brolius — JERONIMĄ su šeima, PIJŲ ir kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

B. T. Stanuliai

šimai vyksta sklandžiai. Rei
kiamų lėšų telkimas tęsiamas 
toliau. Kylant kainoms, didė
ja pastatymo išlaidos ir lėšų 
dar trūksta. Papildomoms lė
šoms telkti yra platinami “I 
Lituani” loterijos bilietai. 
Visi kviečiami juos įsigyti. 
Spektaklio bilietų yra dar li
kę viršutiniame balkone jr 
ložėse, kurios skiriamos me
cenatams, aukojantiems po 
$1,000. Jie yra labai laukiami. 
Aukos JAV-se nurašomos nuo 
mokesčių.

Per visas II( Pasaulio Lietu
vių Dienas Jaunimo Centre 
veiks Kazio Rožansko lietu
viškos spaudos kioskas. Jame 
bus ir II PLD suvenyrai bei 
informaciniai leidiniai.

Kultūrinių renginių bilie
tai yra gaunami J. Vaznelio 
prekyboje. Visi kviečiami juos 
iš anksto įsigyti.

Geriausios šios vasaros kul
tūrinės atostogos ir plačiau
sias kultūrinių renginių pasi
rinkimas bus II Pasaulio Lie
tuvių Dienose Čikagoje birže
lio 25 — liepos 4 dienomis.

liepos 1 d. Prasidės 8 v.v. Tarp 
šešių šolistų dainuos ir toron
tiškis R. Strimaitis (kiti — A. 
Brazis, M. Momkienė, B. Pra
puolenis, D. Stankaitytė, J. 
Vaznelis). Dalyvaus nepapras
tai gerai paruoštas LO 60 asme
nų choras (chormeisteriai — 
A. Gečas ir E. Sakadolskienė), 
20 baleto šokėjų (choreografė 
V. Karosaitė), 65 instrumentų 
simfoninis orkestras. Techni
kinis pastatymo vadovas K. 
Oželis, scenos — J. Paronis. 
Lietuvių Operai vadovauja Vy
tautas Radžius.

Rašant šią žinutę (gegužės 
gale) dar buvo neišpirktų 500 
bilietų. Juos užsisakyti gali
me Vaznelių krautuvėj Gifts 
International, tik jau nebe 
rašant, o skambinant telefonu: 
(312)471-1424.

Kadangi šio reprezentaci
nio renginio išlaidos sieks 
$100,000, o iš bilietų tebus su
telkta apie pusę sumos, labai 
laukiami mecenatai ir šiaip 
aukotojai. Aukas galima siųsti 
Lithuanian World Festival, 
Inc., 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA arba 
įteikti H PLD metu.

Alfonsas Nakas

Jack Dondy, M. Gečienė, S. Ge
čienė, M. Gutauskas-Hurst, O. 
Indrelienė, V. Kecorius, Alf. 
Kybartas, E. Kudabienė, A. Lu
košienė, H. Matušaitis, R. Ni- 
risi, R. G. Paulionis, B. A. Pet
kevičius, V. J. Rusliai, V. Rut
kauskas, A. E. Sagevičiai, B. 
Saplys, P. Siminkevičienė, V. 
Skukauskas, E. Smilgis, S. Star- 
kutis, E. Stunguris, J. Tauchak, 
F. Timukas, B. K. Žutautai.

$5: K. Černiauskas, M. Gegu
žis, S. Gura, S. Kutauskas, R. 
S.J. Macijauskai, V. Norkus, V. 
Stukas, H. Sukauskas, J. Tamu- 
lionis.

Iš viso $1380.00.
Už aukas nuoširdžiai dėko

jame.
Tautos Fondo Toronto 

apylinkės atstovybė
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Vienas iš dailininkės SNAIGĖS VALIŪNAITĖS-ŠILEIKIENĖS parodos paveikslų “Žvilgsnis į miestų"

Du neeiliniai koncertai Londone
Solistė iš Amerikos, pianistė iš Vokietijos, mimikas iš Prancūzijos

Į Britanijos Londoną lietin
gasis gegužės mėnuo lietu
viams atnešė ne tik žalią pa
vasarį su žiedais, bet ir du 
neeilinius kultūrinius paren
gimus. Tai solistės Romos 
Mastienės ir Ramintos Lamp- 
satytės-Kollars ir Žygimanto 
Banevičiaus koncertai.

Solistės koncertas
Britanijos Lietuvių Kata

likų Bendrija (pirm. P. Popika) 
pakvietė sol. Romą Mastienę 
iš Čikagos koncertams Londo
ne, Glasgove ir Nottinghame.

Gegužės 8 d. rytą Londono 
lietuviai gausiai susirinko į 
lietuvių šventovę Motinos Die
nos iškilmingoms Mišioms, 
kuriose klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius atlaikė pamaldas 
ir pasakė tai dienai pritaiky
tą turiningą pamokslą. Mišių 
metu skambėjo R. Mastienės 
giedamos giesmės, pritariant 
vargonais V. O'Brien.

Po pamaldų šventovės sve
tainėje prie tradicinių kuk
lių vaišių lietuviai turėjo 
pirmą progą susitikti ir susi
pažinti su iškiliąja viešnia.

Po pietų solistė koncertavo 
Londono Lietuvių Namuose. 
Gausiai prigužėjusioje, bet 
akustiškai labai blogoje salėje, 
akompanuojant Helen Ireland, 
solistė dainavo S. Šimkaus, 
A. Kačanausko, S. Gailevičiaus 
sukurtas liaudies dainas. Dar 
atliko S. Gailevičiaus, K. Ka- 
vecko kūrinius ir A. Jurgučio 
“Vandos raudą” iš operetės 
“Čičinskas”. Dabar ir mes išgir
dome, kaipskamba bent ištrau
ka iš garsiųjų Čikagos lietu
vių operų. Po to žaismingai 
skambėjo K. Binkio — J. Gruo
džio "Aguonėlės”, “Rugiagė
lės” ir V. Bložės — J. Gaižaus
ko "Ramunėlė”.

Antroje dalyje solistė dai
navo E. Grieg, C. Loewe, F. 
Schubert ir N. Dostal kūrinius 
ir dvi arijas iš A. Thomas ir 
Ch. Gounod operų.

I savo dainavimą ji įpinda- 
vo labai efektingai ir lietuvių 
poetų eilėraščių.

Puikia išvaizda, laisva, laiky
sena ir labai gražiu sodriu 
balsu solistė padarė labai gi
lų įspūdį besiklausantiems ir 
išsiilgusiems lietuviškų dainų 
tautiečiams.

Katutėmis žiūrovai prašė dar 
dainuoti, o solistė klausė, ko 
jie norėtų. Atsakė: liaudies 
dainų! Tai dar išgirdome ke
lias dainas. Pagerbdami solis
tę, sustoję ilgomis katutėmis 
jai reiškėme dėkingumą, kad ji 
savo daina įnešė grožio į mū
sų apsiniaukusią padangę.

Solistė priminė, kad šian
dien yra Motinos Diena ir jai 
geriausia dovana buvo pasima
tyti su savo sūnumi, kuris, be 
kita ko, jau beveik metai at
lieka gydytojo praktiką Basing
stoke ligoninėje (netoli Lie
tuvių Sodybos), ir dedikavo F. 
Schuberto dainelę “Žuvelė” 
jam, čia pat sėdinčiam ir sa
vo motulės besiklausiančiam, 
buvusiam meškeriotojui jau
najam Linui Masčiui.

Mimikas ir pianistė
Mimas-mimika-imitacija tai 

senas antikinis menas, žino
mas jau senovės graikų teat
ruose. Lietuviuose to meno 
išraiškos šaka mažai žinoma, 

bent mums čia, Britanijoje. 
O kad mes su tuo menu susi- 
pažintume, Britanijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirm. 
Vidas Puodžiūnas ryžosi pa
kviesti Paryžiuje gyvenantį 
mimiką Žygimantą Banevičių, 
taip pat ir iš Vokietijos 
jau žinomą ir Amerikos žemy
ne pianistę dr. Ramintą Lamp- 
satytę-Kollars.

Koncertas buvo surengtas 
“Lithuanian Music and Mime” 
vardu pačiame Londono mies
to viduryje — “The Place” 
teatre.

Vos įžengę į teatro fojė, 
pamatėme Londone gyvenan
čios, anglų meno pasaulyje 
žinomos skulptorės Elenos 
Gaputytės kūrinį “Taikos ži
buriai”. Tai ketvirtainiame 
žemės plotelyje sudėstytas 
primityviai nukrėstas 81 mo
lio indelis su tam tikru de
gamuoju skysčiu. Kaikuriuose 
jų jau spindėjo uždegtos lieps
nelės. Tuos dagtelius su iškil
minga rimtim specialiu apda
ru apsivilkęs ir baltai nusi
grimavęs uždegiojo mimikas 
Žygimantas Banevičus. Stovė
jome ir kaip užburti sekėme 
kiekvieną jo judesį. O jis, už
degęs dalį tų dagtelių, pasi
traukė į teatro salę. Jo pasi
traukimu buvo duotas ženklas, 
kad į teatro salę gali jau ei
ti žiūrovai.

Likusius dagtelius uždegė 
pati skulptūros autorė Elena 
Gaputytė.

Koncertą pradėjo Londone 
gyvenanti aktorė Živilė Šle- 
kytė-Roche, pasveikindama 
susirinkusius lietuvius ir 
gausius anglų bei kitų tauty
bių svečius. Jaunimas išsi
juosęs garsino koncertą ir 
platino bilietus ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp kitų tau
tybių.

Raminta Lampsatytė-Kol- 
lars, baigusi muzikos studi
jas Valparaiso universitete, 
tos srities doktoratą gavusi 
Berlyno universitete, dabar 
profesoriaujanti augštesnio- 
joje Hamburgo muzikos mo
kykloje, atliko M. K. Čiurlio
nio, F. Bajoro, V. Bacevičiaus 
kūrinius, taip pat akompanavo 
ir Žygimantui Banevičiui.

Ž. Banevičius, asketiškos 
išvaizdos jaunuolis, baigė mi
mikos ir dramos studijas Kau
ne. Yra gilinęs studijas Mar
cei Marceau mimikos mokyklo
je Paryžiuje, dirbęs scenoje, 
televizijoje ir filmuose Lie
tuvoje, Rusijoje, Lenkijoje 
ir Prancūzijoje, paskutiniu 
metu Roman Polanskio Shaf
fer’s “Amadeus” pastatyme.

Pasakojama, kad Britani
jos karalius Jurgis III, nete
kęs proto, bėgdavo į Windsoro 
parką ir išraiškingai kalbė
davo su ąžuolu, tikėdamas, 
kad tai Prūsijos karalius 
Fridrichas. Patikėjome Žygi
mantui, kuris savo išraiškin
ga vaidyba mus graudžiai ti
kino, kad jis pats esąs medis, 
ir vaizdavo jo likimą. Paukšte
liams čiulbant medis-Žygiman- 
tas augo, žaliavo, plačiai iš
skėtė ir iškėlė šakas, didžia
vosi ir džiaugėsi gyvenimu. 
Aštraus kirvio kaukšėjimai su
kėlė didelį nerimą, o vėliau 
ir kančią akyse, veide, visa
me medžio liemenyje, ir jis 
parvirto. Bet štai šalia vėl 

dygsta atžala — jis keliasi 
gyventi.

Taip išraiškingai jis dar 
pavaizdavo "Peteliškę”, “Ma- 
rijonetę”, lietuvišką “Žilvi
ną”, humoru persunktus ne
prašyto svečio linksmus nuo
tykius ir kitus dalykus. Aišku, 
tokiam išraiškos menui padėjo 
besimainančios teatro šviesos 
ir palydinti Ramintos muzika.

Pabaigoje Žygimantas ir Ra
minta šiltu žodžiu padėkojo 
Britanijos jaunimo pirm. Vi
dui Puodžiūnui už jo triūsą. 
Pasipuošusios tautiniais dra
bužiais lietuvaitės įteikė 
abiem programos atlikėjam 
po puokštę gėlių.

Mums, lietuviams, sėdin
tiems tame iš tikro geros rū
šies teatre, labai buvo malo
nu pasigėrėti gerais meninin- 
kais-kūrėjais, o taip pat ir 
pasididžiuoti prieš susirinku
sius anglus ir kitų tautybių 
atstovus.

Tas koncertas susilaukė ir 
didžiosios spaudos dėmesio. 
“The Daily Telegraph" gegu
žės 16 d. išsispausdino D. Sor- 
ley Waker straipsnį "Lietuviš
kasis simbolizmas”, kuriame 
jo autorius pirmiausia užsime
na, kad retai kada pamatom 
Lietuvos ateivių meną ir me
nininkus, todėl D. Britanijos 
lietuvių jaunimo surengtasis 
mimikos ir muzikos vakaras 
esanti tikra retenybė.

Daugiausia vietos straips
nyje paskirta Žygimantui Ba
nevičiui ir jo parodytajam me
nui. Jis gerai atlikęs savo pro
gramą, ypač kaikuriuos nume
rius. Kritiko specialaus dėme
sio susilaukė “Žilvinas”, tik 
čia jis pasigedo programoje 
paaiškinimo apie jam negirdė
tą žaltį, kuris vedė moterį.

Ramintos Lampsatytės pia
ninu atliktieji lietuvių kom
pozitorių kūriniai buvę per- 
trumpi, kad būtų galima dary
tis išvadas apie jos pajėgumą. 
Išskirtinį įspūdį jam paliko 
jos atliktoji V. Bacevičiaus 
“Meditacija”. M. B-nė

Ne lėsos
Kazio Veselkos mintys, pareikštos “Dirvoje” prieš “Milžino 

paunksmės” išvyką į Kievelandą 1959 metais

— Dažnai sugestijonuojama, 
jog teatrą sucementuoti gali 
tik pastoviai sudaromos lėšos, 
teikiančios aktoriui pragyve
nimą. Kaip žiūrite į šią sąly
gą?

— Mano nuomone, toks as-

KAZYS VESELKA — Jogaila B.
Sruogos “Miltino paunksmėje”

Dailininkės Snaigė Valiū- 
naitė-Šileikienė ir Stephanie 
Rayner surengė savo darbų pa
rodą Bramptone, Ont, puikio
se “Peel Museum & Art Galle
ry” patalpose. Su dideliu pa
sisekimu paroda truko nuo 
1983 m. balandžio 13 iki gegu
žės 1 d. Atidaryme dalyvavo 
apie 150 žmonių, kurių tarpe 
buvo ir “Globe a. Mail” meno 
kritikas (nupirko vieną Snai
gės paveikslą).

Salės prieškambaryje buvo 
išstatytos nuotraukos, brėži
niai ir aprašymai atspaudų 
darymo (“print making”) tech
nikos. Galerijoje balandžio 
13 d. buvo ir paskaita šia te
ma. Parodą aplankė ir mokyk
lų mokiniai.

Paroda buvo labai gražiai 
aprašyta Bramptono laikrašty
je “The Guardian” 1983.IV.13 
ir įdėtos abiejų menininkių 
nuotraukos. Laikraštis apra
šė menininkių išsilavinimą, 
lankytas mokyklas Toronte bei 
užsienyje ir pažymėjo, kad 
Snaigė Šileikienė yra savo kil
me lietuvė. (Reikia pasidžiaug
ti, kad Snaigė nepamiršta pa
brėžti savo kilmės žurnalis
tams). Esą abi menininkės dir
ba atspaudo technika. Snaigė, 
ruošdama savo litografiją, pir
ma sukuria vaizdą ant akmens 
ar metalo plokštės ir tik vė
liau jį perkelia ant popieriaus,

Lituanistikos seminaras studentams
Dešimtasis (sukaktuvinis) 

lituanistikos seminaras įvyks 
1983 m. rugpjūčio 7-21 Ohio 
valstijoje, JAV. Jis skiriamas 
vidurinį mokslą baigusiam, 
universitetinio lygio kursus 
lankyti pasirengusiam jauni
mui, kuris laisvai kalba, ra
šo ir skaito lietuviškai.

Per pastaruosius devynerius 
metus pateikta 40 skirtingų 
kursų, įskaitant lietuvių kal
bos gramatikos pagrindus, 
kalbos kultūrą, kirčiavimą, 
fonologiją, rašybą, vertimų 
mokslą, lietuvių prozą, poe
ziją, literatūros semiotiką, 
kritiką, lietuvių mitologiją, 
proistorę, senosios Lietuvos 
valstybės istoriją, tautinį 
atgimimą, dvidešimtojo am
žiaus Lietuvos politinę, eko
nominę ir socialinę raidą, fi
zinę aplinką, lietuvių kultū
ros istoriją ir daug kitų.

Seminaruose yra dėstę 24 
lektoriai, jų tarpe lingvistai, 
literatai, rašytojai, archeolo
gai, istorikai, sociologai, eko
logijos, ekonomikos bei politi
nių mokslų specialistai. Dau
gumas dėsto JAV ir Kanados 
augštosiose mokyklose. Semi-

Atsiųsta paminėti
JEIGU KARAS RYTOJ?! Atsi

minimai. Autoriai — ALBA. Išleis
ta 1982 m., 120 psl. Nei leidėjas, 
nei išleidimo vieta, nei kaina ne
pažymėta.

KELIAUJAME SAPNE... To
ronto Maironio mokykla ir Augš- 
tesnieji Lituanistiniai Kursai. 
1982-83 mokslo metų metraštis. 
Redagavo sesuo Ona Mikalaitė. 
Nuotraukos — Rimo Pranaičio, 
piešiniai — Danguolės Kuolienės. 
Spaudė “Time Press Litho Ltd."

SUDIEV! 1983. Toronto Maironio 
nio mokyklos dešimto skyriaus 
leidinys, kuriame sutelkti įvai
rūs mokinių rašiniai. Už dešim
tą skyrių —S. Bubelienė.

meniškos paskatos momentas 
lemtingu faktorium būti ne
gali. Be abejonės, finansinė 
parama daug išeivijos teatrui 
pagelbėtų, tačiau, jei kuris 
paukštis jau beplunksniu ta
po, vargu ar tai jam išaugin
tų sparnus. Montrealyje — 
apie “algas” nesvajojama.

Šiandien už pačią teatrinio 
darbo galimybę aktorius mo
ka tokią augštą kainą, kad 
keliais doleriais jam nebūtų 
įmanoma atsilyginti. Prievar
taujamo sovietinės Lietuvos 
teatro akivaizdoje tegu geriau 
aktoriaus pašaukimas palieka 
garbės priederme, negu profe
sija.

Nors dažnai savo spektak
lių išlaidomis pakimbame “ant 
plauko”, tačiau iki šiol mums 
pavykdavo išvengti finansinio 
bankroto. Jokio plano dar ne
sam atsisakę dėl lėšų stokos. 
Daug baisesnė mums rodos 
dvasinio bankroto grėsmė, iš 
kurios nė auksu žvanganti 
piniginė negalėtų mūsų išgel
bėti. 

o Stephanie Rayner pirmas 
žingsnis yra — sukūrimas vaiz
do ant cinko ar vario plokštės.

Snaigės darbų tema buvo 
miesto gyvenimas. Ji vaizduo
ja miestą, jo žmones, jų gyve
nimą miesto aplinkumoje, no
rą išsilaisvinti iš miesto varž
tų, tiltų sankryžomis kilti į 
šviesą, į padanges. Tiltai yra 
simbolis laisvės, vedantis į 
padanges.

Stephanie Rayner paveikslų 
tema buvo kaimas, jo žmogus. 
Jos paveikslai buvo priešin
gybė Snaigės kūriniams. Dėl
to ir paroda pavadinta “Un
common Ground”. Visdėlto ir 
Snaigės, ir Stephanie paveiks
luose vyravo šviesa, dangus. 
Šviesos ir padangių simboliz
mas jungė abiejų menininkių 
darbų mintis. Tai pastebėjo 
Lindy Oughtred, rašydama 
apie apie parodą vietiniame 
laikraštyje “Guardian”. Šią 
parodą ji pavadino skirtingų 
pasaulių deriniu, jungiamu 
simbolizmo. Pasak jos, simbo
lizmas yra balzamas sudrums
tai žmogaus sielai. Jis rami
na ją, sužalotą televizijos 
paviršutiniškumo, masinės 
literatūros tuštumo, mecha
ninio meno plokštumo. Šios 
parodos aplankymas simboliz
mo mėgėjams teiksiąs intelek
tualinę paskatą. . a 

narams jie skiria laisvalaikį 
ir negauna finansinio atlygini
mo.

Dešimtojo seminaro progra
ma skirstoma į tris pagrindi
nes sritis: lietuvių kalbą, li
teratūrą ir istoriją. Dalyviai 
rinksis iš 11 kursų ir privalės 
lankyti mažiausiai keturis, 
bent po vieną iš minėtų sričių.

Seminaro metu veiks biblio
teka bei knygy nas, kur bus ga
lima įsigyti kursams vadovė
lius ir kitus leidinius. Vaka
rais numatytos įvairios progra
mos, bet daugiausia laiko bus 
skiriama individualioms studi
joms.

Seminaras įvyks “Loyola of 
the Lakes” amerikiečių jėzui
tų rekolekcijų namuose, netoli 
Akrono miesto. Vieta nuošali, 
bet lengvai pasiekiama sausu
mos ir oro keliais. Namai ap
rūpinti visais bendrabučio pa
togumais.

Seminaro mokestis vienam 
asmeniui yra 285 JAV dol., 
įskaitant maistą, patalynę, 
kaikurias mokymosi priemo
nes ir registracijos mokestį. 
Dėl finansinių sunkumų nega
lį užsimokėti mokesčio asme
niškai kreipiasi į stipendijų 
fondus. Pilnas mokestis turi 
būti sumokėtas pirmąją semi
naro dieną, nepaisant susita
rimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadie
nį, rugpjūčio 7, po pietų ir 
skirstosi rugpjūčio 21 prieš 
pietus. Transporto iš autobu
sų stoties arba aerouosto jieš- 
kantys anketoje pažymi atvy
kimo laiką, vietą ir skrydžio 
ar autobuso numerį. Kitu atve
ju rengėjai neužtikrina pasiti
kimo.

Registruojantis seminarui, 
paruošiamas 150-200 žodžių ra
šinys, kuriuo motyvuotai at
sakoma į klausimą: kokia yra 
opiausia nūdienė lietuvių tau
tos problema? Rašinys paren
giamas savarankiškai, be pa
šalinės pagalbos; jis padės 
lietuvių kalbos lektoriams 
nustatyti kursantų kalbos mo
kėjimo lygį. Neparuošusieji 
rašinio nebus registruojami.

Seminarui registruojamasi 
tik dviem savaitėm, pasiun- 
čiant užpildytą anketą, raši
nį ir 30 JAV dol. registracijos 
mokestį seminaro komisijai. 
Dalyvių skaičius ribojamas 35. 
Pirmenybė suteikiama tiems, 
kurių anketos pirma pasiekia 
seminaro komisiją. Susidarius 
didesniam interesantų skai
čiui, likusieji įrašomi į lau
kiančiųjų sąrašą, jeigu to pa
geidauja anketoje. Dalyviams 
pasiunčiamas priėmimo pa
tvirtinimas ir “Seminaro va
dovas”, kuriame plačiau pra
nešama apie eigą, tvarką ir 1.1.

Seminaro ruošos darbus at
lieka komisija, kuriai vado
vauja Mindaugas Pleškys. Kiti 
nariai: Rasa Kaminskaitė, Rū
ta Nainytė-Sušinskienė, Emili
ja ir Romas Sakadolskiai.

Registracijos anketos gauna
mos šiuo adresu: PLJS Ryšių 
Centras, Seminaro komisija, 
5620 South Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA.
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81 KULTQRINEJE VEIKLOJE
Dr. V. Stanley Vardys, Okla- 

homos universiteto JAV-se politi
nių mokslų profesorius ir departa
mento vedėjas, yra parašęs daug 
knygų bei straipsnių svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą sovietinė
je okupacijoje. Už tai jam buvo 
paskirta JAV LB kultūros tarybos 
$1.000 premija. Kaikurie jo 
straipsniai, paskelbti žurnaluose, 
yra išleisti atskirais atspaudais. 
Pvz.: “Human Rights Issues in 
Estonia, Latvia, and Lithuania” 
(1981), “Lithuania’s Catholic 
Movement Reapraised” (1981), 
“Die Folgen der sowjetischen Na- 
tionalitaetenpolitik in den balti- 
schcn Republiken” (1982), “Zu 
eincr Neubewertung der katholi- 
shen Bewegun in Litauen”.

Prof. dr. Birutė Galdikaitė, pa
sižymėjusi orangutangų tyrinėto
ja Borneo saloje, susilaukė Gug- 
genheimo 1983 m. stipendijos. Dr. 
B. Galdikaitė yra Indonezijos uni
versiteto biologijos fakulteto pro
fesorė, Hanjung Putingo gamtos 
draustinio Borneo saloje vadovė. 
Pasinaudodama Guggenheimo sti
pendija, ji parašys šio draustinio 
istoriją.

Sol. Marytė Bizinkauskaitė, 
sopranas, baigė dainavimo studi
jas Bostono konservatorijoje. Ba
landžio pradžioje ji atliko Roza- 
lindos vaidmenį trijuose J. Straus- 
so operetės "Šikšnosparnis" spek
takliuose konservatorijos teatre. 
Studijų užbaigtuvėms balandžio 
23 d. buvo surengtas sol. M. Bi- 
zinkauskaitės koncertas Brock- 
tono. Mass., muzėjaus salėje. Su
sirinko tėvų sukviesti artimieji, 
Brocktono ir apylinkių lietuviai, 
studijų draugai. Bostono konser
vatorijos dėstytojai. Su pianistu 
B. Penningtonu, Bostono konser
vatorijos fakulteto vadovu, jau
noji sol. M. Bizinkauskaitė padai
navo pluoštą konservatorijoje pa
ruoštų klasikinių kompozitorių 
dainų, ariją iš G. Verdi operos 
“Likimo galia”. Ji dabar žada siek
ti magistrės laipsnio, gavusi kvie
timus su stipendijomis .iš kelių 
konservatorijų. Geriausias sąly
gas jai žada sudaryti Filadelfijos 
konservatorija.

Trisdešimtoji sukaktuvinė Eu
ropos lietuviškųjų studijų savai
tė įvyks liepos 24-31 d.d. V. Vokie
tijoje, Augsburgo mieste, Šv. Ul- 
richo akademijos namuose. Kap- 
pelberg 1. Savaitės vadovai — dr. 
K. J. Čeginskas, V. Natkevičius, 
dr. J. Norkaitis, kapelionas - Pran
cūzijos Lietuvių katalikų sielova
dos vedėjas kun. J. Petrošius. Pa
skaitas skaitys: Br. Kviklys — 
“Aušros’ atsiradimas ir jos reikš
mė tautiniam lietuvių atgimimui"; 
dr. K. J. Čeginskas — “Lietuva 
100 metų praėjus nuo ‘Aušros’ pa
sirodymo”; dr. A. Gerutis — “Li- 
tauische Literarische Gesellschaft 
(1879— 1923)"; dr. A. Štromas — 
“Naujos tendencijos bei kryptys 
Sovietų Sąjungos politikoje”; kun. 
A. Rubikas — "Bažnyčios kritika 
(ar galima Bažnyčią kritikuoti?)’’; 
prof. zlr. V. J. Bieliauskas — "Šei
ma Lietuvoje ir išeivijoje”; V. Nat
kevičius, M. A. — “Lietuviškos 
dvasios gelmė liaudiniuose Vaiž
ganto personažuose”; inž. K. Al
menas — “Rizikos sąvoka demo
kratinėje visuomenėje”; prof. dr. 
R. Lampsatytė-Kollars — “M. K. 
Čiurlionio palyginimas su kitais 
jo epochos kompozitoriais”; prof, 
dr. V. S. Vardys — “Nepriklau
soma Lietuva: žvilgsnis iš dviejų 
generacijų perspektyvos”. Savai
tė bus pradėta Bavarijos operos 
sol. Lilijos Šukytės koncertu, tu
rės tradicinę Eglės Juodvalkytės 
vadovaujamą Tėvynės valandėlę, 
Bernardo Brazdžionio poezijos 
vakarą, skaidrėmis iliustruotą 
gydytojos D. Bieliauskienės pra
nešimą apie kelionę Kinijoje ir 
Tibete. Numatoma dail. Žibunto 
Mikšio grafikos darbų paroda ir 
Br. Kviklio paruošta “Draudžia
mosios lietuvių spaudos Lietuvo
je ir užsienyje (1865 — 1983)’’ pa
roda “Aušros” šimtmečiui pami
nėti. Savaitėn taipgi bus įjungti 
Europos Lietuvių Bendruomenės 
vadovų posėdžiai, metinė Euro
pos Lietuvių,Fronto Bičiulių kon
ferencija, Vokietijos ateitininkų 
posėdis ir katalikų pasitarimas 
pastoraciniais klausimais, ekskur
sijos į Bavarijos pilis ir Muenche- 
no inuzėjus. Mišias už Tėvynę lie
pos 30, šeštadienį, atnašaus Euro
pos lietuvių vysk. A. Deksnys. 
Visos vietos Šv. Ulricho akade
mijos namuose jau yra užimtos, 
bet nakvynes dar galima užsisa
kyti aplinkiniuose viešbučiuose 
per A. Grinienę, 8000 Muenchen 
50, Diamantstr. 7, W. Germany. 
Nakvynė su pusryčiais kainuos 
apie 60 DM, pietūs ir vakarienė 
Šv. Ulricho akademijos namuo
se—17 DM.

Specialų prizą iš tarptautinio 
chorų ir šokių festivalio Airijoje 
parsivežė Lietuvos kultūros dar
buotojų sąjungos Kauno miesto 
mišrus saviveiklinis choras “Le- 
liumai”, vadovaujamas Albino 
Petrausko. Kauniečiai surengė 
keliolika koncertų, kuriuose ai
riai šiltai sutiko pirmą kartą iš
girstus M. K. Čiurlionio, Č. Sas
nausko, A. Martinaičio bei kitų 
kompozitorių kūrinius. Jiems taip
gi teko atlikti specialiai šiam fes
tivaliui sukurtą kompoz. R. Šče- 
drino “Koncertiną mišriam cho
rui”.

Aktorė Monika Mironaitė savo 
amžiaus septyniasdešimtmetį pa
minėjo specialiu Balio Sruogos 
“Kazimiero Sapiegos" spektakliu 
Vilniaus dramos teatre, atlikda
ma Marysenkos vaidmenį. į dra
mos teatrus yra įsijungusi nuo 
1936 m. Pokaryje tobulinosi Le
ningrado teatruose, dirbo Vil
niaus rusų dramos teatre, režisa
vo pjeses vaikams dramos ir radi
jo teatruose. Literatūros vakaruo
se lietuvių ir rusų kalbomis skai
tydavo vysk. A. Baranausko, K. 
Donelaičio, Maironio, V. Myko
laičio-Putino, A. Vienuolio, E. 
Mieželaičio, S. Nėries bei kitų 
rašytojų kūrinius. Nuo 1965 m. 
vadovauja Lietuvos Teatro Drau
gijos meninio žodžio sekcijai.

“Estonijos” teatro baleto gru
pė lankėsi Vilniuje. Tai buvo jau 
antroji estų baleto šokėjų viešna
gė Lietuvos sostinėje. Vilniaus 
operos ir baleto teatre svečiai 
atliko vienaveiksmius S. Prokof
jevo "Sūnaus paklydėlio”, H. Ber- 
liozo "Romeo ir Džiuljetos” ba
letus, surengė baleto miniatiūrų 
koncertą. Vilniečiai turėjo pro
gą susipažinti su choreografo ir 
baleto solisto Tito Hermo kūryba.

Sąjunginiame rumunų drama
turgijos festivalyje dalyvavo Šiau
lių dramos teatras su rumuno D. 
Popcskaus pjese "Fajansinis nykš
tukas iš vasaros sodo". Festivalis 
susilaukė 60 teatrų iš visų sąjun
ginių respublikų. Šiauliečiai lai
mėjo keturis diplomus. Premija ir 
diplomu buvo apdovanotas spek
taklio rcž. S. Varnas, diplomais 
— visa teatro grupė, pagrindinio 
vaidmens atlikėja R. Krilavičiū- 
tė, spektąklio dailininkas latvis 
A. Freibergas.

Pirmasis respublikinis specia
liosios harmonijos konkursas bu
simiesiems muzikologams juos 
sukvietė į Vilniaus J. Tallat-Kelp- 
šos augštesniąją muzikos mokyk
lą. Dalyviai turėjo suharmonizuo
ti pateiktą melodiją ir parodyti 
grojimo sugebėjimus. Vertintojų 
komisija, vadovaujama Vilniaus 
konservatorijos docento V. Pake- 
tūro, pirmo laipsnio diplomą pa
skyrė Kauno J. Gruodžio augštes- 
niosios muzikos mokyklos diplo
mantei Auksei Jančionytei, antro 
laipsnio diplomą — jos bendra
moksliui Algirdui Zigmantui, tre
čio laipsnio diplomus — J. Tallat- 
Kelpšos augštešniosios muzikos 
mokyklos diplomantei Dainai Vin
gelytei ir Klaipėdos S. Šimkaus 
augštesniosios muzikos mokyklos 
III kurso moksleivei Loretai Nar- 
vilaitei.

Muzikos pavasaris, aštuntą kar
tą surengtas Klaipėdoje, buvo 
pradėtas vaikams skirta V. Gokie- 
lio opera "Raudonkepuraitė”, ku
rios spektaklius paruošė Klaipė
dos liaudies operos teatras su sa
vo vadovu ir dirigentu K. Kšanu. 
Pavasarin įsijungė simfoninis Ka
zachijos orkestras, akademinio 
choro kapela “Doina” iš Molda
vijos. Kamerinis Lietuvos orkest
ras, vadovaujamas prof. S. Son
deckio, atliko G. Rossinio kanta
tą “Joana Arkietė” su Vilniaus 
operos sol. A. Stasiūnaite. Lietu
vos konservatorijos penkiasde
šimtmečiui buvo skirti kiti šio 
orkestro, Vilniaus konservatori
jos Klaipėdos fakultetų studentų 
mišraus choro ir vokalinio choreo
grafinio ansamblio “Vėtrungė” pa
sirodymai. į tradicinį kamerinės 
muzikos vakarą buvo įjungti nau
jausieji lietuvių kompozitorių — 
R. Žigaičio, B. Kutavičiaus, J. 
Širvinsko, A. Martinaičio, klaipė
diečio Z. Virkšo kūriniai. Savo 
kūrybos vakarą surengė dainų au
torius ir atlikėjas A. Kernagis. 
Daug jaunimo sutraukė simfoni
nės muzikos popietė, kurioje sim
foninis Kazachijos orkestras at
liko pirmąją A. Borodino “Karžy
giškosios simfonijos” dalį, ame
rikiečių G. Gershwino, L. Bern- 
steino kompozicijas. Šiltai buvo 
sutiktas džiazo muzikos vakaras, 
kuriam P. Vyšniausko kvartetas, 
grįžęs iš sąjunginio estrados kon
kurso Maskvoje, atvežė kukliai 
pavadintą savo programą “Jieško- 
jimai ir klaidos”. V. Kst.



8 psi. • TėviSkės Žiburiai « 1983. VI, 9 — Nr. 23 (1738)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

ut.
90 dienų termln. Indėlius....... 872%
180-185 d. termln. Ind.............. 81h%
term. Indėlius 1 metų............. 83/4%
term. Indėlius 2 metų............. 9 %
term. Indėlius 3 metų............. 91/s%
pensijų s-tą............................. 10 %
spec. taup. s-tą....................... 772%
taupomąją s-tą ....................... 7 Za%
depozltų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo..........101/2%-12’/a%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimome mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

$TEPHAN’S FURS
V 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
O Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite j mūsų kalnas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

-----------------------o---------------------------

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdZIUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas, k Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE ™
335 Roncesvalles Avė., _
Toronto, Ontario Telefonas
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arU Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 F/L/5O5 oKGo

Telefonai 533-8451, 533-8452

Būsimos sukaktuvinės skautų stovyklos vietą Toronto srityje apžiūrėjo paruošėjų grupė. Šiam žygiui vadovavo 
MARTYNAS YČAS (pirmas iš kairės). Stovyklaus skautai iš JAV ir Kanados Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

partija. Aštri kova prieš šį pro
jektą įvyks Kanados ir provin
cinių ministerių konferenci
joje, kuri yra numatyta Otavo
je liepos mėnesį.

Aštrių demonstracijų Mont- 
realyje susilaukė buvęs Izrae
lio krašto apsaugos ministeris 
A. Šaronas, atvykęs telkti lė
šų vienai ligoninei Jeruzalė
je. Arabai Montrealyje yra su
darę koalicinę grupę, kurion 
įsijungė mokytojų unijos va
das Y. Charbonneau, Šv. Jono 
Krikštytojo organizacijos va
dovė P. Julien. Ši koalicija A. 
Šaroną laiko karo nusikaltė
liu, suprojektavusiu invaziją 
į Libaną, nusiaubusiu sostinę 
Beirutą, įsivėlusiu j masines 
palestiniečių žudynes dviejo
se stovyklose. Dėl tų žudynių 
dalinę A. Šarono kaltę pripa
žino ir jas tyrusi komisija Iz
raelyje. Dėl jų jis buvo atleis
tas iš krašto apsaugos ministe- 
rio pareigų, bet paliktas kabi
nete ministeriu be portfelio. 
Montrealyje sudaryta koalici
nė grupė netgi reikalavo, kad 
A. Šaronas nebūtų įsileistas 
Kanadon. Kvebeko premjeras 
R. Levesque, pripažindamas 
A. Šaronui teisę lankytis Ka
nadoje, prasitarė, kad šiai sa
vo viešnagei jis pasirinko ne
tinkamą laiką. Keturios Mont- 
realio žydų grupės, gindamos 
A. Šaroną, surengė demonstra
cijas prie Y. Charbonneau va
dovaujamos mokytojų unijos 
būstinės. Tokia reakcija gali 
vėl išjudinti antisemitizmo 
liepsnas.

Nelegalių ateivių problemą 
iškėlė imigracijos ministeris 
L. Axworthy. Spėjama, kad jų 
Kanadoje yra apie 200.000. 
Amnestiją tokiems ateiviams 
Kanados vyriausybė buvo pa
skelbusi 1973 m. Tada jiems 
buvo duota 60 dienų užsiregis
truoti imigracijos įstaigose 
ir gauti legalaus ateivio tei
ses. Amnestija pasinaudojo 
apie 50.000 nelegalių ateivių. 
L. Axworthy dabar atmeta ant
rą tokią amnestiją, nes ji pa
skatintų nelegalių ateivių ver
žimąsi Kanadon, tikintis susi
laukti oficialaus pripažinimo. 
L. Axworthy žada sustiprinti

ir politinių pabėgėlių kontro
lę. Esą jų dabar kas mėnesį į 
Kanadą atvažiuoja apie 350, o 
laukiančių oficialaus pripaži
nimo jau yra daugiau kaip 
7.000. Pasak L. Axworthy, daug 
asmenų politinės globos prašo 
be jokios rimtesnės priežas
ties, tik norėdami pasilikti 
Kanadoje.

Kanados ir provincijų loteri
jos kaikuriems norintiems stai
ga praturtėti kanadiečiams ta
po savotiška liga. Praėjusią sa
vaitę Toronte buvo suimta 
“Royal Trust” bendrovėje dir
busi 33 metų amžiaus moteris 
Patricia Smith, “Lottario” bi
lietams iš savo darbovietės 
pavogusi $183.000. Tiems bilie
tams ji kas savaitę išleisdavo 
$5.000. Ji darbovietėje pasisko
lindavo pinigų, paskolas pa
dengdavo pavogtais pinigais 
arba suklastotais čekiais. Me
tinė jos apyvarta bilietams 
pirkti buvo pasiekusi $584.000, 
bet nepadengti liko tik $183.- 
000. Tame laikotarpyje P. 
Smith, kas savaitę pirkdama 
5.000 “Lottario” bilietų, laimė
jo tik $27.000, milijoniere ne
pasidarė.

Panašių ligonių Ontario pro
vincijoje, turinčioje savaiti
nes loterijas, yra ir daugiau. 
Bilietų pardavėjai yra paste
bėję, kad juos perka net men
kas socialinės gerovės pašal
pas gaunantys asmenys, kad 
kartais bilietams atiduodami 
šeimos pragyvenimui reikalin
gi pinigai. Liūdniausia, kad 
savaitinės loterijos Ontario 
provincijoje pažeidžia pagrin
dines lošimo taisykles. Per 
savaitę neišparduodami visi 
bilietai, o laimėtojai nėra trau
kiami iš parduotų bilietų šak
nelių. Jiems nustatyti panau
dojami numeruoti mašinėlės 
išmetami loto kamuoliukai. 
Pagal tokią sistemą daug lai
mikių tenka neparduotiems bi
lietams. Jų pilnai nepadengia 
kartais kuriai nors savaitei 
pridedamas laimikių padidini
mas. Provincinės loterijos duo
da daug lėšų Ontario vyriau
sybei, jas panaudojančiai savo 
nuožiūra. Konservatorių vy
riausybė seniau buvo nusista
čiusi prieš loterijas, o dabar 
jomis naudojasi.

Dienoraščio konkurso laimėtojui MATUI STANEVIČIUI pažymėjimą ir 
premiją įteikė KLB švietimo komisijos pirm. IRENA GRABOŠAITĖ- 
ROSS Hamiltone. Šio konkurso laimėtojų Kanadoje buvo 80 J. Miltenis

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Skautų veikla
• Sukaktuvinės stovyklos me

tu rugpjūčio 6, šeštadienį, šaukia
mas akivaizdinis LSS tarybos na
rių pasitarimas.

• Kas norėtų šeimininkauti 
sukaktuvinėje stovykloje liepos 
31 — rugpjūčio 13 d.d. “Woodland 
Trails”, tesikreipia į ps. Marių 
Rusiną tel. 622-2831. Kadangi at
važiuos šeimininkių ir iš kitų vie
tovių, reikėtų jau dabar žinoti, 
kiek jų turėsime iš Kanados.

• Sukaktuvinės stovyklos re
gistratoriaus paskelbtais duome
nimis, ligi šiol pirmauja seserija; 
miestais — Niujorkas, Klevelan- 
das, Bostonas, Detroitas, Čikaga, 
Los Angeles ... Skatinamos ir ki
tos vietovės atlikti registraciją 
iki birželio 15 d.

• Liet. Skautybės Fondo 1982 
m. pabaigos leidinėlyje prane
šama, kad iš viso palūkanų paskir
ta $8.491,94 — vadovų lavinimui, 
leidiniams, rajonų veiklai, sto
vyklos ruošai ir suvažiavimui. 
Atspausdintos kapitalo augimo ir 
metinių aukotojų kreivės. Po dve
jų metų bus minimas LSF dešimt
metis. Iki to laiko norima sutelkti 
$100.000 kapitalą. Fondui vado
vauja v.s. Č. Kiliulis. Aukas siųs
ti ižd. K. Nenortui, 44 Alban St., 
Boston, MA 02124, USA. Toronte 
LSF įgaliotinis yra v.s. V. Morkū
nas, 11 Underwood Ave., Toronto, 
Ont. Tel. 762-0174.

• Užjaučiame šeimą ir visus 
artimuosius mirus a. a. Stasiui 
Merkeliui. Velionis prieš 22 me
tus bejieškodamas naujų ežerų 
surado dabartinę mūsų Romuvą.

Č. S.

Žaidynės Toronte
Kanados sporto apygardos, 

dalyvaujant Australijos sportinin
kams, krepšinio varžybų Toronte 
tvarkarašits.

Penktadienį, birželio 17, Rich
view Collegiate (Eglinton — Isling
ton kampas): 7 v.v. — Hamiltono 
Kovas I — Hamiltono Kovas II; 8.30 
v.v. — Toronto Vytis — Londono 
Tauras.

Šeštadienį, birželio 18, Rich
view Collegiate (Eglinton — Is
lington kampas) 9 v.r. — australai
— Hamiltono Kovas H; 10.30 v.r. — 
Hamiltono Kovas — Londono Tau
ras: 12 v. — Toronto Vytis — Ha
miltono Kovas II; 1.30 v.p.p. aust
ralai — Londono Tauras; 3 v.p.p.
— Hamiltono Kovas — Toronto Vy
tis; 4.30 v.p.p. — Londono Tauras
— Hamiltono Kovas II.

Sekmadienį, birželio 19, West 
Toronto Sec. School (Landsdown 
prie College): 10 v.r. — Hamiltono 
Kovas — australai (jauniai); 11.30 
v.r. — Toronto Vytis — australai;
I v.p.p. Toronto Vytis — australai 
(jauniai); 2.30 v.p.p. — Hamilto
no Kovas I — australai; 4 v.p.p. — 
Toronto Aušra — australai (jau
niai).

Tinklinio varžybos įvyks numa
tytu laiku, kaip skelbta. Paskiros 
rungtynės šiuo metu dar nėra galu
tinai paaiškėjusios.

Atvykstančius golfininkus šeš
tadienį, birželio 18, globos Toron
to Lietuvių Golfo Klubas.

Atvykstantiems iš Australijos 
sportininkams dar reikia daug 
nakvynių. Prašome visus toron- 
tiečius, galinčius apnakvydinti 
svečius, skambinti Kęstučiui Bud- 
revičiui 251-5934. Sig. K.

Draugiškas tiklinio turnyras 
įvyks Anapilio salėje birželio 
18-19 d.d. Šeštadienį, 9 v.r., žais 
“Aušros” ir Australijos vyrai, 10 
v.r. “Vytis” ir Australijos vyrai,
II v.r. “Vyčio” ir “Aušros" vyrai, 
12 v. “Vyčio" ir Australijos mote
rys, 1 v.p.p. “Vyčio" ir “Aušros” 
moterys, 2 v.p.p. "Aušros” ir Aus
tralijos moterys. Sekmadienį, 
12.30 v.p.p., baigminės vyrų rung
tynės, 2 v.p.p. — baigminės mote
rų rungtynės.

GOLFO ŽINIOS
Hornby Towers balandžio 23 

d., dalyvaujant 55 golfininkams, 
turnyro laimėtoju tapo Algis Si
manavičius su 76 smūgiais. II v. 
teko Romui Šimkui su 78 ir tre
čioji D. Astrauskui su 80. Su iš
lyginamaisiais smūgiais I v. lai
mėjo Al. Žaliauskas 67-82. Mote
rų klasėje EI. Kėkštienė, pasie
kusi 96, tapo pirmąja.

Sunny Brea gegužės 7 d. turny
ro laimėtoju tapo Petras Paukš
tys su 78 smūgiais, o Rimas Stri-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’/2% už 90 dienų term, indėl. j 
8’/a% už 6 mėn. term, indėlius Z 
83/4% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term. Indėlius S
9’/2% už 3 m. term. Indėlius ĮS 

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7’/2% už specialią taup. s-tą z 
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo............... 12%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................103/4%
2 metų ................... 11’/2%
3 metų .....................121/2%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 34 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortglčlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

Ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A.E.LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas *
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ -
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Steve Ignatavičius, b.a„ b.phe, beū.
patarnauja investacijų iršėrų srityje.

Jis atstovauja bendrovei Housser a. Co. Ltd. (įsteigta 1917 m.), 
kuri yra narė The Toronto Stock Exchange, The Investment 
Dealers Association of Canada. Duodama nuolaida už patar
navimą iki 80% T.S.E. IrT.C.O. tranzakcijose.

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

maltis, pasiekęs 80, tenkinosi II 
v. IS1. smūgiuose Algirdas Bane- 
lis su 69-82 — Iv. laimėtojas ir Al 
Žaliauskas su 69-84 — H v. Mote
rų klasėje Irena Kymantienė su 
105 smūgiais laimėjo I v. Dalyva
vo 42 golfininkai.

Golf Haven gegužės 15 d. klubo 
sezono atidarymo turnyro, kuria
me varžomasi dėl metinių perei
namųjų taurių, laimėtojai : Edis 
Sudeikis su 83 smūgiais laimėjo 
I v. ir tapo šio turnyro laimėtoju. 
Antruoju su 86 paliko Algis Sima
navičius. E. Kėkštienė laimėjo 
moterų kla’sėje I v. su 94. Dėl per
einamųjų taurių išlyginamųjų 
smūgių sistemos varžybose:

A klasėje Antanas Stauskas 74- 
84 laimėjo I v. ir Petro Stausko 
pereinamąją taurę. Antruoju li
ko V. Kaknevičius 75-86, trečiuo
ju M. Ignatavičius su 76-88.

B klasėje S. Obelienius 71-89 
laimėjo I v. ir H. Paukščio per
einamąją taurę. Antruoju liko 
J. Danaitis 73-89, trečiuoju Al. 
Kuolas 76-90.

C klasės laimėtoju tapo A. Bal
nis 72-95, laimėjęs V. Vaitkevi
čiaus ir R. Kymanto perein. tau
rę. II v. — E. Ramas 74-100, III v. 
— A. Grigonis su 77-117.

Jaunių klasėje Ričardas Vait
kevičius, pasiekęs 76-104, laimė
jo I v. ir H. Paukščio pereinamąją 
taurę. M. Podsadeckis liko II ir 
M. SlapšysHI.

Moterų klasėje Gražina Staus- 
kienė su 72-110 laimėjo I v. ir Sig. 
Krašausko pereinamąją taurę.

Senjorų klasėje P. Augaitis ta
po pirmuoju su 76-98, laimėjęs ir 
dr. Juozo Sungailos pereinamąją 
taurę. Dalyvavo 63 klubo nariai.

Minėti turnyrai buvo gerai su
rengti naujosios klubo vadovy
bės: varžybų vadovų — Eimučio 
Ramo, J. Rusinavičiaus ir pirm. 
V. Kaknevičiaus.

Ketvirtasis š. m. turnyras ge
gužės 29 d. Glen Eagle golfo lau
kuose, susirinkus per 50 dalyvių, 
dėl lietaus turėjo būti nutrauk
tas. Iki pasimatymo sekančiame 
turnyre Sunny Brea —J. H. Paukš
čių golfo laukuose birželio 12 d, 
12 v. Sig. K.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171,663-9096



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ KAPINĖSE

Lietuvių Šv. Jono kapines Mis- 
sissaugoje tvarko komisija. Ji pa
rūpina cementinius blokus, iškasa 
duobes bei jas sutvarko po laido
tuvių. Taip pat už atlyginimų iš
liedina pamatus paminklams sta
tyti. Ar kapinių komisija tokio
mis pat sąlygomis negalėtų ant 
naujų kapų ir velėnų uždėti? Ran
govai išliedina paminklų pamatus, 
atitinkami rangovai galėtų uždė
ti ir velėnas ant naujų kapų. Ta
da ant kapinių visa pievelė būtų 
vienoda, lygi, o ir žmonėms būtų 
patogu, nes nereikėtų atskirai 
rūpintis velėnų uždėjimu ant ka
po. J.V.

MŪSŲ KAPINĖSE
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa

daryta didelė pažanga, bet dar 
yra trūkumų.

I. Ką pamano kitataučiai kai
mynai, kai anapus pietinės tvo
ros yra prišiukšlinta sąšlavom iš 
mūsų kapinių? Argi dera savo na
mų šiukšles sumesti į kaimyno 
kiemą? Aną visą patvorį būtinai 
reikia išvalyti.

II. Argi išmintinga naujojoje 
kapinių sekcijoje paminklus nu
garomis suplakti vienus su kitais? 
Tai pasekta negilios senovės klai
dingu pavyzdžiu, kuris bene dau
gumos torontiečių buvo supeiktas, 
o dabar ir vėl juo sekama. Juk du 
nugaromis sujungti paminklai 
vienas kitą skriaudžia. Reikia 
siekti, kad lietuviškos kapinės 
taptų mūsų tautinės kultūros pa
minklu.

III. Mūsų kapinėse (taip pat ir 
kitose) trūksta paminklų įvairo
vės, ypač tautinių motyvų atžvil
giu. Tai atsitinka dėlto, kad pa
minklų savininkai dažnai skoli
nasi pavyzdžius kitų kapinių. Sa
vo kultūrinės išvaizdos turtingu
mu bus kapinės gražesnės, jei pa
minklai savo kūrybine mintimi ir 
jos apipavidalinimu bus įvaires
ni. Betgi čia yra reikalinga savų 
dailininkų pagalba. Todėl kapi
nių administracijoje turėtų bū
ti bent vienas dailininkas, kuris 
paminklų statytojams teiktų pata
rimus. Šiam reikalui gal net reik
tų paruošti paminklų pavyzdžių 
knygą. Taip pat gana skurdūs yra 
asmeniniai paminkluose įrašai. 
Iš jų apie 50% yra “Ilsėkis ramy
bėje". Žinoma, tai geras mirusio
jo vėlei linkėjimas, bet jis gero
kai banalus, be įdomesnės min
ties, be kūrybiškesnės ištarmės. 
Čia taip pat gal reikėtų kapinių 
administracijai paruošti įrašų 
pavyzdžių sąrašą, kuriuo kapų sa
vininkai galėtų pasinaudoti.

IV. Paminklų eilės yra netiks
liai išlygiuotos. Vienur pamink
las yra perdaug išsikišęs j priekį, 
kitur pasilikęs užpakalyje. Tai yra 
nepaisytojų darbas, ypač kurie 
kasa duobes paminklo cementi
niam pagrindui išlieti. Adminis
tracijos pareigūnas turėtų nuro
dyti, kurioje vietoje duobę kasti. 
Pastebėta, kad kaikurios duobės 
iškastos šiek tiek įžambiai.

V. Teko nugirsti nusiskundimų, 
kad dideli sunkvežimiai padaro 
gilias ratų vėžes kapuose, ir po 
to niekas pievelių neišlygina. 
Reiktų surasti būdą šitai žalai 
išvengti.

VI. Tiesa, kiekvienam geram 
užmojui reikia lėšų. Betgi visiems 
geriems sumanymams mūsų visuo
menė yra gana duosni. Reikia tik 
šūktelti ir aukos pradės plaukti.

Kaikuriems darbams kapinėse 
atlikti reiktų pasikviesti mūsų 
jaunimo organizacijas — skautus, 
ateitininkus... Manau, kad ir 
laisvesnieji pensininkai mielai 
šiam tikslui talkintų. Juk yra ka
pų, kurių niekas netvarko.

A. Kalnius
PAMINKLAS MIRUSIEMS SIBIRE

Visi lankome savo mielas lie
tuviškas kapines Anapilyje ir 
džiaugiamės, kad tiek daug gra
žių paminklų jau turime pastatę 
mūsų iškeliavusiems į amžinybę. 
Vieta labai graži. Statome pamink
lus mirusiems ir statosi sau pa
minklus dar gyvi.

Bet kas pastatys paminklus ir 
kas uždegs žvakę tamsią naktį ant 
kapų tų ištremtųjų baltiečių į 
Sibirą 1941 metais? Guli jie ten 
išblaškyti be kryžių, be pamink
lų, be gėlių ir be žvakių.

Mano nuomone, šitą paminklą 
mes visi, kurie kilę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, turėtume sta
tyti labai viešoje vietoje, kur vi
sas pasaulis galėtų matyti ir skai
tyti tinkamus įrašus. Mes norime, 
kad laisvasis pasaulis žinotų apie 
tas skriaudas, padarytas rusų mū
sų mažoms ir taikioms tautoms.

Šitoks paminklas liudytų apie 
tą didelę skriaudą mūsų ateities 
kartoms.

Žydai jau stato Amerikoje pa
minklą ar mauzolėjų nacių jiems 
padarytų skriaudų prisiminimai.

Baltiečių trėmimams dar ne
atėjo 50 metų sukaktis, bet laikas 
bėga greitai. Būtų gerai, jeigu bū
tume pasiruošę iš anksto.

E. Bubnienė
VARDŲ RAŠYBA

Malonu yra skaityti “T. Žibu
riuose" politines žinias, nes ten 
randame, kad daugelio mums ge
rai žinomų valstybių vadai yra 
“lietuviškos” kilmės arba bent 
jų pavardės yra “lietuviškos”, 
kaip V. Vokietijos Kolis, Pran
cūzijos — Miterandas, Amerikos 
— Reganas ir daugelio kitų. Tik 
Kanados ministeris pirmininkas 
dar yra likęs Trudeau, ne Trudo- 
vas. Gaila, kad pasaulinė spau
da jų pavardes rašo taip, kaip 
jos yra rašomos jų vadovaujamuo
se kraštuose. Toji spauda net ir 
žymiuosius lietuvius rašo tomis 
pavardėmis, kokios jos yra: ne 
Vitold Gerulovich, bet Vitas Ge
rulaitis ir tt

Asmenims, kurie skaito lietuviš
ką ir anglišką spaudą, kartais 
sunku net susigaudyti apie kokį 
valstybės vyrą “T. Žiburiuose” 
rašoma, nebent ten pat paminė
tas ir kraštas, kuriame jis gyve
na. M. Norkus

Red. pastaba. Tikrinių nelietu
viškų vardų rašyba lietuvių kal
boje tebėra nesuvienodinta. Ra
šoma trejopai: originaline for
ma, visai sulietuvinant, pridedant 
atitinkamą galūnę. Lietuvoje tik
riniai vardai rašomi visai sulie
tuvinta forma pagal ištarimą. Iš
eivijoje laikomasi daugiausia 
originalinės formos arba pride
dama lietuviška galūnė. “T. Ži
buriuose” laikomasi daugiausia 
pastarosios formos, nes ji nede
formuoja tikrinio vardo ir įgali
na skaitytoją bei rašytoją tokį 
vardą linksniuoti. Lietuvių kal
ba negali apsieiti be linksniavi
mo, dėlto ir tikriniams vardams 
reikalingos atitinkamos galūnės. 
Kalbose, kuriose linksniavimą 
atstoja priešdėliai, kaip pvz. 
anglų kalboje, tikriniai vardai 
rašomi originaline forma. Slavų 
kalbos yra linkusios viską slavin
ti. Jei Gerulaitis gyventų Rusi
joje, taptų Gerulovič, jei Lenki
joje — Gerulevvicz, jei Vokieti
joje — Gerulat ir pan. Prof. dr. 
A. Klimas (leidinyje “Dabartinė 
lietuvių kalbos rašyba”) pataria, 
kur tik galima, vartoti sulietuvin
tas formas: Niksonas, Šileris, Va
šingtonas, Čikaga ir pan. Ten, kur 
tikrinis vardas nesiduoda lietuvi- 
namas, jis pataria vartoti origi- 
nalinę formą. Prie tokių priklau
so ir Trudeau pavardė.

Sakote, kad “TŽ” rašoma Kolis, 
Miterandas, Reganas. Netiesa. 
Juose rašome Kohlis, Mitteran- 
das, Reaganas ir t.t. Tik per ilgą 
vartojimą sulietuvėję tikriniai 
vardai rašomi grynai lietuviška 
forma, kaip Čikaga, Torontas, Var
šuva, Berlynas, Paryžius, Pilsuds
kis ir kt.

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
meniškas knygų bei 

žurnalų įrišimas, 
telefonas 625-2412

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

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

(416) 233-3323
Pranas Barauskas 
Antanas Genys 
Juozas Gudas 
Vacys Žižys 
Arūnas Strasdas - 
bendradarbis Floridoje

233-4741
231- 2839 
270-5256
232- 1990

(305)626-7406

WORLD
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

g ir ir- -ir— tt-

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ METU 
1983 metų liepos 1 dieną, 8 valandą vakaro

The Auditorium Theatre (pasaulinio garso scenoje) 
70 East Congress Parkway, Chicago, Illinois

stato ------

I LITUANI
Bilietai gaunami:
Bilietų Vaznelių prekyboje — Gifts International, 2501 W. 71 st St., Chicago, IL 60629 — Tel. 471-1424 
kainos: $20. $15, $12, $8, $7, $6 ir $5. Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu siunčiant čekį Lithuanian Opera

i Co., Inc. pavadinimu. Kviečiami visi iš anksto įsigyti bilietus. // P.L.D. Kultūrintų Renginių Komitetas

Generalinis Estijos garbės konsu
las Kanadai ILMAR HEINSOO, 
kuriam š. m. birželio 24 d. sueina 
60 m. amžiaus. Jis yra artimas lie
tuvių bičiulis, dalyvauja visose di
desnėse jų iškilmėse

St. Catharines, Ont.
ŠLUBUOJA MŪSŲ POLITINĖ 

VEIKLA. Jau kelintame mūsų di
desniame renginyje nebesimato 
seno, gero lietuvių draugo — žy
maus federacinio parlamento na
rio Gilberto Parento. Šio parla
mentaro dėka savo laiku iš sovie
tinių gulagų tapo išvaduotas Kęs
tutis Jokubynas.

Būdamas Kanados Ginklavimo 
Komisijos nariu ir Kanados karių 
veteranų įgaliotiniu. G. Parent 
turėjo daug gerų progų ginti pa
vergtųjų reikalus. Nekartą jis 
viešai pareiškė, kad pavergtų tau
tų laisvė yra virš visų kitų daly
kų. Dalyvauti lietuvių renginiuo
se laikė savo pirmaeile pareiga. 
Nekartą jis Vasario 16 proga da
lyvavo ir mūsų kuklios šventovės 
pamaldose. Deja, šis gražus bend
radarbiavimas yra pasibaigęs. 
Kaikam iš mūsų veiklos vadovų 
senokai parūpo tai, kad šis žymus 
kanadietis yra liberalų partijos 
žmogus.

Anais Lietuvių Dienos rengimo 
metais G. Parent patyrė pirmą 
netikėtą smūgį —jam nebuvo leis
ta tarti žodžio prie kanadiečių 
Laisvės paminklo, nes “pritrūko 
laiko"! Tuo metu Parent ėjo Ka
nados karių veteranų įgaliotinio 
pareigas, kurio žinioje buvo ir 
kanadiečių karių paminklai.

Kitą smūgį jis patyrė atvykęs 
katedron į Lietuvių Dienų pamal
das. Paliko sėdėti vienas be jo
kio rengėjų dėmesio. Vėliau, at
vykęs į pavergtų tautų organiza
cijos metinį pobūvį, irgi nesusi
laukė dėmesio. Kitas liberalas 
parlamentaras Jim Bradley irgi 
susilaukė neapgalvoto traktavimo, 
nes nuotaikos prieš liberalus ne- 
sitaisė. Dėlto G. Parent daugiau 
niekur pas lietuvius nebepasiro
dė. Dabar visur rodosi konserva
torius Joe Reid. Susidaro įspū
dis, kad mums, lietuviams, nieko 
kito nebereikia, kaip tik konser
vatorių. Tokia pažiūra yra atėju
si iš tautinių grupių, kurios turi 
visai kitokius politinius tikslus 
negu mes, lietuviai. Šių grupių se
kimas ir pamėgdžiojimas parodo.
kad mes neturime savo politinės
nuovokos. Mums visai neturi būti 
svarbu, kas padės Lietuvai išsi
laisvinti iš sovietų vergijos — li
beralai ar konservatoriai. Užsie
nio politikoje abi partijos yra be
veik vieningos.

Savo laiku mes stengėmės lai
mėti vietos žymiųjų kanadiečių 
dėmesį bei jų įstaigų pagalbą. Tai 
mums pavyko. Dabar mes visa tai
naikiname savo neapdairumu.

Kor.
• Supažindinkite savo draugus 

su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne-
mokamai.
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Tautos kančios ir kovos...

JAUNIMO STOVYKLOS
Prisikėlimo parapijos stovyklavietėje Wasagoje

1. Liepos 3-16 d.d.
Vaikams 6-16 m. amžiaus, mažai ar visai nemokantiems 
lietuviškai. (Vyriausias vadovas — Andrius Kaknevičius).

2. Liepos 17-30 d.d.
Vaikams 6-16 m. amžiaus, laisvai kalbantiem lietuviškai.
(Vyriausias vadovas — Rimas Kuliavas).

Registracijos reikalais skambinti:
Lina Kuliavienė 
(416)766-2996 arba 
Rūta Jaglowitz 
(416)769-3275, arba 
rašyti:
Jaunimo Stovyklos 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario 
M6H1A8

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

STOVYKLA
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 

WAS AGO JI E 
š.m. rugpjūčio 6-14 d.d.
Rašyti: Lietuvių Namai, 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6. Telefonas 532-3311. 
Skambinti: V. Kulnys tel. 769-1266. Veiks virtuvė. 
Kviečiame visus, taip pat ir šeimas su vaikais.

LSS sukaktuvinei “Aušros” stovyklai.
Suinteresuotos prašomos skambinti Mariui Rusinui

Tel. 622-2831 Toronte

Kanados Lietuvių Fondas
Mirus a.a. Jonui-Robertui Sima

navičiui vienam iš šviesiausių vei
kėjų, jo atminimui aukojo Lietu
vių Fondui: $50: E. J. Čuplinskai, 
J. J. Ignatavičiai, J.J.R. Pilipavi
čiai; $30:H. G. Lapai; $25: dr. A. 
V. Dailydžiai, V. I. Ignaičiai, dr.
A. Pacevičius, M. Z. Romeikos, E. 
V. Sakai, V. J. Skrebūnai, dr. A.
B. Spudai.

$20: J. Budnikienė, Stp. Varanka, 
L. S. Adomavičiai, V. Adomonis, 
V. V. Baliūnai, A. V. Bersėnai, 
J. Bersėnas, A. Brazys, dr. S. Če
pas, J. Dambaras, B. Galinienė, 
T. V. Gražuliai, S. B. Ignatavičiai, 
V. Kėžinaitis, Alina Kšivickienė, 
B. Laučys, J. A. Lukošiūnai, M. S. 
Meškauskai, V. F. Mockai, L. V. 
Morkūnai, R. J. Piciniai, E. Punk- 
ris, J. A. Puteriai, M. Putrimas, 
Mr. ir Mrs. Salanki, P. B. Serepi- 
nai, J. J. Stanaičiai, A. Šiukšta, M.

V. Tamulaičiai, B. Vaidila, S. Vait
kus; $19: K. Lukošius; $15: V. G. 
Balsiai.

$10: Aniceta Aperavičienė, A. 
Arlauskas, J. Augustinavičienė, 
J. O. Balsiai, A. M. Bumbuliai, S. O. 
Dačkai, A. Dilkus, J. Doney, L. Dū
da, Z. Girdauskas, P. Gulbinskas, 
A. K. Ivanauskai, Genė Leskaus- 
kas, E. E. Miliauskai, M. Petrulis, 
P. Plučas, Irena Ross, J. Rukša, 
A. Sagevičius, P. B. Sapliai, P. Si- 
minkevičienė, H. Stepaitis, B. Šče- 
panavičius, L. T. Tamošauskai, K. 
Šapočkinas, E. A. Valeškos, S. P. 
Valiukai, J. Urbonas.

$5 ir mažiau: J. Atkočiūnas, O. 
Berentas, M. Gegužis, J. Gegužis, 
L. Merkelis, V. Nausėda, U. Nor
kus, S. K. Plučai, J. Rinkevičius, 
J. Zaleskis, D. Klibingaitienė, P. 
Kušlikienė, H. Sukauskas, J. Riau
ba. K.L.F.

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 

VILNIUS arba 
VILNIUS ir kiti Europos miestai
Bir*7įuOtaJ0 Rugpjūčio 11 Rugsėjo 1 
Išplos 21 Rugsėjo 29
Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems galėsiu nu
pirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu
adresu ir telefonu.

BALĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5 nuo 11 v.r. Iki 7 v.v.

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

(Atkelta iš 1-md psl.)
— Ar bus sudarytos sąlygos 

lietuvių ir nelietuvių spaudos 
atstovams dalyvauti PLD ren
giniuose?

— Spaudos atstovai lietuviai 
ir nelietuviai dalyvaus PLD 
renginiuose. Tuos reikalus 
tvarko specialus spaudos-in- 
formacijos komitetas.

— Ar jau numatyta kur įvyks 
sekančios PLD? Kas tai spren
džia ir kada tai bus žinoma?

— Kur vyks III PLD — svars
tysime PLB seime. IV PLD tu
rėtų įvykti’ vėl Čikagoje, nes 
čia 1992 m. įvyks pasaulinė 
paroda.

Miami, Florida
A. a. PETRAS STEPONAVIČIUS 

mirė š. m. gegužės 23 d. Lietuvoje 
buvo baigęs muzikos konservatori
ją ir kurį laiką vargoninkavo Ša
nčių šventovėje. Gyvendamas 
Miami taip pat neapleido muzi- 
koss — vargoninkavo lietuvių pa
maldose ir kitomis progomis.

KUN. DR. V. ANDRIUŠKA dar
buojasi amerikiečių parapijoje 
ir kartą į mėnesį laiko pamaldas 
ir lietuviams.

FLORIDOJE GYVENENTYS 
lietuviai kunigai kazimierinių 
metų proga rengia ekskursiją Ro
man 1984 m. vasario-kovo mėnesį 
ir kviečia savo tautiečius daly
vauti. Ten bus didelės iškilmės 
Šv. Kazimiero metų pradžia. Pr.

Windsor, Ontario
TAUTOS FONDUI 1983 m. auko

jo: $50.00: J. O. Giedriūnai, A. Juš- 
kauskas, dr. S. Kizis, B. Kudzma- 
vičiai; $40.00: E. S. Zatorskiai; 
$25.00: p. Beldavs, dr. D. ir S. Nai- 
kauskai, P. B. Januškos, E. Pa- 
kauskienė, Ąntanas ir Marija Taut- 
kevičiai; $20.00: V. Baltrašiūnas, 
L. Leparskas; $15.00: V. D. Pliske- 
vičiai, G. O. Vindašiai, M. W. Ste- 
chyshyn; $10.00: B. E. Barisai, 
B. Balaišis, M. J. Kiziai, M. Šilins- 
kas, Albinas ir V. Tautkevičiai, 
S. Pakauskas, jn., kun. K. Simai
tis, p. Udrienė (Detroitas); $5.00: 
P. Trapikas, A. B. Kozuiiai. Iš vi
so — $540.00. Nuoširdi padėka 
visiems aukojusiems.

E. Pakauskienė

— Ko tikitės iš lietuvių 
visuomenės kaip PLD organi
zacinio komiteto pirminin
kas?

— Kaip II PLD vyriausio 
k-to pirmininkas vadovauju- 
koordinuoju 18-kai komitetų, 
į kuriuos įeina apie 200 orga
nizatorių. Jie visu nuoširdu
mu, darbštumu stengiasi, kad 
PLD pavyktų kuo puikiausiai.

Iš lietuvių visuomenės lau
kiu visokeriopos paramos. Per 
PLD privalome parodyti, kad 
esme gyva tautos dalis, kuri 
rūpinasi lietuvybės ugdymu 
bei išlaikymu jaunojoje kar
toje dabar ir ateityje, kad 
tautos kovos, kdhčios dėl as
mens laisvės, tikėjimo ir Lie
tuvos nepriklausomybės yra 
mūsų visų rūpestis. II PLD šū
kis: “Vienybėje su kovojančia 
tauta turi būti įgyvendintas 
pilnutinai.

Minesotos universitetui JAV- 
se vienas Kanados lietuvis pa
aukojo $25 imigracijos archyvo 
reikalams. Tame archyve yra 
telkiami ir Kanados lietuvių 
laikraščiai bei kiti leidiniai, 
dokumentai, nuotraukos ir 
pan. Minėto archyvo (Immigra
tion History Research Center 
826 Berry St., St. Paul, Minne
sota 55114, USA) direktorius 
prof. Rudolf J. Vecoli atsiun
tė padėkos laišką, kuriame sa
koma, kad tokią pat sumą pri
dės valstijos vyriausybė ir 
specialus fondas. “Jūsų dova
na bus panaudota tęsti mūsų 
darbui imigracijos — etninės 
istorijos ir ypač lietuvių 
rinkinio srityje”.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowskl
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonai
531-4251

Pacientai priimami
susitarus telefonu

A.E.LePAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

AR

NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

3630 Lawrence Ave. East
i Scarborough, Ont. M1G 1P6

431-5462
445-9469

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖUS, 

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor St. W„ Suite 200 Telefonai*
<«6) 231-4138

M8X1C5 namų 249-2637

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS.

B.Sc.

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3

Bloor ir Jane gatvių kampas

LL.B.

Telefonui: 
įstaigos (416) 762-7393 

namų 233-0303

TĄ L) T7 Q TT T? T) insurance*I 7L1 rjOLllLlt REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kolba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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