
ii: j
NA '
M M ■ ■>
BIL -r:- j

Nr. 16(1887) 1986 BALANDIS-APRIL 15 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 50 ct.

Dainuot ar politikuot?
Po keturių dešimtmečių išeivijoje ir tautos kamiene 

yra jaučiamas gana stiprus ryšio alkis. Kai iš okupuotos 
Lietuvos atvyksta tautietis, susilaukia didelio dėmesio. 
Jis yra apipilamas klausimais apie tenykštį gyvenimą, 
galimybes ten apsilankyti ir t.t. O kai iš šitos Atlanto pu
sės nuvyksta išeivis į Vilnių ir susitinka senus pažįsta
mus, gimines, kalbom nėra galo. Juk duodamos tik pen
kios trumpos dienelės pasimatyti žmonėm, kurie yra ne
simatę 40 metų ar daugiau. Tai rodo, koks stiprus yra ry
šio alkis, kaupęsis per keturis dešimtmečius. Tokio al
kio nebūtų, jei ne geležinė uždanga, perskyrusi tautos 
išeiviją nuo savo kamieno. Toji uždanga tebėra ir dabar, 
ne tokia absoliuti kaip seniau, bet dar pakankami kieta. 
Asmeniniai ryšiai bandomi megzti, bet ir jie atsimuša į 
varžtus. Vieniem pavyksta juos išlaikyti, kitiem ne. Ban
doma jieškoti vis naujų galimybių pereiti iš grynai as
meninių ryšių į grupinius bei kultūrinius. Vienas kitas 
išeivijos menininkas bando patekti į okupuotos Lietuvos 
sceną, o tenykščiai meno žmonės veržiasi į laisvojo pa
saulio scenas. Noras yra natūralus — tai savaimingas 
veržimasis užtvenktos upės, jieškojimas proveržio kelių.

VIENAS tokių bandomųjų proveržio takų yra kon
certai, kuriuose pasirodo menininkai, atvykę iš 
sovietų okupuotos Lietuvos. Sakoma, menas yra 
nekaltas dalykas, galintis pralaužti geležinę uždangą ir 

suartinti išeiviją su tautos kamienu. Taip, tai yra ban
dymas, bet ne naujas. Okupuotos Lietuvos menininkų 
koncertų yra buvę jau įvairiuose laisvojo pasaulio kraš
tuose, bet dėl to geležinė uždanga nė kiek nesušvelnėjo. 
Vienur tie koncertai praėjo tyliai, beveik privačiai, o ki
tur sukėlė nemažai erzelio. Ir tai dėl to, kad su sovietų 
okupuotos Lietuvos menininku keliauja ir politinis at
spalvis. Daugelį išeivių erzina ne daina, ne literatūra, 
ne menas, o tas sunkiai atskiriamas politinis atspalvis. 
Okupuotos Lietuvos meno žmonės išleidžiami užsienin 
per komunistinės propagandos įstaigą — “Tėviškės” 
draugiją, skirtą indoktrinuoti išeivijai. Jai menas tėra 
priemonė politiniam tikslam. Kaip pačioje Lietuvoje, 
taip ir išeivijoje menas, kompartijos požiūri)j.1(įįiri tar
nauti politiniam siekiam. Užsieniuosna išleidžiami tik
tai okupacinei valdžiai patikimi menininkai. Jie turi pa
rodyti išeivijai klestinčią sovietinę kultūrą, žydintį Lie
tuvos gyvenimą ir sudaryti įspūdį, kad okupuotoji Lie
tuva yra pranašesnė už buvusią nepriklausomą, kad išei
vijai nėra prasmės kovoti už Lietuvos išlaisvinimą, kad 
reikia sutikti su esama būkle.

KAD TOKIŲ tikslų siekiama iš sovietinės pusės, ma
tyt iš propagandinės anos pusės spaudos ir iš so- 

- vietinių pareigūnų laikysenos. Ten, kur rengia
mi vieši sovietinių menininkų koncertai, paprastai pri

sistato vienokiu ar kitokiu būdu politiniai sovietų pa
reigūnai — žurnalistai, korespondentai, konsulatų tar
nautojai. Dėl to išeivija į tokius viešus renginius žiūri 
su stipriu įtarimu, ypač tais atvejais, kai okupuotos Lie
tuvos menininkai privalo koncertuoti Sov. Sąjungos gar
bei bei naudai. Iš viso to plaukia išvada, kad ir koncer
tai nėra patikimas proveržis išeivijai suartinti su tautos 
kamienu. Geležinė uždanga tuo būdu nėra nei nugalima, 
nei apeinama. Reikia jieškoti geresnio kelio, ir tai asme
ninių ryšių srityje. Šio pobūdžio ryšiai turėtų būti ple
čiami. Kai atsivers laisvi keliai Lietuvon, kad ir okupuo- 
ton, ryšio alkis dings, abiejų tautos dalių ryšiai sunorma- 
lės. O tokių kelių turime reikalauti per tarptautines insti
tucijas. Kiekvienas išeivis turi teisę laisvai lankyti savo 
tėvynę, savo gimtinę, savo artimuosius. Tą teisę pripa
žįsta visos kultūringos valstybės, išskyrus totalistines, 
kurios bijo savo išeivių, laiko juos pavojingais žmonė
mis. Tai dvidešimto šimtmečio barbarija, kuri sodina 
tautas į kalėjimus, apsupa juos geležinėm uždangom, 
kankina ten ne tiktai kalinius, bet ir jų artimuosius — 
išeivius.

JPasauIio įvykiai
NAUJĄ ĮTAMPA tarp JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
ir Libijos sukėlė bombos sprogimas V. Berlyno naktiniame klube
“La Belle”, kuris yra amerikiečių zonoje. Sprogimas įvyko sa
vaitgalio metu, kai klube laisvalaikį praleidžia daug amerikie
čių karių. Sprogusi bomba sugriovė šokių salės grindis, lubas ir 
dalį sienų. Sprogime žuvo vienas amerikietis ir viena turke mer
gina, buvo sužeista apie 250 klubo lankytojų, kurių 63 buvo ame
rikiečiai. Daug sužeistųjų neteko bombos nuplėštų rankų ir kojų.
Telefonais kaltę prisiėmė dvi vokiečių ir viena arabų grupė. 
Policija prisipažinimus sutiko skeptiškai, juos susiedama su rek
lamos siekiais. Pagrindinis dėmesys iš karto nukrypo į Libijos
diktatorių pik. M. Gadaffį. Pradžioje trūko įrodomosios medžia

KANADOS ĮVYKIAI

IVIotalinis doleris
Kanada 1987 m. sausio mė

nesį susilauks pirmųjų vieno 
dolerio monetų, kurios vietoj 
apvalaus rato turės vienuolika 
nežymių kampų, bus truputį 
didesnės už 25 centų monetas. 
Dolerio monetos gaminamos 
iš nikelio, bet turės auksą pri- 
mantį paviršių. Vienoje mone
tos pusėje bus karalienės Elz
bietos II galva, kitoje — du se
nais laikais laiveliu plaukian
tys kanadiečiai. Dabartiniai 
vieno dolerio banknotai, bus 
pradėti išimti iš apyvartos
1989 m. ir savo galią praras
1990 m. Dolerio monetos paga
minimas kainuos 12 centų, kai 
tuo tarpu popierinio dolerio 
tekainuodavo 5 centus. Dole
rio banknotai betgi susidėvė
davo per vienerius metus, o 
monetos išsilaikys 20 metų. 
Iš tikrųjų monetinis doleris 
įvedamas dėl didelio jo vertės 
sumenkėjimo. Dolerio monetų 
dabar reikia įvairioms auto
matiškai veikiančioms maši
noms. Jų taipgi reikia ir vie

šojo susisiekimo bendrovėms, 
kurių unijos išjungė bilietė- 
lų pardavinėjimą tramvajuose 
ir autobusuose.

Modernius “C-7” šautuvus 
Kanados kariuomenei pradeda 
gaminti “Diemaco Ine.” bend
rovė Ontario Kitčeneryje. Juos 
suprojektavo Amerikos “Colt 
Industries” bendrovė, anks
čiau amerikiečius aprūpinusi 
“M-16” šautuvais. “C-7” šautu
vas yra panaši, tik dar lengves
nė versija, pagaminta iš plasti
kos ir metalo. II D. karo metais 
naudotos 7,62 mm kulkos dabar 
sumažintos iki 5,56 mm. Kulkų 
kalibras suvienodintas visiems 
Atlanto sąjungai priklausan
tiems daliniams. Naujasis 
“C-7” šautuvas turi trisdešim
ties kulkų apkabą. Šautuvo pa
jėgumas — 800 šūvių per minu
tę. Jis beveik visiškai neturi 
atatrankos. Kanadiečiams bus 
pagamintas ir “C-8” karabinas, 
kurio vamzdis trumpesnis pen
kiais coliais. Kiekvienas šau-

(Nukelta į 8 psl.)
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Kodėl Jaruzelskiui parupo Vilnius?
Dienraščio “New York Times” informacija ir kai kurie kitų samprotavimai

Dienraštis “The New York 
Times” 1986.III.10 išspausdino 
savo korespondento Varšuvoje 
M. T. Kaufmano straipsnį “Len
kai vilioja ir laimi Gorbačio
vą”. Straipsnyje rašo apie da
bartinio Lenkijos premjero W. 
Jaruzelskio lankymąsi Maskvo
je ir Vilniuje. Pasak jo, poli
tiniai sluoksniai Varšuvoje, 
stebėję Jaruzelskio viešnagę 
Maskvoje, pabrėžia pastarojo 
iškėlimą tarp kitų aukštųjų 
svečių. O vieno laikraščio re
daktorius pareiškęs: “Genero
las Jaruzelskis aiškai prasiki- 
šo tarp lygiųjų”. Vakariečiai 
stebėtojai Maskvoje esą pada
rė tą pačią išvadą. Lenkų gene
rolas civiliniuose drabužiuo
se buvęs rodomas televizijoje 
dažniau negu kiti Rytų bloko 
vadai, be to, Gorbačiovas iš
ėjęs iš kompartijos kongreso 
salės, vesdamas Jaruzelskį už 
parankės. Tuo esą buvo paro
dyti nuoširdūs abiejų santy
kiai.

Kodėl į Vilnių?
Lenkijoje šis Jaruzelskio 

iškėlimas, pasak minėto kores
pondento, buvo pastebėtas ta
da, kai televizija parodė staig
meną, būtent Jaruzelskio apsi
lankymą Vilniuje, įpusėjus 
kompartijos kongresui Mask
voje. Vilnius — sovietinės Lie
tuvos sostinė esanti nuo šimt
mečių kultūrinis Lenkijos-Lie
tuvos karalijos centras. Tai 
miestas, kuriame esą dar daug 
kas kalba lenkiškai ir kuris bu
vo Lenkijos rankose 1920-1940 
m. laikotarpyje. Ten gimęs No
belio premijos laureatas Č. Mi
lašius, lenkų rašytojas T. Kon- 
vickis, maršalas J. Pilsudskis.

(Čia korespondentas gerokai 
netikslus. Č. Milašius (Milosz) 
yra gimęs Šateiniuose prie Kė
dainių, tik studijavęs Vilniu
je; J. Pilsudskis yra gimęs Zu- 
lavų dvare, Pabradės vis.; T. 
Konvickis yra gimęs N. Vil
nioj, M.).

Staigmena lenkams
Pasak M. T. Kaufmano, len

kų generolo apsilankymas 
mieste, kurį lenkai vadina 
“Wilno”, yra laikomas pirmu 
tokio poaukščio pareigūno nuo 
1939 m. Tą įvykį lenkai sekė 
televizijoje su nepaprastai di
deliu susidomėjimu. Joje buvo 
rodomas generolas Jaruzels
kis, kalbantis su lenkais gat
vėje, lankantis Vilniaus uni
versitetą, kur studijavęs bairo- 
niškas Lenkijos nacionalisti
nis poetas A. Mickevičius.

Net opozicijos veikėjai, susi
ję su “Solidarumo” sąjūdžiu, 
pripažino, kad Jaruzelskis, 

gaudamas Gorbačiovo sutiki
mą aplankyti Vilnių, laimėjo 
reikšmingą mostą. Per du va
karus žinių tarnybos plačiai 
informavo apie generolo vie
nos dienos apsilankymą Lietu
vos mieste. Buvo parodytas 
netgi vaizdaslenkiškos po
ros vestuvių, kurių jaunave
džius Jaruzelskis pakvietė pra
leisti medaus mėnesį Lenki
joje.

Ekonominiai rūpesčiai
Rašydamas apie ekonominę 

Lenkijos būklę, “NYT” kores
pondentas pastebi ekonomis
tų optimizmą. Esą Gorbačiovas 
savo kalboje davęs suprasti, 
kad ekonominėje srityje pa
lieka laisvas rankas Lenkijai, 
nepasmerkęs Vengrijos, kur 
ekonominė sistema yra laisves
nė. Dabartinis lenkų ekono
mistų rūpestis esąs decentra
lizuoti ministerijas, kurios 
daro ekonominio pobūdžio 
sprendimus. Kol kas dar ne
aišku, ar bus leidžiama užda
ryti nuostolingas įmones, pa
sinaudojant bankroto mecha
nizmu, kuris jau esąs įvestas. 
Tam esą priešinasi ministeri
jų biurokratai. Tai pareiškęs 
ekonominio atkutimo architek
tas J. Pajestka.

Nuomonės
Šis Lenkijos premjero ap

silankymas Vilniuje įvairiai 
aiškinamas. Lietuvių išeivių 
komunistų spaudoje (“Laisvė”) 
įrodinėjama, kad tai pozity
vus dabartinės Lenkijos vy
riausybės mostas, reiškian
tis atsisakymą senų Lenkijos 
pretenzijų ir patvirtinimas 
esamos būklės. Kitaip tariant, 
tai esąs draugiškumo mostas 

Generalinis Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. ŽMUIDZINAS “Tėviškės ži
burių” spaudos vakare 1986. IV. 5 Anapilio salėje įteikia Lietuvių žur
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sovietinei Lietuvai ir kartu 
pastarosios laimėjimas.

Į Jaruzelskio mostą Vilniui 
visai kitaip žiūri mūsų vilnie
čiai. Jų eilėse kilo netgi įtari
mas, kad lenkai bando atgai
vinti senus savo planus — steig
ti federacinę Lenkiją Sov. Są
jungos rėmuose. Tokion Lenki
jon įeitų taipgi Vakarų Gudi
ja, apimanti etnografines Lie
tuvos sritis, ir Vilniaus kraš
tas, kuriame netrūksta lenkiš
kai kalbančių gyventojų.

Kiek šis mūsų vilniečių įta
rimas turi pagrindo, nėra įro
dymų. Žinant betgi politinius 
lenkų tautos užmojus, toks įta
rimas nėra visai be pagrindo. 
Tai paaiškės tiktai vėliau, jei 
ta linkme Varšuva bandys suk
ti savo politiką.

Kaip ten bebūtų, viena yra 
tikra: lenkams Vilnius labai 
rūpi. Jie valdė jį po I D. karo 
ištisus du dešimtmečius, jo ne
teko karo eigoje. Vilniaus 
krašte tebegyvena daug lenkiš
kai kalbančių žmonių, veikia 
per 100 lenkiškų mokyklų, len
kiškas skyrius pedagoginiame 
institute, leidžiamas lenkiš
kas dienraštis, darbuojasi len
kiškos orgnizacijos. Net ir ko
munistinei Lenkijos valdžiai 
rūpi išlaikyti lenkiškumą Vil
niaus srityje. Tai yra įmanoma 
tiktai laimėjus Kremliaus sim
patijas. Ir juo stipresnės bus 
jo simpatijos, juo daugiau tei
sių gaus lenkai Vilniaus kraš
te ir juo silpnesnė bus sovie
tinės Lietuvos valdytojų pozi
cija. Galimas dalykas, kad po 
Jaruzelskio apsilankymo Len
kijos įtaka Vilniaus krašte ir 
neoficiali parama jo lenkų 
veiklai padidės. M.

gos. Tai pripažino ir prez. R.
Reaganas, pik. M. Gadaffį pava
dinęs “pasiutusiu šuniu” Ar
timuosiuose rytuose. Vėliau 
buvo nustatyta, kad V. Berly
ne prieš bombos sprogimą lan
kėsi vienas Libijos diploma
tas iš jos ambasados R. Berly
ne, lydimas arabo, kurį vokie
čių policija laiko teroristu ir 
nori suimti. Pranešimas polici
ją pasiekė pavėluotai, kai jie
du jau buvo grįžę R. Berlynan. 
Libijos ambasada R. Berlyne 
turi 11 tarnautojų, kuriem lig 
šiol buvo leidžiama laisvai 
lankytis V. Berlyne. Ambasa
dos uždarymą svarstė JAV, Bri
tanijos ir Prancūzijos parei
gūnai sąjungininkų komenda- 
tūros vardu. Iš jos betgi jau 
1947 m. pasitraukė Sovietų Są
jungos atstovas. Maskva nepri
pažins buvusių vakariečių są
jungininkų nutarimo uždaryti 
Libijos ambasadą sovietų kont
rolėj esančiame R. Berlyne. 
Praktiškai galima kalbėti tik 
apie tos ambasados narių ne- 
įsileidimą į V. Berlyną, kur sa
vo zonas turi amerikiečiai, bri
tai ir prancūzai. V. Vokieti
jos vyriausybė iš Bonnos nu
tarė ištremti du Libijos diplo
matus už diplomatinių teisių 
pažeidimus. Panašiai pasielgė 
ir Prancūzijos vyriausybė, Li
bijai grąžindama du jos diplo
matus iš Paryžiaus.

Telkia laivyną
Atlanto sąjungos vadas gen. 

B. Rogers oficialiai pareiškė, 
kad Libijos įsivėlimas į bom
bos sprogimą V. Berlyne jau 
esąs pilnai įrodytas. Prez. R. 
Reaganas Viduržemio jūroje 
vėl pradėjo telkti karo laivy
no vienetus. Prie Sicilijos su
sitiko du iš Italijos ir Ispani
jos uostų atšaukti lėktuvnešiai 
“Coral Sea” ir “America”. Jie 
turi beveik 30 pagalbinių karo 
laivų. Smūgiams prieš Libiją 
gali būti panaudoti ir JAV “FB- 
111” bombonešiai iš Britani
jos. Planus ruošia Pentagonas, 
tačiau prez. R. Reaganas nori 
gauti didžiųjų V. Europos vals
tybių pritarimą. Jos pasmerkia 
pik. M. Gadaffio kurstomą tero
rizmą, bet vis dar nėra linku
sios pritarti aviacijos smū
giams Libijoje. Svyravimas 
jaučiamas ir prez. R. Reagano 
patarėjų eilėse. Jiems atrodo 
toks smūgis pavėluotas, prara
dęs netikėtumą, kuris esąs bū
tinas sėkmei užtikrinti. Galu
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tinį sprendimą prez. R. Rea
ganas atidėlioja.

Trūksta dokumentų
Karo nusikaltėlių jieškoto- 

jas S. Wiesenthalis prisipaži
no, kad K. Waldheimo kaltėms 
įrodyti trūksta dokumentų iš 
Jugoslavijos. Esą dėl tų doku
mentų jis nesusilaukė oficia
lių kaltinimų ir buvo išrink
tas generaliniu Jungtinių Tau
tų sekretoriumi. Pasaulinio žy
dų kongreso pradėtas K. Wald
heimo kaltinimas dėl Graiki
jos žydų išvežimo į mirties 
stovyklas, žydų ir partizanų 
žudymo Jugoslavijoje susilau
kė reakcijos, primenančios kai 
kurių Izraelio vadų žiaurumus 
nepriklausomybės kovose. Da
bartinis užsienio reikalų mi- 
nisteris J. Šamiras, už pusme
čio tapsiantis premjeru, vado
vavo “Stern” grupei, kuri pul
dinėjo britų policininkus ir ki
tus pareigūnus, nužudė lordą 
Moyną, Britanijos atstovą Arti
muosiuose rytuose. Ši grupė 
taipgi buvo apkaltinta Jungti
nių Tautų tarpininku atsiųsto 
švedų grafo Bernadottes nužu
dymu. Buvęs premjeras M. Be
ginąs, vėliau tapęs politiniu 
J. Šamiro sąjungininku, vado
vavo “Irguno” grupės žydų par
tizanams, vykdžiusiems pla
taus masto puolimus. Tie parti
zanai 1946 m. Jeruzalėje su
sprogdino Karaliaus Dovydo 
viešbutį, kuriame savo vyriau
sią būstinę turėjo britai. Spro
gime žuvo 95 asmenys — britai, 
arabai ir netgi žydai. “Irguno” 
grupė 1948 m. balandžio mėne
sį puolė arabų kaimą Deir Yas
sin, kuris tame puolime neteko 
apie 250 gyventojų — vyrų, mo
terų ir vaikų. Kiti kalba apie 
gerokai didesnį aukų skaičių. 
M. Beginąs teisinosi, kad gy
ventojai žuvo kovose tarp jo ir 
arabų partizanų. Pirmasis Iz
raelio prez. Chaimas Weizman- 
nas tokią “Irguno” grupės tak
tiką yra pavadinęs “žudikiš
ku terorizmu”.

Ruošis susitikimui
Prez. R. Reaganą aplankė 

Sovietų Sąjungos ambasado
rius A. Dobryninas. Buvo su
tarta pradėti pasitarimus šie
met numatytam R. Reagano ir 
M. Gorbačiovo susitikimui. De
tales turės paruošti JAV vals
tybės sekr. G. Shultzas, susi
tikęs su užsienio reikalų mi- 
nisteriu E. Ševardnadze.
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LietLiviLĮ sa/elė Romoje
Pabuvojus keletą dienų "Villa Lituania”

Taikos puoselėjimas gali pa
reikalauti ir ginklo apsiginti 
nuo taikos pažeidėjų. Tai pa
reiškė Jonas-Paulius II grupei 
italų karo kapelionų. Karo kape
liono užduotis esanti atspindė
ti pusiausvyrą tarp vilties ir 
tikrovės K. Bendrijos mokymo 
perteikime. Neįmanoma esą 
puoselėti taikos, paneigiant ga
limybę bei pareigą ją ginti. Kiek
vienas žmogus nori taikos, ta
čiau taika, kaip Šventraštis ir 
žmonijos patirtis moko, yra dau
giau nei karo nebuvimas. Todėl 
visiškai taikinga žmonijos bend
ruomenė dabartinėje žemėje 
esanti utopija, kurstanti nepa
siekiamas viltis. Popiežius ska
tino karo kapelionus šiuo atžvil
giu duoti aiškius nurodymus ka
rių sielovadoje ir pranešė, jog 
Vatikanas ruošia naujai papil
dytas sielovadines gaires karo 
kapelionams. Tam reikalui esan
ti įsteigta speciali karo kape
lionų reikalams sekcija prie 
Vyskupų kongregacijos.

Grupė Brazilijos vyskupų, be
silankančių Vatikane su savo 
penkmetiniais pranešimais, bu
vo pop. Jono-Pauliaus II per
spėta, kad kai kurios išlaisvini
mo teologijos kryptys esančios 
nuriedėjusios šunkeliais ir jo
kiu būdu nesutaikomos su kata
likiškuoju tikėjimu. Besirūpin
dama vargšais, Bendrija nega
linti būti paversta vien socio- 
politine institucija. Pagrindinė 
jos užduotis esanti skelbti varg
šams pilnosios laisvės naujie
ną — išganymą. Kunigai todėl tu
rį darbuotis tikinčiųjų tarpe to
se srityse, kurios liečia Dievą. 
Šalia socialinių problemų, po
piežius vyskupams nurodė ir ei
lę kitų K. Bendrijos rūpesčių 
Brazilijoje: senstanti ir mažė
janti dvasiškija, blėstanti tikin
čiųjų religinė praktika ir viso
kių religinių sektų atsiradimas 
bei plitimas. Jau keletas mėne
sių Brazilijos vyskupai vyksta 
Vatikanan vieni po kitų grupė
mis su pranešimais apie savo 
vyskupijas, ir visoms jų grupėms 
popiežius taria žodį. Tačiau pir
mą kartą savo žodyje jis užsimi
nė apie išlaisvinimo teologiją.

Brazilijos vyskupai, atstovau
jantys visoms Brazilijos K. Bend
rijos provinicijoms, buvo pa
kviesti Jono-Pauliaus II į Vati
kaną kovo 13-15 d.d. aptarti sie
lovados Brazilijoje. Pokalbiuo
se turėjo būti peržvelgta ten iš
plitusi ir eilę šalininkų tarp 
vyskupų radusi išlaisvinimo teo
logija bei įvairūs kiti sielova
diniai reikalai.

Vienuolijų ir pasaulietinių in
stitutų kongregacija pradėjo 
svarstyti klausimą, ar vyrų vie
nuolijose, kuriose yra ir kunigų 
ir nekunigų narių, vadovais ga
lėtų būti renkami nekunigai. Iki 
šiol tokiose vienuolijose vado
vaujamąsias vietas visada už
imdavo tik kunigai.

Pašaukimų į kunigus bei vie
nuolinį gyvenimą gausa — tai ne
paneigiamas ženklas K. Bendri
jos gyvastingumo. Tokią nuomo

Furniture Company Ltd.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas [namus.
137 RONCESVALLES AVĖ.

Tel. 537-1442 »

Krautuvė atidaryta ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 
valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Kitomis dienomis nuo f 

9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

nę šreiškė Šv. Tėvas Jonas-Pau- 
lius II kalboje, kurią sakė XXIII 
Pasaulinės maldų už pašauki
mus dienos proga. Jis skatino 
parapijas ir šeimas puoselėti 
pašaukimų mintį savo prieaug
lyje. Pašaukimai į kunigus bei 
vienuolinį gyvenimą esą gerai 
nusako vietinės K. Bendrijos 
ateitį. Todėl tikinčiųjų bend
ruomenė, kuri stokoja pašauki
mų, apsunkina ir visą K. Bend
riją, o toji, kuri yra turtinga pa
šaukimais — praturtina visus.

Karmelitės vienuolės nutarė 
įsteigti naują vienuolijos namą 
prie buvusios Aušvico koncent
racijos stovyklos sename teatro 
pastate. Tam buvo pradėtos telk
ti lėšos su vietos arkivyskupo 
kard. Franciszek Macharski lei
dimu. Tačiau buvo netikėtai su
silaukta didelių ir aštrių prie
kaištų bei protestų iš žydų. Kar
dinolas vienuoles prieš žydus gy
nė, pareikšdamas, kad karmeli- 
čių vienuolynas prie buvusios 
koncentracijos stovyklos bus 
simbolinis K. Bendrijos atsaky
mas įvykusiai tragedijai.

Katalikai vyskupai Britanijoje 
gali greitu laiku būti pakviesti 
tapti lordų rūmų nariais ir už
imti savo vietas šalia angliko
nų vyskupų. Tokį pasiūlymą pa
darė žemuosiuose rūmuose par
lamento narys Richard Holt Jis 
siūlo vietoj anglikonų vyskupų 
užimamų 26 vietų lordų rūmuose 
jiems palikti tik 14, o likusias 
užleisti aukštiesiems katalikų, 
presbiterininkų bei žydų dvasiš
kiams. Siūlymas dar nebuvo pa
teiktas balsavimui. Cardiff ka
talikiškosios arkivyskupijos Va- 
lijoje vadovas arkiv. John Ward, 
paklaustas apie šią galimybę, 
išreiškė abejonę ar katalikams 
vyskupams tiktų tokias vietas už
imti, nes tai esanti politinė 
arena, kuriai geriau tinka pa
sauliečiai.

Vysk. Neil Savaryn, Edmon- 
tono ukrainiečių eparchijos va
dovas, mirė sulaukęs 80 m. am
žiaus. Jis buvo gimęs 1905 m. 
Sambiro mieste vakarinėje Uk
rainoje. 1922 m. jis įstojo į ba
zilijonų vienuoliją ir 1931 m. 
įšventintas kunigu. 1932 m. bu
vo atsiųstas Kanadon ir darba
vosi ukrainiečių bazilijonų mo
kykloje kaip mokytojas, o vė
liau klebonavo parapijose ir bu
vo vienuolyno vyresniuoju. 1943 
m. jis buvo konsekruotas vysku
pu pagalbininku tuometiniam 
Winnipego ukrainiečių arkivys
kupui, o 1948 m. buvo paskirtas 
pirmuoju naujai įsteigtos ukrai
niečių Edmontono vyskupijos 
vadovu. Jo vietą dabar užėmė 
1974 m. jam paskirtasis pagal
bininkas vysk. Martin Greschuk.

Jau trečia ir didžiausia kata
likų šventovė Pekinge atidaryta 
pamaldoms. Šią šventovę, kaip ir 
kitas, aptarnauja kunigai, kurie 
priklauso Patriotinei katalikų 
draugijai. Tačiau šventovę lan
ko bei ja naudojasi visi katali
kai. Naujai atidarytoji švento
vė yra jau sena, pastatyta dar 
praėjusiame šimtmetyje ir dedi
kuota Išganytojui. Kun. J. Stš.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Siuvamos mašinos 
Rašomosios mašinėlės

K. ASTRAVAS

Pažvelk į šią smėlio audrų 
nugraužtą karavansarai, 

kurios dieną ir naktį atviri vartai 
kviečia poilsiui išvargusius 

karavanus,
atsimink ir emirą, pailsėjusį čia 

valandą ar dvi,
patraukusį dykumon savu keliu.

Khayyam, persų poetas (11123) 
(karavansarai — saugi nuo plėši

kų poilsio vieta dykumoje, kur 
karavanai sustoja nakties poil
siui).

Piazza Asti 25, Via Tusca- 
lona, atrodo kaip pilis savo sti
liumi ir juodomis durimis. Ar
gi gali būti čia “Villa Litua
nia”?

Patamsy radęs durų skambu
tį, paspaudžiu. Atsidaro durys 
ir mus pasitinka dvi seselės 
vienuolės. Paminėjus prel. 
Ant. Jonušo pavardę, seselė 
nusišypso ir sako, kad jis bus 
čia tik rytoj; paduoda mums 
10-to kambario raktą, pridur
dama, kad už 10 minučių bus 
vakarienė.

Dairomės aplink. Erdvi 
menė, pastato lubos bazilikos 
stiliaus, keletas marmoro sta
tulų, dviejose virš angų sie
nose kabo Lietuvos vytis, vi
duramžių žemėlapiai su tuo
metine Lietuva. Grindys išklo
tos kilimais, patogūs baldai 
poilsiui, skaitymui. Keliuose 
kampuose knygų pilnos lenty
nos: viena tik gerų ir retų lie
tuviškų. Tad čia sėdėdamas ne
nuobodžiausi — galėsi pratur
tinti savo žinias ne tik lietu
vių, bet ir vokiečių, italų, pran
cūzų ir kitų kalbų literatūra. 
Prie registracijos ant sienos 
kabo popiežiaus Pauliaus VI 
pažymėjimas vilai su medaliu.

Pirmas kelias minutes čia 
praleidus, susidaro malonus 
įspūdis šioje lietuviškoje sa
loje.

Mes tryse — žmona Nelė, Rū
telė ir aš ką tik atvykom čia 
iš Romos Leonardo da Vinci 
aerodromo kaip piligrimai iš 
Afrikos dykumų — Libijos ap
lankyti Romos ir krikščiony
bės centro Vatikano.

Prel. Ant. Jonušo laiško nu
rodyti labai greitai radom 
“Villa Lituania”: važiavom iš 
aerodromo autobusu, paskui 
metro ir likusią dalį ėjom 
pėsti. Nežinant kelio, taksių 
vairuotojai labai apiplėšia.

Įeinam į paskirtą kambarį: 
erdvus, įdomi seno itališko sti
liaus spinta, sienos papuoštos 
imperinės Romos pastatų nuo
traukom ir įdomiu menininko 
pieštu Pauliaus VI portretu. 
Kitame kambaryje — prausyk
la, kaip viešbutyje. Bet nė 
vienas viešbutis neatstos šios 
jaukios aplinkos. Nusiplovę 
Libijos dykumos dulkes, išei
nam į antro aukšto didelę te
rasą. Daug gėlių, kiparisų, iš 
vijoklių padarytas pavėsis, 
be to, šiltnamis su tropikiniais 
augalais įgalina čia pakliuvu
sį pailsėti, susikaupti ir ma
loniai praleisti laiką. Nuo te
rasos matyti puikus vaizdas, o 
žemai — apaugęs kiparisais 
kiemas.

Čia yra kiti 3 lietuviški 
pastatai tokio pat stiliaus; 
kolegija — kunigų seminarija 
ir kitos lietuviškos įstaigos. 
Pastatas, kuriame mes apsisto
jom, yra svečių namas kelei
viams ir atvykusioms į Romą 
lietuviams. 

♦ ♦ ♦
Atsisėdus valgykloje žvilgs

nis sustojo ties bronziniu 
Maironio bareljefu ir kitais 
ant sienos kabančiais lietu
viškais paveikslais.

Prie kito stalo išgirstam 
lietuviškai kalbant. Prisista
to A. Avižienienė, kuri čia ruo
šia spaudai savo mirusio vyro 
raštus, taipogi V. Žukauskas, 
atvykęs čia iš JAV dėstyti lie
tuvių kalbos klierikams ir tal
kinti lietuvių radijo progra
moms. Jis laisvu laiku rašo kny
gą apie lietuvius aktorius ir 
menininkus. Lietuvių kalbą 
dėsto be atlyginimo.

Vakarienės buvo įdomios, 
nes jų metu teko sutikti lie
tuvių veikėjus, pilnus energi
jos, sumanumo. Tai prel. Ant. 
Jonušas, prel. L. Tulaba, prel. 
V. Kazlauskas, prel. A. Bart
kus. Jie yra išvarę plačią va
gą lietuvių veikloje, ypač at
stovaudami lietuviams Vatika
ne ir politiniuose Romos 
sluoksniuose. Čia sutikome 
ir mūsų atstovą Vatikanui 
St. Lozoraitį, jn.

Pažintys, pasitarimai, su
sitikimai vyksta čia “Villa 

Lituania” patalpose, tarytum 
tai būtų Lietuvos ambasada.

Vakarienės metu sutikome 
iš Montrealio du jaunuolius, 
kurių tėvus gerai pažįstu. 
Tai klierikai — Mališka ir 
Skučas. Buvo staigmena patir
ti, kad šioje materialisti
nės stabmeldystės ir nevil
ties apimtoje aplinkoje užau
gę jaunuoliai, tapę kunigais, 
grįš į lietuvių visuomenę pa
dėti kitiems išbristi į saulė
tą gyvenimą.

Tikimės, kad ateity bus pro
ga aplankyti juos jau kaip ku
nigus lietuviškose parapijose.

♦ ♦ ♦
Po lietuviškų Mišių Vatika

no radijo stotyje sutikom lie
tuvį misijonierių, dirbusį Ko
rėjoje ir dabar atvykusį iš Af
rikos Čado valstybės į Romą. 
Tai tvirto sudėjimo vyras, tu
rintis didelį patyrimą misijų 
tvarkymo srityje.

Po kelių dienų valgant pus
ryčius jis pastebėjo mus ir pri
ėjęs padovanojo visiem trim 
po rožinį, gautą iš Šv. Tėvo va
kar įvykusioje pas jį audien
cijoje. Kai davė mums roži
nius, ant jo rankos pastebėjau 
vyskupo žiedą. Su pagarba jį 
pabučiavau aš, žmona ir dukre
lė, kaip tinka pagerbti aukštą 
dvasiškį. Tai buvo Vidurio Af
rikos, Čado, Sudano ir kitų 
valstybėlių nuncijus arkiv. J. 
V. Bulaitis, gimęs Anglijoje ir 
puikiai kalbąs lietuviškai. Jis 
mums susitikimo proga pado
vanojo Šv. Kazimiero — Lietu
vos globėjo medalį.

♦ ♦ ♦
Vidury savaitės mus Romoje 

užklupo didžiausia šio šimt
mečio žiema. Šv. Petro aikštė 
buvo apdengta virš pėdos sto
rumo sniego sluoksniu. Šla
pias ir sunkus sniegas išver
tė daug medžių, nulaužė šakų. 

Šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II audiencijoje Komoje 1986 m. vasario 12 d. 
Šv. Tėvas kalbina RŪTĄ ASTRAVAITĘ iš Kanados. Ji ten lankėsi drauge 
su savo tėvais Nuotr. “L'Osservatore Romano"

Mes mylėjom Ją gyvą,
neužmiršime Jos ir mirusios.

PADĖKA
Viešpaties Dievo valia staiga 1986 m. kovo 28 d. 

nuo mūsų atsiskyrė mylima sesutė
a. a. BRONĖ PABEDINSKIENĖ.
Dėkojame klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, visiems 

pranciškonam ir kitiem kunigam už maldas laidotuvių namuo
se, šv. Mišių aukas, pamokslus bei palydėjimą į amžino poilsio 
vietą šalia savo neužmirštamo gyvenimo draugo Antano.

Ačiū Lindai Marcinkutei ir Jonui Govėdui, kurie savo gies
mėmis bei muzika kėlė skausmo pilnas širdis į Viešpatį.

Dėkingumą reiškiame organizacijoms, draugams bei bičiu
liams už gausias šv. Mišias, aukas kenčiančios Lietuvos tikin
tiesiems, Kanados lietuvių fondui, už gėles, puošusias jos kars
tą, atsisveikinimus, užuojautas spaudoje.

Nuoširdus ačiū draugams bei jaunuoliams, nešusiems ve
lionės karstą paskutinėn žemės kelionėn.

Dėkojam šeimininkėm bei visom draugėm už rūpestingą 
priešpiečių paruošimą bei gausius pyragus.

Didžiausia padėka jos krikšto dukrai dr. J. Čuplinskienei 
ir jos šeimai, kuri ne tik dalinosi su mumis netekimo skausmu, 
bet ir įdėjo visą širdį ir meilę paruošiant ją, deja, ne tėviškės 
Varnių, bet mus priglaudusiai Kanados žemei.

Broliai

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai Ir mentė 
kai. Užsakymus atliekame pagal proįek 
tus ir taip pat turime didelį pasirinkim: 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėm: 
Užsakykite Jau dabar, kad mes galėtum* 
neskubėdami atlikti visą meniška darb; 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 .

Automobilių ir autobusų judė
jimas buvo sustojęs, ir Romos 
orauostis kelias dienas buvo 
uždarytas. Mes prie “Villa Li
tuania" kasėm sniegą, o Rūta 
lipdė senį besmegenį.

Vilos valgykloje visada duo
davo labai gerą sriubą. Nelei 
pasiteiravus, kaip galima to
kią išvirti, prel. Ant. Jonušas 
paaiškino, kad, kai Vatikane 
pas popiežių atvyksta lietu
viai svečiai, "Villa Lituania” 
seserys talkina virtuvėje. Tuo 
būdu nuo popiežiaus virėjų ga
vo receptą, kuris dabar yra 
“Villa Lituania” virėjų paslap
tis. ♦ * *

Vasario 16 buvo mūsų pasku
tinė diena Romoje. Po lietuviš
kų pamaldų Vatikano radiofo
ne pastebėjau ilga barzda grai
kiškai atrodantį dvasiškį. Su
sipažinom. Tai buvo lietuvis 
jėzuitas kun. V. Pupinis, per 
Vatikano radiją rusų kalba 
skelbiąs Dievo žodį.

Pavalgę ankstyvus pietus, 
atsisveikinom su “Villa Litua
nia”. Išėjom pertas pačias juo
das duris. Prel. Ant. Jonušas 
savo automobiliu nuvežė į Leo
nardo da Vinci orauostį.

Palikom Romoje “Villa Li
tuania" lygiai su tokiu pat 
jausmu, kaip prieš kelerius 
metus Saharos dykumos “kara- 
vanserai”. Tada jausdavausi 
pailsėjęs, bet čia, lietuvių sa
loje, pabaigę piligrimų kelio
nę, radome ne tik poilsį, bet 
ir dvasinį pakilimą. Gavome 
daugiau, negu tikėjomės.

Lėktuvui nusileidus Libijos 
Tripolio orauostyje pasijuto
me kitame pasaulyje, atskirti 
nuo Europos Viduržemio jūra. 
Tikrai tai kitas pasaulis, la
bai skirtingas nuo Vakarų ci
vilizacijos. Jis yra ne tiktai 
skirtingas, bet ir pilnas skur
do, bado, politinių sūkurių, 
karo veiksmų.

AfA 
MARIJAI NORKIENEI

mirus, 
jos seserį LIUDĄ JURĖNIENĘ ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos choras

AfA 
MARYTEI NORKIENEI

mirus,
jos vyrui ANTANUI, sūnui JUOZUI, dukroms - ZOSEI 
ir JULIJAI bei jų šeimoms, sesutei LIŪDAI su šeima, 
broliui PAULIUI LABANAUSKUI reiškiu gilią užuo
jautą- ,

Rūta Giršiene

Ginklo draugui, ilgamečiam bičiuliui
a. a. STEPUI JAKUBICKUI 

mirus,
jo žmonai VANDAI, sūnui RIMANTUI ir giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą -

Osvaldas Žadvydas

AfA 
KAZIUI GRINIUI

mirus Lietuvoje, 
jo seseriai MARIJAI KARKIENEI ir visiems jų arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Kazys ir Liuda Šileikos

Gerbiamai mokytojai
a.a. KOTRYNAI GRAJAUSKIENEI 

pabaigus žemiškąją kelionę,
liūdinčias dukras - VIRGINIJĄ GURECKIENĘ, ONĄ 
GUSTAINIENĘ ir ALDONĄ AISTIENĘ giliai užjaučia -

Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė
Čikaga, JAV

Mylimai seseriai
AfA 

BRONEI PABEDINSKIENEI
mirus, 

mūsų ilgametį valdybos narį KOSTĄ LUKOŠIŲ ir
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados lietuvių fondo taryba

PADĖKA
Mylimam tėveliui

a.a. JONUI VASIUKEVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kunigui 
Augustinui Simanavičiui, OFM, ir kitiems kunigams už maldas 
koplyčioje, šv. Mišias Prisikėlimo šventovėje ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą — kapines.

Dėkojame sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą. Ačiū kars
to nešėjams ir visiems pagerbusiems velionį savo atsilankymu 
koplyčioje, šventovėje ir palydėjusiems į kapines.

Nuoširdi padėka aukojusiems šv. Mišias už jo vėlę, atsiun- 
tusiems gėles, pareikštas užuojautas asmeniškai, spaudoje 
ir aukojusiems “Tėviškės žiburiams”.

Dėkojame visiems už parodytą nuoširdumą liūdesio valan
dose. Nuoširdus ačiū ponioms už pyragus, S.J. Bubuliams už 
paruošimą pusryčių.

Liūdintys: duktė Albina su šeima, 
vakaitės - Irena ir Regina su šeimomis

Canadian mūriais Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4



Lietuvos krikščionybės sukakties medalionas, suprojektuotas dail. VYTAUTO KAŠUBOS. Jame matyti trys
Lietuvos valdovai — Mindaugas, Jogaila, Vytautas ir trys krikšto datos, antroje pusėje — Vilniaus katedra, var
pinė ir kryžius su atitinkamais lotyniškais įrašais. Medalionas bus gaunamas nuo 1986 m. liepos 15 d. Kaina — 
$30 JAV, iš anksto užsisakiusiems — $25. Užsakymus siusti: Loretta I. Stukas, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 
07060, USA. Kai kurie medalionai bus pasidabruoti ir paauksuoti. Jų kaina bus $5 ir $10 brangesni

“Skatinimas Lietuvos aneksiją įteisinti”
Sudėtinga Vilniaus arkivyskupijos teisinė būklė ir prašymai ją pakeisti

Krikščionybė lietuvių tautos gyvenime
Prieš 50 metų buvo paminėta 550 metų Lietuvos krikščionybės sukaktis. Ta proga 1937. VI. 10 

Kaune buvo paskelbtas šis atsišaukimas, kuris tebėra aktualus ir mūsų laikais.

Jau suėjo 550 metų nuo to 
momento, kai didieji Lietuvos 
kunigaikščiai Jogaila ir Vy
tautas ėmė christianizuoti Lie
tuvę (1387 m.) Šiemet per Sek
mines bemaž visoje Lietuvoje, 
22 gegužės Vilkaviškyje minė
ta ir gegužės 29 Kaune specia
liai minima šita reikšminga 
Lietuvai sukaktis. Šia proga 
svarbu įsisąmoninti ne tik Lie
tuvos krikšto reikšmę, bet ir 
tuos uždavinius, kurie susida
ro katalikę visuomenei mūsų 
laikais, naujosiose christia
nizacijos aplinkybėse.

Jei šiuo metu įsigilinam į 
Lietuvos istoriją, tai tenka 
gailėtis, kad lietuvių tauta 
priėmė krikščionybę labai 
vėlai, būtent, viduriniams 
amžiams einant į galą. Ka
dangi viduriniais amžiais 
krikščioniškoji civilizacija 
buvo vienintelė europiška 
civilizacija, tai Lietuva, pa
vėlavusi įsijungti į krikščio
nijos pasaulį, neturėjo savo 
religinio ir kultūrinio vidur
amžio. Tai, galima sakyti, bu
vo didžiausia religinė, kultū
rinė ir tautinė lietuvių tautos 
nelaimė ta prasme, kad visos 
kitos istorinės jos nelaimės 
yra organiškai susijusios su 
šita pagrindine klaida.

■Lietuvos kaimynai slavai iš
tisais keturiais šimtmečiais 
anksčiau įsijungė į krikščio
nijos pasaulį: būtent, lenkai 
priėmė krikščionybę 966 m. iš 
Vakarų, rusai — 988 m. iš Rytų. 
Viduriniais amžiais drauge su 
krikščionybe ėjo ir europiš- 
koji kultūra, visuotinai reikš
minga pagal anuos laikus. Ji 
nešė su savim ne tik tautos 
evangelizaciją ir bažnytinę 
organizaciją, bet ir švietimą, 
meną, mokslą, literatūrą. Tau
ta, priėmusi krikštą, įsijung
davo ne tik į religinę univer
salinę bendruomenę, kuri bu
vo Bažnyčia, bet ir į europiš- 
kąją kultūrinę bendruomenę, 
kuri buvo tada krikščioniškoji 
civilizacija. Todėl tuo laiku, 
kai lietuvių tauta skendėjo 
ištisus šimtmečius pagonystė
je, jos kaimynai krikščioniš
kosios Bažnyčios ir krikščio
niškosios civilizacijos įtako
je stiprėjo dvasiškai ir tuo pa
čiu tautiškai.

Suprantama savaime, kokia 
turėjo susidaryti dvasinių ir 
kultūrinių jėgų nelygybė, kai 
lietuvių tauta ėmė savintis 
krikščionybę iš vieno slaviš
ko savo kaimyno. O padėtis 
dar labiau pablogėjo, kai prie 
to prisidėjo politinis, sociali
nis ir kultūrinis lietuvių ar
tėjimas su lenkais.

Dabar ne vieųas istoriškai 
nesusipratęs ar tendencingas 
žmogus yra linkęs krikščiony
bę kaltinti lietuvių tautos 
nuasmeninimu ir nutautinimu. 
Tai, iš tikrųjų, nelemtas ne
susipratimas. Iš esmės krikš
čionybė ne tik nėra nutauti
nimo veiksnys, bet dar yra stip
ri atrama tautinei kultūrai 
todėl, kad ji suteikia šiai uni
versalinio turinio ir stengiasi 
prabilti į kiekvieną tautą jai 
tinkamu būdu. Ne krikščiony
bė buvo kalta, kad lietuvių tau
ta tautiškai suskilo savo vidu
je ir žymiai nustojo savo tau
tinės individualybės, bet jos 
labai vėlus įsijungimas į krikš
čionijos pasaulį, jos kultūri
nis ir tautinis atsilikimas ir 
politinis susipainiojimas san
tykiuose su lenkais. Ir vėl, rei
kia pasakyti, niekas nebūtų ga
lėjęs čia turėti lemiamos 
reikšmės, jei ne šitas nelem
tas, neatgailimas, pavėlavi
mas priimti krikščionybę.

Bet net nežiūrint į tas vėles
nes lietuvių tautos nelaimes, 
kurios paskui ištiko priėmu
sią krikštą lietuvių tautą, Lie
tuvos krikštas taip, kaip jis 
buvo įvykdytas, buvo, kaip įti
kimai įrodinėja kai kurie mū
sų istorikai, geriausia išeitis 
iš susidariusios XIV štm. pa
baigoje padėties. Krikščiony
bės priėmimas iš Vakarų, bet 
ne iš Rytų, išgelbėjo lietuvių 
tautą du kartus nuo surusėji- 
ino, kuris būtų galėjęs ateiti 
vieną kartą neilgai trukus po 
krikšto priėmimo ir antrą kar
tą — XIX štm. antroje pusėje, 
kai prasidėjo Muravjovo poli
tinės ir kultūrinės prievartos 
politika. Ir vienu ir antru at
veju tik katalikybė, susitelku
si su lietuvių tautos intere
sais, išgelbėjo tautą nuo mir
tino pavojaus. Pirmą kartą 
per daug lietuvių valstybė bu
vo palinkusi į rusiškąją kultū
rą ir valstybiškumą, antrą kar
tą mažas buvo tautinis ir kul
tūrinis lietuvių tautos atspa
rumas, kad lietuvių tauta būtų 
galėjusi išeiti iš kovos galu
tinai neparblokšta be katali
kybės pagalbos, kuri kovojo 
prieš stačiatikybę, turėjo rem
tis, be kita ko, ir tautiniu mo
mentu. ....  ,

Taip pat buvo didelė laimė, 
kad lietuvių tauta išvengė pri
imti katalikybės iš kovojusių 
prieš ją Ordinų, nes šitiems 
krikščionybės platintojams 
ne tiek rūpėjo Lietuvos chris
tianizacija, kiek lietuvių 
tautos užkariavimas.

Lietuvių tautai priimant 
krikštą gana smarkiai reiškėsi 
lenkų įtaka, kuri taip pat su
darė nepatogumų, bet vis dėl
to tie nepatogumai pagal is
torines aplinkybes buvo ma
žesni, kaip kad priimant krikš
čionybę iš Rytų ar ordinų. Jie 
(tie nepatogumai) ypatingai 
paaiškėjo tada, kai lietuvių- 
lenkų santykiai susikomplika
vo politiškai, sociališkai ir 
kultūriškai. Jei dėl šitos 
priežasties ir taip pat dėl to, 
kad lietuvių tauta buvo pavė
lavusi priimti krikščionybę 
ir kultūriškai ir tautiškai 
tuo laiku atsilikusi palyginti 
su lenkais, Katalikų Bažnyčia 
ir nedavė tautinei lietuvių 
kultūrai, ką būtų galėjusi duo
ti kitose aplinkybėse, tai 
vis dėlto katalikybė ir jos 
darbininkai padėjo pagrindą 
tautinei lietuvių kultūrai ir 
tuo pačiu padarė vėliau gali
mą lietuvių tautos atgimimą.

Reikšminga yra visų pirma 
tai, kad Lietuvos didieji ku
nigaikščiai, Jogaila ir Vy
tautas, kurie su savo valdi
niais paprastai susižinodavo 
svetimomis, bet ne lietuvių 
kalba, Lietuvos christiani
zacijos metu pratarė betar
piškai į lietuvių tautą jos 
gimtąja kalba. Tai buvo pir
mas pasireiškimas to bendro,. 
Katalikų Bažnyčios visada 
praktikuojamo dėsnio, kad 
pastoracija, pamokslai ir ki
tos christianizacijos prie
monės teikiami yra tautiškai 
individualiu būdu.

Vėliau, XV-XVIII štm., dėl 
tos pačios priežasties yra 
išaugusi religinė literatūra 
lietuvių kalba, kuriai kurti 
ir tobulinti pasidarbavo, tarp 
visos eilės kitų rašytojų, to
kie žymūs Bažnyčios atstovai, 
kaip kan. M. Daukša ir jėzui
tas K. Sirvydas. Jei šitie kata
likai patriotai nebūtų sukūrę 
XVI-XVII štm. religinės lite
ratūros ir ištobulinę rašomo
sios lietuvių kalbos, kažin, ar 
lietuvių atgimimas XIX štm. 

būtų buvęs galimas. Tegul Baž
nyčios žmonės istorinėje Lie
tuvoje nėra padarę to, ką jie 
būtų galėję padaryti palan
kesnėse politinėse, sociali
nėse, kultūrinėse ir tautinė
se sąlygose, vis dėlto pasilie
ka faktas, kad jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie turi neįkaino
jamų nuopelnų lietuvių tauti
nei kultūrai ir tautiniam at
gimimui.

Kalbant apie Lietuvos krikš
to išdavas negalima nepami
nėti dorinio jo reikšmingu
mo. Jei lietuvių tauta, ir ypač 
liaudis, išliko moraliai svei
ka ir kultūriškai pajėgi, tai 
didžiausias nuopelnas čia pri
klauso Katalikų Bažnyčiai ir 
jos darbininkams. Krikščio
niškoji dora, yrač tokia, kaip 
jinai suprantama ir saugoja
ma Katalikų Bažnyčios, yra 
didelis teigiamasis veiks
nys tautų gyvenime. Lietuvių 
šeima, kuri visada buvo tvir
ta atrama religiniam, kultūri
niam ir tautiniam gyvenimui, 
sėmė tvirtų principų ir nusi
teikimų iš krikščioniškosios 
etikos ir katalikiškųjų baž
nytinių tradicijų. Tuo būdu 
šita dorinio ir tautinio gy
venimo ląstelė iki paskutinių 
laikų buvo nepalaužiamai at
silaikiusi visoms valstybinio 
ir visuomeninio gyvenimo aud
roms.

Tiesa, gyvenimo audros nėra 
nurimusios, ir priešingi Ka
talikų Bažnyčios gaivalai ne
siliauja puolę pačių jos pa
grindų, kaip kitur, taip ir Lie
tuvoje. Ne tik Bažnyčia, bet 
ir visas kultūringas pasau
lis yra atsidūrę didžiausių 
katastrofų pavojuje. Iš kraš
tutinių visuomenės sparnų, 
iš kairės ir iš dešinės, yra 
sukilę pagoniški gaivalai ir, 
tartum senovės barbarai, gre
sia išardyti drauge su Bažny
čia pačius civilizuoto gyve
nimo pagrindus. Ir vėl krikš
čioniškoji civilizacija yra 
pašaukta tapti vienintele tik
rai europiška civilizacija.

Prieš Katalikų Bažnyčią vėl 
atsistoja christianizacijos, 
arba, tikriau pasakius, re- 
christianizacijos uždavinys. 
Kadaise krikščionybė plito 
labiau išoriniu būdu, dabar 
vadinamajame kultūringame 
pasaulyje jinai tegali plisti 
visų pirma išvidiniu būdu. 
Svarbu grąžinti Kristų į pa
čius gyvenimo pagrindus: į 
šeimą, kuri paskutiniais lai
kais ėmė irti griaunamų veiks
mų įtakoje; į profesiją, kuri 
nustojo savo dorinio pobūdžio 
kapitalistinės santvarkos ap
linkybėse; į visuomenę, kuri 
pasidarė chaotinių gaivalų 
sąspyris ir nuolatinių kovų 
yra blaškoma; į valstybę, ku
ri, tapusi idoliatrijos objek
tu, nustojo tikrų santykių su 
dieviškuoju pasauliu.

Kaip prieš 550 metų, taip ir 
dabar, christianizacijos rei
kalas mums yra lygiai aktua
lus, nors jo linkmė ir tenkini
mo būdai yra radikaliai pasi
keitę. Tautos christianizacija 
niekados nesibaigia. Drauge 
su religinio gyvenimo dinami
ka jinai keičia savo lytis pagal 
istorines aplinkybes, bet nie
kados nepasidaro nebereika
linga. Suprasti tai ir įsijungti 
į religinio tobulėjimo darbą 
lietuvių katalikų visuomenei 
yra aktualus uždavinys, kuriuo 
faktiškai turėtų būti tęsia
mas Lietuvos krikšto darbas.

Šis dinaminis ir ryžtingas 
darbas bus stipriausias laidas 
ugdyti lietuviškai tautinei 
kultūrai, kuria turime itin su-

JUOZAS VITĖNAS
Ginant tiek Vilniaus, tiek 

kitus Lietuvos reikalus, reikia 
žinoti tikrą padėtį ir į ją žvelg
ti atviromis akimis. Ignoruoda
mi faktus ar neteisingai juos 
aiškindami, galim tiktai save 
apgaudinėti, bet ne kitus įti
kinti.

Pvz. J. B. str. “Faktai apie Vil
niaus arkivyskupiją” (“Tėviš
kės žiburiai”, 1986. 3. 11) aiški
na, kad “Vilniaus priklausomy
bė buvo nustatyta šiomis tarp
tautinėmis sutartimis: 1920 m. 
Lietuvos-Lenkijos (Suvalkų), 
tais pačiais metais Lietuvos- 
Sov. Sąjungos . . . sutartimis”.

Faktas yra, kad prieš II Pa
saulinį karą Vilniaus krašto 
priklausomybė tarptautinėje 
plotmėje galutinai buvo nusta
tyta ne minėtomis sutartimis, 
bet ambasadorių konferenci
jos 1923 m. kovo 15 d. nutari
mu, nepaisant Lietuvos protes
tų ar atsisakymo jį pripažinti.

Šis ambasadorių konferenci
jos nutarimas buvo tarptauti
nėje plotmėje pripažintas ir 
galiojo iki Jaltos susitarimų.

Jaltos susitarimais ir po to 
sudarytomis sutartimis buvo 
sukurta visai nauja padėtis: 
Vilniaus sritis buvo nuo Len
kijos atskirta, ir jos dalis 
Sovietų Sąjungos patvarkymu 
priskirta Lietuvai. Bet Lietu
va yra sovietų okupuota, ir to
dėl negali sudaryti jokių susi
tarimų dėl sienų. Todėl, kol 
Lietuva neatgaus savo nepri
klausomybės, Vilniaus srities 
priklausomybė tarptautiniu 
požiūriu negali būti nustaty
ta.

Taigi, tokia dabar yra Vil
niaus krašto teisinė priklau
somybė, o ne tokia, kokia bu
vo nustatyta taikos su Sovie
tų Rusija, Suvalkų ar kitomis 
sutartimis.

J. B. taip pat, iš pradžių ig
noruodamas ambasadorių kon
ferencijos nutarimą, vėliau 
bandydamas paneigti jo galio
jimą, rašo, kad Vilnių Lenki
jai priskyrė ambasadorių kon
ferencija, kurioje Lietuva ne
dalyvavo. Tam tvirtinimui pa
remti jis cituoja ir A. Šapo
kos “Lietuvos istoriją”.

Tikra tiesa, kad Lietuva ne
dalyvavo ambasadorių konfe
rencijoj, bet J. B. nepamini, 
kad Lietuvos vyriausybė 1922 
m. lapkričio 18 d. pasiuntė am
basadorių konferencijai notą 
dėl navigacijos Nemunu, ku
rioje pareiškė tokį pageida
vimą: “Prie šios deklaracijos 
Lietuvos vyriausybė norėtų 
pridurti, kad ji būtų ypač 
dėkinga sąjungininkų ir san
tarvininkų valstybėms, jei jos, 
siekdamos pagreitinti taikos 
ir draugystės tarp Lietuvos ir 
Lenkijos eros atėjimą, malo
niai pasinaudotų teise, kurią 
joms suteikia Versalio sutar
ties 87 straipsnis ir nustaty
tų rytines Lenkijos sienas, at
sižvelgdamos į iškilmingus tos 
valstybės pasižadėjimus Lie
tuvos valstybei ir taip pat į 

sirūpinti švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktį.

Šitame nuolatinio atsinau
jinimo ir nuolatinio bangoji- 
mo vyksme katalikams labai 
lengva prarasti dinaminį nu
sistatymą ir sustingti pasyvu
me ir abejingume. Tokiais mo
mentais atkrikščioninimo dar
bas pasidaro nesėkmingas ir 
užleidžia vietą kitam priešin
gam nukrikščioninimo darbui.

Įsigyti tad nepalaužiamo di
naminio nusistatymo christia
nizacijos darbe ir šitą darbą 
dirbti su visu atsidėjimu yra 
du pagrindiniai uždaviniai, 
kurie turėtų tęsti Lietuvos 
krikšto darbą. Susirūpinti šiuo 
reikalu ir ryžtis įsikinkyti į 
christianizacijos akciją kaip 
tik pravartu minint Lietuvos 
krikštą: jei jis buvo Lietuvai 
visais atžvilgiais reikšmingas 
įvykis, tai nemažiau svarbu jį 
tęsti christianizacijos darbą 
mūsų gyvenamose aplinkybė
se; ir jei Lietuvai brangiai at
siėjo pasivėlavimas su krikš
to priėmimu, tai nemažiau 
brangiai gali jai atsieiti ir ka
talikų apsileidimas visuome
nės christianizicijos darbe. 
Kol ne vėlu dar katalikams 
reikia gyvai sukrusti. Taigi vi
sus katalikus kviečiame minėti 
Lietuvos krikšto sukaktį ir ta 
proga ryžtis gyvai dalyvauti ka
talikiškajame krikščioninimo 
darbe.

Katalikų veikimo centro 
vyriausioji valdyba 

Lietuvos gyvybinius interesus 
ir teises”.

Ambasadorių konferencija, 
kurią sudarė D. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Ja
ponijos ambasadoriai, tai iš
aiškino kaip Lietuvos sutiki
mą, kad ji išspręstų Lietuvos 
ir Lenkijos ginčą dėl Vilniaus 
srities ir padarė tą Lietuvai 
lemtingą nutarimą, kurio nesu
tiko pakeisti, nepaisydama 
Lietuvos vyriausybės aiškini
mų ir tarptautinės teisės spe
cialistų nuomonės.

J. B. savo straipsnyje igno
ruoja tuos faktus, norėdamas 
įrodyti, kad Vilniaus krašto 
priklausomybė Lietuvai nusta
tyta, ir todėl Vatikanui nėra 
kliūties priskirti Vilniaus 
arkivyskupiją Lietuvai.

Tačiau toks aiškinimas yra 
klaidingas. Tokios nuomonės 
buvo ir žinomas teisininkas 
bei visuomenės veikėjas Vy
tautas Vaitiekūnas (miręs 1984 
m.), kuris “Tėviškės žiburiuo
se” taip rašė (nr. 6,1979. II. 8):

Ne tik “Tėviškės žiburiuose” 
keliamas klausimas, kodėl Vati
kanas nepatvarko, kad Lenkijos 
bažnytinės sritys, kurios po Il-ojo 
pasaulinio karo jau nebėra Len
kijos teritorijoje, neišjungiamos 
ir iš Lenkijos bažnytinės provin
cijos. Pvz. kodėl Vilniaus arki
vyskupija tebepriklauso Lenkijos 
bažnytinei provincijai?

Toks klausimas tautiniu ir reli
giniu atžvilgiu suprantamas, ta
čiau teisiniu-politiniu atžvilgiu 
labai šlubuoja.

Lietuvai Vilnius ir Vilniaus 
kraštas visą laiką buvo Lenkijos 
okupacijoje. Taip ir Lietuvių 
Enciklopedija rašo. Bet po am
basadorių konferencijos 1923. 
III. 15 nutarimo, nustačiusio 
Lietuvos-Lenkijos sieną, teisės 
mastu Vilniaus kraštas tapo Len
kijos dalimi. Tiesa, Lietuva prieš 
tą ambasadorių nutarimą protes
tavo, įžymūs teisės autoritetai 
išaiškino, kad Lietuvos atžvilgiu 
jis neprivalomas, atseit, Lietu
va ir toliau gali savo pretenziją 
j Vilniaus kraštą reikšti, bet vis- 
tiek po to ambasadorių konferen
cijos nutarimo Lietuvos byla su 
Lenkija toliau jau vyko kitu pa
grindu, būtent, ne teritorijos 
ginčo, o tik dėl Lietuvos santykių 
su Lenkija.

Tik kai Lenkijos sienos buvo nu
statytos tarptautinėmis sutartimis 
ar tarptautinių institucijų (kaip 
kad ambasadorių konferencija) 
nutarimais, Vatikanas 1925 m. 
Lenkijos teritorijoje sudarė baž
nytinę provinciją. Lietuva tada 
ant Vatikano supyko labiau nei 
ant ambasadorių konferencijos, 
kuri jau prieš dvejus metus Vil
niaus kraštą buvo priskyrus! 
Lenkijai. Norėti, juoba reikalauti, 
kad Vatikanas taptų Lietuvos in
teresų gynėju, užuot žiūrėjęs Ka
talikų Bažnyčios interesų, gal bu
vo leistina studentam ateitinin
kam, taipgi neolituanam ir šiaip 
antiklerikalam, bet, kad tos nuo
taikos tada buvo pagavusios ir 
krikščionių demokratų vyriausy
bės bei seimo žmones, tai dabar, 
iš 50 metų perspektyvos, atrodo 
tik politinio nebrandumo de
monstravimas.

Sena Vatikano tradicija naują 
tarptautinę padėtį pripažįsta tik 
po to, kai ji įteisinta tarptau
tine sutartimi ar kitais tarptau
tinės bendruomenės veiksmais. Ir 
po Il-ojo pasaulinio karo Lenki
jai tekusias Vokietijos sritis 
Vatikanas priskyrė Lenkijos baž
nytinei provincijai tik po to, kai 
kancleris Brandtas su Lenkija pa
sirašė taikos sutartį.

Su Sovietų Sąjunga Lenkija taip 
pat yra pasirašiusi taikos sutar
tį. Tad Vatikanas tas Lenkijos 
sritis, kurios atiteko Sovietų Są
jungai, pagal savo politikos tra
diciją gali išjungti iš Lenkijos 
bažnytinės provincijos ir priskirti 
Sovietų Sąjungos bažnytinei pro
vincijai. O kaip su tomis Lenkijos 
sritimis, kurios yra atitekusios 
Lietuvai? Vatikanas ir jas gali 
išjungti iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos tuo pačiu Lenkijos- 
Sovietų Sąjungos sutarčių pagrin
du. Bet ar tai Lietuvos interesas 
pripažinti Sovietų Sąjungos suve
renumą Vilniaus sričiai, o tuo 
pačiu ir visai Lietuvai? Tai būtų 
atsisakymas tebegaliojančios ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
de jure egzistencijos ir susitai
kymas su LTSR. Tai būtų didelis 
Sovietų Sąjungos tarptautinis po
litinis ir teisinis laimėjimas iš 
Vatikano, ko lig šiol Sovietų Są
jungai nėra pasisekę laimėti iš 
Jungtinių Valstybių, Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, etc. Ska
tinimas Vatikano, kad Vilniaus 
kraštą išjungtų iš Lenkijos baž
nytinės provincijos sykiu yra ska
tinimas Lietuvos aneksijai įtei
sinti. ... . _Vytautas Vaitiekūnas

Taigi, reikia gerai apgalvoti, 
ko prašome, kad panašiai da
bar neatsitiktų, kaip atsitiko 
su ta Lietuvos vyriausybės no
ta ambasadorių konferencijai 
prieš 60 metų.
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Vytauto Didžiojo šventovė Kaune Nuotr. V. Čiplio

Brazilijos vyskupai už Lietuvą
KUN. PR. GAVĖNAS

Nuncijus Brazilijai (1985. X. 
16) raštu pranešė Brazilijos 
vyskupų konferencijos (CNBB) 
pirmininkui kard. Ivo Lorschei- 
ter, jog “Šv. Tėvas buvo supa
žindintas su tekstu BKK-jos su
rengtos Maldos dienos už lietu
vių tautą ir kitus kraštus, kur 
laisvė yra suvaržyta”.

Man rūpėjo sužinoti, koks tas 
Maldos dienos tekstas. Paklau
siau BVK-jos gen. sekretorių 
Dom Luciano Mendes de Almei
da. “Tai tekstas, kurį Tamsta 
man įteikei”, atsakė. “Aš tik 
pridėjau lydraštį ir pasiunčiau 
visiems vyskupams”. Tam įrody
ti iš CNBB Brazilijoj archyvo 
ištraukdinęs ir parūpinęs kopi
jų man atsiuntė to “teksto” nuo
rašą. Tai “Mūsų Lietuvos” iš
leista portugališkai brošiūra 
“45 metai vienos tautos kryžiaus 
kelio” ir gen. sekretoriaus lyd
raštis vyskupams. Ten jis sako: 
“Šiais 1985 m. minime lietuvių 
tautos 45 kryžiaus kelio metus. 
Jau ankstyvesniais metais įvai
riose Brazilijos vyskupijose 
buvo rengiama Maldos diena už 
Lietuvą ir kitus kraštus, kurių 
laisvė suvaržyta. Stenkimės pa
gyvinti maldą, kad Dievas savo 
tėviška meile išlaikytų tvirtus 
ir išlaisvintų šiuos mūsų bro
lius bei seses, kurie kovoja ir 
kenčia už tikėjimą, ištikimybę 
Kristui bei Jo Bendrijai. Pri
dedu kun. Pr. Gavėno trumpą ap
žvalgą apie dabartinę K. Bendri
jos padėtį Lietuvoje”. Ir pridu
ria: “Maldos diena kai kur su
tampa su birželio 14, diena, ku
rią Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo užimtos 1940 metais. Pa
maldos už lietuvių tautą ir K. 
Bendriją, kaip ir už kitus per
sekiojamus kraštus, galės būti 
rengiamos vyskupijos pasirink
tą dieną, kaip kiekvienam vys
kupui atrodys tinkamiau”.

Brošiūrą lydėjo apžvalginis 
lapelis su “Laisvės malda” bei 
kazimieriniais metais sukurta 
“Malda į šv. Kazimierą už Lie
tuvą”, kuri per tuos metus gana 
plačiai skambėjo Brazilijos ka
tedrose, parapijų šventovėse, 
net ligoninėse ir šeimose. Į tą 
maldą įpinta ir dabartinė pa
dėtis: “Šv. Kazimierai, ... tu 
tiek kartų pasirodei galingas 
savo tautos globėjas jos prie
spaudos ir vargų metu. Pažvelk 
dabar į savo žemę, savo tautą 
ir ateik jai į pagalbą. Vilniaus 
katedra, kurioje veik 500 metų 
ilsėjais, dabar meno galerija 
ir koncertų salė; pati tavo šven
tovė paversta ateizmo muzieju
mi; visa katalikiškoji lietuvių 
tauta kenčia ir kovoja, svetimo 
bedieviško komunizmo prislėg
ta. Šventasis Lietuvos Globė
jau, padėk savo tautai atgauti 
laisvę . ..”

Brošiūroje minimos komunis
tų išgalvotos naujos priemonės 
religijai ir tautiniam jaunimui 
slopinti, katalikiškos tautos 
rezistencija. Ten priminta ir 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė, 
nuotraukom sugretinta Vilniaus 
katedra— meno galerija, “KLB 
kronika”, katakombinė semina
rija, lietuvių katalikų kongreso 
Toronte manifestas ir lietuvių 
maldų kalendorius .. .

Skaitydamas apie tuos “mal
dos tekstus”, supratau, kad mels
tis už Lietuvą nereiškia tik “su
mesti” poterėlį, atkalbėti Lais
vės maldą ar pan., o įsisąmonin
ti esamą mūsų brolių-sesių pa

dėtį ir pagal šią sąmonę veikti. 
Tad brošiūros gale ir klausiame: 

' kas darytina?
Brazilai — jauna tauta, tad 

jieško “modelių”, mėgsta kon
krečius pavyzdžius. Tam pami
nėta kas daroma kitur: JAV kon- 
gresmanas John E. Forter užta
ria kun. K. Matulionį; Anglijos 
katalikai rašo protestus Sov. 
Sąjungos ambasadoms; 38 Pran
cūzijos vyskupai pasirašo peti
ciją dėl lietuvių kunigų; Fati- 
mos vyskupas gegužės 13 prašo 
maldų už Lietuvą; Vokietijos 
vyskupai skelbia Maldos dieną 
už persekiojamus tikinčiuosius; 
popiežius ragina Kanados vys
kupus jam padėti melstis už per
sekiojamus kraštus, Sherbrook 
arkivyskupas pasiūlo tikintie
siems tekstą maldos už Lietuvą; 
Kuritibos arkivyskupas rašo 
straipsnius apie Lietuvą ir kal
ba per dvi radijo stotis ir pri
duria. “Jei kiekvienas Brazili
jos vyskupas ką nors šiuo reikalu 
padarytų savo vyskupijoj, galė
tų sužadinti akciją už Lietu
vą ...”

Su tokiu tad Brazilijos vysku
pų Maldos dienos už Lietuvą 
“tekstu” buvo supažindintas ir 
pats popiežius, kuris “didžiai 
vertindamas šią iniciatyvą”, 
prašo perduoti vyskupų konfe
rencijai “savo pasigėrėjimą”.

Maldos diena už Lietuvą jau 
yra pačios vyskupų konferenci
jos iniciatyva, kaip patiriame 
iš nuncijaus ir BVK-jos gen. 
sekretoriaus laiškų. Kad tai įei
tų į brazilų K. Bendrijos tradi
ciją, tas pats gen. sekretorius 
1986. II. 12 davė liturginio ka
lendoriaus parengėjams in
strukcijas 1987 m. birželio 13 
kalendoriuj pažymėti: “Rytoj 
yra ‘maldos diena’ už lietuvių 
tautą ir kitus kraštus, kur re
liginės laisvės yra suvaržytos”.

Ir dar konkretesniam Brazili
jos vyskupų solidarumui su kan
kine Lietuva išreikšti Apare- 
cidos arkivyskupas leidžia di
džiausios Pietų Amerikos Mari
jos šventovės šventoriuje Lie
tuvos krikšto sukakties proga 
pastatyti paminklinį lietuvišką 
kryžių.

Visą šį sąjūdį reikia, aišku, 
palaikyti ir gyvinti. Tam reikia 
medžiagos.

Prieš 3 metus visiems Brazili
jos vyskupams (jų yra apie 400) 
buvo išsiuntinėtas laiškas su 
prašymu ir informacija; užper
nai kiekvienam jų (ir Portugali
jos vyskupam) buvo įteikta ir 
Sao Casimiro biografija; per
nai buvo pasiųsta apžvalga “45 
metai vienos tautos kryžiaus 
kelio”. Šiemet stengiamasi juos 
apdovanoti Sibiro lietuvaičių 
maldaknyge (nauja itališka 
laida su reikšmingais komenta
rais) ir prašyti, kad Brazilijos 
vyskupai pareikštų savo soli
darumą ypač arkiv. Julijonui 
Steponavičiui ir iš sovietų val
džios reikalautų grąžinti lietu
vių religiniam kultui Vilniaus 
katedrą, žvelgiant ypač į 1987- 
tuosius metus ir galimą popie
žiaus vizitą Lietuvai.

Visa tai kainuoja šiek tiek ir 
laiko, ir darbo, ir pinigo. Ti
kimasi, kad susidaręs Lietuvos 
krikščionybės sukakties komite
tas ir šioje srityje pasidar
buos. Pinigo neprašau, tačiau 
jei kas norėtų ir lėšomis šį dar
bą paremti, gali rašyti ir siųs
ti čekius šiuo adresu: Rev. Pr. 
Gavėnas, Rua Juatindiba 28, 
03124 SAO PAULO, SP, Brazil.
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ŠAŠLYKAI MUGĖJE

“Komjaunimo tiesos” kovo 18 
d. paskelbta apybraiža “Nepil
naverčio šašlyko kvapas” at
skleidžia Lietuvoje labai išpo
puliarėjusi pietiečių avienos 
kepsnį. Dienraščio korespon
dentas Jurgis Lioba ir Vilniaus 
miesto vidaus reikalų valdybos 
kainų skyriaus įgaliotinė Eleo
nora Pancernienė skaitytojus 
supažindina su pavasario muge 
kolchozinėje Vilniaus turgavie
tėje. Prekybinės Vilniaus orga
nizacijos mugės dalyvių čia lau
kė iš faneros pagamituose savo 
paviljonuose. Žmonės mielai 
graibstė pyragėlius ir bandeles, 
gavinosi sultimis, arbata, kava, 
kramtė žarijose paskrudintų šaš
liką, oficialiuose kainoraščiuo
se įvertintą vienu rubliu. Sekma
dienį buvo nutarta patikrinti 
“Vilniaus” restorano kioske par
duodamas šašlyko porcijas. Pen
ki žmonės nusipirko penkias 
porcijas, kuriose atidžiai buvo 
patikrinta mėsa ir daržovių prie
das. Mėsai trūko trečdalio nusta
tyto svorio, citrinos griežinė
liams, svogūnams ir pomidorų 
padažui — pusės svorio. Tą sek
madienį kioske buvo parduotos 
776 šašlyko porcijos, klientams 
kainavusios po vieną rublį. Iš 
tikrųjų dėl mažesnio mėsos ir 
daržovių kiekio kiekvienas 
klientas prarado po 40 kapei
kų. Ši didoka 310,40 rb. suma te
ko sukčiaujančiom šašlykų ga
mintojom. Sumažintas porcijas 
paruošė virėjos Irena Gudon ir 
Aldona Šidlauskienė, klientus 
aptarnavo ir rublius surinko pa
davėja Lendrina Krasauskienė. 
Jas prižiūrėjo “Vilniaus” res
torano direktoriaus pavaduoto
ja Veronika Čaikovskaja ir “Ža
rijos” vedėjas Henrikas Grigu- 
cevičius. Tą patį sekmadienį 
daug žiūrovų Vingio parke su
telkė tiukšminga šventė — lyg 
žiemos palydos, lyg pavasario su
tiktuvės. Šašlykų porcijos patik
rinimas buvo atliktas “Gintaro” 
restoranui priklausančiame kios
ke. Čia buvo parduota daugiau 
kaip tūkstantis porcijų, vadovau
jantis principu: du trečdaliai 
porcijos klientui, kas liko — sau. 
Kioske besidarbuojančias “Gin
taro” restorano tarnautojas ste
bėjo prie svarstyklių stovinti ga
mybos vedėjos pavaduotoja Da
nutė Rudzikienė ir “Gintaro” 
direktoriaus pavaduotoja Aldona 
Medevičienė. Pastaroji, paklaus
ta, kodėl tarnautojos nesibai- 
mindamos sukčiauja, aiškinosi: 
“Žinote, pati niekaip nesuvokiu, 
kaip visa tai galėjo atsitikti... 
Rodos, ir svėrėme ..Dėl to re
portažo “Nepilnaverčio šašlyko 
kvapas” autoriai skaitytojus 
klausia: “Kiek kainuoja smagu
riavimas sekmadienio rytą?”

NEI MĖSOS, NEI ILČIŲ
Panevėžietis N. Skeiveris va

sario 25 d. “Valstiečių laikraš
čio” redakcijai skundžiasi: “Nu
šoviau nemažą šerną su gražiom 
iltim. Deja, žvėris buvo išvež
tas į mėsos kombinatą. Ar gali
ma paimti iltis medžioklės vie
toje?” Medžiotojas N. Skeiveris 
nė neužsimena apie prarastą 
šernieną, bet pasigenda tam mė
sos kombinatui visiškai nerei
kalingų ilčių. Taip jau dabar 
įprasta Lietuvoje, kad jos miš

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION 1986 

------------------------------------------------------
Įdomios kelionės į LIETUVĄ, 

SAU pigiausia kaina tik $1,400.00!!! Kelionių ilgis 
nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje -11 dienų!!!
I kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant 
gražiausius Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskur
sijos bei kiti patarnavimai.
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Gegužės 28
Liepos 3

Liepos 10
Liepos 16, 
Rugpjūčio 14 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE “EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakarto
jamą renginį. KAINA: $836.00 kan. Vietų liko nedaug - skubėkite užsisakyti.

EGZOTIŠKA KELIONĖ l AUSTRALIJĄ,
aplankant Havajų salas, Fidži, Naująją Zelandiją. Išvyksta spalio 10 — 
grįžta lapkričio 2, 23 dienų kelionės kaina tik $3895 kan., įskaitant skri
dimus iš Toronto ir atgal, puikius viešbučius, maistą, ekskursijas, perva
žiavimus ir daug kitų dalykų apie kuriuos teiraukitės mūsų biure.

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St, West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

kuose užaugusio žvėries mėsa 
pristatoma skerdykloms ir pa
verčiama skanėstu laikomais 
konservais. Redakcija panevė
žietį N. Skeiverį, netekusį ir 
šernienos, ir ilčių, guodžia: “Ži
noma, gaila prarasti gražų tro
fėjų, todėl pagal nustatytą tvar
ką šernų iltis galima pasiimti ir 
medžioklės vietoje, nereikia 
važiuoti į mėsos kombinatą. Oda 
nuo šerno nulupama ir pjūkleliu 
nupjaunamos abiejų žandikau
lių priekinės dalys ties ta vieta, 
kur baigiasi ilčių šaknys. Instruk
cija, kaip tai reikia daryti, yra 
visuose Medžiotojų ir žvejų 
draugijos skyriuose, todėl su ja 
nesunku susipažinti kiekvienam 
būrelio nariui”.

MAŽEIKIU “SODŽIUS”
Sviesto gamykla Mažeikiuose 

pirkėjams pasiūlė sumažinto 
riebumo pieno gėrimą “Sodžius”. 
Šis obuolių pektinu praturtin
tas gėrimas ypač tinka tiems, 
kurie skundžiasi virškinimo ne
galavimais. Šiemet įsisavina
mos dar kelios naujos sumažin
to riebumo ir praturtintų balty
mais pieno gaminių technologi
jos. įmonė šiais metais pradės 
gaminti nenugriebto pieno ir 
grietinėlės miltelius.

SKULPTŪROS ALYTUJE
Liaudies menininko Vytauto 

Jaručio skulptūros “Pavasaris” 
ir “Vėtrungė” iškilo prie VH-sios 
vidurinės mokyklos Alytuje ir 
papuošė Vidzgirio mikorajoną. 
Elvio Smilingio skulptūra “Rit
mas” bus pastatyta prie naujo
sios automatinės telefonų sto
ties, jo skulptūra “Sniego paukš
tis” — prie naujo administraci
nio šaldytuvų gamyklos pastato. 
Alytaus muzikos mokyklos kie
mą papuoš Antano Balkės sukur
ta skulptūra “Paukštis giesmi
ninkas”. Vyr. dailininko Alber
to Stankevičiaus pranešimu, 
nauji skulptorių darbai iškils 
prie poliklinikos, kraštotyros 
muziejaus, Alytaus mokyklų.

GAMINS MAŽIAU ALAUS
M. Gorbačiovo pradėta kova 

su alkoholikais bei alkoholio 
vartojimu pasiekė ir Lietuvą. 
Spaudoje pranešama, kad “Gu
bernija” Šiauliuose ketvirtada
liu sumažino alaus gamybą, o 
jos skyrius Mažeikiuose alaus 
gamybą visiškai nutraukė. Alus 
bus pakeistas gaiviaisiais gėri
mais, kurių šiemet tikimasi pa
pildomai pagaminti apie 100.000 
dekalitrų. Šių gėrimų per parą 
pagaminama apie 2.000 dekalit
rų. Direktoriaus Vytauto Urbo
no pranešimu, projektuojamas 
naujas vaisvandenių skyrius, 
turėsiantis automatinę 24.000 
butelių per valandą našumo li
niją. Gėrimai bus pilstomi į 0,33 
litro talpos butelius. Skyrius 
bus pradėtas statyti sekančiais 
metais. Kitame skyriuje iš duo
nos bus gaminama gira. Pasiūlą 
vartotojams papildys “Aviečių”, 
“Serbentų”, “Sportloto” gaivi
nantys gėrimai. Populiarūs yra 
ligšioliniai gaivinantys gėrimai 
— “Baikalas”, “Svaja”, “Manda- 
rininis”, “Buratinas”, “Obuo
lys”. Neseniai pradėtas gamin
ti ir “Pepsi-Kolai” skoniu bei 
aromatu nenusileidžiantis gė
rimas “Truchun”. V. Kst.

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Klivlando "Grandinėlės” vardu AUKSĖ RANKAITYTĖ taria padėkos žodį PETRUI MILAŠIUI už $500 auką 
“Grandinėlei”. Kairiajame šone vadovė A. SAGIENĖ, dešiniajame - vadovas L. Sagys Nuotr. V. Bacevičiaus

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100: L. Baltrėnas; $50: V. Sta

naitienė; $40: J. Budnikienė; $.30: 
A. Razmienė; $25: St. Prekerienė, 
Palm Beach County Lietuvių bend
ruomenė, dr. A. Saikus, P. Barba- 
tavičius; $20: O. Spidell-Čeršku- 
tė, A. Obcarskis, A. Meiliūnas; $17: 
Pr. Mickus; $14: A. M. Tautkai; $12: 
dr. L. Kriaučeliūnas, V. Senkevi
čius; $11: K. Lukošius; $10: J. Stro- 
domskis, A. Juškys, T. Galinienė, 
P. J. Malis, E. Gumbelis, N. Dum
čius, P. Janulis, K. Pažėraitė, P. 
Bružas; $8: L. Kurkulienė.

$7: J. Milerienė, J. Lukoševi
čius, V. Kupcikevičius, R. Banai
tis, J. Smulskienė, S. V. Vaitkai, 
St. Dačkus, Ig. Kazlauskas, V. A. 
Radžius, J. Sinkevičius, P. Stoč- 
kus, D. Siminkevičius, J. Kovas, 
V. Jasiūnas, G. Palmer, A. L. Are
lis, D. Rupšys, Eug. Pakauskienė, 
Z. Pulianauskas, P. A. Raulinai- 
tis, L. Balaišis, Ig. Girdzevičiuš, 
J. Grigalius.

$6: B. Racevičius, A. Giniotis; 
$5: E. S. Filek, J. Manikauskas, E. 
Rasokienė; $2: V. Gražulis, M. Nau
jokaitis, L. Kerulis, E. Kincius, R. 
Bulovas, Br. Saplys, K. Čepaitis, E. 
Valiukonienė, P. V. Vygantas, K. 
Simutis, St. Jurgaitis, P. Simanaus- 
kas, K. Pivoras, V. Buteikis, V. 
Abramavičius, M. Ilmonis, J. Gri- 
kavičius.

Važiuojantiems į pasaulinę 
parodą “EXPO 86” 

Vankuveryje, Britų Kolumbijoje.
Tautiečiai, kurie dar nėra užsakę nakvynių ir norėtų apsistoti 
pas lietuvius, dėl informacijų galite rašyti E. Gumbeliui, 
14309 Green Crest Dr., Surrey, BC V4A 2H7 arba skambinti: 
(604) 536-9771. Vankuverio lietuviai mielai sutinka apnak- 
vydinti svečius lietuvius už nedidelę kainą.

Jūsų jctir
savo

Lituanistikos katedrai
Ilinojaus universitete paremti.

Daugelis dar galėtų ją paremti vienkartine didesne ar 
mažesne auka. Atidavėte savo auką Bendruomenei bei 
laisvinimo veiksniams paremti, nepamirškite ir Litua
nistikos katedros, nes ji yra vienintelė tokia lietuviška 
institucija visame laisvajame pasaulyje. Už aukas, ne
mažesnes kaip $25.00, bus išduodami kvitai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių.

Čekius rašyti ir juos siųsti šiuo adresu: 
Lituanistikos katedros fondas, 
1011 College Street, 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telkti komitetas Kanadoje

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T ¥ A W 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................  5%
santaupas........................ 71/a%
kasdienines palūkanas
už santaupas........................7%
term, indėlius 1 ml ...........9%%
term, indėlius 3 m..............93/<%
reg. pensijų fondo.............. 8%
90 dienų indėlius..............83A%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................91/z%

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: O. Delkus; $47: J. Linkūnai- 

tis; $45: K. Lisauskas, kun. A. Rub- 
šys, L. Puskepalaitienė; $40: P. 
Bosas; $37: L. Adomavičius; $30: 
J. Bendoraitis; $27: V. Narušis, 
P. Matiukas, A. Čepėnas, E. Bart- 
minas, V. E. Tschiplis, E. Ginčaus- 
kas, O. Mitalas, Pr. Gustas, J. Pet- 
kūnas, J. Baltakys; $26: E. Gužienė.

$25: A. Kairys, J. Strodomskis, 
Šiluvos Marijos parapija Londone, 
J. Petronis, I. Macerinskas, B. 
Mackiala, Al. Melvydas, V. Le- 
višauskas, R. Maldūnas, Vai. Kut- 
kevičius, dr. L. Kriaučeliūnas, Mrs. 
D. Goudie, St. Gaidauskienė, E. 
Indriliūnas, A. Pilipavičius, J. 
Rimšaitė, St. Prekerienė, A. Budzi- 
lienė, J. Aušrotas, E. Blumas, J. 
Zimkus, S. Shepetys, C. J. Stan
kus, dr. A. Saunoris, A. Vekterie- 
nė, A. M. Vaivada, G. Drešeris, J. 
Gylys, St. Kilikauskas, Ig. Kazlaus
kas, J. Juška, VI. Lackus, R. Va- 
ladka, M. Bačkaitienė, R. Paškaus- 
kas, A. Liaukus, Ed. Olšauskas, S. 
Stanulis, Mrs. D. Wiese, Alg. Zub- 
rickas, G. Zarkienė, J. Zabieliaus- 
kas, A. Žiobakas, M. Zubrickas, J. 
Vinslovas, A. Tėvelis, J. Vaškas, 
J. Riauka, J. Driaunevičius, Vyt. 
Grabauskas, T. Gureckas, Kl. Mal
kevičius, J. Janulaitis, M. Kupris, 
N. Kaveckienė, B. Genčius, E. Lau
kys, dr. A. Šalkus, A. Staškevičius,

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask..............  11%
asmenines paskolas.......  13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

H. Sukauskas, V. Dubickas, P. Vo
lungė, A. Trečiokienė, V. Augėnas, 
G. Balanda, J. Aukštakalnis, St. 
Buzinskas, V. Mamaitis, B. Jan
kauskas, Z. Pulianauskas, A. Ma
tulaitis, H. Matušaitis, J. Rukša, 
A. Obcarskis, K. J. Dubauskas, A. 
Čerškus, T. Aleliūnas, V. Akelai
tis, A. Gaputis, J. Trečiokas, Tė
vai jėzuitai Klivlande, V. Matu
levičius, W. Mačiunskas, V. Mika
lonis, K. Lukošius.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: V. Rutkaus
kas, A. Usvaltas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir auką. Taip pat 
dėkojame atsiuntusiems už lote
rijos bilietėlius didesnes sumas.

Hamilton, Ontario
PASKAITA APIE SAUGUMĄ. 

Balandžio 27, sekmadienį, tuoj po 
10.30 v.r. Mišių, parapijos salėje 
du lietuviai policijos tarnautojai 
kalbės apie apiplėšimus, vagystes 
ir kaip nuo jų apsisaugoti, taip pat
— apie neblaivų vairavimą ir t.t. 
Visi kviečiami šios svarbios ir įdo
mios paskaitos pasiklausyti. Pa
skaitininkai — Algis Malinauskas
— Ontario policijos ir Juozas Ga- 
taveckas — Toronto policijos val
dininkai.

KLK moterų draugijos 
Hamiltono skyriaus valdyba

Welland, Ontario
TAUTIEČIU AUKOS Vasario 16 

proga KLB krašto valdybai ir Tau
tos fondui: $110: J. Baliukas; $40: 
A. Pivoriūnas; $30: V. Karalius; 
$25: I. Luomanienė, J. Kutka, Br. 
Jackevičius, J. Staškevičius, J.
Radvila; $20: J. Bieliūnas, kun. 
K. Butkus, R. Slavickas, A. Smols- 
kis, A. Šileikis, P. Šidlauskas, J. 
Tamulėnienė, A. Žinaitis; $15: 
K. Stankevičius; $10: E. Bersė-. 
nienė, A. Čepukas, O. Kuzavienė, 
M. Šalčiūnas, A. Ramanauskas, M. 
Urpšys, Medžiotojų-meškeriotojų 
klubas; $5: K. Blužienė, Br. Simo
naitis.

Čia įrašytos suvestinės aukoto
jų sumos Tautos fondui, KLB kraš
to valdybai ir aukojusių tik vie
nai kuriai iš minėtų organizaci
jų. Iš viso suaukota $560: Tautos 
fondui $370; krašto valdybai $190.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū už aukas Lietuvos laisvės
reikalams. Apylinkės valdyba

Frackville, Pa.
LIETUVOS ŠVENTĖ ANGLIŠ

KAI. Apylinkės laikraštis “Potts
ville (PA) Republican” vasario 18 
d. išspausdino ilgoką aprašymą 
Vasario 16 iškilmės Frackville 
šventovėje ir parapijos salėje. 
Minėtą sekmadienį buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos, kurias 
laikė kun. M. Jarašiūnas su trimis 
kunigais — G. Gobitu, D. Yenu- 
shovskiu, F. Baranskiu. Pamoks
lą pasakė kun. G. Gobitas, litur
ginius skaitymus atliko adv. P. 
Domalakes. Procesijoje vaikai 
nešė lietuvišką kryžių, žvakes ir 
gėles. Buvo skaitomos maldos iš 
Sibiro maldaknygės. Giedojo cho
ras, vadovaujamas E. Vaičaitis, 
vargonavo W. Verbitsky.

Prie šios iškilmės aprašymo 
pridėta nuotrauka iš pamaldų 
šventovėje.

Pokylio metu salėje pagrindi
nę kalbą pasakė Lietuvos vyčių 
kuopos pirmininkė Anna Wargo, 
supažindinusi dalyvius su Lie
tuvos istorija. Sveikinimo žodį 
tarė respublikonų atstovas E. J. 
Lucyk. Visos kalbos buvo angliš
kos, bet dainos — lietuviškos.

Iškilmę surengė Lietuvos vyčių 
144 kuopos taryba, kuriai pirmi
ninkauja J. Yezulinas iš Shenan
doah ir E. Yancofski iš Frack- 
villės.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Lietuvos krikšto 600 metų su

kaktis Vašingtone bus paminė
ta 1987 m. birželio 28 d. Nekal
to prasidėjimo šventovėje iškil
mingomis Mišiomis, kurių pa
grindiniu koncelebrantu bus Va
tikano pronuncijus arkiv. Pio 
Laghi. Iškilmėms rengti yra su
darytas komitetas, vadovauja
mas Jono Vaitkaus. Joms pasi
rinkta ta pati diena, kaip ir so
vietų okupuotoje Lietuvoje.

Marijonų vienuolijos provin- 
ciolas kun. Viktoras Rimšelis 
kovo 19 d. išskrido Argentinon 
atlikti oficialaus vizito ten gy
venantiems ir dirbantiems mari
jonams. Viešės beveik mėnesį 
laiko, nes ten yra dvi Tėvų ma
rijonų vadovaujamos parapijos: 
Aušros vartų — sostinėje Bue
nos Aires, Šv. Kazimiero — Ro
sario mieste ir viena misija ne
toli Kordobos. Ten bus kunigu 
įšventintas vienas vienuolis, 
kuris pirmąsias Mišias laikys 
Šv. Kazimiero parapijos šven
tovėje.

Pagerbtuvių vakarienę pensi
jon išeinančiai generalinei Lie
tuvos konsulei Juzei Daužvar- 
dienei Tautiniuose lietuvių na
muose Čikagoje kovo 1 d. suren
gė Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos skyrius. Įvadiniu žo
džiu vakarienę pradėjo skyriaus 
valdybos pirm. S. Briedis, pro
gramai vadovauti pakvietęs M. 
Marcinkienę. Vaišėms skirtą 
maldą sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo pakviestas generalinis Lie
tuvos konsulas Anicetas Simu
tis iš Niujorko. Jis džiaugėsi jau 
45-rius metus išsaugota nepri
klausomos Lietuvos diplomati
ne tarnyba, kurioje ryškius sa
vo pėdsakus paliko ir Worceste- 
ryje gimusi J. Daužvardienė, že
maičių Raukčių dukra. Nepri
klausomybės metais Lietuva tu
rėjo apie 30 garbės konsulatų, 
apie tris kartus daugiau negu 
profesinių savo konsulų. Garbės 
konsulas turi mažiau suvaržy
mų, būdamas piliečiu to kraš
to, kuriame jis atstovauja Lie
tuvai. Jos tarnybai J. Daužvar
dienė panaudojo visas galimy
bes, pralenkdama kitus konsu
lus. Toliau humoristiškai kal
bėjo dr. L. Kriaučeliūnas, su J. 
Daužvardiene atsisveikino: liu
teronų vysk. A. Trakis — BALFo 
vardu, E. Bartkus — VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio, ALTos raštą per
skaitė valdybos pirm. T. Blinst- 
rubas. Kalbėjo ir kitų organiza
cijų atstovai. Dainomis progra- 
mon įsijungė solistai M. Mom- 
kienė ir A. Brazis. Savo padėkos 
žodyje J. Daužvardienė poetiš
kai prasitarė, kad jai Lietuvą 
teko mylėti iš tolo, bet širdyje 
ta Lietuva buvo taip arti. Visi 
pagerbtuvių dalyviai jai sugie
dojo “Ilgiausių metų”.

Argentina
Laikraštis “Laikas”, seniau 

dažnai lankęsis pas skaitytojus, 
dabar su jais susitinka vieną 
kartą kiekvieną mėnesį. Išlai
doms sumažinti “Laikas” viduri
nį mėnesio sekmadienį prista
tomas į Aušros Vartų parapiją, 
kur jį gali pasiimti į pamaldas 
atėję Buenos Aires lietuviai. 
Kai kurie laikraštį nuneša ir sa
vo kaimynams. Tokiu būdu ne 
tik sumažinamos išlaidos, bet ir 
paspartinamas “Laiko” gavimas. 
Argentinos pašte laikraštis daž
nai dingsta arba skaitytojus pa
siekia labai pavėluotai. Dalis 
skaitytojų “Laiką” pasiima iš 
administracijos. Kasmet vis dar 
išleidžiamas lietuviškas sieni
nis kalendorius, skaitytojams 
dalinamas nemokamai. Jie tik 
prašomi savo auka prisidėti 
prie kalendoriaus išleidimo.

Australija
Šv. Kazimiero šventė Sydnė- 

juje buvo pradėta iškilmingo
mis pamaldomis. Mons. P. But
kus Mišias atnašavo už Lietu
voje tragiškai žuvusį Rudami
nos kleboną a.a. kun. Juozą Zdebs- 
kį. Šventei skirtą pamokslą sakė 
kun. P. Martūzas. Giedojo muz. 
B. Kiverio vadovaujamas “Dai
nos” choras. Skautai pamaldo
se dalyvavo uniformuoti su sa
vo vėliava. Mišių skaitymus at
liko jaunesnieji skautai. Tra
dicinę Kaziuko mugę Lietuvių 
klube surengė Lietuvių katali
kų kultūros draugija, skautai 
ir Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos vietinis skyrius.

Lietuviškoji sekmadienio mo
kykla Melburne naujuosius moks
lo metus pradėjo vasario 16 d. Šv. 
Jono parapijos mokyklos patal
pose. Pamokos vyksta 9.45— 11.45 
v.r., o 12 v. mokiniai su tėvais da
lyvauja lietuviškose pamaldose. 
Mokyklos vedėjas Petras Aras 
visus supažindino su mokyto
jais. Vaikų darželyje dirba Rasa 
Statkuvienė, skyriuose: I — Ma
rytė Špokevičienė, II — Paulius 

Jokūbaitis, III — Jieva Arienė,
IV — Danguolė Jokūbaitienė, VI 
— O. Rukšėnienė, VII — Dalia 
Didžienė. Mokykla šiemet neturi
V skyriaus. Šokti tautinius šo
kius moko Dalia Antanaitienė, 
dainuoti — Bronė Staugaitienė. 
Mokyklos globėjas mons. Pr. Va- 
seris dėsto tikybą vyresnėse 
klasėse, kun. dr. Pr. Dauknys — 
pradinėse klasėse.

Britanija
Metinis DBLS Lietuvių sody

bos skyriaus narių susirinkimas 
vasario 22 d. buvo susietas su 
Vasario 16 minėjimu. Žodį šios 
šventės proga tarė kapelionas 
kun. Aleksandras Geryba. Me
ninę programą atliko jaunimo 
grupė “Lietuva” iš Londono. Sek
madienį kun.’A. Geryba atnaša
vo Lietuvai skirtas Mišias. Iš
rinktą naują DBLS skyriaus val
dybą dabar sudaro: pirm. A. Kli
mas, sekr. P. Podvoiskis, ižd. A. 
Masiulionis, nariai — kun. A. 
Geryba ir A. Persevičius.

Lietuvių namuose Londone ko
vo 8 d. susipažinimą su inž. J. Vil
činsko paruošta ir neseniai iš
leista knyga “Lietuvos socialde
mokratija” surengė “Vienybės” 
klubas Londone. Seniūnas M. 
Bajorinas supažindinti su šiuo 
leidiniu pakvietė P. B. Varkalą, 
o socialdemokrato akimis leidi
nį aptarė K. Tamošiūnas. Jiems 
padėkojo leidinio paruošėjas 
inž. J. Vilčinskas. Lietuvių na
mų bendrovės pirm. V. Dargis 
kalbėjo apie kitus jau baigtus 
spausdinti “Nidos” knygų klu
bo leidinius, su kuriais taip pat 
bus supažindinta visuomenė.

Antrasis britų televizijos BBC 
tinklas vasario 20 d. rodė 40 mi
nučių filmą “Cry for Home”, ku
riame vaizduojamas baltiečių 
jaunimo taikos ir laisvės žygis 
1985 m. vasarą Baltijos jūroje. 
Filman buvo įjungti šios kelio
nės laivu vaizdai ’emonstraci- 
jos Helsinkyje, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautinėmis spalvo
mis apjuostas baltiečių vaini
kas, padėtas prie paminklo už 
laisvę žuvusiems suomiams, bal
tiečių festivalis Stockholme. Fil
me taipgi buvo parodytos Brita
nijoje nufilmotos baltiečių tau
tinių organizacijų būstinės. Ko
mentarus pateikė trys Britani
joje gimę jauni baltiečiai: lat- 
vaitė, estė ir lietuvis Algis Ku- 
liukas.

Vokietija
Gražų lietuvių būrį Miunche

ne sutelkė Lietuvos nepriklau
somybės šventė užsieniečiams 
skirtų “Susitikimo namų” salė
je. Mišias prie gražiai papuoš
to altorėlio atnašavo kun. A. 
Bunga. Minėjime dalyvaujančius 
lietuvius ir kitų tautų atstovus 
pasveikino VLB Miuncheno apy
linkės valdybos pirm. inž. R. 
Hermanas. Šventei skirtą pa
skaitą skaitė A. Palavinskas, 
plačiai paliesdamas kovas ne
priklausomybei atstatyti bei da
bartinius vargus sovietinėje 
okupacijoje, kur dabar tenka 
kovoti už religijos ir tautinių 
tradicijų išsaugojimą. Kazio 
Bradūno, Marcelijaus Martinai
čio ir Janinos Degutytės eilėraš
čius skaitė Eglė Juodvalkytė. 
Muzikinę programą atliko sol. 
Violeta Hermanaitė-Sarrach, 
keletą tautinių šokių — jauni
mo “Ratukas”. Vaišes buvo pa- 
ruošusios lietuvės šeimininkės. 
Susirgus L A. Krivickams, ne
įvyko planuotoji lietuviškoji 
meno knygų ir tautodailės pa
roda.

Alina Miliušytė-Grinienė ba
landžio 28 d. sulauks septynias
dešimtojo gimtadienio, kuris 
bus paminėtas pamaldomis 
Munchene, Ludwigsfeldo šven
tovėje. Po pamaldų sukaktuvi
ninkė bus specialiai prisimin
ta Motinos dienai skirtame mi
nėjime. Ji yra baigusi Šv. Kazi
miero gimnaziją Kaune, Vytauto 
D. universitete studijavo lietu
vių ir prancūzų literatūrą, pe
dagogiką ir psichologiją. Ro- 
manistės diplomą gavo 1943 m. 
Vilniaus universitete. Vokie
čių okupacijos metais dalyva
vo rezistenciniame .Lietuvių 
Fronto sąjūdyje. Pokario me
tais dirbo mokytoja lietuvių 
stovyklose V. Vokietijoje. Su
kaktuvininkei 1954-55 m. teko 
mokytojauti Vasario 16 gimnazi
joje, vadovauti mergaičių bend
rabučiui. Daug darbo yra įdė
jusi į populiariąsias Europos 
lietuviškųjų studijų savaites, 
organizuodama menines jų pro
gramas 1954-68 m. Visuomeni
nėje veikloje reiškėsi VLB kraš
to valdyboje ir taryboje, Lietu
vių fronto bičiulių ir ateitinin
kų sendraugių eilėse. Vadovavo 
tautinių šokių grupėms Miun
chene ir Memingene. Miunche
ne dar ir dabar vadovauja li
tuanistinei savaitgalio mokyk
lėlei, kuri šiuo metu yra vienin
telė V. Vokietijoje.



“Lietuviškos vestuvės” Čikagoje
“Dainavos” ansamblis rengia atnaujintų lietuviškų papročių spektaklį

A. JUODVALKIS
Praėjusiais metais (1985) 

“Dainavos” ansamblis atšven
tė 40 metų veiklos sukaktį, 
suvaidindamas amerikiečiams 
rašytojos Danutės Bindokie- 
nės “Lietuviškas vestuves”. 
Dainavai talkino tautinių šo
kių grupė “Spindulys”, vado
vaujamas Rasos Paskočimie- 
nės. Po šio pavykusio spek
taklio, finansuoto amerikie
čių įstaigų ir bendrovių, jung
tinis “Dainavos-Spindulio” 
ansamblis, truputį pakeistas 
“Lietuviškas vestuves” nori 
parodyti ir lietuviams.

Valdybos sukviestoje spau
dos konferencijoje š. m. kovo 
22 d. “Ramunės” restorane, 
dalyvavo “Dainavos” globėjai 
ir valdyba, meniniai vadovai 
ir spaudos-radijo atstovai. 
Pirmininkė Mėta Gabalienė 
painformavo apie numatomą 
spektaklį. “Lietuviškos ves
tuvės” yra dainų ir tautinių 
šokių bei lietuviškų papročių 
pynė. Čia vaizduojamos kaimo 
vestuvės, šio šimtmečio pra
džioje dar buvusios gyvos lie
tuviškame kaime. Yra įpintas 
kvieslys, piršlys, mergvakaris 
ir daug kitų tautinių papročių, 
dar ir dabar kai kuriose vie
tose išlikusių, nors ir supras
tinta forma.

“Dainavos” ansamblis susi
organizavo karui pasibaigus, 
Hanau lietuvių stovykloje, Vo
kietijoje. Veikė tautinių šo
kių vienetas, choras ir net vai
dintojų būrelis. Stovyklinio 
gyvenimo metu turėjo šimtinę 
narių ir 250 pasirodymų. Su
rengė dainų ir šokių pynę 
“Kryžkelėje”, suvaidino A. 
Merkelio “Vestuves be piršly
bų”, J. Krumino — “Pabaigtu
ves”, M. Steikūnienės “Vaidi
lutę”. Prasidėjus emigracijai, 
dainaviečių dauguma įsikūrė 
Čikagoje. Čia atgaivino savo 
veiklą ir jau 1950 m. davė re
liginį koncertą Šv. Kryžiaus 
šventovėje, taip pat įsijungė 
į lietuvių minėjimus, atlikda
mi meninę programą. An
samblis koncertavo ne tik Či
kagoje, bet ir Niujorke, Kliv- 
lande, Toronte.

Per 40 veiklos metų “Daina
va” išvarė plačią kultūrinę 
vagą ir išvedė į gyvenimą ne 
vieną lietuvių rašytojų kūri
nį. Ėjo metai, keitėsi nariai, 
meniniai vadovai ir veiklos 
kryptis, bet “Dainava” išsilai
kė ir tebėra gyva. Šiuo metu 
“Dainavoje” beliko tik choras, 
turįs 45 dainininkus, o tauti
niams šokiams talkina “Spin
dulio” grupė. Abiem vienetam 
meninė vadovė yra Rasa Šoliū- 
naitė-Paskočimienė. Režisie
rei Liucijai Buivydaitei-Amb-

rosini yra nelengva pareiga 
sujungti abi grupes ir sudary
ti darnų vienetą.

Rašytoja Danutė Bindokie- 
nė pažadėjo ir savo talką, jei 
ansamblis norėtų parodyti 
daugiau lietuviškų kaimo pa
pročių, jau baigiančių išnykti. 
Okupuotoje Lietuvoje nebeli
kus kaimų (suvaryti į kolcho
zus), nyksta ar jau išnyko anks
tyvesnieji buvę prasmingi pa
pročiai šeimų kūrimo ar di
džiųjų darbų atlikimo metu 
(šienapjūtė, rugiapjūtė ir kt.).

“Lietuviškų vestuvių” auto
rė yra rašytoja-pedagogė Da
nutė Bindokienė, meno vado
vė — Rasa Poskočimienė, reži
sierė — Liucija Ambrosini, 
chormeisteris — Manigirdas 
Motekaitis, scenovaizdis — 
dail. Jurgio Daugvilos, dra
bužių škicai — dail. Dianos 
Kizlauskienės, apšvietimas — 
Česlovo Rukuižos, medžio dar
bai — Kazio Lauciaus. Svar
besnius vaidmenis atlieka: 
jaunosios — Z. Šoliūnaitė, 
jaunojo — A. Lintakas, tėvo — 
B. Mačiukevičius, motinos — 
A. Underienė, svočios — B. 
Stravinskienė, piršlio — A. 
Stočkus, kvieslio — J. Vierai- 
tis ir kt. Choristai atlieka pa
mergių ir svečių vaidmenis. 
Visi šoka ir dainuoja, kaip 
įprasta vestuvėse.

Šio pobūvio mecenatai buvo 
dr. Leonas ir Irena Kriauče- 
liūnai, nuolatiniai “Dainavos” 
ansamblio rėmėjai bei globė
jai. Dr. L. Kriaučeliūnas su 
lengvu humoru pasidžiaugė 
“Dainavos” ansamblio gyvas
tingumu ir ryžtu grįžti į savo 
buvusį įsipareigojimą — kelti 
lietuviškus papročius, kad jie 
nenueitų užmarštin.

“Dainavos” ansamblio pirm. 
Mėta Gabalienė dėkojo mece
natams, spaudos ir radijo žmo
nėms, vadovams ir talkinin
kams už teikiamą paramą ir 
paskatą tolimesniems d a p- 
bams. Šio renginio bilietai 
nepadengs visų išlaidų — rei
kalingi mecenatai. Valdyba 
prašo tik 9.000 dol. paramos.

“Danavos-Spindulio” “Lietu
viškų vestuvių.” spektaklis 
įvyks š. m. gegužės 11 d. Mari
jos aukšt. mokyklos auditori
joje, Čikagoje. Bilietai gauna
mi Vaznelių “Gifts Internatio
nal” parduotuvėje (2501 W. 71st 
St., Chicago, IL, 60629, USA. 
Tel. 312-471-1424).

“Dainavos” valdybą sudaro: 
pirm. Mėta Gabalienė, vice- 
pirm. ir sekr. Danguolė Ilgi- 
nytė, ižd. Juozas Vieraitis, 
ūkvedys Alfredas Urba, nariai 
— Rita Likanderytė, Jonas 
Paštukas ir Česlovas Geležiū
nas.

Hamiltono lietuvių sporto klubo “Kovas” 
metų veiklos sukakties proga gegužės 2, 3 ir 
4 dienomis įvyksta Hamiltone ir 36-tosios

S. Amerikos lietuvių § 
sporto žaidynės
Penktadienį, gegužės 2,

6 v.v., registracija Jaunimo centre, 
48 Dundurn St. North,

jaunimo šokiai 7 v.v.
Jaunimo centro salėje; įėjimas — $2.

Šeštadienį, gegužės 3,
sportinės varžybos: krepšinis -

Sherwood gimnazijoj, 25 High St., 
Westdale kolegijoj, 700 Main W., 
George P. Vanier, 50 Acadia Dr., 
Sir John A. Macdonald, 130 York Blvd., 

tinklinis -
Mohawk kolegijoj, Fennell & W. 5-th, 
St.Thomas Moore gimnaz., 150 E. 5-th St.,

ledo ritulys -
Wentworth Triple Rinks, 
2100 Main St. W„

stalo tenisas ir šachmatai -
Mohawk kolegija, Fennell & W. 5-th,

kėgliavimas -
Hamilton Mountain Bowl, 
1525 Stonechurch Rd. E., 

raketbolas -
Circle Racquetball Ltd.,
1545 Stonechurch Rd. E.,

šaudymas - 
žūklautojų-medžiotojų klubas, 
Caledonia, Ont.

Tėviškės žiburiai » 1986, IV, 15 — Nr, 16 (1887) • psl. 5

JAV Lietuvių fondo 1985 m. valdyba. Iš kairės: pirm. dr. A. Razma, A. Ste
ponavičienė, M. Reinienė, tarybos pirm. P. Kilius; stovi: K. Barzdukas 
(mirė 1985. XII. 22), dr. A. G. Razma, O. Barškėtytė, K. Dočkus, A. Juod
valkis. Iki šiol fonde yra sutelkta per 3 milijonus dolerių

Fondas su milijonais dolerių
JA V Lietuvių fondo lėšos, nariai ir vadovybė

Susipažinimo vakaras-šokiai —
St. Elizabeth’s Hall, 307 John S.; baras, bufetas; įėjimas — $5.

Sekmadienį, gegužės 4,10.30 v.r., sportininkų Mišios AV šventovėje.
Baigminės rungtynės - krepšinio Mohawk kolegijoj, Fenneii & w 5-th, 

tinklinio St. Thomas Moore gimnazijoj, 150 E. 5-th St.
(ėjimo bilietus jau dabar galima įsigyti pas sporto klubo narius. Yra platinami ir sporto marškinėliai 
su liet, žaidynių įrašais. į visas žaidynes įėjimas nemokamas. Dėl informacijų skambinti Leonui 
Meškauskui tel. (416) 544-2749 arba Rimui Šiūliui tel. (416) 389-5112.
Dalyvaukime visi šioje didžiojoje lietuvių sportininkų sukaktuvinėje šventėje — 

Hamiltono sporto klubas “Kovas”

Toronto Lietuvių namų veikla
1985 metais paskirta $65,516 organizacijom ir stipendijom. Pelnas mažėja, veikla stiprėja

Lietuvių meno ansamblio “Dainava” vadovybė Čikagoje. Iš kairės: val
dybos pirm. Mėta Gabalienė, Česius Geležiūnas, Irena Kriaučeliūnienė 
(globėja), rašytoja Danutė Bindokienė, ižd. Juozas Vieraitis, dirigentė 
ir meno vadovė Rasa Poskočimienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas (globėjas), 
Rita Likanderytė, vicepirm. ir sekr. Danguolė Ilginytė

Čikagiškio “Spindulio” šokėjai “Lietuviškose vestuvėse”, kurias vaidina 
drauge su “Dainava” Nuotr. A. Plėnio

j. VARČIUS
Lietuvių namai yra Toronto lie

tuvių ekonominė ir visuomeninė 
organizacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra ne vien tik rūpintis 
patalpomis lietuvių kultūrinei 
bei visuomeninei veiklai, bet ir 
organizuoti visuomeninius-kultū- 
rinius renginius, skatinti lietu
vybės išlaikymą. Tai ne pelno sie
kianti organizacija, kuri savo eko
nomine ir visuomenine veikla jun
gia Toronto lietuvius, nežiūrint jų 
religinių ar politinių pažiūrų, iš
skyrus komunistus. Lietuvių na
mai turi per 1750 narių, kurie sa
vo įnašais, aukomis ir savanoriš
ka talka sudaro šios organizaci
jos pagrindą. Ji yra užregistruo
ta Ontario provincijos korpora
cijų įstaigoje ir, finansiniams 
metams gruodžio 31 d. pasibai
gus, 4 mėnesių laikotarpyje turi 
sušaukti metinį narių susirinki
mą, kuris renka valdomuosius or
ganus, tvirtina apyskaitas ir svars
to įstatuose nurodytus reikalus.

1985 apyskaitinių metų Toronto 
Lietuvių namų metinis susirinki
mas įvyko š. m. kovo 23 d., 3 v.p.p., 
Mindaugo salėje, kuriame dalyva
vo 298 nariai. Pirmininkavo adv. 
A. Pacevičius, sekretoriavo J. Va
ranavičius ir B. Bijūnas. Veiklos 
pranešimus padarė valdybos pirm. 
V. Dauginis, ižd. J. Slivinskas, sta
tybos ir remonto k-jos pirm. O. Del- 
kus, visuomeninės veiklos k-jos 
pirm. A. Jankaitienė ir švietimo 
fondo “Labdara” pirm. T. Stanu- 
lis. Iš jų pranešimų išryškėjo šios 
organizacijos 1985 m. plačios apim
ties ekonominė ir visuomeninė 
veikla.

Valdybos pirmininkas ir iždinin
kas rūpinosi administracinių ir fi
nansinių operacijų planavimu, ku
rias vykdė vedėjas A. Vaičiūnas 
ir tarnautojai. Veikė “bingo” su 
bufetu keturis vakarus savaitėje, 
svetainė “Lokys” 7 dienas savaitė
je, sekmadieniais — valgykla. Be 
to, buvo nuomojamos salės ir auto- 
aikštė. Administracijai talkino 
per 100 patarnautojų, kurie gau
na valandinius atlyginimus.

Lietuvių namų aktyvai 1985.XII.31 
— $1,196,903. Svarbiausios aktyvo 
pozicijos: sąskaitos bankuose 
$425,121, kiln, ir nekiln. turtas, 
atskaičius amortizaciją $743,482. 
Turto pirkimo kaina — $1,412,147. 
Pasyvas: narių įnašai - $161,328 ir 
nepaskirstytas pelnas - $1,014,204. 
Tai nariams priklausanti turto 
dalis.

1985 m. iš finansinių operacijų 
buvo gauta pajamų $526,247 ir iš
laidų — $506,789. Liko pelno $19,- 
458. Palyginus su 1984 m. gautu 
$93,970 pelnu, pr. metų pelnas su
mažėjo $74,512. Šio skirtumo pa
grindinė priežastis — “bingo” ir jo 
bufeto sumažėjusios pajamos.

“Bingo” operacijos yra pagrin
dinis LN pajamų šaltinis. Jo pa
jamos priklauso nuo lankytojų 
skaičiaus, kuris pradėjo mažėti 
ne tik Lietuvių namuose, bet ir

kitų organizacijų, kai kuriose sa
lėse privertę panaikinti lošimus. 
Susidėmėjimas “bingu" sumažėjo 
dėl veikiančių viešų valdžios lo
terijų. Jais dar domisi pensinin
kai, kurie jieško progos nuotai
kingai praleisti vakarą patogio
se salėse. LN valdyba šiais me
tais jau baigia įrengti naujus mo
dernius skaitytuvus, stengiasi pa
gerinti patarnavimą ir turi vil
ties, kad bingo lankytojų skaičius 
padidės.

Svetainės “Lokys” pajamos ima 
mažėti, nes čia gali lankytis tik 
LN nariai su savo svečiais. Tradi
ciniai renginiai ir valgyklos pa
tarnavimai buvo nuostolingi, nes 
valdyba iš šių operacijų nesiekė 
pelno, bet norėjo patarnauti sa
vo nariams.

Nežiūrint mažėjančio pelno, 
valdyba 1985 m. laikotarpyje iš
mokėjo organizacijoms aukų $11,- 
898 ir paskyrė joms pašalpų salių 
nuomoms apmokėti $50,960. Iš 
“Labdaros” švietimo fondo, ku
riame 1985.XII.31 buvo $37,508, 
išmokėta stipendijų $2,858. Iš viso 
1985 m. buvo išmokėta aukų, pa
šalpų ir stipendijų $65,516.

Lietuvių namų nekiln. turtą su
daro pagrindinis pastatas (1573 
Bloor St. W.), du kaimyniniai na
mai į vakarus ir autoaikštė. Pa
grindinis pastatas yra senos sta
tybos, šildymo ir vėsinimo įren
gimai jau 13 metų senumo. Ir kiti 
vidaus įrengimai reikalingi nuola
tinės priežiūros bei pataisymų. 
Šiems pataisymams 1985 m. buvo 
išleista $32,431. Didelę problemą 
sudaro nupirkti prieš keletą me
tų du kaimyniniai išnuomoti na
mai, kurių administravimas yra 
nuostolingas. Čia valdyba plana
vo statyti naują pastatą. Jos pla
nus sutrukdė įsiterpęs namas, su 
kurio savininku nepavyko susitar
ti dėl kainos. Pagaliau paaiškė
jo, kad ant šių namų sklypo nebus 
leidžiama statyti didesnį pasta
tą. Todėl valdyba nutarė ištirti 
galimybes statyti pastatą auto- 
aikštėje. Šiuo tikslu jau susitarta 
su architektais ir inžinieriais.

LN vadovybė rūpinasi sociali
ne vyresnio amžiaus lietuvių glo
ba. Šiam tikslui sudaryta socia
linių reikalų komisija, kurios na
riai ir talkininkai padeda sene
liams valdžios įstaigose, išrūpina 
pensijas ir lanko ligonius. Sene

lių skaičius Toronte didėja. Susi
tarus su parapijų ir Bendruome
nės vadovybėmis, planuojama sta
tyti senelių slaugos namus.

Visuomeninėje veikloje valdy
bai talkina Lietuvių namų pagal
binės organizacijos: moterų ir vy
rų būreliai, moterų dainos viene
tas, kultūrinė komisija ir šach
matininkų klubas. Jų veiklai koor
dinuoti yra sudarytas iš LN val
dybos ir pagalbinių organizacijų 
atstovų visuomeninės veiklos ko
mitetas, kuris 1985 m. suruošė ke
turis tradicinius renginius. Mo
terų ir vyrų būrelio nariai akty
viai talkino.

Iš pagalbinių organizacijų 1985 
m. aktyviausias buvo moterų dai
nos vienetas, kurį sudaro 7 dai
nininkės ir jo vadovė muz. D. Dek- 
snytė-Powell. Šis vienetas atliko 
8 koncertines programas Toronte 
ir Hamiltone. Vyrų būrelis suruo
šė linksmą gegužinę Clairville 
parke ir šeimų poilsio stovyklą 
Wasagoje. Šio būrelio nariai yra 
aktyviai įsijungę į socialinę veik
lą ir yra nuolatiniai ligonių lan
kytojai. Kultūrinėje veikloje sėk
mingai reiškiasi kultūrinės veik
los komisija, kuri rengė naujų kny
gų sutiktuves, paskaitas ir rodė 
filmus iš lietuvių gyvenimo. Šach
matininkų klubo nariai sekmadie
niais naudojasi Lietuvių namų pa
talpomis ir 1985 m. surengė varžy
bas su kitomis šachmatininkų gru
pėmis. Tai vienas pajėgiausių lie
tuvių šachmatininkų klubų, kuris 
rengia 1986 m. liepos mėn. Š. Ame
rikos lietuvių šachmatininkų var
žybas.

Diskusijose dėl ekonominės ir 
visuomeninės veiklos susirinki
me dalyvavę nariai pritarė valdy
bos veiklai ir patvirtino 1985 m. 
gruodžio 31 d. apyskaitas.

1985 m. valdybą sudarė: pirm. V. 
Dauginis, vicepirm. E. Birgiolas, 
ižd. J. Slivinskas, sekr. J. V. Šim
kus, nariai — O. Delkus, B. Jackus, 
A. Jankaitienė, E. Pamataitis, V. 
Kulnys, Z. Bersėnaitė ir T. Stanu- 
lis. Revizijos komisija: A. Jucys, V. 
Vaitkus, M. Abromaitis.

Po įvykusių valdomųjų organų 
rinkimų pasikeitė tik vienas val
dybos narys: vietoje pasitrauku
sios iš valdybos Z. Bersėnaitės iš
rinktas jaunosios kartos atstovas 
N. Norkus.

Susirinkimas, užtrukęs 3 valan
das, baigtas Lietuvos himnu.

JAV Lietuvių fondo tarybai 
vadovauja ekonomistas Povi
las Kilius, o valdybai pirmi
ninkauja LF pradininkas ir ne
pailstantis jo augintojas dr. 
Antanas Razma. Lietuvių fon
do 5684 nariai iki 1985. XII. 
31 suaukojo $3,314,000. Lietu
vybės išlaikymą 1985 m. LF pa
rėmė $181,000, o nuo veiklos 
pradžios— $1,537,600.

Lietuvių fondo tarybą suda
ro 18 narių, rinktų metinio 
narių suvažiavimo trejų metų 
terminui. Sėkmingesniam dar
bui vykdyti Lietuvių fondo ta
ryba yra sudariusi šias komi
sijas: įstatų — pirm. dr. Jo
nas Valaitis, finansų — pirm. 
Jonas Vaznelis, palikimų — 
pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, 
informacijos — pirm. Antanas 
Juodvalkis. Pelno skirstymo 
komisija sudaryta iš LF tary
bos skirtų trijų narių ir JAV 
LB krašto valdybos deleguotų 
trijų asmenų. 1985 m. PSK-ją 
sudarė: LF atstovai — Stasys 
Baras (pirm.), dr. Gediminas 
Balukas, Marija Remienė ir 
antrininkas Mykolas Drunga, 
LB skirti — Bronius Juodelis 
(sekr.), Irena Pemkienė, Vy
tautas Kutkus ir antrininkė 
Dalia Gotceitienė.

Greta minėtų komisijų, Lie
tuvių fonde yra garbės komi
tetas, į kurį įeina visi buvę 
tarybos pirmininkai, būtent:

A. Razma (pirm.), K. Ambrozai
tis, G. Balukas, J. Valaitis 
ir S. Baras.

Anksčiau Lietuvių fonde vei
kė Meno puoselėjimo komisi
ja, kuri vėliau persiorgani
zavo į savarankišką instituci
ją — Lietuvių dailiojo meno 
institutą, pirmininkaujamą dr. 
Gedimino Baluko.

LF kapitalas saugiai inves
tuotas į indėlius — certifika- 
tus 63%, valdžios obligacijas
— 6.8%, korporacijų bonus 
13.7% ir bendrovių akcijas — 
16.5%. Akcijų vertė tik per 
1985 m. pakilo 25%. Kad apsau
gotų kapitalą nuo infliacijos, 
1980 m. LF įsigijo 159 akrų ūkį, 
o taip pat turi ir dovanotų že
mės sklypų.

LF pavyzdžiu steigiasi ir ki
ti fondai, kurių kapitalas yra 
neliečiamas, o naudojamos tik 
gaunamos pajamos.

Testamentiniai palikimai su
daro stambią LF kapitalo dalį
— $855,000. Visus prašome su
daryti testamentus, kad turi
mas turtas nepatektų į nepa
geidaujamas rankas, o nueitų 
norimiems asmenims ar orga
nizacijoms.

JAV Lietuvių fondo narių 
metinis suvažiavimas įvyko 
š. m. balandžio 12 d. Jauni
mo centre, Čikagoje.

A. Juodvalkis

“Gintaras”šoks visą vasarą

i

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIŲ
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Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Toronto “Gintaro” šokių ir 
dainos ansamblis, vadovauja
mas Ritos bei Juozo Karasie- 
jų, yra plačiai žinomas ne tik 
lietuviams, bet ir visoje Kana
doje, net Europoje laimėjęs 
pirmą vietą tarptautiniame 
tautinių šokių ir dainų festi
valyje.

Šiais metais gegužės 9-10 d.d. 
Mississaugoje rengiamas festi
valis (kaip Toronte “Karava
nas”) “Karasauga”. Lietuviai 
įrengs savo paviljoną Anapi
lio salėje. Per abi dienas pro
gramą atliks “Gintaro” an
samblis.

Gegužės 25, sekmadienį, 5 
v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose “Gintaras” rengia me
tinį koncertą, kuriame daly
vaus visos šokių grupės ir dai
nos vienetas. “Gintaro” koncer
tai buvo gausiai lankomi su ma
lonumu Toronte per 30 metų. 
Ansamblio nariai vis labiau 
įsigyvena šokyje, o vadovai 
suranda naujų programos pa
įvairinimų.

Koncerto metu bus loterija, 
kurioje galima laimėti garsinį 
vaizdų rekorderį (Videocaset- 
te Recorder VHS), dail. Valen
tinos Balsienės keramiką, du 
telefono aparatus ir kt. Salėje 
rezervuojami stalai (po 10 as
menų). Svečiai bus nemokamai 
pavaišinti kava ir pyragais.

Antroje birželio pusėje To
ronto mieste rengiamas tarp
tautinis “Karavanas”. Prisikė
limo parapijos salėje bus įreng
tas lietuvių paviljonas “Vil
nius”. Sceninę programą per 
visą savaitę vakarais atliks 
“Gintaro” ansamblis.

Išvyka į Kanados vakarus

Rugpjūčio 15 — rugsėjo 2 d.d. 
vyriausia “Gintaro” šokėjų gru
pė su muzikantais, vadovais ir 
sol. Rimu Paulioniu (47 asme
nys) vyks į pasaulinę parodą 
“EXPO 86” Vankuveryje. Ta 
proga aplankys kai kurias lie
tuvių kolonijas. Iš Toronto iš
vyks lėktuvu į Winnipegą rug
pjūčio 15 d. Ten lietuvių var
du dalyvaus miesto rengiamo
je tarptautinėje “Folkloramo-

je”. Be to, Winnipege surengs 
atskirą koncertą. Rugpjūčio 19 
d. traukiniu vyks į Kalgarį. Ten 
pasidžiaugs Kalgario - Banffo 
gamtos grožiu. Rugpjūčio 20 d. 
autobusu vyks į Ėdmontoną, 
kur bus du “Gintaro” koncer
tai. Iš Edmontono rugpjūčio 
24 d. traukiniu važiuos į Van
kuverį. Ten dalyvaus progra
moje “EXPO 86” Ontario pavil
jone rupgjūčio 28-29 d.d., o Bri
tų Kolumbijos paviljone šoks 
rugpūčio 28, 30 ir 31 d.d. Mies
to salėje bus surengtas atski
ras koncertas.

Šiai reprezentacinei dviejų 
savaičių kelionei “Gintaras” 
yra pakviestas ir remiamas 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės kultūros komisijos. Ap
lankomuose miestuose “Ginta
ro” grupę sutiks vietos lietu
viai ir turės progą pasidžiaug
ti puikiu lietuviškų šokių at
likimu.

V. Matulaitis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

Materialistinis nužmoginimas I

Testamentų klausimu

PRANAS VYTENAS
Sovietinė santvarka nuo pir

mųjų savo istorijos dienų vi
sam pasauliui parodė, kad vi
sur, kur tik ji įsitvirtina, savo 
piliečius griežtai pajungia 
valstybei. Negana to, stengia
masi įvairiomis priemonėmis 
ir dvasiškai žmones pavergti, 
kontroliuoti jų įsitikinimus 
bei sąžinę. Norima savo pilie
čių sąmonę lengvai manipu
liuoti, ribojant daugelį kons
titucijoje užtikrintųjų teisių. 
Komunistų vadams nėra pa
slaptis, kad nuolankus ir pa
gal norą manipuliuojamas bus 
tik toks pilietis, kuris neturi 
savo nuomonės (ar negali jos 
pareikšti) politiniais klausi
mais, nežino savo tautos isto
rijos, nepažįsta užsienio ša
lių gyvenimo ir, svarbiausia, 
apleidęs religiją. Ypatingai 
stengiamasi užslopinti religi
nį žmonių tikėjimą, kadangi 
toks tikėjimas, labiau nei kas 
kita, padeda žmonėms būti 
dvasiškai savarankiškiem ir 
morališkai atspariem.

Turint galvoje totalisti- 
nius Sovietų Sąjungos tiks
lus, darosi aišku, kodėl nuo 
pačių pirmųjų sovietinės oku
pacijos dienų Lietuvoje buvo 
pradėta brutaliai ir siste
mingai persekioti religiją, 
pirmoje eilėje katalikybę, ir 
tas persekiojimas nesilpnė
ja iki šiol. Sovietiniai vadai 
kiekviena proga pabrėžia, kad 
ideologinės kovos frontuose 
nėra ir negali būti taikaus 
sambūvio, kad ideologinė ko
va nuolatos aštrėja.

Sovietinės imperijos valdo
mų tautų atžvilgiu toji kova 
pasireiškia neatslūgstančiu 
religijos ir tautinės sąmonės 
slopinimu. Jau vaikų darže
liuose į imlų mažamečio protą 
pradedama skiepyti ne mora
lės pagrindus, bet ateizmą ir 
vadinamąjį internacionaliz- • 
mą, kas praktiškai daugiausiai 
pasireiškia religijos niekini
mu ir aukštinimu to, kas yra 
rusiška.

Žmogus dabartinėje Lietuvo
je nuo mažens yra taip auklė
jamas, kad visada pasirodytų 
kaip aktyvus ateistas ir inter
nacionalistas, kitaip sakant, 
neturėtų religinės ir tautinės 
sąmonės, kad jų vietoje susi
formuotų “tarybinė sąmonė”. 
Praktiškai tai turi būti toks 
žmogus, kuriam nėra nieko ne
liečiamo ir švento, kuris ne
brangina savo tautybės nei tė
vų žemės, kuris gali bet ką pa
niekinti ir išduoti, jeigu šito 
iš jo pareikalaus valdžia arba 
jam tai bus naudinga karjeros 
požiūriu.

Tokiais pusiau nutautintais 
ir nuasmenintais žmonėmis so
vietinė valdžia stengiasi pa
daryti visus lietuvius, kaip 
ir kitų tautų žmones. Ir reikia 
su skausmu pripažinti, kad šio 
tikslo ne kartą yra pasiekiama. 
Prarandant religiją ir tautines 
vertybes, žmonių gyvenime įsi
gali moralinis abejingumas ir 
cinizmas, primityvus savanau
diškumas ir malonumų jieško- 
jimas.

Antireliginei propagandai 
Lietuvoje negailima nei lėšų 
nei laiko. Vaikų darželiuose, 
vidurinėse ir aukštosiose mo
kyklose, per spaudą, radiją, 
televiziją, “Žinijos” draugi
ją ir kitais būdais yra siste
mingai skleidžiamas vadina
masis mokslinis ateizmas. Ši 
propaganda eina kartu su 
marksistinės filosofijos, tiks
liau — dialektinio ir istori
nio materializmo skiepijimu.

Materializmas yra laikomas 
teoriniu ateizmo pagrindu.

Apie materializmą ir juo be
siremiantį ateizmą nereikėtų 
čia kalbėti, jeigu su šia filo
sofija susidurtume tik laisvo
se, tolerantiškose diskusijo
se. Materializmas ar kitaip 
besivadinanti Dievo buvimą 
neigianti filosofija bei įvai
raus plauko laisvamanybė nė
ra tik mūsų laikų reiškinys. 
Įvairiais amžiais, šalia kito
kių pasaulėžiūrinės minties 
krypčių, gyvavo ir materializ
mas, buvo ginčijamasi dėl reli
gijos, moralės ir kitų dalykų. 
Materializmo ir laisvamany- 
bės pasekėjų buvo ir nepri
klausomoje Lietuvoje, kur jie 
galėjo dirbti pedagoginį bei 
mokslinį darbą, spaudoje lais
vai reikšti savo pažiūras, dėl 
tų savo įsitikinimų jie nebuvo 
šalinami iš darbo ar kaip ki
taip diskriminuojami. Ne vie
nas laisvamanis, kaip žinoma, 
buvo Kauno universiteto pro
fesorius, netgi renkamas rek
toriumi.

Taigi svarbūs yra ne tiek pa
tys materializmas ar ateizmas, 
kiek tai, kokioje visuomenė
je jie yra skelbiami. Vienokią 
reikšmę materializmas turi de
mokratinėje, pliuralistinėje 
visuomenėje, kurioje visi žmo
nės, tikintieji ir netikintieji, 
naudojasi vienodomis teisė
mis laikytis savo įsitikinimų, 
juos viešai ginti.

Visai kitokią reikšmę ma
terializmas įgauna komunistų 
valdomose šalyse, įskaitant ir 
Lietuvą. Čia materializmas, 
konkrečiai, dialektinis ir is
torinis materializmas, yra in
tegralinė valstybės ideologi
jos dalis, totalistinės san
tvarkos ramstis. Materialisti
nė filosofija yra priverstinu 
būdu dėstoma visose vidurinė
se ir aukštosiose mokyklose, 
materialistinę pasaulėžiūrą 
turi besąlygiškai pripažinti 
visi dirbantieji pedagoginį 
ar mokslinį darbą, prie mate
rialistinio marksistinio kur
palio turi būti pritempiami 
visi mokslo veikalai.

Materialistinė filosofija 
sovietinės santvarkos sąlygo
mis turi mažai ką bendro su 
laisvos, kūrybinės minties 
jieškojimais, ji nepadeda žmo
nėms morališkai augti. Prie
šingai, sovietinėmis sąlygo
mis materializmas seniai pa
sidarė laisvos, naujesnės min
ties slopinimo įrankiu, dvasi
nio žmonių niveliavimo prie
mone.

Dvasinis-religinis žmonių 
atgimimas, vykstantis šiuo me
tu ir Lietuvoje, negali šia fi
losofija remtis, nes ji dvasi
nių vertybių jieškančiam žmo
gui neturi ko pasakyti. Prie
šingai, materializmas, kaip 
sudėtinė komunistinės ideolo
gijos dalis, stabdo ir varžo 
bet kokį valdžios nekontroliuo
jamą dvasinį žmonių aktyvu
mą. Dėl to, norint atsispirti 
sovietinei propagandai, reikia 
mokėti į marksistinį materia
lizmą žiūrėti blaiviai ir kritiš
kai.

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).

ADV. ALGIS PACEVIČIUS
Praėjusių kelerių metų būvy

je ne vienas iš mūsiškių yra 
girdėjęs, kad specialiais atve
jais verta kanadiškus dolerius 
siųsti tiesiog testamentinio 
turto paveldėtojams bei gimi
nėms Lietuvoje. Man teko 
praktiškai gana gerai susipa
žinti su persiuntimo būdais 
ir patirti dolerio vertę rub
liais.

Lietuvoje doleriai yra kei- 
čimi į vadinamus “vneshposyl- 
torgo” čekius arba certifika- 
tus. Tenai paveldėtojas ar įpė
dinis už vieną kanadišką do
lerį gauna dviejų rublių pen
kiasdešimt kapeikų (2.5) cer- 
tifikatą. Keičiant dolerius į 
rublius, už kiekvieną rublį 
tenka mokėti beveik du dole
rius.

Už certifikatus galima pirkti 
tik specialiose krautuvėse, 
kuriose yra daug geresnių, 
net iš Vakarų importuotų, pre
kių. Štai dėl ko certifkatai 
tenai lietuvių yra labai ver
tinami ir pageidaujami. Pvz. 
rusiškas automobilis “Volga” 
dabar kainuoja 15,900.00 rb. 
Sov. Sąjungoje iškeitus dole
rius į rublius oficialiu kur
su, “Volga” kainuotų per 
30,000.00 dol. Dolerinėje 
krautuvėje “Volga” kainuoja 
apie 10,000.00 dol. Ta pati 
“Volga”, mokant certifikatais, 
kainuotų 6,360.00 dol. (15,900 
rb. : 2.5 dol.). Taigi aiškiai 
matyti, kad mokant certifika
tais, atsieina žymiai pigiau.

Kuriais atvejais certifikatai 
paveldėtojui duodami?

1. Testamento autoriui-testa- 
toriui mirus, galima dalį arba 
visą užrašytą paveldėtojams 
turtą doleriais siųsti į Lietu
vą per “Injurkolegiją” (juridi
nė įstaiga) Vilniuje ir prašyti 
iškeisti į certifikatus. Kartu 
reikia pasiųsti notaro patvir
tintą testamento kopiją. Jeigu 
paveldėtojui yra palikta tik 
dalis turto ir nenurodyta su
ma, tai reikia kartu siųsti ir 
testamentinio turto ataskaitą. 
Tuo pačiu laišku galima siųsti 
ir atitinkamą sumą pinigų tarp
valstybine pašto perlaida (In
ternational Money Order). Bet
gi aš savo klientams dažniau
siai siūlau pirmiausia siųsti 
visus dokumentus ir tik kai 
bus pranešta, kad viskas tvar
koje, siųsti pinigus per kana
dišką banką. Kartais, kol do
kumentai praeina per sovieti
nes įstaigas, praeina nemažai 
laiko. Tačiau jeigu siųsta pi
nigų suma dėl kokios nors prie
žasties Lietuvoje patektų į 
klaidingą sąskaitą, tai Kana
dos bankas padės padėtį išaiš
kinti.

2. Testatorių! esant dar gy
vam, taip pat galima siųsti pa
veldėtojui testamento skirtą 
dalį. Tokiu atveju reikia siųsti 
notarinę testamento kopiją ir 
“afidavitą” (prisaikdinto tes- 
tatoriaus dokumentą), kuris 

Devenių kulturosfondo leidiniai
i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

2.
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “House Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų j 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo 
urmo kainomis.

1-4-4-4 Gerrard St. E., Toronto

a

paaiškina, kad testatorius yra 
vyresnio amžiaus ir nori, dar 
gyvas būdamas, išdalinti dalį 
savo turto.

3. Pirmos eilės giminei ga
lima siųsti į Lietuvą pinigus 
doleriais, kurie gali būti kei
čiami į certifikatus. Pirmos 
eilės giminėmis laikomi tėvas, 
motina, brolis, sesuo ir siun
tėjo vaikai. Betgi čia nurodo
mas giminių amžius: a. virš 60 
metų, b. iki 18 metų, c. tarp 18 
ir 60 metų, jeigu jie nedarbin
gi. Šiuo atveju taip pat reikia 
siųsti “afidavitą”, patvirtinan
tį giminystės ryšius, ir Kana
dos pilietybės dokumento no
tarinę kopiją bei notarinę ko
piją dokumento, nurodančio 
siuntėjo gyvenamą vietą Kana
doje.

4. Pomirtinę pensiją — “Sur
vivor’s Benefits” galima pa
siųsti vyrui, žmonai, vaikams 
iki 18 metų amžiaus. Šiuo rei
kalu reikia kreiptis į “Cana
dian Pension Plan” įstaigą ir 
užpildyti specialų blanką. Ta
da pensija bus siunčiama nu
matytam asmeniui Lietuvoje 
per “Injurkolegiją”, kuri, ga
vusi atitinkamą paaiškinimą, 
gautą pensiją išmokės certifi
katais kiekvieną mėnesį.

Kaip minėjau, paveldėto
jai Lietuvoje labai vertina 
certifikatus. Tačiau nėra jo
kios garantijos, kad ir ateity
je šiuo būdu bus galima siųsti 
pinigus. Reikia ir toliau rašy
ti testamentus tokiu būdu, kad 
persiuntimas turto būtų palik
tas testamento vykdytojo nuo
žiūrai. Mat niekas šiandien 
negali pasakyti, koks persiun
timo būdas ateityje bus geriau
sias: siuntiniai, nuvykus į Lie
tuvą dolerinė krautuvė, certifi
katai, o gal kurį laiką teks pa
laukti aiškesnių žinių. Tai yra 
gana sudėtingos taisyklės, pa
gal kurias testamento vykdyto
jas turės apsispręsti, kokį pa
sirinkti būdą testamentinio 
turto persiuntimui.

Dar tenka pridurti, kad siun
čiant didesnę pinigų sumą į 
Lietuvą, ne visuomet ji visa 
išmokama certifikatais iš kar
to. Už neišmokėtą certifikatų 
dalį yra mokamus palūkanos, 
bet mažesnės kaip Kanados 
bankų taupmenų sąskaitose. 
Tad labai svarbu, jog testa
mentas būtų surašytas taip, 
kad vykdytojams būtų leidžia
ma ne visą palikimą siųsti iš 
karto. Betgi ir čia yra gana su
dėtingų reikalavimų, kuriuos 
reikia įrašyti į testamentą, 
idant vykdytojas galėtų lais
vai atlikti savo pareigą.

Dėl to patartina, rašant tes
tamentus, kreiptis į lietuvius 
advokatus. Jiems tos proble
mos yra gerai žinomos, ir jie 
ne tik teisiškai, bet ir prak
tiškai galės savo tautiečiams 
tiksliau išaiškinti, kaip nau
dingiau surašyti testamentą sa
vo giminaičiams Lietuvoje.

(“Injurkolegijos” adresas: 
Vilnius, J. Janonio g-vė Nr. 4).

“Lietuviškos vestuvės” Čikagoje, vaidinamos “Dainavos” ansamblio ir tautinių šokių grupės “Spindulio”. Kvies
lys J. VIERAITIS visus kviečia į vestuves Nuotr. A. Plėnio

Apie “prezidentinę Lietuvą”
Pastabos prie J. Jakšto atliepto “Tėviškės žiburiuose” 1986. II. 25

ANTANAS MUSTEIKIS

Nereikėjo būti pranašu. 
Kiekvienas skaitytojas galėjo 
numatyti: paliesi jautrią te
mą — lupti gausi. Aš tai pui
kiai žinojau, tad nenoriai 
ėmiausi nedėkingo darbo — 
daiktus vadinti tikraisiais 
vardais. Jie skaudina lietu
vį, o ką jau bekalbėti apie 
tuos, kurie norėtų pamiršti 
savo laikyseną bei elgesį va
dinamoje “prezidentinėje Lie
tuvoje”. Man rodos, kad neįma
noma į klaną puolusiam sau
sam keltis. Mane stebina tik 
tai, kad ne vien eiliniai pub
licistai, kurie paprastai to
kiuose vandenyse meškerioja, 
bet ir aukštosios mokyklos 
dėstytojas tariasi nematąs, 
kad klanas yra šlapias.

Savo recenzijoje (“TŽ” 1986. 
I. 14) aš pavartojau apie tuzi
ną apibendrinimų, gausiai 
paremtų J. Švobos knygos duo
menimis. Jie akivaizdžiai iš
kėlė žymius recenzuojamos 
knygos trūkumus, kurie nelei
džia tą knygą laikyti moksli
niu darbu, ir nė vieno mano 
įrodymo prof. J. Jakštas (“TŽ” 
1986. II. 25) nesugebėjo su
griauti ar atmesti, nors prira
šė trejetą skilčių atkirčio. 
Dabar man nemalonu atvirai 
pripažinti, jog tas atkirtis, 
deja, yra perdėm paremtas 
propagandos triukais. To aš 
mažiausiai tikėjaus iš isto
rijos profesoriaus.

Kritikos įžangoje istorikas 
lengva ranka bando išbraukti 
sociologiją iš mokslų tarpo. 
Tačiau ar ne paradoksas, kad 
sociologiją išvydamas pro pa
radines duris, jos dalį jisai 
susigrąžina pro užpakalines? 
Konkrečiai tariant, jis pasi
naudojo viena sociologijos 
šaka, kuri nustato našios pro
pagandos priemones. Sociolo
gijos nuvertinimu kritikas me
ta šešėlį į patį recenzentą, 
kuris yra baigęs sociologijos 
studijas. Suprask: nesamo 
mokslo recenzentas nieko ver
tingo negali pasakyti!). Pro
pagandos mokslininkai šią 
priemonę vadina perkeltinės 
sąsajos triuku (angį, “trans
fer”).

Nėra pagrįsti istorijos pro
fesoriaus ir kitų publicistų 
priekaištai, jog prof. St. Šal
kauskis, rašydamas sugestijas 
prez. A. Smetonai, ir gimn. mo
kytojas A. Masionis, skelbda
mas savo atsiminimus, privalė
jo būti istorikai, kad ką nors 
vertingo pasakytų (plg. “tarsi 
jie būtų buvę kokie istori
niai .. .”). Kiekvienas (ne tik 
istorikas, nebūtinai “didelius” 
mokslus baigęs) galėjo paste
bėti, jog Švoba vartoja dvejo
pus matmenis, kaip aš savo re
cenzijoj įrodžiau: vieną prez. 
A. Smetonai vertinti, kitą — 
min. pirm. prof. A. Voldemarui. 
Dvejopi masteliai yra varto
jami ir aplamai režimo ir opo
zicijos vaizdavime. Bet istori
jos profesorius to nepastebi 
ir to nelaiko “prasilenkimu 
su tikrove”. Aš nurodžiau, kad 
Švoba priežodiniame zoologi
jos sode nepamatė dramblio, t. 
y. sulaužytos Smetonos prie
saikos. Tai sudarė pagrindą 
režimo ir opozicijos santy
kiams apspręsti, o Švobos apo
logetas to nė nepamini, nors 
tikina, kad istoriją išskiriąs 
nuo publicistikos. Gimnazijos 
istorijos mokytojo šališkumas, 
nors nepateisinamas, gali bū
ti paaiškinamas nepakankamu 
moksliniu subrendimu, bet to

kių nuolaidų negalima pada
ryti universiteto profesoriui.

Istorija turi vietą mokslų 
tarpe, tačiau istoriją pada
ryti fetišu yra, mano nuomo
ne, nesąmonė. Panašią nesą
monę išreiškia, pvz. ir šis ga
limas teiginys: apie tautą ver
tingai rašyti gali tik tauti
ninkai.

Šia proga norėčiau pabrėžti 
(ne pamokslauti, kaip kad is
torikas savo atkirty įtarinė
ja), jog net ir istorikui yra 
pravartu susipažinti bent su 
elementariais politinių moks
lų terminais ir jais tiksliai 
naudotis. To aš pasigedau, 
kaip recenzijoj įrodžiau, Švo
bos knygoje, o dabar ir isto
rijos profesoriaus atliepyje 
į mano recenziją. Abudu gina 
nelygintinų plotmių palygini
mą. Kritikui šeiminė Lietuva 
yra “koreliatyvinė sąvoka” 
(!) su prezidentine Lietuva (!) 
arba prezidentiniu valdymu. 
Iš tikrųjų toji sąvoka sujau
kia prasmę ir aptamsina tie
są, nes maišo dvi plotmes — 
demokratinę ir diktatūrinę. 
Būtų taip pat netikslu, netei
singa ir nemoksliška Smeto
nos režimą “koreliuoti” su 
Stalinų ar Gorbačiovų valdy
mo forma — totalizmu, nes dik
tatūra ir totalizmas priklau
so skirtingom politinėm plot
mėm. Istorikas pamiršta, ko
kia audra kyla mūsų spaudoj, 
jei kas drįsta Smetonos reži
mą lyginti su naciniu ar komu
nistiniu.

Nelaimingai parinkta “kore
liatyvinė” sąvoka kritiko po
tekstėje yra eufemizmas (“pa
gražinimas”), kurį propagan
dos mokslininkai vadina bliz
gančia bendrybe.

Istorikas profesorius ten 
pat pasinaudoja ir propagan
diniu kortų pašymo triuku, kai 
atidengia tik dalį kortų, bū
tent: “Kai seimas buvo paleis
tas, tai jo vietoje stojo pre
zidentas”. (Sudaroma demo
kratijos iliuzija!). O kitų kor
tų istorikas neatidengia. Pil
na istorija turėtų neslėpti, jog 
nuo to laiko Lietuvoje nebuvo 
nei demokratinių rinkimų, 
nei tautai atstovaujančio sei
mo.

Kritikas priekaištauja, kad 
skyrelyje “Knygos paskirtis” 
“apie jos paskirtį neužsimena
ma”, nors iš tikrųjų tas mano 
skyrelis pradedamas šiaip: “Iš 
to, kad knygos tekste yra per 
500 nuorodų ir arti šimto pa
naudotų knygų bei straipsnių, 
reikėtų spręsti, jog tai moks
linis darbas. Deja, techninis 
ir turininis medžiagos panau
dojimas visai ką kita rodo”. 
Ir toliau aš nurodžiau konkre
čius trūkumus.

Istorikas rašo: “Manding 
nepateisinamas kritiko ironi
zavimas autoriaus dėl teikia
mos pirmo prezidento išrinki
mo datos”, tačiau neįrodo — 
manęs necituoja, kur aš “nu
sidėjau”. Kodėl? Aš galiu pa
prasčiausiai į tai atsakyti: 
neįmanoma pacituoti nesamų 
dalykų.

AfA
HELENAI KUNIGAUSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos seseris — MARIJĄ IŠKAUSKIENĘ su šeima ir 
STASĘ VAICEKAUSKAITĘ bei kitus gimines nuošir
džiai užjaučiu -

V. Kalendrienė

Istorikas man prikiša, kad 
neistoriška yra svarstyti, ar 
perversmas buvo reikalingas. 
Perversmo reikalingumą 
svarstė ir pateisino visų pir
ma pats Švoba; knygos penkio
liktas poskyris taip skamba: 
“Ar buvo pagrindo daryti per
versmą?” Aš tik jo argumen
tus vertinau ir pažymėjau, 
kad tuo reikalu “nuomonės .. . 
skyrėsi ir skirsis”. O popervers- 
minės valdžios teisėtumas ar 
neteisėtumas, kurį aš iškėliau, 
yra svarbi istorijos dalis, 
ryškinanti visuomenės laiky
seną ir elgseną valdžios atžvil
giu. Aš nemanau, kad “kara
lius” L. Ranke dėl to raukytų- 
si. Savaime suprantama, kad 
režiminės valdžios apologe
tams nemalonu prisiminti tą 
rakštį — teisėtumą, bet tai ne 
mano, o jų problema.

Netiesą rašo istorikas, kad 
aš kimbu “prie autoriaus dėl 
jo pagarbaus atsiliepimo apie 
A. Smetoną”. Knygoje, preten
duojančioje į istoriją, ne į re
žimo apologetiką, privalu var
toti tą patį matmenį režimo 
(Smetonos) ir opozicijos (krikš
čionių demokratų ir kt.) atsto
vams, bet to autoriaus knygoje 
aš pasigedau; tendencingumą 
įrodžiau paties autoriaus pa
žyminiais ne vien apie Smeto
ną, bet ir apie kitus.

J. Jakšto atliepyje yra tokių 
blizgančių bendrybių, kaip 
“organizaciniai trūkumai”, ne
privalantys turėti ryšio su 
mokslo poreikiais, ir “socio
loginė spekuliacija” (nors iš 
tikrųjų ten liečiami politinių 
mokslų terminai), ar insinua
cijų, jog “imamasi pamokslau
ti”. Kai kur istorikas griebia
si net lotynų k. žodžių, tartum 
jie turėtų magišką galią, nors 
iš tikrųjų jie tebėra blizgan
čios bendrybės. O dabar, kad 
neišsektų skaitytojo kantrybė, 
baigiu.

Vis dėlto vienintelė citata, 
paimta iš mano recenzijos, ver
ta dar poros žodžių. Kritikas 
sąmoningai praleido tą mano 
išreikštos minties dalį, kuri 
buvo smerkimo priežastis; jos 
vietoj jisai pripaistė dalykų, 
kas tariamai “kiekvienam ... 
turi būti žinoma”. Kritiko nu
slėpta priežastis buvo knygos 
autoriaus pavartotas ir mano 
iškeltas šmeižtas opozicijos 
adresu, inkriminuojant “Žygį” 
bei “Bendrą žygį”. Nes kitų 
apkaltinimas šmeižtu, nepatei
kiant jokių įrodymų, yra 
šmeižtas, nusipelnąs mano 
paskelbtos išvados: “Toksai 
pakaltinimas be jokių įrody
mų režimo ir jo apologetų au
toritetą visiškai susmukdo”. 
Žinoma, iškreipiant citatą 
bepigu šūkauti, jog recenzen
tas “šauna pro šalį”. Beje, ši 
propagandos priemonė yra va
dinama pravardžiavimo triu
ku.

Savo ruožtu tenka pastebėti, 
jog tokia kritikos bei-disku
sijų praktika, pavartota ma
no oponento, vargiai nusipel
no diskusijų vardo.



Po koncerto Klivlande. Iš dešinės: smuikininkas MICHAEL KOLLARS ir pianistė prof. dr. RAMINTA LAMPSA- 
TYTĖ-KOLLARS, padėkos žodį taria K. CIVINSKAS Nuotr. V. Bacevičiaus

Istorinės žinios apie baltus senovėje
Atsiliepiant į prof. A. Klimo straipsnį apie 
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Lietuvos krikštas ir kaimyniniai valdovai
Bandymai krikštyti Lietuvą Algirdo laikais Rytų diplomatijos fone

RASA MAŽEIKAITĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

1358 metai
Ilgiausiai užtrukusios de

rybos dėl Lietuvos krikšto Al
girdo laikais įvyko 1358 m. Tų 
metų pavasarį imperatorius 
Karolis IV siuntė laiškų Lie
tuvos kunigaikščiams, kvies
damas juos priimti katalikų ti
kėjimą. Pagal vieną kroniką, 
lietuvis kunigaikštis (nežino
me kuris) nukeliavo į Niurn
bergą liepos mėnesį susitikti 
su imperatoriumi ir jam priža
dėjo, kad “Lietuvos karalius” 
tų metų gale priims krikštą. 
Tą rudenį imperatorius Karo
lis siuntė į Lietuvą savo pa
siuntinius tartis krikšto klau
simu. Tada lietuviai pranešė, 
kad jie nesikrikštys, jeigu ne
bus grąžintos jiems visos ordi
no užkariautos Lietuvos žemės 
ir pats ordinas perkeltas į Ru
sijos dykumas kovoti prieš to
torius. Dėl šių sąlygų, kurių 
imperatorius nebūtų nei galė
jęs, nei norėjęs išpildyti, de
rybos nutrūko.

Mūsų temai opūs šie klausi
mai: kas pradėjo 1358 metų de
rybas, ko. šiose derybose siekė 
imperatorius, ar tai buvo rim
tas bandymas Algirdui ir Kęs
tučiui įpiršti krikštą?

Daugelis istorikų teigia, kad 
šias derybas pradėjo Lenkijos 
karalius Kazimieras, nes 1357 
m. gale jis pasiuntė laišką 
popiežiui Inocentui VI, pri
mindamas savo ilgą kovą prieš 
pagonis lietuvius, išreikšda
mas bendrais žodžiais viltį, 
kad bent dalis jų priims krikš
tą, prašydamas, kad popiežius 
ragintų imperatorių Karolį ir 
Vengrijos karalių Liudviką pa
dėti Kazimierui naujai ap
krikštytus lietuvius apginti 
nuo pagonių. Istorikai sutin
ka, kad Kazimieras tai darė, 
nes kryžiuočių ordinas skun
dėsi popiežiui dėl lenkų su
darytos slaptos prekybinės ar
ba gal net karo sutarties su 
pagonimis lietuviais 1356 m. 
Taip pat svarbu, mano nuomo
ne, ir tai, kad 1357 m. lenkų 
karalius, labai norėdamas sū
naus, savo teisėtą žmoną pa
metė (nors popiežius atsisakė 
duoti leidimą šiai ištuokai) 
ir slapta vedė kitą. Taigi Ka
zimierui buvo labai reikalin
ga 1357 m. gale iškelti popie
žiui savo nuopelnus, prime
nant jam Lenkijos karus prieš 
pagonis lietuvius ir išreiš
kiant viltį kad lietuviai kada 
nors priims krikštą.

Jei lenkų karalius būtų rim
tai norėjęs Lietuvos krikšto, 
būtų galėjęs iškelti tą klausi
mą ryšium su įvairiom sutar
tim, kurias jis padarė su lie
tuviais 1345, 1352, 1356 ir gal
būt 1358 metais. Šiomis sutar
timis buvo paskelbtos karo pa
liaubos, nustatytos sienos tarp 
lietuvių ir lenkų, reguliuoja
mi jų prekybiniai santykiai. 
Taigi tarp Lenkijos ir Lietu
vos buvo gan normalūs dviejų 
valstybių santykiai, nors lie
tuviai buvo pagonys, su kuriais 
krikščionims buvo nevalia tar
tis. Per visą Algirdo ir Kęstu
čio valdymo laikotarpį lenkų 
karalius tik vieną kartą (1349 
m.) pradėjo derybas dėl krikš
to ir, kaip matėme, pats jas ir 
nutraukė. Todėl reikia atmesti 
lenkų istorikų teoriją apie 
Lenkijos “istorinę misiją” at
vesti pagonišką Lietuvą į 
krikščionybę prieš Jogailos 
laikus.

Taip pat, mano nuomone, ne
galima teigti, kad imperato

rius jautėsi pašauktas krikš
tyti Lietuvą, nors žymus vo
kiečių istorikas Conrad patei
kė argumentų, kad Karolis IV 
rašė lietuvių kunigaikščiams 
visai nepaveiktas nei Kazimie
ro, nei popiežiaus. Gali būti, 
kad jis veikė savarankiškai, 
nors tikriausiai jį paskatino 
Kazimiero laiškas popiežiui. 
Bet reikia atsiminti, jeigu 
popiežius išklausė Kazimiero 
prašymą raginti imperatorių 
rūpintis lietuviais, tai jis tiek 
pat turėjo raginti ir Vengri
jos karalių Liudviką, o apie 
pastarojo pastangas dėl Lietu
vos krikšto 1358 m. nieko ne
girdėti. Todėl aišku, kad im
peratorius veikė ne vien po
piežiaus prašymo paragintas. 
Atrodo, jis jautė, kad derybos 
dėl krikšto būtų jam pačiam 
naudingos.

Žvilgsnis į jo politinę padė
tį tai paaiškina. Karolis IV 
prieš porą metų buvo atnauji
nęs su Lenkija sutartį, kurio
je lenkai atsisakė teisių į kai 
kurias žemes Bohemijos nau
dai (Silezija). Dėl to impera
torius pažadėjo Lenkijai padė
ti atgauti kryžiuočių pagrob
tas lenkų žemes, bet iki 1358 
m. nieko nebtivo daręs. Todėl 
manau, kad jam buvo tikrai 
naudinga iškelti Lietuvos 
krikšto klausimą, nes tai įro
dytų Kazimierui, jog impera
torius buvo pasiruošęs veikti 
prieš kryžiuočius.

Iš kitos pusės, ordinas buvo 
vokiečių imperatoriaus vasa
las ir dėl to, reikia manyti, Ka
rolis nenorėjo pakenkti savo 
pavaldiniui. Tai rodo faktas, 
kad tarp imperatoriaus pa
siuntinių į Lietuvą buvo ir 
aukštas ordino pareigūnas 
(Wolfram von Nellenburg). Jis 
ir kiti Karolio pasiuntiniai 
keliavo į Lietuvą per ordino 
teritoriją (kelias per Lenkiją 
būtų buvęs trumpesnis). Juos 
ordino magistras garbingai 
priėmė ir palydėjo pas lietu
vius. Galima įsivaizduoti, kaip 
tokie pasiuntiniai ir tokie pa
lydovai turėjo nuteikti lietu
vius.

Reikia paminėti, kad impe
ratorius Karolis savo jaunystė
je buvo dalyvavęs kryžiuočių 
karo žygiuose Lietuvoje ir ne
buvo naivus šiuo klausimu. To
dėl man rodos, kad jis sąmo
ningai panaudojo krikšto dery
bų progą įrodyti kryžiuočiams, 
kad imperatorius, nežiūrint jo 
sutarties su Lenkija, nepa
miršta ordino interesų.

Iš kitos pusės, lenkai nega
lėjo jo elgesiu skųstis,nes de
rybos iširo dėl lietuvių reika
lavimų. Derybas dėl krikšto 
taip glaudžiai siedamas su or
dinu, imperatorius iš dalies 
iššaukė tokius antikryžiuotiš- 
kus reikalavimus. Lygiai taip, 
kaip karalius Kazimieras 1349 
m., Karolis IV pradėjo dery
bas su lietuviais politiniais 
sumetimais ir pats tas dery
bas palaidojo.

1373 metai
Paskutinis bandymas iškelti 

Lietuvos krikšto klausimą Al
girdo laikais buvo 1373 m. 
Apie jį žinome tik iš penkių po
piežiaus Grigaliaus XI laiškų. 
Pirmas jų kviečia Algirdą, Kęs
tutį ir Liubartą priimti kata
likų tikėjimą. Kituose laiškuo
se krikšto projektą paremti 
skatinami Vengrijos karalius 
Liudvikas su jo motina ir Mazo
vijos (mozūrų) kunigaikštis Se- 
movitas. (Mazovija dabar yra 
dalis Lenkijos, Varšuvos sri
tis, bet tuo metu buvo atskira 

valstybė). Iš laiškų aišku, kad 
krikšto projektą šį kartą pasiū
lė pas popiežių atvykęs Semo- 
vito kancleris Dobrogostas. 
Nieko daugiau apie bet kokias 
derybas dėl Lietuvos krikšto 
tais metais nežinome.

Pagrindiniai klausimai apie 
tą projektą yra šie: kodėl Se- 
movitas jį pasiūlė ir kodėl jis 
buvo nesėkmingas? Istorikai 
dažniausiai teigia, kad mozū
rai norėjo Lietuvos krikštu 
pakenkti ordinui ir sudaryti 
sąjungą prieš jį su lietuviais. 
Tačiau pažymėtina, kad 1371 
m., dvejus metus prieš šį krikš
to projektą, popiežius kaltino 
Semovitą, esą jo valdiniai pa
deda lietuviams prieš ordiną. 
Atrodo, kad ir be Lietuvos 
krikšto mozūrai bendradarbia
vo su lietuviais kovoje prieš 
ordiną, kaip pavojingą abie
jų kraštų kaimyną. Gali būti, 
kad mozūrų kunigaikštis norė
jo pasiteisinti prieš popiežių, 
sakydamas, kad draugauja su 
pagonimis lietuviais, tik no
rėdamas juos atversti.

Galimas ir kitas motyvas, 
kuris galėjo Semovitą paveikti. 
Kazimierui valdant Lenkiją, 
Mazovijos kunigaikščiai pasi
darė jo vasalais. Kazimierui 
mirus, Vengrijos karalius 
Liudvikas paveldėjo Lenkijos 
sostą, bet jam mozūrai neno
rėjo pasiduoti, ir santykiai 
tarp Liudviko ir Semovito bu
vo įtempti. Gali būti, kad mo
zūrų kunigaikštis iškėlė Lie
tuvos krikšto projektą, norė
damas sustiprinti savo pozici
ją prieš Liudviką, nes toks pro
jektas, sėkmingai įgyvendin
tas, pakeltų Semovito prestižą 
ir padėtų jam išlikti savaran
kišku. Todėl yra galimybių, 
kad 1373 m. projektas, apie 
kurį mes mažiausiai žinome, 
buvo rimtas bandymas vesti 
derybas su Algirdu bei Kęstu
čiu, bet nepavyko, nes netu
rėjo paramos galingesnio val
dovo negu Semovitas.

Svarbu paminėti, kad kaip 
tik tuo metu Algirdas buvo 
užsiėmęs derybomis su orto
doksais. Galimas dalykas, kad 
joks valdovas nebūtų galėjęs 
jo prikalbėti atsisakyti savo 
ilgametės politikos balansa
vimo tarp Rytų ir Vakarų. Toks 
atsargumas galioja ir kitiems 
Lietuvos krikšto projektams, 
kuriuos čia nagrinėjome. To
dėl nenorėčiau, kad mano iš
vada būtų kaltinimas Lietuvos 
kaimynų. Mano nuomone, Al
girdui ir Kęstučiui (apie jų 
laikyseną kalbėsiu kitoje vie
toje) bei jų kaimynam Lietu
vos krikštas atrodė nei reika
lingas, nei pageidautinas. 
Krikšto projektai todėl buvo 
tik diplomatinis įrankis, nau
dojamas politiniam tikslam. 
Galbūt Lietuva taip ilgai pa
siliko pagoniška, nes tiem tiks
lam pasiekti pakako tik dery
bų dėl krikšto, o krikšto pri
ėmimas atrodė nepageidauti
nas.

Atsiųsta paminėti
1484-1981 ŠVENTOJO KAZIMIE

RO PENKŠIMTMETIS. Redagavo 
Balys Raugas, išleido Šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties cent
rinis komitetas, spausdino Fran
ciscan Press (341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207). Tiražas 750 
egz. Brooklyn, N.Y., 1985 m., 478 
psl.

MOTERIS, lietuvių moterų žur
nalas, 1986 m. 1 (169) nr. Redaktorė 
- Nora Kulpavičienė, administra
torė B. Pabedinskienė, leidėja - 
Kanados lietuvių katalikių draugi
jos centro valdyba. Adresas: 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada. Metinė prenumerata - $10.

AGNĖ LUKŠYTĖ

Perskaičiusi šiame laikraš
tyje prof. Antano Klimo 
straipsnį “Svajonių ir sapnų 
knyga”, labai nustebau. Gavusi 
Jūratės Statkutės de Rosales 
veikalą “Baltų kalbų bruožai 
iberų pusiasalyje” ir perskai
čiusi negaliu tylėti.

Skaitydama įvairius istori
nius veikalus aprašančius įvy
kius senovėje, jau prieš 20 me
tų įsitikinau, kad tie karin
gieji gotai, germanais vadina
mi, iš tiesų buvo baltai — gu
dai. Germanų gentys buvo pa
goniškos, tačiau gotai išpaži
no arijų tikėjimą. Ispanijoje, 
Italijoje ir kituose kraštuose 
apie Viduržemio jūrą įsikūrę 
vestgotų ir ostgotų karaliai 
prie vardo turėjo galūnę “ric”. 
Kai kuriuose veikaluose aiški
nama, kad gotų kalboje “ric” — 
“rikkis” reiškė tokį karalių, 
kuris kartu buvo ir karo vadas. 
Taip pat aiškinama, kad loty
nų kalboje iš “ric” atsirado 
“rex”.

Rimti istorikai stebisi, kad 
gotų valdymosi formoje nėra 
jokių germaniškų bruožų. Kai 
kurie istorikai aiškina, jog 
ateities istorikai gal suras 
kokius nors dokumentus, kurie 
paaiškins kodėl gotai, būdami 
germanų gentis, išpažino ari
jų tikėjimą.

Istoriniuose veikaluose ran
dam gotus, įsikūrusius prie 
Juodosios jūros, Panonijoje 
ir palei Dunojų. Vestgotai ir 
ostgotai buvo įsikūrę šiaurės 
Italijoje. Pvz. šiaurės Itali
joje gotų karalium trumpą lai
ką buvo rugilas iš Rugijos, var
du Eraric. Jis buvo arijų tikė
jimo. Jei gotai būtų buvę ger
manai, ar jie būtų sutikę, kad 
jų karalius būtų senovės prū
sas — baltas? Istorikai tvirti
na, kad vestgotai, ostgotai ir 
vandalai (vanduoliai) išpažino 
arijų tikėjimą. Juos rišo gimi
nystės ryšiai.

Prancūzų ir anglų istorikai 
nuolat cituoja vokietį, žymų 
istoriką L. Schmidt, kuris ste
bisi: esą gotai ilgai valdė įvai
rias Italijos Sritis, bet jų žem
dirbystės metodai buvo skir
tingi nuo germanų. Lotynų ir 
italų kalbose neliko nei ger
manų kalbos žodžių, net nė ma
žiausių pėdsakų sintaksėje. 
Žemdirbystės įrankių pavadi
nimai taip pat nerodo germa
nų kalbos įtakos. Visa tai esąs 
toks fenomenas, kurio gal nie
kada nebūsią galima išaiškin- - 
ti. Gal Amerikos bibliotekose 
būtų galima rasti reikšmingą 
L. Schmidt veikalą “Geschich- 
te der deutschen Staemme bis 
zum Ausgang der Voelkerwan- 
derung. Die Ostgermanen”, 
Muenchen, 1934.

Germanų gentims puolant 
Romą, imperatoriai kvietė go
tų karalius iš šiaurės Italijos, 
prašydami pagalbos.

Istorikai teigia, kad gotų kal
ba išmirė jiems priėmus krikš
čionybę, tačiau veikaluose te
ko užtikti pažymėtus kelis go
tų žodžius — “karas, kardas, 
kuningas” (net galūnės “-as” 
nenubrauktos).

Kodėl prof. A. Klimas netiki, 
kad gotai (gudai), įsitvirtinę 
Ispanijoje, nepaliko ispanų 
kalboje baltų žodžių? Tikriau
siai todėl, kad yra įsitikinęs 
gotus buvus germanų gentim.

Prof. A. Klimas, rašydamas 
apie J. Statkutės de Rosales 
knygą, pareiškė: “Joks kalbi
ninkas, kad ir labiausiai už
sisvajojęs ir sapnus pamėgęs, 
nepriims autorės tezės, esą 
gal net ir sanskritas gali bū
ti suprantamas kaip baltų kal
bų migracijos reiškinys”.

Anglų, prancūzų, vokiečių 
ir indiečių istorikai parašė 
daugybę veikalų, iš kurių iš- 
ryški sekančios kondensuo
tos žinios.

Senos legendos šneka apie 
kraštą šiaurėje, vadinamą 
Aryanem-Vaejo ir gyventojų 
išvykas iš to “arijų susiėjimo 
punkto” į Persiją ir Indiją. 
Istorikai spėlioja, kad tas kraš
tas galėjęs būti Persijos ly
gumose arba apie Dnieprą ir 
Dunojų. Visi istorikai vien
balsiai sutinka, kad bronzos 
amžiuje (maždaug 2000 m. 
prieš Kr.) arijų tikėjimo ir 
arijų kalba kalbantieji žmo
nės pradėjo veržtis nuo Juo
dosios jūros į kraštus aplink 
Viduržemio jūrą, į Mažąją Azi
ją ir į Indiją. Tie arijai buvę 
baltaodžiai, šviesiaplaukiai, 
aukšto ūgio, karingi, ištver

mingi ir sugebą valdyti. Jie 
jodinėjo arkliais. Istorikai 
teigia, kad kur tik jie įkėlė 
koją, ten pakeitė gyvenimą iš 
pagrindų, pakeldami civiliza
cijos bei kultūros lygį.

Arijai Indijon įsiveržė 1500 
m. prieš Kr. Jie atvyko kelio
mis bangomis. Vėliau atvyku
sieji yra vadinami skitais. 
Tarp arijų ir skitų nebuvo jo
kių susirėmimų. Tai reiškė, 
kad jie buvo tos pačios reli
gijos išpažinėjai ir kalbėjo 
ta pačia kalba. Arijai save va
dino kilmingaisiais ir draudė 
vedybas su čiabuviais, kurie 
buvo tamsiaodžiai. Arijai ir 
skitai galėjo maišytis vedybų 
keliu.

Atvykdami Indijon, arijai 
atsigabeno religines knygas, 
surašytas sanskritu. Sanskri
tas stipriai paveikė daugelį 
indiečių dialektų. Indiečių 
kalbininkai teigia, kad dabar
tinė literatūrinė kalba yra 
modernizuotas sanskritas, 
sintaksė sudaryta sanskrito 
pagrindais.

Sanskrite yra labai daug žo
džių, kuriuos mes suprantam 
ir šiandien. Pvz. sanskrito kal
boje yra žodis “snehas”. Indi
joje nėra sniego, taigi arijų 
atsineštinis žodis Indijoje vir
to purvo arba ko nors slidaus 
pavadinimu. Gi lietuvių kalbo
je žodis “dramblys” yra pasi
skolintas iš indiečių kalbos 
žodžio — “drambliaha”. Indie
čių kalbininkas Chatterji, du 
kartu lankęsis Lietuvoje, pa
reiškė, kad sanskrito ir lietu
vių kalbos kilusios iš tos pa
čios prokalbės.

Prof. A. Klimas netiki, kad 
Anglijoje senieji karaliai bu
vo lietuviai. Taip, jie buvo lie
tuviai, vadinami normanais. Is
torinėse žiniose sakoma, kad 
normanai ir vikingai veržėsi į 
britų salas iš Baltijos jūros, 
kurios pakrantėse turėjo uos
tus. Tuo laiku Švedija, Norve
gija ir Danija buvo labai men
kai baltų kolonizuotos. Vėliau 
į tuos kraštus pradėjo skverb
tis germanai.

Normanų karalių paliktieji 
herbai su liūtais visai tokie 
pat, kaip ir mūsų herbai su liū
tais.

Arabų kronikininkai rašė 
apie baltus. Kai kuriose kro
nikose yra aiškinama, kad 
“Rus” arba “Rhus” (rasai) arba 
“Varangians” sudarė didžiulę 
imperiją nuo Baltijos jūros 
iki Juodosios. Rytuose jie bu
vę vadinami “Rus” arba “Va
rangians”, o vakaruose — nor
manais ir vikingais. Jie buvę 
labai karingi ir veržlūs. Visi 
bijoję pulti “Rus”, nes būtų 
bematant į pagalbą pasikvietę 
savo brolius — normanus ir vi
kingus. Tačiau senslavių kroni
kose lietuviai vadinami skan
dinavais.

Tie, kurie skaitė veikalus 
apie šumerus, neabejoja, kad 
kai kuriuos šumerų miestus 
valdė baltų karaliai. Šumerų 
kalba yra “sudėtinė”. Pensil
vanijos universitete darbuo
jasi kalbininkas prof. Ake 
Sjoberg su šešiais kalbinin
kais nuo 1976 m.; iš pleišta- 
raščiu surašytų molinių len
telių sudaro šumerų kalbos 
žodyną. Po aštuonerių metų 
buvo sudarytas pirmas tomas. 
Manoma, kad susidarys 22 to
mų žodynas. Istoriniuose vei
kaluose teko užtikti šumerų 
žodžių, kurie turi tą pačią 
reikšmę ir lietuvių kalboje.

Kalbant apie etruskus, fi
nikiečius ir kartaginiečius, 
trojėnų palikuonis, straips
nis taptų per daug ilgas. Jie 
visi buvo baltai.

Jūratė Statkutė de Rosales 
išvertė kroniką į lietuvių kal
bą, surašytą prieš septynis 
šimtus metų. Mes esam jai gi
liai dėkingi už tai, kad tuo 
vertimu ji mums atskleidė 
mūsų prabočių praeitį.

Kiekvienam, susipažinusiam 
su fonetikos pagrindais, Jū
ratės Statkutės de Rosales 
aiškinimai baltų žodžių, li
kusių ispanų kalboje, neke
lia abejonių. Nebūdama kalbi
ninkė, negalėčiau įsivelti į 
debatus kalbotyros klausi
mais.

Žmonės, kurie žygiuoja gi
liai įrėžtomis vėžėmis, nesi- 
žvalgydami nei į šonus, nei į 
priekį, lieka statiški. Jų akys 
ir ausys uždengtos naujų ke
lių ir naujų žinių atradimui. 
Geriau jieškoti net ir suklys- 
tant, negu nieko nejieškoti.

Jean-Christophe Moneys vado
vauja dramos teatro studijai Pa
ryžiaus priemiestyje Montrouge. 
Studija paruošė spektaklį “Pir
myn, muzika”, vaidintą Mont
rouge ir Neuilly.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Šventojo Sosto perėmė visą įga
lioto ministerio a. a. dr. Alberto 
Geručio žinioje buvusią archyvi
nę medžiagą Šveicarijoje. Ji jau 
pervežta Romon ir sudarys atski
rą fondą pasiuntinybės archyve.

Muzikos ir literatūros popietė 
Bostono lietuviams rengiama ba
landžio 20 d. Kalbės ir savo eilė
raščius skaitys Bernardas Braz
džionis. Muzikinei daliai atstovaus 
kompoz. Jeronimas Kačinskas su 
Berklee muzikos kolegijos choru 
ir kameriniu orkestru. Bus atlik
ta jo kantata B. Brazdžionio žo
džiais “Ateities giesmė”.

Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba savo trejų metų kadenciją 
užbaigė pernai. Tada buvo atsi
klausta draugijos narių, kaip ir 
kur sudaryti naują valdybą. De
ja, kandidatų ir netgi savanorių 
įsijungti naujon valdybon neatsi
rado. Senoji valdyba sutiko pasi
likti sekančiam trejų metų laiko
tarpiui. Dauguma narių patvirtino 
šį nutarimą. Senoji valdyba, pra
dėdama naują kadenciją 1986 m. 
vasario 15 d., pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — Česlovas 
Grincevičius, vicepirmininkas — 
Anatolijus Kairys, sekretorius — 
Adolfas Markelis, iždininkas — 
Apolinaras Bagdonas, nariai — 
Povilas Gaučys ir Rimas Vėžys.

Vakaronę, skirtą Brazilijos lie
tuviams, sausio 24 d. Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje, surengė 
pernai vasarą Brazilijoj tris mė
nesius praleidęs ir su vietiniu jau
nimu dirbęs Arvydas Žygas, nu
siųstas PLB valdybos. Vakaronės 
dalyvius su juo supažindino PLB 
vicepirmininkė švietimo ir tauti
nio auklėjimo reikalams Birutė 
Jasaitienė. A. Žygas, Brazilijon 
nusivežęs vaizdajuosčių aparatą, 
savo pranešimą iliustravo ne tik 
skaidrėmis, bet ir garsinėmis juos
telėmis. Vakaronėje plačiausiai 
buvo gvildenamas lietuvių gyve
nimas Vila Zelinoje, Sao Paulo 
priemiestyje.

Kompoz. VI. Jakubėnas mirė 
Čikagoje 1976 m. gruodžio 13 d. 
Mirties dešimtmetį koncertu Jau
nimo centre šį rudenį žada pami
nėti VI. Jakubėno draugija, įsteig
ta 1981 m. gruodžio 10 d. Taipgi 
planuojama išleisti knygą apie mi
rusį kompozitorių su penkių mu
zikų ir vieno žurnalisto atsiliepi
mais. Knygon bus įjungta ir paties 
VI. Jakubėno straipsnių, atspaus
dintų prieškarinėje Lietuvos ir 
pokarinėje išeivijos spaudoje.

P. Petmčio vadovaujamas “Mar
gutis” savo koncertui kovo 9 d. 
Jaunimo centro salėje pasirinko 
du lig šiol čikagiečiams negirdė
tus menininkus: sopraną Guodą 
Puzinauskaitę iš Vašingtono ir 
klarnetistą dr. Ramūną Kireilį, 
profesoriaujantį Denverio uni
versitete. Akompaniatore buvo 
pakviesta Čikagoje gimusi ir au
gusi pianistė dr. Raminta Lamp- 
satytė-Kollars, Hamburgo uni
versiteto profesorė, atskridusi 
iš V. Vokietijos. Sol. G. Puzinaus- 
kaitė muziką ir ekonomiką yra 
studijavusi Marylando universi
tete. Dainavimo studijas baigusi 
1985 m. Filadelfijoje, Curtis mu
zikos institute, tobulinasi pas 
Jean Caplan Niujorke. Dainavimo 
studijų pradžioje ji buvo laikoma 
mezzo-sopranu, o vėliau tapo 
sopranu. Jaunajai sol. G. Puzi- 
nauskaitei teko dalyvauti keliuo
se operų spektakliuose. Prof. dr. 
Ramūnas Kireilis, gimęs Urbano- 
je 1940 m., yra trečios kartos lie
tuvis, klarnetistas ir muzikos pe
dagogas. Koncertą pradėjo sol. G. 
Puzinauskaitę J. Siniaus “Naš
laitės rauda”, S. Čerienės “Kada 
girdžiu aš dainą”, J. Karoso “Mer
gaitės svajone”, J. Gruodžio “Vi
sur tylu”, “O ant kalno”. Tris L 
Stravinskio pjeses atliko klarne
tistas R. Kireilis. Pirmoji koncer
to dalis užbaigta šešiomis vokie
čių klasiko L. Spohro dainomis, 
kurias sol. G. Puzinauskaitę at
liko su pianistės dr. R. Lampsaty- 
tės-Kollars ir klarnetisto dr. R. Ki- 
reilio palyda. Antrąją dalį jam de
dikuotu J. Juzeliūno kūriniu “Con
certo” pradėjo dr. R. Kireilis ir 
užbaigė J. Brahmso “Sonata” su 
pianiste dr. R. Lampsatyte-Kol- 
lars. Tarpan įsijungė sol. G. Pu- 
zinauskaitė arijomis iš G. Pucci- 
nio operos “Gianni Schicchi”, jo 
“Bohemos” ir P. Mascagni “Bičiu
lio Fritzo".

Dail. Jono Kuzminskio atmi
nimas bus įamžintas memorialine 
lenta Vilniuje prie namo, kuria
me jam teko gyventi, antkapiu prie 
kapo, jo kūrinių ir jį liečiančios 
medžiagos paroda Betygaloje, Ra
seinių rajone. Bus išleista knyga 
apie J. Kuzminskio gyvenimą, kū
rybą ir visuomeninę veiklą.

Filmų žiūrovai Utenoje kasmet 
išrenka aktorę, geriausiai atliku
sią moters vaidmenį Lietuvos kino 
studijos sukurtame filme. Jai įtei
kiamas pereinamasis M. Melnikai- 
tės trikotažo ir galanterijos gamy
binio susivienijimo prizas. 1985 m. 
laureate tapo Kauno dramos teat
ro aktorė Ingeborga Dapkūnaitė, 
sukūrusi Ingos vaidmenį rež. 1. 
Fridbergo filme “Nakties pakly
dėliai”. Ji taipgi atliko pagrindi
nį moters vaidmenį ir rež. A. Pui
pos filme “Elektroninė senelė”.

Stasė Saniulevičienė, dirbanti 
meistre Kauno “Dailėje”, yra pa
garsėjusi vaikams skirtais žaislais, 
sukurtais iš paprasto avikailio, 
odos ir sintetinio kailio. Savo žais
lams ji pasirenka pasakų knygutės 
“Padaužiukų bičiuliai”, filmų vai
kams, lėlių spektaklių veikėjus. 
S. Samulevičienės žaislai buvo ro
domi toli už Lietuvos ribų— Pary
žiaus, Londono, Damasko, Mont- 
realio parodose. Ji yra laimėjusi 
Lenkijos vaikų įsteigtą “Šypse
nos” ordiną. S. Samulevičienė 150 
kailinių savo žaislų padovanojo 
M. K. Čiurlionio dailės muziejui 
Kaune. Jos ir kitų sukurtus žais
lus muziejus telkia vaikam skirtom 
parodom.

Dramaturgas Viktoras Miliū
nas, gimęs 1916 m. vasario 16 d. 
Blantaire, Škotijoje, atšventė am
žiaus septyniasdešimtmetį. Jis yra 
parašęs daugiaveiksmes komedi
jas — “Še tau, kad nori”, “Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje”, dra
mas — “Vidurdienio debesys”, 
“Žuvėdros palydi”, “Odisėjas vis 
negrįžta”. Paskutinis jo draminis 
veikalas “Karuselė” buvo pasta
tytas 1970 m. Panevėžio dramos 
teatre. Nuo to laiko V. Miliūnas 
atsidėjo prozai, kasmet vieną mė
nesį praleisdamas Nidoje, savo gy
venimą susiedamas su jūra ir žve
jais. Yra išleidęs apsakymų kny
gas “Juoda upė”, “Vestuvės Pary
žiuje”, “Meilė ir neapykanta”, 
apsakymų rinktinę “Koncertas 
muziejuje”, apsakymus vaikams 
— “Tvirti, kaip geležis”, “Eval- 
duko vasara” ir “Evalduko metai”.

Architektas Feliksas Bielinskis 
mirė Vilniuje vasario 13 d., be
veik sulaukęs 82-jų metų amžiaus. 
Velionis gimė 1904 m. vasario 18 
d. Panevėžio apskrities Vindupė- 
je. Vytauto D. universiteto tech
nikos fakultetą baigė 1931 m. Dir
bo statybos inspeckcijoje ir Kau
no savivaldybėje. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje jo pro
jektai laimėjo apie 20 statybos 
konkursų, daugiausia lietusių pra
džios mokyklas ir gimnazijas. Trys 
buvo pastaytos Kaune, po vieną— 
Ukmergėje, Kėdainiuose, Palan
goje, Šilutėje bei kitose Lietuvos 
vietovėse. Velionis taipgi buvo 
premijuotas ir tarptautiniame 
Kauno universiteto klinikų kon
kurse. Pokaryje dirbo vyriausiuo
ju Kauno miesto architektu, 1944- 
51 m. dėstė lietuvių liaudies archi
tektūros pagrindus Kauno univer
sitete. Nuo 1956 m. dirbo ką tik 
įsteigtame Lietuvos mokslų aka
demijos statybos ir architektū
ros institute, vadovaudamas sta
tybinių medžiagų, miestų ir gy
venviečių planavimo skyriams. 
1954 m. apgynė disertaciją, su
sietą su lietuvių liaudies archi
tektūra. Kartu su kitais autoriais 
paruošė keturis “Lietuvių liaudies 
meno” albumus.

Prof. dr. Povilas Brazdžiūnas, 
fizikas, gimęs 1897 m. balandžio 
18 d. Biržų krašte, mirė Vilniuje 
vasario 28 d. Velionis 1916-19 m. 
mokytojavo pradinėse mokyklose. 
Biržų “Saulės” gimnazijoje, 1919- 
22 m. tarnavo Lietuvos kariuome
nėje. Baigęs Lietuvos universi
teto matematikos gamtos fakulte
tą 1925 m., studijas tęsė*Zuericho 
politechnikos insitute. 1929 m. 
dirbo magnetinėje Potsdamo labo
ratorijoje, 1930 m. dalyvavo mag
netiniuose Baltijos jūros matavi
muose. Nepriklausomybės metais 
velioniui taipgi teko dirbti asisten
tu, docentu ir profesoriumi Kau
no universiteto fizikos katedro
je. Pokaryje, dirbdamas Vilniaus 
universitete, pedagoginiame insti
tute ir Lietuvos mokslų akademi
joje, rūpinosi naujų perspektyvių 
eksperimentinės fizikos mokslo 
sričių vystymu, ruošė pamatus pus
laidininkių fizikos mokslo raidai 
Lietuvoje, redagavo žurnalą “Lie
tuvos fizikos rinkinys”. V.Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 29 mHijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais 10-3 =
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 E

MOKA UZ:
90 dienų termin. indėlius.............81/2%
180-185 d. termin. ind.................... 83/4%
term, indėlius 1 metų................... 9 %
term, indėlius 2 metų................... 9 %
term, indėlius 3 metų....................9 %
pensijų s-tą......................................9'/2%
spec. taup. s-tą.............................. 71/z%
taupomąją s-tą.............................. 7 %
kasd. taupymo s-tą.......................7 %
depozitų-čekių s-tą...................... 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ............................ 12 %
mortgičius nuo.............10’/2% -12 %

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

Gražiai skamba lietuviškos dainos ir už mokyklos sienų Nuotr. DabkausDuodame 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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Velykinių papročių pobūvis

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

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

Vaidotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. MOSS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

1986 m. balandžio 6 d., Atvelykio 
sekmadienį, Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo menėje buvo su
ruoštas Velykų stalas. Jau 13 
metų Lietuvių namų moterų bū
relis rengia šį pobūvį, kuris 
reikalauja daug planavimo, daug 
valandų kruopštaus darbo, kant
rybės ir širdies. Ir šiemet ren
gėjos turėjo pilną salę svečių ne 
tik iš Toronto, bet ir iš tolimes
nių vietovių. Ant didžiulio Vely
kų stalo svečiai gėrėjosi meniš
kais kepiniais, skoningais tortais, 
gulbe su mažu gulbinėliu, ežie- 
ne su ežiukais, kelmu su visais 
jo gyventojais, beržo šakomis, 
grybų šeimynomis, meniškais Ve
lykų margučiais.

Sceną puošė pavasario gėlės, 
zuikių šeimynos dobiluose, stir
nelė. Pobūvį pradėjo ir vadova
vo LN moterų būrelio pirm. Ada 
Jucienė. Velykų stalą pašventi
no ir maldą sukalbėjo kun. E. Jur
gutis, OFM.

Po pietų meninę programą atli
ko jaunų studenčių kvartetas 
“Sutartinė” — Dana Pargauskai-

tė, Zita ir Daina Gurklytės ir 
vadovė Nijolė Benotienė. Jos pa
dainavo 5 dainas. Publikai pra
šant, priedo padainavo žemaičių 
dainą “Vo klykė pempė ont dir
vono”. Vilija ir Poviliukas Lek- 
nickai deklamavo Velykoms pri
taikytus eilėraščius.

Akordeonu solo meistriškai 
atliko Dana Pargauskaitė Boum 
Musette Valsą ir Pietro Deiro 
“Tranquillo”.

Po kavutės ir pyragų atkeliavo 
Velykų senelė, pasipuošusi dai
liu tautiniu drabužiu, nuometu 
ant galvos ir nešina didele pin
tine dovanų. Tai LN moterų būre
lio valdybos narė Laima Mačio- 
nienė, kuri jau kelinti metai 
labai įdomiai atlieka šią pareigą.

Velykų stalo pietuose dalyva
vo konsulas dr. J. Žmuidzinas 
su Ponia, ir daug kitų kviestinių 
svečių.

Programos atlikėjai buvo ap
dovanoti gėlių žiedais, o mažie
ji — dovanomis. Visiems nuošir
džiai padėkojo LN valdybos na
rys Teodoras Stanulis.

Ada Jucienė

Kanados įvykiai

'TYPE MASTER GRAPHICS"
3425 Dundas Street West, Toronto, Ont. M6S 2S4

Telefonas: (416) 769-5411
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios 
knygelė

"Plans, Permits 
and Payments"

ONTARIO MINISTRY of 
MUNICIPAL AFFAIRS 
AND HOUSING

įsigykite nemokamą 
egzempliorių!

239-3991

ANTANAS GENYS

inc. Realtor
----------------

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,------------------ - —-  -----------------------

Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

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

Z|||cfS|tt) Simpson’s, 176 Yonge St,
. /illolulG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)’

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoiu l namus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tuvas ar karabinas karinėms 
Kanados pajėgoms, turinčioms 
beveik 80.000 narių, kainuos 
po $925.

Kanados vidaus reikalų mi- 
nisteris P. Beatty pranešė, 
kad bus sudarytas specialus 
RCMP policijos dalinys kovai 
su teroristais, kai prieš juos 
turi būti panaudota ginklo jė
ga sustabdyti teroro veiks
mams, išlaisvinti įkaitams. 
Speciali RCMP policijos ap
sauga taipgi bus parūpinta 
diplomatinėms atstovybėms 
Kanadoje. Pirmaisiais metais 
projekto įgyvendinimas kai
nuos $48 milijonus, vėliau — 
kasmet po $30 milijonų. Ap
saugos sustiprinimas palies 
ir Kanados orauosčius. Spe
cialus dalinys kovai su tero
ristais bus sudarytas Otavoje, 
bet jį bus galima perkelti į bet 
kurią vietovę Kanadoje, kai 
negalima susitarti su apsup
tais teroristais.

Metropolinio Toronto polici
ja savo eiles nori papildyti et
ninių grupių atstovais. Poli
cijos komisijos pirm. C. West- 
cottas pranešė, kad naujų kan
didatų bus jieškoma Hong 
Konge, Japonijoje ir Havajuo
se. Daugiausia savanorių yra 
Hong Kongo policijoje, nes ši 
Britanijos kolonija bus ati
duota komunistinės Kinijos 
kontrolei. Vis dėlto atveži
mas Torontan policininkų iš 
kitų šalių sunkiai besupran
tamas, kai pačiame Toronte 
yra pakankamai jaunų bedar
bių, kurių eilėse būtų galima 
rasti rimtų kandidatų į gerai 
apmokamą darbą policijoje. 
Policininkų eilės negali bū
ti tvarkomos pagal etninį ba
lansą. Joms reikia šiam darbui 
išvaizda ir gabumais tinkamų 
asmenų. Pilnas etninis balan
sas praktiškai negali būti įgy
vendintas, nes bus susilaukta 
Babelio bokšto. Jau dabar daug 
kam keistai atrodo nutarimas 
Kanados policijon ir kariuo
menė įsileisti sikus su turba
nais ant galvos. Aukščiausias

Amerikos teismas tokios išim
ties nesutiko padaryti su reli
gija susietom žydų kepuraitėm. 
Žydai turės dėvėti nustaytas 
uniformas.

Kanados konstitucijos dėka 
buvo sustabdytas mirusių as
menų lygių teisių pažeidimas, 
nuo 1909 m. vykdytas Ontario 
Thunder Bay vietovės River
side kapinėse. Ten neturtin
gieji, gavusieji socialinės ge
rovės pašalpas, būdavo užkasa
mi jokio ženklo neturinčiose 
duobėse. Triukšmas kilo, kai 
taip buvo palaidota K. Collins 
sugyventinė, ant kuros kapo 
jis norėjo padėti gėlių, o ka
pinių vadovybė atsisakė paro
dyti jos kapavietę. Vėliau pa
aiškėjo, kad toje nepaženklin
toje duobėje ji buo užkasta su 
kita moterimi, tarp viens ant 
kito padėtų karstų paliekant 
vieno metro žemės tarpą. Ka
pinių vadovybei buvo įsakyta 
ir neturtingus mirusius laido
ti atskirose kapavietėse, leis
ti jų kapaviečių paženklinimą 
nustatytais paminklais bei ki
tomis priimtinomis priemonė
mis. Šia proga tiriamas ir ki
tas kaltinimas, kad kartais ne
turtėliai būdavo užkasami po 
kapinėse lankytojams skirtais 
takais. Riverside kapinių va
dovai teisinosi, kad jie sąmo
ningai slėpė neturtingųjų ka
pavietes, nenorėdami prie jų 
susilaukti bendram kapinių 
vaizdui žalingų ženklų.

Winnipego viešbutis “Robin 
Hotel” nuo 1935 m. į savo ali
nę įsileisdavo tik vyrus. Mani- 
tobos alkoholinių gėrimų ko
misija, prieš atnaujindama lei
dimą tai vyrų alinei, kreipėsi 
į žmogaus teisių tarybą, norė
dama nustatyti, ar toks vienų 
vyrų įsileidimas alinėn nepa
žeidžia moterų lygybės teisių, 
kuriomis dabar serga kai ku
rios moterų organizacijos.

Skautų veikla
• Vasaros stovykla Romuvoje 

bus 1986 m. liepos 26 — rugpjūčio 
4 d.d. Stovyklos registracijos lapai 
gaunami iš draugininkų ligi gegu
žės 11 d. ir grąžinami jiems su svei
katos pažymėjimais bei registraci
jos mokesčiu ligi birželio 15 d. Pra
šome visus čekius rašyti “Romuva 
Ine.” vardu. Draugininkai, pažymė
ję kas į stovyklą vyksta, perduo
da 3 registracijos lapus ir mokes
tį “Romuva Ine.” atstovui S. Kuz
mai (iki birželio 22 d.). Labai svar
bu, kad visi skautai, vadovai šei
mininkai, pareigūnai užsiregist
ruotų iš anksto.

• Balandžio 27, sekmadienį, 
po 11 v.r. pamaldų, Anapilyje šau
kiamas į Romuvos stovyklą vyks
tančių vaikų tėvų susirinkimas. 
Jeigu turite, į susirinkimą prašo
me atsinešti stovyklos programai 
reikalingų daiktų: senos apran
gos (batų, suknių, kelnių, apsiaus
tų, kepurių ir 1.1.), dažų (popie
riui), senų puodų, keptuvių, vir
tuvės įrankių — šaukštų, peilių ir 
t.t.), senų padangų . .. Susirinki
me stovyklos viršininkai kalbės 
apie stovyklos tvarką bei progra
mą. Bus proga susitikti su draugi
ninkais, kurie prižiūrės jūsų vai
kus. Lauksim gausaus atsilankymo.

• Visų draugininkų, vykstan
čių į vasaros stovyklą Romuvoje, 
posėdis su programos vadovu v.s. 
kun. A. Saulaičių bus Toronto 
skautų būkle balandžio 28, pir
madienį, 7 v.v. s. A. Baltakienė,

Kanados rajono vadeivė

“Žalgiris” nelaimėjo 
Zagrebe

Balandžio 3 d. Budapešte įvy
ko baigminės krepšinio Europos 
čempionų taurei laimėti rung
tynės tarp Kauno “Žalgirio” ir 
Zagrebo “Cibona”. Rungtynes lai
mėjo “Cibona” 94:82. Puslaikis 
irgi baigėsi 47:39 kroatų naudai. 
Kauno komandoje žaidė Brazys, 
surinkęs 6 taškus, Visockas — 3, 
Krapikas — 4, Sabonis — 27, Cho
mičius — 11, Jovaiša — 18, Civi
lis — 6, Kurtinaitis — 7. Geriau
sias “Cibona” krepšininkas Petro- 
vič surinko 22 taškus. Iš galimų 
23 baudos taškų “Žalgiris” surin
ko tik 12, o “Cibona” iš 28 net 23. 
Rungtynių eigą sudrumstė inciden
tas tarp Sabonio ir zagrebiečio 
Nakič. Sabonis sudavė kumščiu 
savo oponentui ir už tai buvo 
pašalintas iš aikštės.

Apie šias rungtynes Madrido 
“El Pais” balandžio 7 d. laidoje 
rašė: “Kitaip būti negalėjo. Eu
ropos čempionų taurė ir toliau 
pasiliko Zagrebo “Cibona” ran
kose. Įtampa, kuri lydėjo finalis
tus į šias rungtynes, buvo lyg kan
čių debesis, pasiruošęs prapliup
ti dėl menkiausio incidento. Sa
bonio pašalinimas iš aikštės bu
vo dar prieš baigmę įvykusių už
gauliojimų pasekmė. Sabonis žai
dė pasiruošęs tai padaryti, bet 
jo kumščio smūgiai Nakičui fakti- 
nai buvo skirti provokatoriui 
Petrovičiui”.

Šias rungtynes antrašte “Sa
bonis pasimeta, Petrovičius pa
sigrobia taurę” plačiai aprašė 
balandžio 4 d. laidoje Milano 
“Corriere della Sera”.

Kadangi šiais metais Sov. Są
jungos vyrų krepšinio meisterys- 
tę vėl išsikovojo kauniečiai, 
tai jie ir kitais metais dalyvaus 
šiame turnyre. J.B.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Delhi-Til- 
Isonburgo draugams, pagelbėju- 
siems man persikraustyti į Toron
tą. Ačiū išleistuvių dalyviams, or
ganizacijoms už atsisveikinimo 
žodžius ir visiems už gražią do
vaną. Ypatingai dėkoju išleistu
ves organizavusiai KLK moterų 
draugijos Delhi skyriaus valdy
bai. Tai maža kolonija su didele 
širdimi.

Taip pat esu dėkinga visiem gi
minėm ir draugam Toronte. Te
atlygina Jums Dievas!

Monika Povilaitienė

Ottawa, Ontario

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOK A : 
8'/2% už 90 dienų term, indėl. 
83/4% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
9 % už 2 m. term, indėlius 
9 % už 3 m. term, indėlius 
9'/2% už pensijų planą 
7'/2% už specialią taup. s-tą 
7 % už taupymo s-tas 

6-8 % kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 51

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

skolinkis

PARAMA
IMA:

X už asmenines
S paskolas nuo........ 11 %
E už nekilnojamo turto
- paskolas (mortgages):
S su nekeičiamu nuošimčiu
Z 1 metų ...................... 11 %
E 2 metų ......................111/2%
- 3 metų ......................12 %
“ (fixed rate)

X su keičiamu nuošimčiu
Z 1, 2 ar 3 metų ........101/2%
— (variable rate)

milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
510,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki H 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

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.
A. W. GARDENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

4887 dundas st, west 
’ Islington, Ontario M9A 1B2 

res: 767-0999
232-2322

ETOBICOKE - trijų miegamųjų vienaaukštis - $159,900.
BABY POINT - dvibutis (dupleksas) - $249,900.
BLOOR WEST VILLAGE - dviejų aukštų namas - $149,900.
AVENUE RD. - 9 kambarių namas - $179,900.
KINGSWA Y - 8 kambarių namas - $319,900.
PALACE PIER - Condominium - $355,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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. ★ Visi automobilių mechaniniai
* taisymai, -k Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

624-6336 namų 624-2199
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

allan BROWN
BITUI I

AUKOS TAUTOS FONDUI Va 
sario 16 proga: $100 dol. — P. Regi
na; 50 dol. — K. Geputis, R. Taaffe; 
25 dol. — kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas; 20 dol. — V. Trečiokas, B. Vil
činskas, A. Šidlauskas; 10 dol. — 
A. Jurkus, J. Gabalis, dr. M. Ramū
nas, G. Mitalas, V. Balsevičius, V. 
Kudžma, J. V. Verbyla.

Ačiū Otavos apylinkės iždinin
kui E. Brikiui už aukų surinkimą.

Tautos fondo atstovybė
Kanadoje

Vancouver, B. C.
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS, 

gyvenantis Otavoje, Vankuverio 
lietuvių kviečiamas, lankysis Van
kuveryje š. m. gegužės 9-14 dieno
mis. Motinos dieną, t.y. gegužės 
11, sekmadienį, laikys pamaldas 
vietos ir apylinkės lietuviams, 
pasakys pamokslą ir dalyvaus vie
tos lietuvių rengiamoje iškilmė
je. Pamaldos bus lietuviams įpras
toje vietoje. Visi kviečiami daly
vauti. Smulkesnes informacijas 
teikia KLB Vankuverio apylinkės 
pirm. B. Vileita. Viešėdamas Van
kuveryje, kun. V. Skilandžiūnas 
aplankys savo tautiečius ligonius 
ir kitus pagalbos reikalingus as
menis. Kor. f

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

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- |

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, [ 
. Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’.’

■i ! 
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SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE BUVUSĮ PREZIDENTĄ

“TŽ” 1986 m. 14 nr. Kaliforniš- 
kis daug prirašė apie buvusį JAV 
prezidentą J. Carterį. Tai gal už
teks, tik kodėl nepaminėja, kad 
Carterio valdymo metu atsirado 
OSI įstaiga, kuri dabar dar tampo 
kelis nekaltus lietuvius po teis
mus ir juodina visą mūsų tautą?

Valius Kutkevičius,
Rochester, N.Y.

LENKAI IR VILNIUS
“TŽ” 1986 m. 13 nr. išspausdin

tas Jono Prunskio pasisakymas 
“Lenkai ir Vilnius”. Jis teigia: 
“Tolimoje ateityje, kai Lietuva 
išsilaisvins iš rusų jungo, neatro
do, kad lenkai sudarytų pavojų 
Lietuvai”. Teiginiui paremti jis 
duoda visą eilę motyvų. Nurodo, 
kad ne lenkai, bet gudai yra pa
vojingi Lietuvai.

Kad 40 milijonų lenkų tauta ne
norėtų susigrąžinti Vilniaus, yra 
tik graži pasaka. Sakyti “neatro
do” reiškia pačiam nebūti tikram 
tuo, ką sakai. Daug kam neatrodė, 
kad lenkai gali sulaužyti Suvalkų 
sutartį, o kaip atsitiko? Mūsų ma
žai tautai visuomet buvo, yra ir 
bus pavojingi didieji kaimynai, ne
žiūrint kaip jie vadintųsi ir kaip 
gražiai kalbėtų. Vienas lenkų kil
mės JAV kongresmanas, kalbėda
mas lietuviams, pasakė, kad Vil
nius priklauso Lietuvai, o kalbė
damas lenkams pareiškė esą nėra 
ko jaudintis dėl to jo pareiškimo, 
nes visa Lietuva su Lenkija suda
rys vieną valstybę. Būtų labai ge
rai, jeigu Jonas Prunskis dar kar
tą pažvelgtų į tą pačią “TŽ” skil
tį, kur išspausdintas jo pasisaky
mas, perskaitytų juodesnėmis rai
dėmis atspaustą Montaigne patari
mą: “Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai” ir 
pagalvotų. Stasys Garliauskas

LAIŠKAS KELIAUTOJUI
Mielas Algi Kusta, atidžiai per

skaičiau Jūsų rašinį “Ten Berna- 
lyje žydint medžiams” “Gimtaja
me krašte”, bet, rodos, Jūs rašote 
iš kairės pusės, o man patinka vi
durys. Jūs matėte Bernalio lietu
vių ratelio vietovę, bet yra sena 
Lanus Oste lietuvių organizaci
ja įsteigta 1972 m. Tai Susivieni
jimas lietuvių Argentinoje. O ra
šote tik apie Ostravskio ir Bielins- 
kio komunistinius klubus. Gaila, 
draugas Algi, kad Jums negalima 
rašyti bendrai apie mūsų lietu
vius, kurie savo darbštumu, varg
dami ir prakaituodami šiame kraš
tu įsikūrė, savo vaikus išleido į 
mokslus. Pastarieji šiandieną už
ima atsakingas pareigas savo dar
bovietėse.

M. Rubackytės bei E. Kaniavos 
koncertas galėjo būti surengtas 
ir lietuvių salėse. Kai kadaise 
lankėsi K. Petrauskas, neturėjo
me nuosavų salių, ir pelnas to 
koncerto buvo skirtas lietuviškoms 
mokykloms.

Rašote apie argentiniečio taksi

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Turime (vairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas. 
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

MASKELL INSURANCE

šoferio pasikalbėjimą. O kokia 
kalba susikalbėjote? “EI Tiempo” 
dienraštis nėra vienas iš didžių
jų. Didieji yra “Clarin”, “LaNa- 
cion”, “Cronica”. Dalios Kutkai- 
tės atvaizdas buvo spausdinamas 
vietiniuose laikraščiuose, bet 
niekur, nemačiau, kad būtų para
šyta kad ji yra lietuvaitė. Kas pa
žįsta lietuvius, suprato, jog nėra 
rusaitė. Lietuvos vardą išbraukė 
iš Europos žemėlapio Ribbentrofo 
ir Molotovo susitarimas, Stalino 
“Saulės” ir Hitlerio sutartis pasi
dalinti Europą.

Dovanokite, mielas lietuvi, kad 
parašiau teisybę. Myliu savo gim
tinę, bet ją regiu tik sapne, apsi
lankyti tenai reikia daug dolerių, 
“vyresnysis brolis” neleidžia eiti 
ten, kur norėčiau. O būtų malonu 
aplankyti senelių kapus, eiti tais 
takais, kur mažas būdamas bė
giojau.

Viso geriausio, Algi. Tu turi var
dą to kunigaikščio, prieš kurio ga
lią lenkėsi Maskva, o šiandien tu 
turi tarnauti jai.

Aukštaitis iš 
Pietų Amerikos

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Tėvam pran

ciškonam, Prisikėlimo parapijai, 
“Tėviškės žiburių”, “Nepriklau
somos Lietuvos” ir “Pasaulio lie
tuvio” redaktoriams, Kanados ir 
Toronto Lietuvių Bendruomenių 
valdyboms, “Amerikos balso” ir 
“Margučio” radijo stočių darbuo
tojams, Toronto Lietuvių namų pa
reigūnams, visiems tautiečiams 
Kanadoje ir JAV-se, užjautusiems 
ir padėjusiems man darant pir
mus sunkius žingsnius laisvame 
pasaulyje. Antanas Šiškus

• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. .. .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Telefonas 535-1258

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469^

“ALltHE
CHOICE srasf , IN THE>S27

WORLD

Montrealio lietuvių vyrų oktetas, atlikęs koncertinę programą "Tėviškės žiburių" spaudos vakare 1986. IV. 5 lo- 
ronle-Mississaugoje. Prie pianino — vadovas muz. A. STANKEVIČIUS Nuotr. St. Dabkaus

TORONTO
A. a. Konstancijos Bačėnie- 

nės atminimui paaukojo “Tė
viškės žiburiams”: $30 - M. L. 
Leveckiai, $20 - Danutė ir An
tanas Barkauskai.

A. a. Stepono Jakubicko at
minimui Vincas Ignaitis Kana
dos Lietuvių fondui paaukojo 
$50. Gili KLF padėka.

A. a. Vaclovo Gečo atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $10: Aldona Fali- 
kauskienė, P. E. Laukys, S. Ma
tulionis iš Brantfordo, Ont.

Mirus a.a. Marijai Norkienei, 
vietoj gėlių Kanados Lietu
vių fondui paaukojo: $20 — A. 
Bersėnas; $15 — J. J. Ignata
vičius; $10 — O. Indrelienė, 
E. Stepaitienė. Iš viso — $55. 
KLF dėkoja už aukas.

A. a. Marytės Norkienės atmi
nimui, užjausdami jos šeimą 
bei gimines, O. Murnikienė, 
E. Simonavičienė ir V. K. Ga- 
pučiai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $40.

A. a. Bronės Pabedinskienės 
laidotuvių proga, ją pagerb
dami, paaukojo Kanados lietu
vių fondui: $100 — dr. M. & dr.
J. Uleckai; $80 — K.L.; $25 —
K. D. Lazauskai, dr. A. Pace- 
vičius; $20 — N. A. Baneliai, 
A. J. Bersėnas, dr. S. Čepas, 
J. Rimšaitė, D. S. Rukšos, V. 
Sendžikas, T. L. Tamošauskai, 
dr. A. Valadka; $15 — A. Ape- 
ravičienė, V. Butkys; $10 — J. 
Augustinavičienė, V. V. Bal
siai, J. O. Gataveckas, O. Ind
relienė, E. Kuchalskis, V. Pas
kųs, B. Sapijonienė, J. B. Ta- 
mulioniai. Iš viso — $500. KLF 
nuoširdžiai dėkoja už aukas.

“Tėviškės žiburių” rėmėjai, 
paaukoję laimikius didžiajai 
loterijai, jau buvo paskelbti. 
Čia skelbiame tuos, kurie pa
aukojo laimikius mažajai lote
rijai.

N. Kuprevičienė — paveiks
las, St. Dabkus — butelis vy
no, Pr. Čečys — dekoratyvinė 
lentelė, E. Bacevičienė — lėkš
tė daržovėm, V. Simanavičie- 
nė — plokštelės “Vilija” ir dai
nų šventė, E. Girėnienė — dė
žė šokolado, x.y. — siuvinėtos 
kurpaitės, Pr. Baltuonis — pa
veikslas, A. Bliūdžius — liet, 
pypkė, M. Bulvičienė — droži
nys “Paukšteliai”, x.y. — plokš
telė “Dieve, priegloba mūs”, 
J. Gudas — elektrinis peilis, 
S. Rakštienė — tortas, x. y. kny
ga “Nemarus mirtingasis”, St. 
Matulionis —$10.00, “Parkside 
Meat Market — dešra, A. S. Če- 
poniai — paveikslas. Visi šie 
laimikiai buvo išdalinti pagal 
įėjimo bilietų numerius spau
dos vakaro metu. Reiškiame 
nuoširdžią padėką visiem au
kotojam, savo dosnumu parė- 
musiem šį savaitraštį.

X EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Liepos 2-11 3. Rugpjūčio 20-29 5. Spalio 8-17
2. Liepos 16-30 4. Rugsėjo 3-17

Grupes 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus reikmenis už 
dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

VOACĖNAS
All Seasons Travel, B.D.|

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

| V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki

į šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

1 57*3 Bloor Street West, /
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Registration No. 0009239

KLB Toronto apylinkės valdy
bos iniciatyva balandžio 13 d. 
buvo daroma rinkliava Vasa
rio 16 gimnazijai remti. Iki šiol 
Toronto lietuvių parapijose 
surinkta $1730.50. Norintieji 
prie šios rinkliavos prisidėti 
su savo auka prašomi auką pa
likti LN raštinėje per A. Vai
čiūną (tel. 532-3311).

Jaunų talentų popietė buvo 
surengta Anapilio salėje š. m. 
balandžio 13, sekmadienį, 4 
v.p.p. Dalyvavo 15 muzikos mo
kinių. Popietę pradėjo S. Žie- 
melytė įžanginiu žodžiu. Sce
noje vyravo pianino mokiniai, 
išskyrus violončelę, smuiką ir 
akordeoną. Kiekvienas jų atli
ko po trumpą muzikos kūrinė
lį. Vieni jų parodė gražius pra
dinius sugebėjimus, kiti — 
brandžią pažangą, o treti pa
sirodė kaip labai talentingi 
muzikai. Iš pastarųjų ypač mi
nėtini — Daiva Baršauskaitė, 
Gintaras Batūra, Kristina Bar
šauskaitė. Kaip gabi poezijos 
deklamatorė pasirodė Marytė 
Balaišytė (ne Balašaitytė). Ne
buvo nė vieno dainos atstovo. 
Po programos visi jos dalyviai 
gavo dovanų po lietuviškų gai
dų leidinį su atitinkamais įra
šais. Negausi auditorija ir pro
gramos dalyviai rengėjų buvo 
pavaišinti kava ir skanėstais. 
Šią vertingą popietę jau antrą 
kartą surengė Lietuvos kanki
nių parapijos tarybos kultūri
nė sekcija, primininkaujama 
sol. S. Žiemelytės, kuriai te
ko pagrindinė našta.

Sov. Sąjungos ambasada Ka
nadoje leidžia savo žiniaraštį 
anglų kalba “Soviet News and 
Views” ir jį siuntinėja įvai
riom kanadiečių institucijom. 
Vienas “TŽ” skaitytojas rado 

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
Delhi apylinkės šaulių kuopos pirmininkui

a.a. STEPUI JAKUBICKUI
mirus,

jo žmonai VANDAI, sūnui RIMANTUI ir giminėms reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime -

Kuopos šauliai-ės

DRESHER REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(4 16) 533-1121

to žiniaraščio 1986 m. 1-2 nr. 
Toronto ligoninėje “Women’s 
College Hospital” laukiamaja
me kambaryje. Tame leidinyje 
pateiktos melagingos žinios 
apie Lietuvą ir kitas Baltijos 
respublikas. Pvz. ten rašoma, 
kad liepos 21 d. Lietuvos gy
ventojai šventė 45-rių metų 
sukaktį “sovietinės valdžios 
atstatymo”. Lietuvos komparti
ja 1940 m. sėkmingai vadovavu
si socialistinei revoliucijai, 
nuvertusiai fašistinę diktatū
rą. Tai grynas melas. Lietuvą 
1940 m., kaip ir kitas Baltijos 
valstybes, okupavo sovietinė 
kariuomenė, panaikino jų ne
priklausomybę ir jėga įvedė 
sovietinę santvarką, deporta
vo Sibiran dešimtis tūkstan
čių civilinių Lietuvos gyven
tojų. Mūsų organizacijos turė
tų protestuoti prieš tokio me
lo skleidimą Kanadoje. Jis įžei
džia Kanados baltiečius.

Organizacinio Lietuvos krikš
čionybės sukakties komiteto 
Kanadoje valdyba, pirminin
kaujama V. Biretos, posėdžia
vo 1986. IV. 8 Anapilyje ir ap
tarė visą eilę numatytų kon
krečių darbų. Dr. J. Sungai- 
la, vicepirmininkas meninei 
programai, padarė pranešimą 
apie muziko kun. Br. Markai- 
čio ir poeto B. Brazdžionio 
kuriamą oratoriją bei Toron
to, Hamiltono ir Londono cho
rų dalyvavimą jos atlikime. 
Atsižvelgiant į chorų pagei
davimą, centrinės Lietuvos 
krikščionybės sukakties iškil
mės numatytos 1987 m. lapkri
čio 21 ir 22 d.d. Toronte. Nu
tarta nedelsiant sudaryti įvai
rių sričių komisijas, kurių 
pirmininkai pakviesti jau 
anksčiau. Tos komisijos pra
šomos paruošti savo planus 
organizacinio komiteto visu
mos posėdžiui, kuris įvyks š. 
m. gegužės 20 d.

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 2^1-4864, 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 •
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PRANEŠIMAS
Pries pusmetį buvo užprašytas čikagietės 

LAIMOS LAPINSKIENĖS lėlių teatras 

Toronte atlikti Atvelykio programą vaikams. 

Sutikimas buvo gautas. Deja, neįvyko taip, 

kaip buvo laukta ir sutarta. Tą savaitgalį 

minėtas vienetas Toronte nepasirodė, pro

gramos neatliko ir į kontaktą su rengėjais 

nesuėjo. Labai atsiprašome Toronto lietuvių 

visuomenę, ypač tą šimtą vaikų, kurie salėje 

jų laukė.

Su tikra pagarba,

Toronto Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų komitetas

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS 

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

3425 Dundas St. W„ Suite 201 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonai:
įstaigos (416)763-4319

namų 848-0234

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

J&L SULIMIERSKIand assoc, lįŽ^V

incomeTOI“
10% nuolaida dešimtmečio sukakties proga 

“Tėviškės žiburių” skaitytojams

“Taxtronix” firma parūpina mokesčių specialistus ir garantuoja:

• draugišką, patikimą pagalbą sudėtingais ir paprastais mokesčių atvejais
• labai prieinama kaina už ištisų metų paslaugą (mes atstovausime 

jums “Revenue Canada" įstaigoje, jei reikės)
• tuoj pat pateikiami rezultatai skaitytuvu (kompiuteriu)
• mūsų skaitytuvo programa sudaryta taip, kad gautumėte

palankiausius rezultatus ir pilną priklausomą grąžą
• patogios vietos ir valandos: kasdien 10-6

Centrinė įstaiga: 2290 Bloor W (prie Durie) 769-4558
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Visi ir visos esate maloniai kviečiami atsilankyti 
į redaktorės --------------------------

aušros EtomiTd
UULEVIČIENĖS -----—--------—

“LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ SUKAKTIS ir 
DABARTINIAI MŪSŲ RŪPESČIAI KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS ŠVIESOJE”
balandžio 20, sekmadienį, 11.30 v.r., j
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje. '
Po paskaitos - vaišės. KLK moterų dr-jos centro valdyba I

TOROnCM'
Anapilio žinios

— Anapilio motery būrelio su
sirinkimas — balandžio 27, sek
madienį, po 11 v.r. Mišiy, buvu
siose bankelio patalpose. Bus 
tariamasi dėl dalyvavimo “Kara- 
sagos” renginyje.

— Pirmoji vaiky Komunija — 
balandžio 27, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišiose. Pirmoji išpažintis — 
balandžio 26, šeštadienį, 9.30 v.r.

— Motinos dienos pietūs su vynu 
— gegužės 11, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., Anapilio salėje. Meninę 
programą atliks jaunimas, maistą 
paruoš “European Catering”. Kai
na suaugusiems — $12, pensinin
kams ir studentams — $11, jauni
mui (12-14 m.) — $6, vaikams (7- 
12 m.) —$3.

— Praėjusio sekmadienio (IV. 13) 
11 v.r. pamaldose giedojo ne tik 
parapijos choras, bet ir solistė 
M. Bizinkauskaitė iš JAV. Per 10 
v.r. Mišias gieda “Sutartinės” 
kvartetas, vad. N. Benotienės.

— Kun. K. Kaknevičius sunega
lavo ir šiuo metu yra Mississau- 
gos ligoninėje.

— Religinei Lietuvos šalpai 
paaukojo $100 kun. dr. J. Gutaus
kas. Iki šiol tam tikslui surinkta 
$10,653.00.

— Parapijai paaukojo $100 — M. 
Karasiejienė, $50 — M. Studniews- 
ki,$40 —V. F. Mašalai.

— Mišios balandžio 20, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Juozą ir 
Broniy Kuklierius, 11 v.r. — už 
Plečkaičių mirusius ir a.a. Vale
rijoną Herbstą bei jo gimines.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 20 d., 11.15 v.r. pa

maldas laikys kun. P. Dilys. Po 
pamaldų parapijiečiai ir svečiai 
kviečiami susirinkti Lietuvių na
muose, kur kun. P. Dilys pasida
lins įspūdžiais iš kelionės į Šv. 
Žemę. Be to, bus pranešimas Wa
terloo Lutheran Seminary reikalu.

— Balandžio 27 d., 11.15 v.r., pa
maldas su Šv. Vakariene laikys 
kun. P. Dilys.

— Aukos Vasario 16-jai gimnazi
jai bus renkamos vasario 20 ir 
27 dienomis po pamaldų.

— Choras renkasi pirmadie
niais, 7.30 v.v., parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— Balandžio 13 d. LN įvyko vi

suotinis “Paramos” narių susirin
kimas. Dalyvavo per 400 narių. 
Valdybon perrinkti: O. Delkus ir 
D. Vaidila. Iš kredito komiteto 
išėjusio L. Šeškaus vieton išrink-' 
tas K. Draudvila. Priežiūros ko- 
mitetan perrinktas V. Sendžikas. 
Įteikta “Paramos” stipendija R. 
Budnikui, kuris labai kruopščiai 
darbavosi KLB Toronto apylinkės 
valdyboje ir dabar uoliai dar jai 
talkininkauja. Šiuo metu jis stu
dijuoja Toronto universitete.

— Balandžio 18, penktadienį, 
8 v.v., kviečiamas LN sociali
nių reikalų komiteto ir ligonių 
lankytojų posėdis. Galintieji pri
sidėti prie šio komiteto darbo 
ar prie ligonių lankymo kviečia
mi dalyvauti. Informacijų kreip
tis į J. Dambarą tel. 536-1433 arba 
į V. Kulnį 769-1266.

— Velykmečiu išoriniai LN lan
gai Lietuvių tautodailės institu
to narių pastangomis buvo pa
puošti velykiniais margučiais, 
tautinėmis juostomis bei audi
niais. Šiuo metu p. Lapinskienės 
dėka LN langai vėl išpuošti iš 
Lietuvos atsivežtais suvenyrais, 
juostomis ir rankšluosčiais.

KLK moterų draugijos sky
rių atstovių suvažiavimas — 
balandžio 19 ir 20 d.d. Toron
to Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Registracija — šeštadie
nį, 9.30 v.r., posėdžiai — 10 v.r., 
Mišios — 12 v.; sekmadienį, po 
12.30 v. Mišių — “Draugo” re
daktorės A. Liulevičienės pa
skaita. Joje dalyvauti kviečia
ma ir visuomenė.

“Karasaga” — tai Mississau- 
gos miesto tautinių grupių “Ka
ravanas”, kuris įvyks gegužės 9- 
10 d.d. Dalyvaus 12 tautybių su 
savo paviljonais. Lietuvių pa
viljonas bus įrengtas Anapi
lio salėje. Meninę programą 
atliks “Gintaras”. Bilietai bus 
gaunami Lietuvos kankinių 
par. salėje sekmadieniais po 
pamaldų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Seminaras "Atsinaujinimas 

dvasioje” prasidėjo balandžio 
9 d. Dalyvavo apie 90 žmonių. 
Sekanti sesija — trečiadienį, 
7.30 v.v. šventovėje.

— Praėjusį sekmadienį per vi
sas Mišias pamokslus sakė kun. 
J.Bacevičius, OFM.

— Pakrikštytas Mark — Teresės 
ir Juliaus Gorių sūnus.

— Parapijos taryba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. V. Tasec- 
kas, vicepirm. J. Vingelienė, 
sekr. I. Poškutė, religi”As sekcijos 
pirm. Al. Kuolas, labaū— •''c — 
dr. J. Čuplinskienė, jaunimo — 
L. Kuliavienė, visuomeninės — 
A. Nausėdas, jaunų šeimų — G. 
Petrauskienė, finansų — St. Pra- 
kapas, rinkliavų — Alf. Totorai
tis, stovyklavietės — K. Šapočki- 
nas.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcijos ruošiama išvyka į Kliv- 
landą įvyks birželio 20-22 d.d. 
Informacijas teikia R. Masionie- 
nė 239-2840.

— “Eglė žalčių karalienė” vaidi
nimui bilietai jau platinami sa
lėje po Mišių. Vaidins Hamiltono 
“Aukuras” balandžio 27 d., 4 v.p.p., 
parapijos salėje.

— Registracijos blankai parapi
jos tarybos jaunimo sekcijos or- 
ganizuojamom stovyklom gaunami 
parapijos raštinėje. Informaci
jas teikia L. Kuliavienė 766-9226 
ir R. Jaglowitz 622-9919.

— Parapijai aukojo: dr. N. Novo- 
šickis $350, A. Kanapka $250, A. 
R. Simanavičiai $150, P. Kudrei- 
kis $100, A. J. Šulcai $100, H. Dra- 
bato $60, E. C. $60; pranciškonų 
klierikų fondui: M. Gudaitienė 
$80, O. Vilimienė $50; religinei 
Lietuvos šalpai: Čuplinskų šeima 
$100. Religinei šalpai parapijoje 
surinkta ir pasiųsta iš viso $12,668.

— Mišios balandžio 20, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Praną 
Valaitį, 9.20 v.r. — už a.a. Juozą 
Kaulių, 10.15 v.r. — už a.a. Praną 
Dulevičių ir KLK moterų draugi
jos intencija, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. — padėkos intencija.

Apie pokario lietuvių ateivių 
įsikūrimą Kanadoje dr. Milda 
Danytė, gyvenanti Montrealy- 
je, parašė knygą anglų kalba 
“DP: Lithuanian Immigration 
to Canada After World War 
Two”. Ją išleido Daugiakul- 
tūrė Ontario istorijos drau
gija. Tai 350 psl. leidinys, 
apimantis visą naujųjų atei
vių gyvenimą. Šios knygos su
tiktuvės rengiamos balandžio 
30, trečiadienį, 7.30 v.v., Pri
sikėlimo parapijos Parodų sa
lėje. Dalyvaus pati autorė, 
leidėjų atstovai ir kiti parei
gūnai. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti bei susipažinti su 
nauju, seniai lauktu leidiniu.

Metinis “Gintaro” koncertas 
bus 1986 m. gegužės 25, sek
madienį, 5.30 v.p.p., Toronto 
Lietuvių namuose. Programoje 
dalyvaus visos “Gintaro” gru
pės. Bus loterija, kava ir ska
nėstai. Bilieto kaina — $6.00; 
galima užsakyti iš anksto pas J. 
Vingelienę tel. 233-8108 arba 
vakarais pas p. Šimkienę tel. 
766-8844. Ta proga taip pat bus 
platinami loterijos bilietai. 
Motinos dienos proga gintarie- 
čiai pardavinės rožes prie Pri
sikėlimo ir Lietuvos kankinių 
šventovių.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerija praneša, kad 
žymenų įteikimas pasižymėju
siems daugiakultūrėje veiklo
je bus balandžio 20, sekmadie
nį, 2 v.p.p., “Sheraton Centre 
Hotel”, “Grand Ballroom” sa
lėje. Tokių asmenų bus 765.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerija praneša, kad 
savanorišku darbu pasižymė
jusiems kanadiečiams bus 
įteikti žymenys balandžio 29 
d. Kitčenerio miesto “Valhalla 
Inn” viešbučio patalpose. Tai 
iškilmei atrinkta 210 asmenų. 
Iš viso tokių pasižymėjusių 
asmenų šiais metais atrinkta 
2,800. Įteikimo iškilmės bus

ŽĮ kviečia atsilankyti l šių metų kelionių apžvalgą.
Darbotvarkėje: .'^sauū0

1. Susitikimas su lėktuvų bendrovių atstovais. ▼ 3. Atsakymai į klausimus.
2. "Video" įrašai apie būsimų kelionių maršrutus. & 4. Vyno ir sūrio vaišės.

Balandžio 19 ir 20 dienomis, 2 valandą po pietų, 
“Audra Travel Corp.” patalpose, 1576 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A4. Tel. (416) 532-8772 arba 537-3060.

Kviečiame dalyvauti.

<0

1 986 m. balandžio 27, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių 
namuose rengiama 
dr. K. Karvelio

paskaita
“Partizanų veikla okupuotoje 
Lietuvoje pokario metais”.

Kviečiame visus dalyvauti. įėjimas nemokamas Rengia - LN vyrų būrelis

balandžio 27, sekmadienį, 4 v.p.p., į Hamiltono

i “Eglė žalčių karalienė
kuri bus vaidinama didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje.
Bilieto kaina — $8.00, moksleiviams — $5.00.

Rengia Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

Dr. Mildos Dangtės knygos

“DP: Lithuanian Immigration to Canada’’

S UTIKTUVĖS
balandžio 30, trečiadienį, 7.30 v.v., Toronto Prisikėlimo parapijos Parodų salėje.
Dalyvaus autorė, knygos leidėjų atstovai ir kiti pareigūnai. įėjimas nemokamas. 

Visi kviečiami dalyvauti.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS” 
maloniai kviečia atsilankyti į

UŽBAIGIMOKONCERTĄ
1986 m. gegužės 4, sekmadienį, 5 v.p.p., Lietuvių namuose,

1573 Bloor St. W., (Bloor-Dundas)

Programoje: “ARAS”, vadovaujamas solisto muziko Vaclovo 
Verikaičio, akompanuojamas muziko Jono Govėdo, solistai - 
J. Vaškevičius ir V. Verikaitis, solo - “Aras” ir sol. J. Vaškevi
čius. Nepraleiskite progos išgirsti negirdėtas “ARO” dainas.

Bilietai iš anksto — $5.00, prie 
įėjimo — $6.00. Galima užsi
sakyti pas "ARO” choristus.

“Aro” valdyba

5 Lietuvos kankinių parapijos jaunų šeimų sekcija 
maloniai kviečia Jus atsilankyti į ,

—---— J 9£6 m gegužės 11 ,
sekmadienį, 12.30 v.p.p., ANAPILIO SALĖJE

"European Catering" paruoštas šiltas maistas su vynu 
įdomi jaunimo programa

Stalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų, (ėjimas suaugusiems: $12.00, pensininkams ir 
studentams $11.00, vaikams nuo 12-14 m. $6.00, vaikams nuo 7-12 m. $3.00, žemiau 
7 m. - nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų. 
Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas

rengiamos ir kitur. Paskelb
tame sąraše asmenų, atrinktų 
iškilmei Kitčeneryje, nėra nė 
vienos lietuviškos pavardės.

Tautinių šokių grupė “Atžaly
nas” š. m. balandžio 12 d. pa
minėjo savo veiklos 15 metų su
kaktį specialiu koncertu ir po
kyliu. Dalyvavo daug tautie
čių, remiančių “Atžalyno” 
veiklą. Platesnis aprašymas — 
kitame “TŽ” nr.

Toronto lietuviu kredito 
kooperatyvui “Parama” 
reikalinga tarnautoja arba tarnautojas. 
Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

MONTREAL
Šv. Onos draugija AV par. pa

talpose suruošė margučių pie
tus balandžio 6 d. Seniau šiuo 
laiku Katalikių moterų draugi
ja ruošdavo velykinį stalą. Šį 
kartą vaišės buvo įvairios ir 
skanios. Svečių susirinko apie 
130. Buvo galima išbandyti lai
mę gausioje loterijoje. Tik buvo 
vėl pasigesta nors trumpos me
ninės programos. Pasivaišinti 
galima bet kur. Kai susirenka 
toks būrys tautiečių, turėtų bū
ti ir kultūrinis priedas.

Skautai ir skautės balandžio 6 d. 
surengė išvyką prie St. Gregoire 
kalno pažiūrėti, kaip bėga iš kle
vų sula ir kaip iš jos gaunamas 
sirupas. Dalyvavo, arti 40 skautų. 
Tik prastas oras gadino visų nuo
taiką.

Seselė M. Teresė, Putnamo 
seselių namų vyresnioji, lankėsi 
Montrealyje ir turėjo pasitarimą 
su “Rūtos" klubu, kuris rengiasi 
birželio pradžioje turėti poros 
dienų išvyką į Putnamą.

“Nidos” žvejotojų-medžiotojų 
klubas šaukia susirinkimą ba
landžio 20 d. AV parapijos salėje.

Rengiasi tuoktis Rūta Žurke- 
vičiūtė su Timothy H. Leblanc.

Vestuvės numatomos gegužės 24 d.
A. a. Pranas Skruibis, 89 m. am

žiaus, mirė balandžio 3 d. Pa
laidotas iš AV šventovės balan
džio 5 d. Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona, keturios 
dukterys su šeimomis, sūnus, try
lika vaikaičių, šeši provaikaičiai 
ir kiti giminės. A. a. Skruibio 
ūkyje, esančiame netoli Montrea- 
lio, įvairios lietuvių organiza
cijos mėgdavo ruošti savo gegu
žines. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Lie
tuvoje mirė klebono kun. St. Ši
leikos motina Salomėja Šileikie
nė 93 m. amžiaus. Palaidota Joniš
kio kapinėse. — Mėnesinis Šv. Elz
bietos draugijos susirinkimas 
įvyko Atvelykio sekmadienį. Va
dovavo vicepirpi. G. Taparauskie- 
nė. Klebonas kalbėjo apie Šv. Elz
bietą, jos kilmę, gyvenimą, nuo
pelnus vargšams. Ji dalyvavusi 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
krikšte (1250 m.). — Šv. Onos drau
gijos ruošiami pietūs įvyks ge
gužės 31 d. — Juozas, Domicėlė 
Mozūraičiai Lietuvos krikščio
nybės sukakties komitetui (pirm, 
kun. St. Šileika) paaukojo $1,000. 
Iš tautiečių iki šiol surinkta 
$1,572.00. Skč.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

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

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

Pirm., antr.. treč. 9.00-3.00
3907A Rosemont šv. Kazimiero par.

Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

12.00- 8.00
10.00- 6.00 
10.30-12.30

4.00-8.00 ---------
2.00-6.00 ---------

--------- 10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus

Aktyvas - virš $17,000,000. rezervas - $600,000.
Dabartinių palūkanų informacija “LITE”

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $150 Mažosios Lietuvos 
moterų draugija Toronte.

Tautos fondui paaukojo $100 
— B. B. Čepauskai iš Toronto, 
$25 — L. G. Vyšniauskai iš Mis- 
sissaugos.

Visuotinis Kanados gyvento
jų surašymas bus š. m. birže
lio 3 d. Jau dabar jieškoma ap
mokamų talkininkų, ypač mo
kančių svetimas kalbas. Pirme
nybė duodama studentams 
nuo 18 metų amžiaus. Atlygi
nimas — $7.30 per valandą. 
Jiems teks dirbti pagalbos 
centruose, padedant užpildy
ti anketas. Numatytos trys dar
bų rūšys: pagalbinių darbi
ninkų, telefono tarnautojų 
ir telefono prižiūrėtojų. Dar
bas — nuo gegužės 29 iki bir
želio 6 d. Prašymų blankai 
gaunami visose darbo įstaigo
se (Canada Employment 
Centre). Prašymuose reikia 
nurodyti kokios tarnybos pa
geidaujama — pagalbinio dar
bininko (Census Help Centre 
Worker), telefono tarnautojo 
(Telephone Assistance Ser
vice), telefono prižiūrėtojo 
(Telephone Assistance Service 
Supervisor). Pastarojo atly
ginimas — $9.75 per valandą. 
Prašymus pagalbinio darbi
ninko tarnybai gauti reikia 
siųsti iki š. m. balandžio 27 
d.: Public Communications, 
Census Section, 10th Floor, 
200 Town Centre Court, Scar
borough, Ont. M1P 4X8. Tele
fono tarnybai gauti prašymus 
siųsti: Canada Employment 
Centre, 200 Town Centre Court, 
Scarborough, Ont. M1P 4X8 
(prižiūrėtojo tarnybai — iki 
balandžio 17, tarnautojo — 
iki balandžio 27).

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais: tel. 535-3847 Toronte.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis. M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

J IEŠKOM E VASARNAMIO išsi
nuomoti visam sezonui Wasagoje, 
lietuvių rajone. Skambinti Linai tel. 
769-3217 dienomis ir 763-1919 vaka
rais Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų (rengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
te). 769-5024, Toronte.

VYRESNIO AMŽIAUS pajėgiam 
žmogui yra vieta apsigyventi gerai 
prižiūrimame privačiame name 
Ontario Tillsonburge nuo š.m. ge
gužės 15 dienos. Teirautis šiuo ad
resu: L. Ritter, c.o. Balaišis, R.R.l, 
Stratfordviile, Ont. NOJ 1Y0.

LIETUVIŠKĄ 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ, 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694, 710 An
nette St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.


