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Stambus projektas
Anapilio sodyba išeivijos gyvenime jau yra užėmusi 

reikšmingą religinę ir kultūrinę poziciją. Jei skaityti 
Anapilio pradžią nuo lietuvių kapinių įsteigimo, tai rei
kėtų sakyti, kad Anapilis gyvuoja jau 26-ri metai. Bet 
anuomet lietuviškos sodybos mintis toje vietoje dar ne
buvo pribrendusi. Ji išryškėjo žymiai vėliau, kai buvo 
apsispręsta ties įsteigtomis kapinėmis pirkti didesnį 
plotą žemės ir jon perkelti iš Toronto Šv. Jono Kr. para
piją. Ir taip palaipsniui susiformavo Anapilio sodyba, 
kurion dabar įeina kapinės, didžiulė salė parengimams, 
parodų salė, patalpos “Tėviškės žiburių” redakcijai, ad
ministracijai ir spaustuvei, klebonija, Lietuvos kanki
nių šventovė, parapijos salė, patalpa knygynui ir banke
liui. Pradiniame Anapilio projekte buvo numatyta ir se
nelių prieglauda bei slaugos namai, tačiau tasai užmo
jis liko neįvykdytas, nes buvo susidurta su nenumatyto
mis kliūtimis. Be to, Toronte atsirado ir kita iniciatyva, 
kuri pradėjo rūpintis šia sritimi. Iškilo pensininkams 
skirti “Vilniaus” rūmai, pradėta tyrinėti ir slaugos na
mų galimybes. Anapilis pasidarė reikalingas įvairiai 
lietuvių religinei ir kultūrinei veiklai, ypač didiesiems 
renginiams, į kuriuos suvažiuoja daug tautiečių iš įvai
rių vietovių.

ASTARAISIAIS metais iškilo Kanados lietuvių 
archyvo reikalas. Kanados Lietuvių Bendruomenės 
sudarytoji komisija ilgai tyrinėjo visas turimas gali

mybes, bet reikalingos patalpos nesurado. Archyvu suin
teresuoti kultūrininkai pradėjo raginti Anapilio sody
bos vadovybę imtis iniciatyvos ta linkme. Energingoji 
vadovybė palankiai sutiko tą idėją ir, savo galimybių ri
bose, pradėjo planuoti. Pasikvietusi architektą Jurgį 
Sideravičių, ji sudarė metmenis naujo priestato, kuria
me numatyta ir pakankamai erdvi patalpa archyvui. Jau 
konkrečiai planuojant naują pastatą, kilo mintis plėsti 
projektą, kad jis apimtų ne tiktai archyvinę medžiagą, 
bet ir visą Kanados lietuvių kultūrinį gyvenimą. Archi
tektas pradinį planą padidino tiek, kad jis išaugo į mu
ziejų. Dabar naująjį projektą linkstama vadinti Kana
dos lietuvių kultūros muziejumi. Tai gana tikslus pava
dinimas, nes pagal “Dabartinės lietuvių kalbos žodyną” 
arcnyvas yra senų dokumentų bei rašytinių paminklų 
laikymo įstaiga, o muziejus yra įstaiga, kur renkami, sau
gomi ir rodomi meno, mokslo, technikos ir kiti dalykai, 
ypač senoviniai, t.y. istoriniai. Tuo būdu kultūros muzie
juje galės būti telkiamos visos mūsų kultūrinio gyveni
mo vertybės - rašytinės ir kitokios.

KONKREČIAI planuojant, jau dabar kyla klausi
mas, koks turėtų būti tas Kanados lietuvių kul
tūros muziejus? Kanadoje esama apie 25.000 lie
tuvių. Muziejuje tad ir turėtų atsispindėti kultūrinis jų 

gyvenimas nuo imigracijos pradžios iki dabarties. Tam 
reikętų kelių skyrių, būtent archyvinio (rašytinių doku
mentų), bibliotekos (pagrindinių leidinių, vaizdajuos
čių bei garsajuosčių), tautodailės, meno (tapybos, skulp
tūros architektūros, teatro, muzikos, filmo) ir sporto. 
Žinoma, muziejus negalės telkti menkaverčių dalykų, 
turės daryti atranką, kad lietuvių kultūra atrodytų tik
rai vertinga, užsitarnaujanti rūpestingos apsaugos. Busi
masis muziejus turės specialią salę, kur galės būti ren
giamos įvairios parodos, paskaitos, rodomi filmai, garsi
nės vaizdajuostės. Ir kitataučiai, aplankę lietuvių kul
tūros muziejų, galės per trumpą laiką susipažinti su mū
sų kultūra ir pačia Lietuva, kurios veidas taip pat atsi
spindės įvairiuose skyriuose. Jaunajai kartai tai bus 
įstaiga, kurioje jinai pajus ne tiktai savo tėvų bei sene
lių, bet ir pačios Lietuvos kultūrą. Taip šiuo metu vaiz
duojamės busimąjį muziejų esamų galimybių ribose. Kai 
ateis laikas jį praktiškai organizuoti, galbūt kai kas ir 
pasikeis, bet esminai dalykai išliks vienokiu ar kitokiu 
pavidalu.

Pasaulio įvykiai
SOVIETINĖ AFGANISTANO INVAZIJA 1986 M. GRUODŽIO 27 D. 
pradėjo aštuntuosius nesibaigiančio okupacinio karo metus. 
Oficialiai vis dar teigiama, kad Raudonąją armiją Afganistanan 
po 1979 m. Kalėdų pakvietė naujasis prezidentas ir kompartijos 
vadas B. Karmalis gelbėti savo komunistinio režimo. Tada buvo 
numatytas greitas susidorojimas su komunizmą atmetančiais 
mahometonų partizanais, kurių betgi nepavyko palaužti per 
septynerius sunkių kovų metus. Pernai vasarą Kremliaus vado
vai prez. B. Karmalį staiga pakeitė buvusiu Afganistano saugu
mo viršininku M. Najibu, daug metų praleidusiu Maskvoje. B. 
Karmalis pasitraukė ne tik iš prezidento, kompartijos vado, bet 
ir politbiuro nario bei kitų valdinių pareigų. Pilną Sovietų Są

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėlių pajieškos
Nacių karo nusikaltėlių pa- 

jieškų komisija, vadovaujama 
teisėjo J. Deschenes, ilgai ruoš
tą pranešimą vyriausybei įtei
kė 1986 m. gruodžio 30 d. Pra
nešimo ir komisijos pasiūly
mų turinys tebėra nepaskelb
tas. Rašoma, kad pranešimą 
pirmiausia peržiūrės teisin
gumo ministeris R. Hnatyshy- 
nas, grįžęs iš šventinių atos
togų. Tada pranešimas bus per
duotas Kanados parlamento 
atstovams, kurie posėdžius po 
atsotogų pradės sausio 19 4 
Pranešimą buvo numatyta pa
ruošti iki 1986 m. rugsėjo 30 d., 
bet prireikė kelių pratęsimų 
atlikti vertimams į prancūzų 
kalbą. Spaudoje anksčiau ir 
dabar pasirodė žinios, kad tei
sėjo J. Deschenes vadovauja
ma pajieškų komisija siūlo 
Amerikos pavyzdžiu įsteigti 
nuolatinę įstaigą karo nusi
kaltėlių pajieškoms, pakeisti 
Kanados įstatymus, kad rasti 
karo nusikaltėliai galėtų bū
ti teisiami Kanadoje, arba juos 
atiduoti teismams Sovietų Są

jungoje ir Izraelyje. Kalbama, 
kad į karo nusikaltėlių sąrašą 
yra įtraukta apie 50 asmenų. 
Jų pavardės nebuvo skelbia
mos ir bus atskleistos tik Ka
nados vyriausybei, kuriai teks 
padaryti galutinį sprendimą.

Toronto mieste ir apylinkėse 
pastaruoju metu buvo pradė
tas sparčiai augantis krautu
vių atidarymas klientams sek
madieniais, nors jį vis dar var
žo provincinis Ontario įstaty
mas. Tas įstatymas iki 1950 m. 
sekmadieniais vaikam neleido 
žaisti parkuose, o jų tėvams 
stebėti komercinių rungtynių. 
Iki 1961 m. sekmadieniais bu
vo uždaryti kino teatrai, iki 
1967 m. nebuvo leidžiama užsi
sakyti stikliuko alkoholio res
toranuose, iki 1968 m. - eiti į 
arklių lenktynes. Šie suvaržy
mai buvo atšaukti plebiscito 
būdu. Tačiau lig šiol liko savi
ninkams privalomas didžiųjų 
krautuvių uždarymas sekma
dieniais. Pradėtas jų nelega
lus atidarinėjimas sekmadie-

(Nukelta į 8 psl.)

Australijos lietuvaičių dainos trijulė “Svajonės” po koncerto Klivlande aplankė miesto burmistrą George Voi
novich. Iš k.: V. Bruožytė, Z. Prišmutaitė, burmistro žmona Janette Voinovich, B. Kymantienė Ntr. V. Bacevičius

Spaudos balsai apie lietuvius
Rusų, lenkų ir gudų laikraščius pavarčius

Laurinčiukas iš Maskvos
1986 m. lapkričio 12 d. lai

doje Maskvos “Literaturnaja 
Gazeta” išspausdino Vilniaus 
“Tiesos” redaktoriaus Alber
to Laurinčiuko straipsnį 
“Amerikos balsas’ ir ameri
kiečių balsai”. Straipsnio au
torius pasipiktino, kad “Ame
rikos balsas” paminėjo 35- 
rių metų partizano J. Lukšos- 
Daumanto mirties sukaktį ir 
kad Vašingtone buvo priimta 
Baltiečių laisvės deklaraci
ja. Šis uolus “Amerikos bal
so” klausytojas rašo: “Ameri
kos balsas’ daug pasakoja apie 
piliečius, išvykstančius iš mū
sų krašto. Vienok apie ameri
kiečius, kurie palieka JAV ir 
atvyksta gyventi į Sovietų Są
jungą, radijo stotis tyli.

Šiais metais iš Amerikos į 
Sovietų Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui atvyko keletas 
amerikiečių: Valius Bunkus 
su žmona iš Floridos, meni
ninkas Kazimieras Žoromskis 
ir kiti.

— Kodėl Jūs atvykote pas 
mus gyventi? — paklausiau 
Bunkų.

— Noriu pagyventi kaip žmo
gus,— jis atsakė.”

Iš Valiaus Bunkaus pareiš
kimo darosi aišku, kaip jis 
nori gyventi, tačiau kur ir 
kada jis ir jo žmona gaus bu
tą, tai kitas klausimas. Mask
vos “Izvestia” 1986 m. lapkri
čio 19 d. laidoje išspausdino 
Vilniaus rinkiminio rajono 
atstovo į aukščiausią sovie
tą V. Mikučiausko kalbą, ku
rioje jis pasakė: “Mes aktyviai 
pradėjome vykdyti partijos nu
tarimą, kad iki 2000 metų visos 
šeimos būtų aprūpintos bu
tais”. Mikučiauskui pritarė 
Kauno rinkiminio rajono at
stovė V. Aksamitauskienė, 
kuri, pagal Maskvos dienraš
čio “Izvestia” laprikčio 21 d. 
laidą, tame pačiame soviete 
pareiškė: “Esant tokiai reika
lų padėčiai butų problema ligi 
2000 metų nebus išspręsta”.

Paryžiaus rusai
Paryžiaus rusų savaitraš

tis “Ruskaja Mysl” 1986 m. lap
kričio 21 d. pranešė, kad Ba
lys Gajauskas, laikomas spe
cialaus režimo konclageryje 
VS-389/36-1, per paskutiniuo
sius trejus metus neturėjo jo
kių pasimatymų. Per paskuti
niuosius 4 mėnesius nėra gau
tas iš jo joks laiškas. 1986 
m. vasarą vienas kriminalinis 
nusikaltėlis dūrė Gajauskui 
atsuktuvu į krūtinę per du cm. 
nuo širdies. B. G. du mėnesius 
išbuvo ligoninėje.

Varšuvos lenkai
Varšuvoje leidžiamame mė

nesiniame katalikų žurnale 
“Więz” (Ryšys) 1986 m. vasa
rio-kovo laidoje išspausdino 

T. Gorskio, MIC, išsamų 
straipsnį apie arkivyskupą 
Jurgį Matulaitj-Matulewicz: 
“Nugalėk blogį gėriu”. Straips
nio autorius rašo: “Pagal ar
kivyskupą Matulevičių Kata
likų Bendrijos uždavinys yra 
ne kalbų mokyti, bet supran
tama liaudžiai kalba mokyti 
to, kas yra reikalinga išga
nymui. Įvedus į šventoves gu
dų kalbą, jis tikėjosi savo 
vyskupijoje ra ginio gyveni
mo pagilėjimė? Jis manė, kad 
tada, kai guduose gimsta tau
tinė sąmonė, primetimas jiems 
per K. Bendriją lenkų kalbos 
gali būti suprastas kaip jų nu
tautinimo bandymas. Jie gali 
atmesti lenkų kalbą kartu su 
katalikybe. (...) Tas vyskupo 
nusistatymas dabar mums yra 
pilnai suprantamas, bet tais 
laikais Vilniaus vyskupijoje 
buvo nepriimtinas. Kalbos 
problema buvo suinteresuoti 
visi politiniai veiksniai ir 
norėjo panaudoti šventoves 
savo įtakos stiprinimui. Jau 
ingreso dieną vyskupas turėjo 
atsispirti lietuvių valdžios 
spaudimui, kad pirmoji kalba 
būtų pasakyta lietuviškai. Len
kų kapitula, kuri buvo iškil
mių šeimininkė, nesutiko, kad 
kas nors vyktų gudų kalba. Dar 
didesni sunkumai atsirado 
lenkų laikais. Pasinaudoda
mos valdžios administracijos 
parama, kai kurios politinės 
grupės siekė lietuvių ir gudų 
kalbų apribojimo, o iš šven
tovių norėjo padaryti tauti
nės įtakos židinius”.

Toronto gudai
Ši problema tebeegzistuo

ja. Toronto gudų mėnesinis 
laikraštukas “Belaruski Go- 
las” 1986 m. lapkričio laido
je rašė: “Sovietų Lietuvos res
publikoje, pagal valdžios sta
tistiką, yra 250.000 lenkų, ku
rių 80.000 gyvena Vilniuje. Tai 
išpūstas skaičius! Faktinai 
lenkais galima laikyti tik Vil
niaus miesto ir prie Vilniaus 
esančių miestelių gyventojus, 
bet aplink Vilnių esančių kai
mų gyventojai tai per švento
ves pusiau sulenkinti gudai — 
katalikai, kurie yra pripratin
ti katalikybę vadinti lenkų ti
kėjimu, o ortodoksus — rusais. 
Be to, nemaža gudų — katali
kų užsirašo lenkais, manyda
mi, kad tai jiems ateityje pa
gelbės ištrūkti iš sovietinio 
jungo į Lenkiją, kur, kaip sa
koma, yra lengviau gyventi; be 
to, lenkų propaganda skleid
žia gandus, kad Lenkija atgaus 
Vilnių arba vėl bus lenkų re
patriacija į Lenkiją”.

Paryžiaus lenkai
1986 m. Paryžiaus lenkų žur

nalo “Kultūra” spalio mėn. 
laidoje pasirodė Ninos Tay
lor straipsnis apie Didžio

sios Lietuvos kunigaikštystės 
įtaką emigracinei lenkų lite
ratūrai. Ligi I D. karo Gudi
jos ir Lietuvos lenkai-bajorai, 
nenorėdami būti maišomi su 
Lenkijos ir Ukrainos lenkais, 
vadino save “litvinais” — lie
tuviais. DLK žydai buvo ir dar 
dabar yra kitų žydų vadinami 
“litvakais”.

Ninos Taylor straipsnyje 
yra suminėti buvusios DLK te
ritorijoje gimę lenkų rašy
tojai, kurių žymiausias esąs 
Nobelio premijos laureatas 
Česlovas Milašius. Savo kny
gose “įsos slėnis”, “Gimtoji 
Europa” ir “Pavergtas protas” 
jis palankiai kalba apie Lie
tuvą.

Vilnietis rašytojas Jozef 
Mackiewicz parašė šias Lie
tuvą liečiančias knygas: “Ke
lias į niekur”, “Nereikia gar
siai kalbėti”, “Pasiduok deši
nėn” ir “Pulkininko Miasoje- 
dovo byla”. Lenkijoje gyvenan
tis filmų režisierius iš Naujo
sios Vilnios kilęs Tadeusz 
Konwicki buvo “Armia Kra- 
jowa” narys, dalyvavo 1944 m. 
Vilniaus puolime, tačiau nei
giamai atsiliepia knygoje 
“Raistai” apie lenkų pogrin
džio veiklą.

Sergiusz Piasecki trilogi
joje “Babelio bokštas” neigia
mai atsiliepia apie lietuvius. 
Vokiečių okupacijos metais S. 
P. buvo Vilniuje lenkų diver
santų vadas ir bandė vykdyti 
lenkų pogrindžio mirties 
sprendimus. Visas jo trilogi
jos veiksmas vyksta Vilniuje. 
Nors šių rašytojų knygos yra 
išverstos į įvairias pasaulio 
kalbas, jos lietuviams yra be
veik nežinomos.

Kitas Paryžiaus lenkų mėne
sinis žurnalas “Kontakt” 1986 
m. spalio mėn. laidoje išspaus
dino iš lietuvių kalbos į lenkų 
išverstą Kazio Almeno straips
nį “Ką lietuviai mano apie len
kus?” Vertėjas J. Darski, kuris 
1986 m. vasarą žadėjo lietuvių- 
lenkų dialoge nebedalyvauti, 
savo komentarų prie šio 
straipsnio nepridėjo.

Žydų filmas
Neseniai Niujorke buvo ro

domas filmas apie žydų parti
zanų veiklą Vilniuje ir jo apy
linkėse “Partisans of Vilna”. 
Filme gan daug vietos skiria
ma pasikalbėjimams su tų lai
kų liudininkais, dabar gyve
nančiais JAV, Pietų Afrikoje 
ir Izraelyje. Sovietai (“Lite
ratūra ir menas” 1986 m. lap
kričio 29 d.) piktinasi, kad 
nebuvo liudininkų, kurie da
bar gyvena Sov. Sąjungoje. 
Šią problemą sovietai galėtų 
lengvai išspręsti, išleisdami 
jų liudininkus į Vakarus drau
ge su jų šeimomis. J.B. 

jungos remiamo režimo kontro
lę perėmė Maskvai ištikimas M. 
Najibas, delegacijai iš Mask
vos pareiškęs: “Didžioji So
vietų Sąjunga, Lenino žeme, 
mes visais būdais stengsimės 
stiprinti draugystę su tavi
mi! . . .” M. Najibui buvo pa
tikėtas kovų užbaigimas Afga
nistane, vedantis prie okupa
cinių sovietų kariuomenės da
linių atitraukimo. Pirmą pro
pagandinį žingsnį ta kryptimi 
žengė pats M. Gorbačiovas, 
1986 m. spalio mėnesį pradė
jęs mėnesinį savo kariuome
nės sumažinimą Afganistane 
6.000 vyrų.

Maskvos nuolaidos
M. Najibas, vykdydamas M. 

Gorbačiovo įsakymus, parti
zanams pasiūlė karo paliau
bas nuo š. m. sausio 15 d., am
nestiją sukilėliams, naujus 
parlamento rinkimus, opozici
jos atstovų įsileidimą valdžion. 
Pasiūlymą atmetė partizanų 
atstovai ir pabėgėliai afganista
niečiai, invazijos metinių pro
ga surengę demonstracijas Pa
kistano sostinėje Islamabade. 
Nešamuose šūkiuose demonst
rantai reikalavo sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Af
ganistano, sudegino M. Gorba
čiovo iškamšą ir Sovietų Są
jungos vėliavą. Partizanai ir 
politiniai pabėgėliai never
tina M. Najibo pasiūlymo įsi
leisti valdžion opozicijos na
rius, kol aiškiai nepasakoma 
kaip ir kiek kovojusių parti
zanų bus įsileista. Nesutari
mas jaučiamas ir dėl sovietų 
kariuomenės dalinių atitrau
kimo. Partizanai nori, kad tai 
būtų įvykdyta per keturis mė
nesius, o Maskvai tarnaujantis 
M. Najibo režimas pilnam ati
traukimui numato ketverius 
metus.

Pakeitė vadus
Šeštajame Vietnamo kom

partijos kongrese Hanojuje 
prieš Kalėdas atsistatydino 
trys ilgamečiai vadai: kompar
tijos sekr. gen. Truong Chunh, 
premjeras Van Dong ir polit- 
biurio narys Due Tho. Naujuo
ju kompartijos sekretoriumi 
buvo paskelbtas ekonominių 
reformų šalininkas Nguyen 
Van Linh, 73 metų amžiaus. 
Trylika narių turinčiame po- 
litbiure buvo pakeisti šeši. Iš 
jo pasitraukė ir trys atsista
tydinę senieji vadai, valdžios 
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Įspūdžiai dalyvavusios aktorės teatrų festivalyje Čikagoje

patarėjais likę tik centrinia
me kompartijos komitete. Neti
kėta staigmena tapo vakarie
čių žurnalistų įsileidimas Ha- 
nojun, kai ten vyko tris dienas 
trukęs kompartijos kongresas. 
Jie turėjo progą stebėti senuo
sius ir naujuosius kompartijos 
vadus. Daroma išvada, kad va
dų pakeitimas padarytas dėl 
Vietnamui reikalingų ekono
minių reformų, kurių laukia 
60 milijonų nuo ilgų kovų nu
kentėjusių gyventojų. Sovietų 
Sąjunga Š. Vietnamo komunis
tus rėmė karo metais, bet iš 
jos nedaug pagalbos susilau
kiama ekonominiuose dabar
ties reikaluose. Komunistų 
režimo sujungtam Vietnamui 
reikia užsienio kapitalo, dau
giau laisvės vietiniams pla
nuotojams, kuriuos smaugia 
amžių atgyvenusi centrinio 
planavimo sistema.

Užmirštas karas
Pasaulis beveik visiškai už

miršo 1980 m. rugsėjo mėnesį 
prasidėjusį karą tarp Irako ir 
ajatolos R. Chomeinio valdo
mo Irano. Daug kam tada atro
dė, kad pergalė laukia Irano, 
turinčio 60 milijonų gyvento
jų, kai tuo tarpu prez. S. Hu
seino valdomas Irakas teturi 
20 milijonų. Deja, laimėtojo 
nematyti, o bet kokias taikos 
derybas sustabdo senio ajato
los R. Chomeinio reikalavimas, 
kad Irakas pakeistų savo prez. 
S. Huseiną. Abi valstybės karo 
reikalams išleidžia už naftą 
gaunamą užsienio valiutą. Su 
žmonių gyvybėmis visiškai ne
siskaito “šventojo karo” atsto
vas R. Chomeinis, kovon me
tantis mases menkai beapmo- 
kytų vyrų ir net paauglių. Spė
jama, kad lig šiol kare jau žuvo 
apie 700.000 iraniečių, o kalė
jimuose buvo likviduota tūks
tančiai režimo priešų. Tarp
tautinės amnestijos organiza
cija vien tik 1985 m. užregist
ravo 6.578 egzekucijose nužu
dytus asmenis. Prieš Naujuo
sius metus Iranas vėl buvo pra
dėjęs ofenzyvą per Šat al-Ara- 
bo sąsiaurį, kur ją absurdiška 
pavadino net ir buvęs Egipto 
krašto apsaugos ministeris M. 
Fawzis. Beprasmiškose kovo
se žuvo ir buvo sužeista apie 
90.000 Irano karių. Persikė
limą per sąsiaurį su mažomis 
savo aukomis sustabdė Irakas.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Vieni kalba noveną, kiti 
laiko špygą kišenėje... Šventojoje Žemėje, Ain Kerem vietovėje, specialiose lentose įrašytas Išganytojo motinos Marijos himnas “Mag

nificat” įvairiomis kalbomis. Žemai dešinėje — lietuviškas tekstas “Mano siela šlovina Viešpatį” Ntr. A. Rubšio

Iš okupuotos Lietuvos gaunamų 
laiškų galima spręsti apie ten 
esantį žmonių gyvenimą. Čia spaus
dinama vieno tokio įdomaus laiš
ko ištrauka, su kuria, manau, bus 
įdomu susipažinti “TŽ” skaityto
jams.

“Dėkoju už laišką - retą ir dide
lį džiaugsmą. Visi skaitome ir žiū- 
rinėjame nuotraukas. Naujieji 
jūsų namai atrodo puikūs. Kaž
kuo jie primena mūsų kolektyvi
niuose soduose statomus name
lius. Žinoma, mūsiškiai mažes
ni. Leidžiama tik 25 kv metrų plo
to. Penkių kambarių ten nesu
planuosi. Išeitį tačiau vis tiek 
surandame. Kai namelį komisija 
priima, griebiamės daugiau ar 
mažiau leistinų gudrybių: įsiruo- 
šiame patalpėles pastogėje, rū
syje, įstikliname verandas, kar
tais net kokį priestatėlį sulipdo- 
me - susikombinuojame gyvena
mąjį plotą visai šeimai, o tas plo
tas taip reikalingas! Penki žmo
nės dviejuose kambariuose - tie
siog dūstame žiemą. Už tai vasarą 
atsigauname, kai bent pusė šei
mos išsikeliame į sodą.

Labai gerai, kad jūsų namas yra 
tik vieno aukšto. Tačiau mane ne
ramina kitkas: ar Jūsų namo sto
gas tikrai patikimas? Mes aukštu
tinių aukštų vengiame, juk niekas 
iš anksto negali būti tikras, kad 
rudens lietus ar tirpstantis snie
gas neprigirdys įkurtuvių džiaugs
mo! Žinoma, nuo šlapių nuotykių 
ne visada apsaugoti ir žemesnių 
aukštų gyventojai. Vanduo toks 
klastingas, kad su malonumu pa
siieško nesandaraus sujungimo. 
Įkurtuves paprastai ruošiame, 
kai būna viskas išmėginta.

Jūs labai apdairiai ir apgalvo
tai numatėte kambarį, kurį pa
siūlytumėte man viešnagės atve
ju, būtent tą, kuriame stovi siu
vama mašina. Taip, su šituo daik
tu mane sieja sena ir nuoširdi 
draugystė. Jos pagalba pavyksta 
sukurti tiesiog neįtikimų dalykų
- pro jos adatą praėję mūsų rū
bai lieka visai nepanašūs į savo 
serijinius brolius. Ką nors įsigi- 
jusios būtinai norime patobulin
ti, šį tą pakeisti, bent jau pasiau
rinti ar paplatinti, patrumpinti ar 
pailginti. Taigi mano vargšas se
nasis “Zingeris” niekad nestovi 
bedarbių eilėse, o jam jau ir į pen
siją būtų laikas. Deja, pakeisti 
nėra kuo.

Mes gyvename didelio dvasi
nio pakilimo laikotarpį. Suvedi- 
nėjame buvusio penkmečio laimė
jimus, numatome planus ateinan
čiam. Kaip bešnekėsi, laimėji
mai labai dideli. Ir didybę juo 
ryškiau pastebi, jei pasidairai 
į praeitį. Juk buvo laikas - pats 
pokaris, kai net pieštukas ir aliu
mininis šaukštas buvo neįkaino
jamas deficitas. Vėliau vertin
gesni daiktai - baldai, mašinos, 
televizoriai, kilimai buvo gauna
mi tik su talonais, o talonai bu
vo duodami tik geriausiems iš ge
riausių. Dabar visi šie daiktai 
gaunami laisvai, reikia tik nu
taikyti, kai jų yra parduotuvėje. 
Žinoma, nereikia būti tokiu opti
mistu, kad patikėtum: dabar defi
citu liko pats deficitas. To ir no
rėti nereikia. Viena, kad tada ir 
pinigų neištektum viskam, o antra
- pats gyvenimas liktų kažkoks be
skonis ir bedžiaugsmis, jei nebū
tų sunkiai gaunamų ar pasiekia
mų dalykų.

Tikrai, aš dažnai pagalvoju - 
kuo džiaugiatės jūs, gyvenimo pa
laimintieji, jei viską - batus ir šil
tas pirštines, namus ir mašinas 
galite gauti be vargo, be jieško- 
jimo, be stovinėjimo eilėse? Ar 
nebūna taip, kad atšimpa pats 
laimės pajutimo jausmas? Jei taip, 
tai N. metų proga gal vertėtų pa
linkėti Jums mažos nesėkmės - 
tokios, kuri atstatytų laimės pojū
tį? Bet ne. Nereikia juokauti su 
likimu. Laimės pojūčio galąstuvu 
tebūna senųjų vargų ir negandų 
prisiminimas, o jų mūsų kartai 
buvo į valias.

Visa tai prisimenant iki šviesi 
atrodo mūsų senatvė, senatvės 
pensija. Tegul ji nėra tokia, kad 
pakaktų viskam, betgi ji nuolat 
didinama. Mano giminė ilgaamžė- 
esame penki žmonės, kurie jau 20- 
30 metų gauname pensijas. Baisu 

paskaičiuoti, kokias sumas mums 
turi išmokėti valstybės biudže
tas, o moka ir nepriekaištauja, 
kam dykai valgome duoną. Ir tai 
dabar, kada kai kurios valstybės 
vis mažina ir mažina asignacijas 
šiam reikalui! Taip, mes žiūrime 
televizorių, skaitome laikraščius, 
mes žinome, kiekgeresnė mūsų pa
dėtis už Amerikos pensininkus ir 
bedarbius, kurie neturi nei stogo 
virš galvos, nei lėkštės sriubos. 
Po tokio laikraščio nejauti jokio 
apmaudo, jei grįžti negavęs kokio 
valgomo ar dėvimo menkniekio.

Dar vienas potvarkis sudrebi
no mūsų kasdienybę - paskelbta 
kova alkoholizmui. Žinoma, ir 
anksčiau už girtavimą niekas ne
davė premijų, betgi buvo laikoma 
tikru šaunumo, vyriškumo po
žymiu. Išgers Ivanas už kapeiką, 
o vaizduoja, kad gėrė už rublį. Da
bar jam teks įsisąmoninti, kad gė
rimas - gėda. Lengva nebus, betgi 
visa, kas užplanuota, pas mus ir 
įgyvendinama. Žinoma, kils ir tam 
tikrų problemų. Kur dėti gendan
čius vaisius, apšalusias bulves, 
jei bus mažinama spiritinių gėri
mų gamyba? Kaip išvengti valiu
tos sustingimo - išrinkti išmokė
tus pinigus? Anksčiau jie labai 
greitai grįždavo į iždą. Na, tai jau 
ne mūsų reikalas.

Dienos tamsios, bet nenuobo
džios. Labai domimės sportu. Kai 
žaidžia mūsų šaunusis “Žalgiris”, 
mes su seserimi noveną kalba
me... Jaunimas jų sėkmei laiko 
špygą kišenėje. Kas padeda, ne
žinia, bet jis vis laimi ir laimi. Ir 
ne tik “Žalgiris” - sekasi mūsų 
šauliams, raiteliams, traktorinin
kams, karvių melžėjoms. Veik vi
sose varžybose mūsų tautiečiai lai
mi pirmąsias vietas. Atsimenant, 
kad didžiulėje Sąjungoje mes tik 
tirpstanti saujelė, šitie laimė
jimai tikrai nuostabūs ir reikš
mingi.

Domimės ir politika. Labai ati
džiai sekėme didžiųjų vadovų su
sitikimą. Ligi šiol neišsprendžia- 
me, kuo liks Amerika ir mūsų Są
junga - varžovėmis, partneriais 
ar priešais. Šiaip ar taip tokie 
klausimai ir mūsų - pensininkų 
(kalbu apie save ir seserį, su ku
ria gyvenu), dienas daro įdomias.

Ig. M.

Tautinių šokių 
šventės ženklas
Konkursą laimėjo Inž Linas Piečaitis

VIII Laisvojo pasaulio liet, 
tautinių šokių šventės ženk
liu! sukurti konkursą laimė
jo montreališkis inž. Linas 
Piečaitis. Į konkursą buvo įsi
jungę lietuviai dailininkai iš 
Amerikos ir Kanados. Šios 
taut, šokių šventės ženklas 
vaizduos šokio sūkury jauną 
lietuvių šokėjų porą. Nupiešti 
juoda-balta spalvom šokėjai 
yra įrėminti stilizuotų rūtų 
puokštėje. Prie to vaizdo me
niškai prijungtas šventės vie
tovės vardas ir renginio data. 
Šventės rengėjų komitetas pa
sirinko minėtą inž. L. Piečai- 
čio sukurtą projektą ir išmo
kėjo jam $200 premiją.

L. Piečaitis yra mūsų jau 
jaunosios kartos profesiona
las — inžinierius, gimęs Mont- 
realyje, ten augęs ir ten ėjęs 
mokslus. Jo specialybė — 
elektros inžinierius, 1986 m. 
baigęs “Concordia” universi
tetą. Prieš tai savo pamėgtą 
sritį jis yra dar studijavęs 
keliose kitose kolegijose. 
Dabar jis dirba kaip instru- 
mentacijos inžinierius vieno
je didelėje Montrealio firmo
je. Jis yra aktyvus ir lietuvių 
jaunimo veikloj: skautas, spor
tininkas, Montrealio ansamb
lio “Gintaras” orkestrantas, 
anksčiau buvęs šokėjas. Lais
valaikį jis praleidžia piešda
mas ženklus-vinjetes, stilizuo
damas antraštines raides bei 
kurdamas įvairias reklamas.-

Inf.

Siaubo ir nevilties dienos
Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Taikydamiesi į medžių šešė
lius, greit peršokam antron 
pusėn ir gulam į aukštą žolę. 
Ta žolė, stambi ir aukšta, pui
kiai dengia. Šis tarpas pato
giausias pereiti, todėl einam 
stati vienas paskui kitą, skir
dami kelią per aukštą žolę. 
Nors nuo rasotos žolės esam 
peršlapę, tačiau prakaitas bė
ga čiurkšlėmis. Mums darosi 
karšta, o dar kelio galo nema
tyti — priešakyje pats pavo
jingiausias ruožas.

Eidamas tame tankumyne 
aš atsilieku nuo jų, nes buvau 
paskutinis. Pradėjęs šiurenti 
vėjelis nustelbia mūsų šlamė
jimą ir nebesigirdi nuėjusių 
žingsnių. Skubiai imu irtis pir
myn, nes šaukti negalima. Pa
ėjęs kelias minutes, randu 
juos sustojusius ir laukian
čius. Baigiam pereiti tą plo
tą, kuriame jautėmės kaip miš
ke. Išeinam vėl į atvirus lau
kus. Vos spėjam išsidėstę su
gulti, staiga, au, au, pradėjo 
loti mažas šuniukas. Baigta, 
šmėkštelėjo mintis. Mus atsi
veja su šunimis, padėtis kei
čiasi, kas daryti?

Skubiai ant šautuvų užsi- 
maunam durtuvus ir sugulę su
tariam, kad kai šuo atbėgs, 
stengtis nudurti, bet nešauti. 
Įtemptais nervais nekantriai 
laukiam, gulėdami prisispau
dę prie žemės. Praslenka ke
letas minučių, bet nieks nesi
rodo. Tik staiga tas pats gar
sas ir pro mūsų galvas prašvil
pia ... pelėda ar apuokas, ku
ris puolė kiškį, o tas šaukė. 
Kai įtempti nervai, tai viskas 
kitaip atrodo ir girdisi.

Per apkasus
Atsidustam su palengvėji

mu, be reikalo nusigandom. 
Slenkam pamažu toliau vis gu
lomis. Taip nuslenkam apie 
porą kilometrų, kol prieš akis 
atsiveria ilga apkasų juosta. 
Prieinam patį pavojingiausią 
ruožą ir sukaupiam visą dėme
sį. Pakėlę galvas apsižvalgom: 
prie apkasų nieko nematyti.; 
Tyliai, suspaudę ginklus, vie
nas po kito sulipam į apkasus. 
Nors ir kaip atsargiai lipi, 
bet nesusigulėjusi žemė ir 
grumstai pradeda riedėti že
myn. Valandėlei sustingstam 
vietose. Niekur jokio garso. 
Apkasai gilūs, todėl nė nesu
silenkę skubam pirmyn. Paėję 
keletą šimtų metrų apkasais, 
išlipam iš jų. Visą laiką ėję 
į vakarus, dabar keičiam kryp
tį šiek tiek į pietus. Man at
rodo, kad negerai, nes galim 
pakliūti sargybom į nagus. Aš 
šiame ruože niekad nesu bu
vęs, o Audrius sakosi žinąs.

Atsiveja raiti patruliai
Šioje vietoje gan karštai pa

tylom susiginčijam, nes prade
dam prarasti orientaciją, ir 
kiekvienam atrodo, kad einam 
klaidinga kryptimi. Po apsi
keitimo nuomonėmis pasukom 
ta kryptimi, kuri man atrodė 
tiksliausia, bet Boliukas ne
benorėjo eiti kartu. Tačiau 
kai mudu patraukėm ta krypti
mi, ir jis neatsiliko.

Už apkasų prasidėjo rugių 
laukas, kurį peršliaužę atsi
duriam prieš smėlėtą kalvą. 
Vos spėjam ropom nušliaužti 
iki pusės tos kalvos, iš antros 
pusės pasigirsta arklių prunkš
timas ir kanopų bildesys. 
Mums nebėra laiko svarstyti 
ką daryti, staiga pasikeliam 

ir jau bėgte pasileidžiam at
gal į rugius. Įbėgę kokį met
rą į rugius, krintam ant žemės. 
Nebėra laiko giliau į rugius 
bristi, nes arklių kanopų dun
dėjimas artėja, ir staiga pasi
rodo patys raiteliai. Jų yra 
penki su automatais rankose. 
Rusai sustoja prieš mus per 
10-15 metrų ir pasistoję bal
nuose žvalgosi.

Šiurpios minutės
Praslenka keletas minučių, 

kurios pavirsta amžinybe. Pa
stebės ar nepastebės, o gal kar
tais jos per tą rugių kampą, 
kur mes gulime? Iš karto šaus 
ar bandys gyvus paimti? Nuga
rą raižo šiurpuliai, o širdžių 
tvaksėjimą, rodos, ir jie išgirs. 
Ginklus laikome suspaudę 
rankose, kad net braška. O gal 
nelaukti ir paleisti šūvių sal
vę? Betgi šaudyti neprotinga, 
jie ginkluoti automatais, o mes 
tik karabinais. Mums išlikti gy
viems šansų visai maža, nes, 
įvykus susišaudymui, atbėgs 
patruliai ir viskas bus baig
ta.

Praslinko tas kelios kaip 
amžinybė minutės, bet patru
liai vis dar nėsijudina iš vie
tos. Dabar sprendžiasi klau
simas — mirti ar gyventi? Gy
venti buvo lemta: rusai pasuka 
arklius ir pro mūsų nosis pa
ruge nujoja. Jeigu tik būtų per 
žingsnį užkliudę rugių lauką, 
tiesiai ant mūsų būtų užjoję. 
Džiaugsmu suvirpa širdis — 
nelemta dar žūti! Skubiai ke
liamės ir bėgam į kalną, o jis 
toks ilgas ir be jokios prie
dangos. Pačioje viršūnėje 
šliaužte peršliaužiam siaurai 
išmintą takelį. Audrius atsi
sukęs sušnabžda:

— Siena!...
Tikrai čia sargybų išmintas 

takelis, bet vis dar abejojam 
ir visu atsargumu leidžiamės 
tolyn. Lieka už nugaros tas 
daug nervų kainavęs kalnas, 
mėnulis dingsta, pradeda ly
noti ir pasidaro žymiai tam
siau. Atslenkam iki didelio 
bulvių lauko, svarstydami, ar 
tikrai jau esame antroje pu
sėje. Tik staiga vėl užgirsta
me šone arklių žvengimą, vėl 
krintame ant žemės tarp bul
vienojų ir laukiam. Šį kartą 
sargybos prajoja gerokai toli. 
Mes skubiai atsistojam ir lei
džiamės bėgti. Bėgam iki dide
lio asfaltuoto plento, kurį jau 
anksčiau buvome matę anglų 

AfA 
MARIJAI SVILIENEI 

mirus,
jos dukras - BIRUTĘ ir LEONILDĄ, sūnus - JUOZĄ 
ir VYTĄ su šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Julė ir Leonardas Jakaičiai

AfA 
MARYTEI AULINSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrui ANTANUI, dukroms - REGINAI, VIRGINIJAI 
su šeima ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užjuojautą-

Antanas ir Zosė Vinckai 
Pranas Čečys

pusėje. Lengviau darosi šir
dyje, nors dar ne visai tikri 
esam, kad vargai baigti. Per
einam plentą ir einam toliau 
nuo plento keletą kilometrų 
pirmyn. Plentu nuvažiuoja ke
li automobiliai, plačiai ap- 
šviesdami laukus. Mes, iki au
sų šlapi, brendam per aukštą 
žolę ir nedrįstam prieiti pa
žiūrėti kieno tie automobiliai.

Jau anglų pusėje
Iš rytų palengva atslenka 

rytmečio aušra. Prieinam prie 
netoli kelio esančios sodybos. 
Jau iš tolo baltuoja prie sie
nos priklijuoti dideli skelbi
mai. Palengva nuslenku, bai
mę nugalėdamas, pažiūrėti 
kuria kalba skelbimai. Matau, 
tai anglų kalba paskelbti gy
ventojams įsakymai. Dabar jau 
drąsiai užsikabinu šautuvą ant 
pečių ir moju draugams:

— Vyrai, mes jau antroje pu
sėje, skelbimai anglų kalba!...

Su tekančia saule sušvinta 
mūsų širdyse nauja laisvo gy
venimo aušra. Nesvarbu koks 
bus gyvenimas — sunkus, 
skausmingas, liūdnų prisimi
nimų kankinamas; svarbu, kad 
esam išsivadavę iš siaubingo 
raudonojo voro tinklo. Tekan
ti saulė iš rytų pasveikina 
laisvus mus, primindama, kad 
ten toli rytuose liko mūsų ar
timieji ... Liko ir tūkstan
čiai prievarta sugaudytų lietu
vių, apvilktų Raudonosios ar
mijos uniforma, kurie, kad ir 
trokšta laisvės, bet priversti 
ir toliau vergauti...

Jieškome komendantūros
Tą 1945 m. birželio mėn. 6 

dienos rytą paduodam viens 
kitam rankas, pasveikindami 
atgautos laisvės momentą. Iš
einam vieškelin ir šautuvus 
laisvai perkabinę per pečius 
žygiuojam į vakarus. Keista — 
kelias tuščias, tik retkarčiais 
vienas kitas lengvas karinis au
tomobilis pralekia, nekreip
damas į mus dėmesio. Niekas 
nesustabdo ir nepaklausia ką 
tie ginkluoti rusai čia veikia 
ir ko vaikščioja? Niekur nesi
mato ir jokio civilio žmogaus. 
Mes gi esame nutarę eiti iki 
artimiausios anglų komendan
tūros ir tenai pasiduoti. (Nai
vus buvo mūsų nežinančių pa
dėties galvojimas; juk būtų 
prievarta grąžinę atgal rusams 
pagal jų susitarimą).

(Bus daugiau)

AfA 
MARIJAI AULINSKIENEI

mirus, 
jos vyrą ANTANĄ, dukras - REGINĄ ir VIRGINIJĄ
su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Ann ir Vladas Ališauskai

Mylimai žmonai
AfA

MARYTEI AULINSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrui ANTANUI, “Tėviškės žiburių” talkininkui, 
dukroms bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime -

Kun. Pr. Gaida L. G. Kurpiai
V. G. Balčiūnai Vyt. Kastytis
G. R. Gaižučiai F. V. Urbonai

AfA 
MARYTEI AULINSKIENEI,

brangiai Anapilio moterų 
būrelio narei, mirus,

jos vyrą ANTANĄ, dukteris - REGINĄ IR VIRGINIJĄ 
bei visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

AfA

mylimai žmonai
MARYTEI

mirus
• .. ■ "i • ••.>•;>
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mielą ANTANĄ AULINSKĄ, dukteris

- REGINĄ ir VIRGINIJĄ su šeima bei

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime —

E. P. Ališauskai K. M. Andriuškevičiai

S. J. Andruliai A. P. Augaičiai

R. P. Bražukai S. V. Aušrotai

V. J. Jasinevičiai T. L. Bražukai

O. V. Narušiai

I. V. Pečiuliai

B. L. Raginskai

A. V. Ramanauskai

N. J. Kaleinikai

Č. A. Pažerūnai

D. J. Petroniai

K. J. Rugiai

M. Norkienė

Canatiian Strt jfHemorialž Itti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas. 

fel.233-4486
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Telepatija, vaiduokliai ir humoras
Atsiliepiant į lenkų žurnalisto Darskio pastabas

Berlyno mirties šiene (II)
VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Ankstyvą 1961 m. liepos 31 
d. rytą senas stalinistas ir ko
munistinio Ryty Vokietijos re
žimo galva — Walter Ulbricht, 
drauge su režimo ministerių 
tarybos pirmininku Stoph, du
kart skrido į Maskvą gauti lei
dimo planuojamai karinei ak
cijai — Berlyno sienos staty
mui. Sąlyginis sutikimas buvo 
tuojau duotas, tačiau Maskva, 
norėdama apsidrausti, kėlė ei
lę klausimų ir bandė jautrius 
dalykus gerai išsiaiškinti. 
Jieškota saugiausio, mažiau
siai provokuojančio būdo gė
dingajam projektui įvykdyti. 
Rugpjūčio 3 d. prisistatė ir 
Varšuvos sąjungos valstybių 
komunistinių vyriausybių at
stovai. Rugpjūčio 4 d. Ulbrich- 
tas grįžo į R. Berlyną sku
biems pasitarimams ir sekan
čią dieną jau vėl buvo Mask
voje, kur jisai gavo Krem
liaus ir Varšuvos sąjungos 
valstybių galutinį slaptojo 
plano patvirtinimą. Kremlius 
geriau už visus suprato, kad 
nesulaikomas bėgimas iš R. 
Vokietijos neigiamai veikė 
sovietų pavergtų kraštų kon
trolės ir priespaudos politi
ką, niekais paversdamas nuo 
seno Kremliaus kartojamą re
toriką apie komunistinį dar
bininkų rojų.

V. Berlyno burmistras Eber
hard Diepgen, krikščionis de
mokratas, ne kartą reiškė sa
vo įsitikinimą, kad “Jungti
nės Amerikos Valstybės anuo 
kritišku momentu turėjo daug 
griežčiau pasielgti”. 1960 m. 
JAV ir sąjungininkų užimtoji 
strateginė pozicija ir laiky
sena leido Sovietų Sąjungai 
manyti, jog ji gali statyti Ber
lyne sieną, nerizikuodama su
kelti karą. Diepgen manymu, 
ir Amerikos prezidentas John 
F. Kennedy sudarė sovietams 
bei rytų vokiečiams “įspūdį, 
kad siena gali būti pastatyta, 
nesukeliant pasaulinės kri
zės”.

Projekto vykdymas buvo pa
tikėtas Erickui Honeckeriui. 
Projektas, kaip sovietams 
įprasta, buvo pavadintas “tai
kos misija”.

Atėjo kritiškasis sekmadie
nis, — 1961 m. rugpjūčio try
liktoji.

Pirmą valandą nakties R. Vo
kietijos žinių agentūros ADN 
teletipas pradėjo veikti, nor
maliai perduodamas nuobo
džią ir dėmesio nevertą komu
nistinės informacijos trafare
tą. Tačiau šį kartą teletipas 
perdavė tekstą, iš kurio buvo 
galima spėlioti, kad kažkas 
neįprasto yra planuojama ar 
jau vyksta.

Štai ką ADN teletipas “tak
sėjo” tą naktį:

“Dabartinė susisiekimą lie
čianti situacija V. Berlyno 
pakraščiuose yra V. Vokieti
jos valdančių sluoksnių įr At
lanto sąjungos valstybių žval
gybos agentūrų naudojama, 
siekiant pakenkti Demokrati
nės Vokietijos ekonomijai. Ap
gaule, kyšiais ir šantažu V. 
Vokietijos vyriausybės insti
tucijos ir karinis interesas 
kurstančiai vilioja nepastovų 
Demokratinės Vokietijos res
publikos elementą vykti į v. 
Vokietiją.

Šie suvedžioti žmonės yra 
priversti tarnauti V. Vokie
tijos kariuomenėje; telkiami 
įvairių kraštų žvalgybos agen
tūrų ir siunčiami atgal į De
mokratinę Vokietijos respub
liką šnipais bei sabotažinin
kais ... Turint prieš akis 
reakcinių V. Vokietijos ir At
lanto sąjungos narių agresy
vias užmačias, Varšuvos są
jungos valstybės turi imtis 

reikalingų žygių jų pačių, o 
ypač Demokratinės Vokietijos 
respublikos saugumui užtik
rinti”.

Kokių žygių?!
Vos spėjus ADN žinių agen

tūros pranešimą perduoti, vis
kas greitai paaiškėjo: R. Vo
kietijos valdžios kariai ir 
milicija jau vilko spygliuotos 
vielos ritinius vidury Berly
no miesto. Dar tebegaubiant 
tamsai, vos įžiūrimos judan
čios dirbančiųjų figūros iš- 
krovinėjo cementinius mietus, 
plytas ir kastuvus. R. Berly
ne kilo spygliuotų vielų už
tvara, valdžios karių ir mili
cininkų rankomis tiesiama per 
vieno žymiausių Europos 
miestų gatves, jį suskaldyda- 
ma.

2 v.r. V. Berlyno policija jau 
turėjo pirmus pranešimus 
apie rytinės dalies blokavi
mą. Garsieji Brandenburgo 
vartai, didžioji Vokietijos 
triumfo arka, buvo uždaryti.

Žinia apie R. Berlyno atkir
timą sklido, kaip miške gais
ras. Miestą užvaldė nerimas 
ir desperacija. Netrūko tra
giškų momentų, kai vyrai, mo
terys, o kartais net ir vaikai, 
verkdami ir aimanuodami, ver
žėsi, lipdami kruvinomis ran
komis per spygliuotų vielų 
užtvarą. Vieniems pavyko, ki
tus brutaliai nuvarė atgal ko
munistinės valdžios kariai ir 
milicija.

Išaušus, kelneriai, valyto
jai ir kiti darbininkai, kurie 
sekmadieniais eidavo į V. Ber
lyną darbams ir papildomam 
uždarbiui, buvo sulaikyti. 
Jiems įsakyta prisistatyti 
komunistų darbo įstaigose; 
ten sužinosią, koks darbas 
jų laukia ... R. Berlyne.

Jei pradžioje Berlyno sie
na buvo paprasta spygliuotų 
vielų užtvara, tai netrukus ji 
virto cementine ir betonine 
pabaisa ir tikru priespaudos 
simboliu. Pasienyje stovėję 
pastatai buvo nugriauti, o tuš
čiame plote pastatyti sargy
bos bokštai su prožektoriais, 
šunimis ir išradingais gink
lais, kūrie automatiškai spjau
do kulkas į žmones, siekian
čius laisvės.

Pastatymas sienos buvo ne
legalus; juo buvo pažeista gy
ventojų teisė laisvai keliauti 
iš vienos dalies į kitą. Toji 
teisė buvo suteikta okupaci
nių jėgų susitarimu, kurį pri
ėmė rusai, o dabar, kaip praei
tyje tiek daug kartų, ir šį susi
tarimą begėdiškai sulaužė.

Spygliuotų vielų, o vėliau 
cemento ir betono siena gra
sinančiai veikė V. Berlyno 
gyventojus. Buvo jaučiama ne
paprasta politinė ir psicho
loginė įtampa, tik ką iškilus 
gėdos ir priespaudos sienai. 
Tą patį 1961 m. rugpjūčio mė
nesį įpykusios berlyniečių mi
nios ne kartą nušvilpė Vakarų 
sąjungininkus, ypačiai ame
rikiečius, nenugriovusius šios 
užtvaros, sovietams gėdingai 
sulaužius pasirašytąjį susita
rimą. R. Vokietijos valdžia 
buvo atsargi ir statė sieną ru
sų dalyje, taigi “savo”, pusė
je, gal porą metrų nuo pasie
nio. Plūdo protestai, veržėsi 
kartėlis, ir daug vokiečių pro
testo ženklan paliko V. Berly
ną, persikeldami į V. Vokieti
jos provincijas. Tik tada, kai 
amerikiečiai sausumos keliu 
pasiuntė pusantro tūkstančio 
savo karių į V. Berlyną ir vos 
savaitei praėjus nuo iškilusios 
gėdos sienos JAV viceprezi
dentas Lyndon Johnson aplan
kė miestą, — berlyniečių pyk
tis prieš Vakarų sąjunginin
kus atslūgo.

Ne visi sargybiniai noriai 

gaudė per sieną bėgančius. Ne 
vienas, pamatęs savo tautie
čius, lipančius per sieną, at
sukdavo jiems nugarą, leisda
mas pabėgti. Jie irgi neišveng
davo bausmių. V. Berlyne vieš
patavo jausmas, kad šie sargy
biniai yra komunistinio reži
mo aukos, kaip ir visi kiti.

Visa pakeitė pirmasis šūvis. 
Aštuoniolikos metų amžiaus 
rytų berlynietis Peter Fech- 
ter, bandydamas perlipti sie
ną netoli svarbiausio kontro
lės punkto “Charlie”, buvo sar
gybinio nušautas iš gretimai 
esančio namo antrojo aukšto 
(tuo metu sargybos bokštai dar 
nebuvo įtaisyti). Nuo to laiko 
mirties šūviai nuolat lydėjo 
bėgančius per sieną.

Berlyno siena baigė iliuzi
jas, kad Sovietų Sąjunga paro
dys civilizuoto atsakingumo 
jausmą ir sutiks bendradar
biauti su Vakarų sąjunginin
kais, sujungti Berlyną ir su
vienyti Vokietiją. Spygliuo
tos vielos užkirto paskutinį 
legalų išsigelbėjimo kelią per 
geležinę uždangą, galutinai 
baigdamos Rytų ir Vakarų Eu
ropos suskaldymą.

Šiais metais su akiplėšiš
kumu, kuris yra būdingas vi
soms komunistinėms diktatū
roms, sovietų kontroliuojama 
Rytų Vokietijos valdžia išlei
do pašto ženklą, minėdama “25 
metus turinčią antifašistinę 
sieną”. Pašto ženklas vaizduo
ja milicininkus, stovinčius 
priešais Brandenburgo garbės 
vartus, uždarytus 1961 m. rug
pjūčio 13 d., kurie nuo Frid
richo Didžiojo laikų reiškia 
vokiečių vienybę. Kadangi tie 
vartai yra prie pat sienos, jų 
lankymas yra uždraustas iš Ry
tų ir Vakarų Berlyno.

Vakarų sąjungininkai, kal
bėdami apie Berlyną, pabrė
žia savo pasibjaurėjimą ko
munistų “siena” Berlyne ir ne
atsisako savo teisių rytinėje 
Berlyno miesto dalyje, kuri, 
bendru susitarimu, buvo pati
kėta sovietams.

“Laisvė kyla iš žmogaus dva
sios, tačiau sienos kartais kliu
do” — toks yra vienas iš tūks
tančių įrašų ant Berlyno gėdos 
sienos vakarų pusėje.

Ir šiais metais gėdingos su
kakties proga berlyniečiai rė
kė ir šaukė, vėl reikalaudami 
griauti sieną — nelaisvės ženk
lą vokiečių tautai. Berlyno 
siena išryškina, kaip niekas 
kitas, skirtumą tarp Rytų ir Va
karų, tarp vergijos ir laisvės. 
Didžiulis bjaurus randas Ber
lyno širdyje — “siena” prime
na Vakarų demokratijoms, jog 
laisvės atstatymo darbas Rytų 
Europoje toli gražu nėra baig
tas. Šiandien kiekvienas, ban
dąs perkopti sieną ir patekti 
laisvėn, gerai žino, jog žygio 
pasisekimo premija yra laisvė, 
o nepasisekimo bausmė — 
mirtis.

Minint dvidešimt penkerių 
metų Berlyno sienos pastaty
mo sukaktį, V. Berlyno bur
mistras Eberhard Diepgen sa
kė jaučiąs “pasipiktinimą ir 
bejėgiškumą”. Federacinės 
Vokietijos prezidentas Weiz
saecker neseniai pastebėjo: 
“Kol Brandenburgo vartai yra 
uždaryti, Vokietijos klausi
mas yra atviras”.

Tuo tarpu mirties siena te
beegzistuoja. Tai komunistų 
paminklas jų barbariškam ne
žmoniškumui įamžinti.

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Lietuvių-lenkų dialogas, jei 
toks iš viso buvo, pagaliau su
silaukė iš lenkų tiesioginio 
atgarsio — ilgoko monologo pa
vidale. “Tėviškės žiburių” 1986 
m. 48 nr. J. Darskio straipsnio 
vertimas iš Paryžiuje lenkų lei
džiamo žurnalo “Kontakt” yra 
reikalingas įtempto dėmesio, 
kad būtų galima suprasti auto
riaus mintis, persunktas nesą- 
mojingu humoru, kandžiais iš
sireiškimais, įterpiant “tele
patiją”, “vaiduoklius” ir t.t. Iš 
dalies džiugu, kad pagaliau 
pasirodo reakcija ir J. Dars
kio dėka lenkų išeivijos spau
da supažindina savo skaityto
jus su mūsų nuotaikomis, nors 
ir pagražindama groteskiškais 
komentarais.

Straipsnio pradžioje auto
rius rašo, kad “lietuvių emi
grantų politiniai sumanymai 
(?) lenkui yra tiesiog nesu
prantami”. Nežinau, ką J. D. 
turėjo galvoje, kalbėdamas 
apie “nesuprantamus sumany
mus”, bet jo cituojami lietu
vių žurnalistų straipsniai 
paprastai ir aiškiai gvildeno 
mūsų teises ryšium su svajo
nėmis apie kada nors nušvi- 
siantį laisvės rytojų Lietuvai 
su jos amžinąja sostine Vil
niumi. A. Gurecko ir J. Vitė- 
no straipsniuose autorius 
įžvelgia “Lenkijos teisės į 
nepriklausomybę paneigimą”, 
to keisto tvirtinimo nepagrįs- 
damas citatomis, bet kaltin
damas lietuvius žurnalistus 
už “telepatijos” naudojimą ir 
kovą su “vaiduokliais”, bijo
damas pripažinti jų logišku
mą ir realų istorinių faktų 
supratimą.

Jei rašyta, kad pasikeitus 
politinei padėčiai mažesnių 
ir pavergtų tautų likimas pri
klausys nuo “didžiųjų”, tai rei
kia priimti kaip neginčijamą 
tiesą, nes tai patvirtina ir 
nelemtoji Jaltos sutartis. Tai 
tik logiškai padaryta išvada, 
o ne kokios nors teisės panei
gimas. Į laisvę turi teisę visos 
tautos, bet istorinė realybė 
rodo kitaip.

J. Darskio tvirtinimas, kad 
valstybės teritoriją apspren
džia tautos valia, yra klaidin
gas. Ar lenkų tautos valia pa
darė Lenkiją sovietiniu sate
litu su jai priskirtomis ar iš 
jos atimtomis žemėmis? Ir ko
kį vaidmenį suvaidino tautos, 
kai jas padalino pusiau, kaip 
tai įvyko su Vokietija ir Korė
ja? Ar lietuvių tautos valia 
Lietuva buvo įjungta Sovietų 
Sąjungon ir kartu su kitais 
dviem Pabaltijo kraštais iš
braukta iš žemėlapio?

Ginčai dėl Jaltos sutarties 
pripažinimo ar nepripažinimo 
yra tik tuščiažodžiavimas. Pri
siminkime kad ir nesenų lai
kų istoriją, pavyzdžiais imant 
Molotovo-Ribbentroppo sutar
tį ir nepriklausomos Lietuvos 
nepuolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. O kaip lenkų elitas 
pateisina ir paaiškina begė
dišką Suvalkų sutarties sulau
žymą, leidžiant Želigovskiui 
okupuoti Lietuvos sostinę dar 
tada, kai mes neturėjome ge
rai organizuotos kariuome
nės? Ar negalima čia būtų pri
taikyti asilo ir liūto pasakė
čios, kai bailusis asilas, radęs 
mirtinai sužeistą liūtą drąsiai 
drįso jam įspirti? Pagal J. 
Darskio samprotavimus, gal 
tai buvo lenkų tautos valia. 
Tuo atveju mūsų draugystei 
gresia didelis pavojus. Bet 
jei nebuvo tautos valia, tai 
dabartinis laisvojo pasaulio 
lenkų vadovybės elitas turėtų 
viešai pripažinti, kad tada 
lenkų buvo pasielgta neteisin
gai ir nekilniai, tuo pripa
žįstant lietuviams teisę į jų 

Lietuvių kredito unijos “Kasa” Floridos St. Petersburge tarnautojai. Iš 
kairės: L. Jurgėlaitė, A. Česnaitė, R. Lukaitė, E. Freimanienė, J. Mieželis 
- vedėjas Nuotr. V. Bacevičiaus

kunigaikščio įsteigtą sostinę. 
Tokia būtų prasmingo ir drau
giško dialogo tema.

J. Darskis yra prastos nuo
monės apie lietuvius žurna
listus. Net jo komplimentas 
J. Prunskiui, kaip “sveiko pro
to” žurnalistui, kitus palieka 
miglotoje nežinioje. Skamba 
kaip psichiatro diagnozė ...

J. Prunskiui primetami “vai
duokliai”, kalbant apie būsi
mą ar tariamą iš gudų pusės 
pavojų, paneigia gudų egzis
tavimą. Tiesa, laisvajame pa
saulyje nesigirdi didelio gu
dų judėjimo, bet tai dar ne
reiškia, kad jų nėra.

“Vaiduoklius” pagaliau pri
meta autorius ir man, nes aš 
tvirtinanti, kad lenkų apeti
tai Vilniaus atžvilgiu nesuma- 
žėję ir nepasikeitę. Bet argi 
to pats autorius nepripažįsta, 
sakydamas, kad “naujas lenkų 
elito uždavinys būtų įtikinti 
savo visuomenę, kad ... ne
reikalautų Vilniaus”? Jis šai
posi iš mano sugebėjimo “de
maskuoti”, nes aš savo argu
mentus remianti neegzistuo
jančiais šaltiniais. Jei mano 
straipsniai buvo sąžiningai 
skaitomi (lietuviškai!), tai rei
kėjo pastebėti, kad aš juose nu
rodau šaltinius, kaip pvz. len
kų pogrindžio spaudą ir ištrau
kas iš lenkų laikraščių, kurias 
man prieinamas padarė “Tė
viškės žiburiai”, kartais tuos 
straipsnius dėdami į pirmuo
sius puslapius.

Autorius mane kaltina už 
kažkokį pasinaudojimą “aukš
čiausias pozicijas užimančių 
lenkų mostais”. Kokių lenkų 
ir kokiais mostais? Esu net 
kaltinama, kad skatinu tris 
milijonus lietuvių kovoti 
prieš 40 milijonų lenkų! J. 
Darskis taip pat paneigia iš
tisus šimtmečius vykusią Lie
tuvos polonizaciją, prasidėju
sią su nelemta Liublino unija 
ir tebesitęsusią iki pat Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo. Tai tik rodo jo menką 
supratimą savo tautiečių pa
triotinės politikos agresijos. 
Jo spėliojimas, kad aš gal 
esanti “gudri lenkė, kuri po 
patriotės skraiste nori skleis
ti lietuvių tarpe nepasitikėji
mą ir abejojimą savo jėgomis”, 
skamba kaip komplimentas. 
Juk tai beveik tvirtinimas, 
kad aš pasitarnauju lenkų in
teresams. Kas per logika! Ly
giai tuo pačiu principu galiu 
spėlioti, kad Josef Darski (Juo
zas Darskis?) yra sulenkėjęs 
lietuvis, kurio sąžinės grau
žimas jį verčia agresyviai ko
voti už pasirinktos tautos in
teresus, ginant lenkų pozici
jas ne logiškais argumentais, 
bet spėliojimais ir puolimais, 
nukreiptais ne į principus, 
bet į asmenis.

Galima būtų dar toliau gilin
tis į J. Darskio mintis, bet tai 
tik beprasmiškas priešpasta
tymas logikos prieš kazuistiš- 
kus išvedžiojimus. Tolimesnis 
“dialogas” priklausys nuo ant
rosios pusės stiliaus ir man
dagumo. “Tėviškės žiburiai”, 
leisdami lietuviams atvirai pa
sisakyti jiems rūpimais klausi
mais, vargiai gali būti laikomi 
“humoristiniu laikraščiu”. Tuo 
pačiu ir jame rašantys žurna
listai tampa dėmesio nevertais 
juokdariais. Kur dingo legen
dinis lenkų mandagumas? Va
dovaujantis J. Darskio logi
kos principais, galima būtų 
taip pat “Kontaktą” pavadinti 
humoro žurnalu, jei jo bendra
darbiai kaimyninės tautos tra
gizme ir kovoje už savo gyvy
binius interesus įžiūri humo
rą. Kad nebūčiau ir vėl apkal
tinta “vaiduokliais”, iš anks
to pareiškiu, kad to žurnalo 
nesu mačiusi ir tik naudojuosi 
“Tėviškės žiburiuose” rasta 
informacija.
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Latvių atstovas dr. GUNARS SUBINS kalba Antibolševikinio tautų bloko 
konferencijoje Toronte 1986 m. lapkričio 20-22 dienomis Ntr. S. Varankos

Karo nusikaltėlių pajieškos Britanijoje
STASYS KASPARAS

Grįždamas Kanadon iš Vie
nos inž. J. V. Danys, PLB vi
suomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininkas, lankėsi Lon
done. 1986 m. lapkričio 16 d. 
jis dalyvavo pamaldose Šv. 
Kazimiero šventovėje ir susi
pažino su vietos parapijie
čiais. Kitomis dienomis lan
kė Lietuvių namus, “Nidos” 
spaustuvę, Lietuvių sodybą, 
“Lithuanian Library”, kurioje 
sutelkta daug knygų apie Lie
tuvą anglų ir lietuvių kalbo
mis. Ja naudojasi aukštųjų mo
kyklų studentai, ypač Londono 
universiteto slavistikos sky
riaus. Biblioteką globoja inž. 
R. Baublys.

Svečias J. V. Danys papasa
kojo apie renginius Vienoje, 
kur vyksta Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cija, ir apie vadinamų karo 
nusikaltėlių pajieškas Kana
doje. Dalyvavo Britanijos bal- 
tiečių tarybos posėdyje, kur 
kalbėjo apie Kanados baltie- 
čių ir kitų tautybių veiklą.

Baltiečių sąrašas
“Sunday Express” 1986 m. 

lapkričio 16 d.pirmame pus
lapyje išspausdino straipsnį, 
parengtą dviejų autorių — 
Chuck Ashman iš Los Angeles 
ir Andrew Anderson iš Lon
dono. Straipsnyje rašoma 
apie Britanijos vyriausybei 
įteiktą karo nusikaltėlių 17 
baltiečių sąrašą, kurį turi 
peržiūrėti parlamentinė visų 
trijų partijų atstovų komisi
ja. Tai esą daroma reikalau
jant rabinui Hier iš Wiesen- 
thalio centro: jeigu nieko ne
bus daroma, “mes viską ir vi
siems paskelbsime”. Darbie- 
čių partijos parlamento na
rys Greville lanner, Q.C., bu
vęs karo nusikaltimų tyrimo 
komisijos narys, Britų bend
ruomenės žydų tarybos pirmi
ninkas, norįs, kad viskas būtų 
ištirta ir kaltininkai perduo
ti teismui.

Minėtame straipsnyje taip 
pat rašoma, kad tame 17-kos 
baltiečių sąraše esąs ir va
das karinio lietuvių batalio
no, dalyvavusio žmonių žudy
nėse. Jis gyvenąs Edinburghe, 
kiti keturi bataliono nariai 
— Londone ir Nottinghame.

Sąraše, kurį gavo ir “Sun
day Express”, minimas latvių 
SS batalionas, ir vienas po
licijos viršininkas.

Laiške, įteiktame Britani
jos min. pirmininkei M. Tha
tcher, rabinas Hier esą rašo: 

REMKIME^ KANADOS UETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

“Ateities kartos turi žinoti, 
kad tautžudiniai nusikaltimai 
negali išnykti laiko tėkmėje”. 
Laiške primenama, kad iš 
225.000 Lietuvos žydų išliko 
tiktai 2000-3000, o iš 95.000 
Latvijos žydų — tiktai keli šim
tai. Britų vyriausybė iki šiol 
buvusi abejinga karo nusikal
tėlių pajieškoms, tikėdamasi, 
kad šis klausimas palengva 
bus užmirštas.

Kitas rabinas — Abraham 
Cooper iš Los Angeles Wie- 
senthalio centro tvirtina, 
esą Britanija nuo Nuernber- 
go teismo nesirūpino nacių 
karo nusikaltėlių jieškojimu. 
Net Claus Barbie, buvęs Pran
cūzijos Lijono gestapo vir
šininkas, dabar laukiantis 
teismo Prancūzijoje, pasiekė 
laisvės kraštus pokaryje per 
Britaniją.

Pasak “Sunday Express”, 
nacių karo nusikaltėlių me
džioklė pagyvės, nes Wiesen- 
thalio centras gavo daugybę 
naujų pavardžių iš tarptau
tinių emigracijos institucijų.

Straipsnio pabaigoje rašo
ma apie rabino Ephraim 
Oshry pareiškimą, esą Lietu
voje matė baisius žiaurumus. 
Pvz. vienu atveju buvo nukirs
ta rabino galva jo šeimos aki
vaizdoje, o po to nužudyti jo 
sūnus ir žmona. Žydai Lietu
voje buvę varomi iš namų su 
neapsakomu žiaurumu vokie
čių karių, talkinamų lietu
vių partizanų. Gatvės buvu
sios pilnos žydų lavonų.

“Sunday Express” 1986 m. 
lapkričio 28 d. išspausdino 
trumpesnį straipsnį, parašy
tą Andrew Andersono. Jame 
suminėti parlamentinės ko
misijos nario Greville lan
ner, Q.C., pareiškimai, kaip 
bus atliekami tyrimai bei ap
klausinėjimai ir kada bus skel
biamos pavardės.

Iš to straipsnio matyti, kad 
Wiesenthalio centras su sovie
tų KGB pagalba priverčia veik
ti ir kai kurių kraštų vyriau
sybes.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

op tome tristė 
1551 BloorSt. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais



4 psl. • Tėviškės žiburiai » 1987. I. 6 — Nr. 2 (1925)

® PAVERGTOJE TEVYffiJE
LIETUVOS MIŠKAI

Lietuvos žemės ūkio akade
mijos miškotvarkos katedros ve
dėjas prof. Vaidotas Antanai
tis savo rašiniu “Dėmės ant ža
liojo gamtos rūbo”, paskelbtu 
“Tiesos” 1986 m. lapkričio 24 d. 
laidoje, paliečia dabartines 
miškų problemas Vidurio ir Va
karų Europoje. Jau “Time” žur
nalas ten yra pastebėjęs apie 
1980 m. prasidėjusį miškų džiū
vimą, kuris 1983 m. V. Vokieti
joje apėmė 34,4% miškų, o 1985 
m. — 51,9%. Spėjama, kad pasto
vus atmosferos oro, dirvožemio 
bei gruntinio vandens teršimas 
mažina medžių atsparumą saus
roms, šalčiams, vėjovartoms, 
sniegolaužoms, ligoms, kenkė
jams. Svarbiausias masinio miš
kų žuvimo kaltininkas Europo
je yra pramoninis atmosferos oro 
teršimas, kurio neišvengė ir 
Lietuvos miškai. Prof. V. Anta
naitis “Tiesos” skaitytojams pa
sakoja. “1985 m. duomenimis, 
Lietuvoje yra nemažai hektarų 
pramonės akivaizdžiai pakenk
tų ir žuvusių medynų. Tačiau 
miškų, kuriuose įvyko morfolo
giniai augalų pakitimai ir regi
mai padaugėjo medžių sausuo
lių, yra dešimtys, o gal ir šimtai 
tūkstančių hektarų. Gaila, iki 
šiol detali respublikos miškų 
sanitarinės būklės apskaita ne
atlikta ...” Ekologinę Lietuvos 
miškų sistemą numatoma suor
ganizuoti 1986-90 m. Jai bus pa
naudota ekologinės programos 
grandis, kurioje bendras visų 
sekėjų pastangas koordinuos 
mokslo ir gamybos susivieniji
mas “Ekologija”.

PIRMOSIOS DĖMĖS
Prof. V. Antanaičio praneši

mu, Lietuvos miškai daugiausia 
yra nukentėję prie Jonavos 
“Azoto” gamyklos. Ten jau 1974 
m. žuvo 1,5 ha spygliuočių me
dynų, o dabar jie užima 729 ha 
plotą. Didžiausia atmosferos 
teršėja Lietuvoje yra elektros 
jėgainė Elektrėnuose. Pro savo 
dūmtraukius ji išleidžia maž
daug trečdalį visų Lietuvos oro 
teršalų. Eletrėnų jėgainės ter
šalų kiekis 5-6 kartus didesnis 
už Jonavos “Azoto”, bet miškai 
prie Elektrėnų mažiau nukentė
ję. Mat oro teršalus po didelę 
teritoriją plačiai išsklaido 300 
metrų aukščio dūmtraukiai. Yra 
džiūstančių medynų, nuo Elek
trėnų nutolusių 50-60 kilomet
rų. Pavojus miškams nepašali
namas, tik išsklaidomas dides
niame plote. Bus stengiamasi 
Elektrėnų jėgainės 1984 m. oran 
išleistą sieros anhidrido kiekį 
iki 2000 m. sumažinti trigubai 
nauja gamybos technologija, 
efektyviais valymo įrenginiais. 
Tokių priemonių oro taršai su
mažinti turės imtis ir kitos di
delės bei mažesnės įmonės Lie
tuvoje.

IŠVADOS ATEIČIAI
Savo rašinį prof. V. Antanai

tis baigia Lietuvos miškų atei
čiai skirtomis pastabomis: “Ap
saugoti miškus stengiasi ir miš
kininkai. Bene svarbiausia — au
ginti oro teršimui atsparias me
džių rūšis. Lapuočiai atspares
ni už spygliuočius. Bet be spyg
liuočių irgi neišsiversime, tuo 
labiau, kad jų atsparumas taip 

“AUDRA" TRAVEL
CORPORA TION

Naujais 1987 metais
kviečia keliauti kartu

į Lietuvą (Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys), 

įItaliją (Roma - krikščionybės sukakties 

minėjimo metu),

į Australiją, į visą platųjį pasaulį, 
naudojantis mūsų lietuviško-kanadiško biuro paslaugomis.

Specializuoįamės:
• Grupinėse ir individualiose kelionėse i Lietuvą 

bei kitas šalis
• Kelionėse į geriausias pasaulio sanatorijas, sveikatos 

klubus, gydyklas (įskaitant Lietuvą)
■ Komercinėse kelionėse į Sovietų Sąjungą
■ Tvarkome iškvietimų dokumentus. Nuperkama dovanas 

bei automobilius giminėms Lietuvoje. Tarpininkaujame 
tvarkant palikimus į Sovietų Sąjungą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

pat nevienodas. Lietuvoje papli
tusios pušys ir eglės oro terši
mui yra neatsparios. Tačiau gana 
atsparūs įvairūs maumedžiai. 
Iš lapuočių atsparumu pasižymi 
ąžuolai. Lietuva kadaise garsė
jo ąžuolynais. Ir dabar jie ga
lėtų ošti, bet miškininkų pastan
gos auginti ąžuolynus eina nie
kais dėl nesubalansuoto žvėrių 
skaičiaus miškuose. Tiesos var
dan reikia pasakyti, kad nuo 
žvėrių kenčia ir kitų medžių 
želdiniai - daugiausia pušys, 
eglės. Vadinasi, spygliuočių 
Lietuvoje labiausiai mažėja dėl 
oro užterštumo ir žvėrių, kurių 
reikia mažiau. Juk kai kurių 
respublikos rajonų miškininkai 
veisti pušynus atsisako kaip 
beprasmiško darbo”.

SAUSUOLIAI MIŠKUOSE
Miškų ūkio ir miško pramonės 

skyriaus viršininkas Jonas Šat- 
kus “Valstiečių laikraščio” 1986 
m. 105 nr. skundžiasi dėl užterš
to oro Lietuvos miškuose gausė
jančiais sausuoliais. Dalis jų 
lieka laiku neiškirsta, nes trūks
ta darbo jėgos, mažėja malkų pa
klausa. Anksčiau medžiai būda
vo pjaunami dvirankiais pjūk
lais, mediena ištraukiama ark
liais, privažiavus prie kiekvie
no medžio. Miškuose tada būda
vo pakankamai darbo jėgos. Bet 
kokios medienos, net žabų pa
klausa viršydavo pasiūlą. Tada 
pavienius sausuolius buvo ga
lima iškirsti netgi atokiuose 
miško kampeliuose. Dabar miš
kas kertamas mechanizuotai, 
pavieniams sausuoliams nelie
ka laiko. Mediena traukiama 
traktoriais. Privažiuoti prie 
kiekvieno medžio nepažeidus 
pomiškio ir jaunuolyno neleng
va, o traukti su arkliais nėra 
kam. Anksčiau labai daug mal
kų, kirvamalkių, žabų sunaudo
davo kaimų gyventojai. Dabar 
šią kuro rūšį kaimuose ir netgi 
pamiškių vienkiemiuose išstū
mė dujos, skystas kuras, akmens 
anglis.

saulės ąžuolynas
Pasitikėjimo Lietuvos miš

kais bei jų ateitimi neprarado 
pernai savo miesto ir Saulės mū
šio 750 metų sukaktį minėję 
šiauliečiai. Istorijos šaltiniai 
liudija, kad tas Lietuvai svarbus 
mūšis įvyko į šiaurę nuo Meškui
čių. Sukakties proga ten paso
dintas busimasis 12 haktarų 
Saulės ąžuolynas. Parko cent
re augs ąžuoliukas, išdygęs iš 
seniausio Lietuvos ąžuolo gilės 
Stelmužėje. Aplink jį — ąžuo
liukai iš gilių ąžuolo, kuris 
puošia Lietuvos miškininkų tė
vu laikomo prof. Povilo Matu
lionio kapą netoli Šiaulių. Nuo 
būsimo Saulės ąžuolyno cent
ro, it saulės spinduliai, į visas 
puses tęsiasi lygios ąžuoliukų 
gretos.

DEVYNSESĖ MORKA
Tauragietis Petras Jurgaitis, 

1986 m. pavasarį nusipirkęs mor
kų sėklų, jas pasėjo savo uošvės 
darže Šilalės rajono Paupio 
kaime. Rudenį jis išrovė devy
nias iš vieno kamieno išaugu
sias morkas. Devynsesė gražuo
lė svėrė kilogramą ir 400 gramų.

V. Kst.

Australijos lietuvių dainininkių trijulės “Svajonės” koncerto proga Ha
miltone priima aukas pasaulio lietuvių jaunimo kongresui LIUDA STUN- 
GEVIČIENĖ ir REGINA PAKALNIŠKIENĖ

Delhi, Ontario
APYLINKĖS LIETUVĖS MO

TERYS, iš dalies talkinamos pa
rapijos komiteto, 1986 m. spalio 
26, sekmadienį, suruošė metinį 
parengimą-pietus parapijos nau
dai. Jis buvo labai gausus daly
viais ir vispusiškai pasisekęs. 
Parapijos iždą papildė tūkstan
tine dolerių.

I. Lukošienė padarė pranešimą 
apie šeštadieninės mokyklos veik
lą. Yra per 30 mokinių ir trys mo
kytojos - D. Grajauskaitė ir L. Lu- 
kavičiūtė iš Hamiltono ir M. Obe- 
lienytė iš Leightfieldo. Sunku 
gauti mokyklai patalpas, todėl 
dabar prisiglaudę savos parapi
jos salėje. Ūkinėm mokyklos pro
blemom energinai rūpinasi K. 
Stonkus.

B. Vytienė kalbėjo bendruo
meniniais apylinkės reikalais 
ir, pasidžiaugusi gražiai veikian
čia mokykla, pažadėjo jai visa- 
keriopą paramą. Šalia gardžių 
pietų, buvom ir dvasiškai susti
printi paskaita, kurią skaitė A. 
Orvidas, atvykęs iš Ošavos. Jis 
kalbėjo apie Kanados valdžios 
teikiamą visakeriopą globą sene
liams. Tai labai tiko baltagalvių 
auditorijai. Pasipylė daugybė 
klausimų. Gausiais plojimais bu
vo išreikšta dalyvių padėka svečiui.

LK MOTERŲ DRAUGIJOS VIE
TOS SKYRIAUS visuotinis susi
rinkimas įvyko 1986 m. lapkričio 
26 d. Sudarius prezidiumą ir per
skaičius protokolą, B. Vytienė iš 
periodinės spaudos paskaitė mo
mentui labai tinkamą straipsnį J. 
Jankaus: “Sąmoningo tikėjimo me
tai”. Susirinkimas labai šiltai jį 
priėmė. Toliau buvo detaliau ap
svarstyti veiklos klausimai. Kepi
nių ir rankdarbių išpardavimas 
įvyko 1986 m. gruodžio 6 d., Mari
jos šventė - gruodžio 7 d. Susirin
kimas baigtas malda už tėvynę.

TILLSONBURGO TOWN CENT
RE įvyko kepinių ir rankdarbių 
išpardavimas, kuriuo lietuvės pa
sirodė tarp kitų tautybių ir papil
dė tuštėjantį savo iždą. Prie to la
bai aktyviai prisidėjo beveik vi
sos apylinkės moterys. Ačiū joms. 
Padaryta pelno $561. To renginio 
eiga rūpinosi E. Rugienienė.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAU
GIJOS GLOBĖJOS Marijos šventė 
įvyko 1986 m. gruodžio 7 d. tuoj 
po Sumos parapijos salėje. Pamal
dos buvo laikomos už mirusias 
draugijos nares ir už neseniai mi
rusį, buvusį draugijos dvasios va
dą a.a. kun. dr. J. Gutauską. 

Po jų visi rinkosi į parapijos 
salę, kur laukė kat. moterų pa
ruošti užkandžiai. Visi džiaugė
si šeštad. mokyklos mokinių gra
žiai papuošta sale, kur jie buvo 
numatę suruošti ir Kalėdų eglu
tę. Klebonui palaiminus, visi pa
sistiprino skaniai paruoštom vai
šėm. Apie Mariją gražiai ir įtiki
nančiai kalbėjo B. Orvidas iš Ha
miltono. Paskaitininkui labai dė
kojo ne tik kat. moterys, bet ir 
visi dalyviai. S. Steigvilienė skai
tė porą eilėraščių nežinomo auto
riaus iš Lietuvos, kurie buvo skir
ti Marijos garbei. M. Stankaitie- 
nė atliko keletą dainų kanklėmis. 
Minėjimas baigtas kanklėmis ir 
visiem dalyviam giedant “Mariją 
mylėti nūn trokšta širdis”.

Po minėjimo visi skubėjo į vie
tos muziejų, kur kelių tautybių 
jaunimas, jų tarpe ir mūsų šešt. 
mokykla pagiedojo kalėdinių gies
mių. Minėjimo pelnas - $300 pa
skirtas parapijos salės šildymui.

KLK moterų draugijos 
Delhi sk. valdyba

A. a. MARIJA SVILIENĖ, 102 
metų amžiaus, mirė 1986 m. gruo
džio 14 d. Jos atminimui tautiečiai 
aukojo “Tėviškės žiburiams” ir 
fondams.

“Tėviškės žiburiams”: $20 - P. 
Janulis, D. Cvirka; $10 - E. Raso-

kienė, E. Rimkus, M. Obelienius, A. 
Lapenas, V. Miceika, P. Pekarskas; 
$5 - V. Galeckas, E. Vyšniauskie
nė; iš viso-$110.

Kanados lietuvių fondui: $20 - 
P. Augaitis, Z. Sakalas, M. D. Joni
kas; $10 - K. Ratavičius, P. Šid
lauskas; iš viso - $80.

Tautos fondui: $100 - J. Gied
raitis; $30 - A. Aleliūnienė; $20 - 
G. Rugienius, J. Strodomskis, M. 
Povilaitienė, P. Kanopa; $10 - K. 
Ratavičius, D. M. Norkai, J. Jurė
nas, V. Zadurskis, J. Tarvydas, B. 
Čeika, A. Klemkienė, J. Vitas; $5 - 
V. Jakubickienė; iš viso-$295.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame- 
Tautos fondo atstovybė 

Tillsonburge

London, Ontario
MIRĖ E. CICĖNAS. 1986 m. gruo

džio 18 d. mirė Edmundas Cicė
nas, eidamas 77 metus. Liko jo 
žmona Linda ir brolis Jeronimas 
Čikagoje. Velionis buvo kilęs iš 
susipratusių lietuvių giminės 
Lietuvoje. Vienas brolių ten žu
vęs, keletas kitų giminių, įskai
tant ir jauną kunigą, ten dar tebe
gyvena. Laidotuvių apeigas atliko 
Šiluvos Marijos parapijos klebo
nas kun. I. Mikalauskas, OFM. Ve
lionis palaidotas gruodžio 20 d. 
Šv. Petro katalikų kapinėse.

Mielas Edmundai, ilsėkis ramy
bėje svetingos Kanados žemėje ... 
Tau nebuvo lemta sugrįžti į išsva
jotą nepriklausomą Lietuvą.

ĮSPŪDINGOS kalėdų pamal
dos. Šiluvos Marijos parapijos 
klebeonas kun. Ignas Mikalaus
kas, OFM, visada stengiasi, kad 
mūsų šventės praeitų kuo gra
žiau, kuo iškilmingiau. Ir šios 
šventės nebuvo išimtis - Kalėdų 
pamaldos su koncertu buvo vienos 
iš įspūdingiausių. Prieš vidur
nakčio Bernelių Mišias įvyko ka
lėdinių giesmių ir religinės mu
zikos koncertas, atliktas muz. Ri
tos Vilienės vadovaujamo “Paš
vaistės” choro ir muz. Reginos 
Bankienės smuiko solo, Vilienei 
akompanuojant. Koncertas pada
rė labai gerą įspūdį. Tai buvo 
vienas iš geriausių “Pašvaistės” 
pasirodymų! Mažoji Londono apy
linkė didžiuojasi, turėdama to
kį chorą. Didžiųjų apylinkių lie
tuviai gali pasakyti, kad jie turi 
dar geresnių chorų, tačiau nepa
mirština pagrindinė tiesa: didžio
sioms apylinkėms tas pats darbas 
yra keleriopai lengvesnis, kai 
tuo tarpu mažosioms - jis yra ne-

(Nukelta (8-tą psl.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T V 4 » 
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................... 5%
santaupas........................5.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................5.25%
term, indėlius 1 m...........8.50%
term, indėlius 3 m...........9.25%
reg. pensijųtondo.........7.25%
90 dienų Indėlius...........7.50%
(minimum $5-000)
Reg. pensijų 1 m.............8.25%

Sudbury, Ontario
A. a. POVILAS JUŠKA, 87 m. 

amžiaus, mirė 1986 m. gruodžio 10 
d. “Memorial” ligoninėje. Iš Jack- 
son & Bernard laidotuvių namų 
buvo atvežtas į Christ the King 
šventovę. Po kun. O’Connor atna
šautų Mišių ir iškilmingų pamal
dų kūnas sudegintas Park Lawn 
krematoriume. Velionis buvo vie
nišas. Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Šleinys ir Michael Kruk. Lietu
voje yra likusios jo 3 seserys.

AUDRA IR FERNANDAS AL
BRECHTAI 1986 m. lapkričio 29 
d. atšventė 25 metų vedybinę su
kaktį. Pobūvį surengė B. J. Slan
kai, padedant sukaktuvininkų šei
mos nariams, giminėms ir artimie
siems, dalyvaujant Sudburio lietu
viams ir svečiams. Svečių dalyva
vo iš Toronto, Londono, Ont, Sault 
Ste. Marie ir JAV. Buvo bendra 
dalyvių suneštinė vakarienė, su
kaktuvininkams įteiktos vertin
gos dovanos, pareikšta daug svei
kinimų ir linkėjimų.

Sukaktuvininkų ketvirtadalis 
šimtmečio praleistas akmenuota
me Sudburyje, sukurta graži lie
tuviška šeima, daug laiko aukota 
tautinei lietuvių veiklai bei or
ganizacijoms. Fernandas per tą 
laiką INCO darbovietėje pasiekė 
aukštas ir atsakingas pareigas, 
kaip geras pareigingas tarnauto
jas buvo ir yra darbininkų verti
namas bei gerbiamas. Kaip gabus 
medžio skulptūros menininkas, 
savo darbais gerai žinomas Sud
burio ir kitų vietovių lietuviams, 
taip pat ir kanadiečiams. Audra 
vadovauja lietuvių klubui “Gele
žinis vilkas”, veikli kitose orga
nizacijose. J. Kručas

AUKOS TAUTOS FONDUI: $200 
- P. Petrėnas; $100 - P. Venskus, A. 
Braškys; $55 - K. Ramonas; $35 - A. 
Rukšys, L. Kulnys; $25 - dr. L. A. 
Rudis; $20 - J. Paulaitis, J. Stan
kus; $15 - J. Petrėnas, L. Baltu
tis, V. Juška, J. Pranskus, A. Staš
kevičius, P. Mazaitis, V. Kriauče- 
liūnas, P. Gustas, P. Liutkus, K. 
Šviežikas; $10-J. Kručas, E. Bari- 
saitė, D. Niekus, J. Raškevičienė, 
J. Šleinius; $5 - F. Albrechtas, 
V. Bružas, J. Staškus, V. Deveikis, 
A. Barkauskas, A. Valaitis, J. Va
liukas, A. Zlatkus, A. Milčius, K. 
Jonikas, V. Stepšys, K. Poderis, J. 
Bataitis; $2 - J. Cibulskis, I. Ra
gauskas. Aukos persiųstos Tautos 
fondo atstovybei. Aukojusiems lie
tuviškas ačiū.

KLB Sudburio apylinkės
valdyba

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 1 
Telefonas: (705) 673-9595 į

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus T

(Esu "Union Gas” 
atstovas) eg

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas........12%

Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $25.000.

G LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Klivlande jau Įpusėtas klebo
no kun. G. Kijausko, SJ, vadovau
jamos Dievo Motinos šventovės 
atnaujinimas. Atnaujintasis pa
statas bus pavadintas Lietuvos 
Madonų šventove. Numatytose 
vietose jau išstatytos keturios 
Lietuvos Madonos, dabar lau
kiančios oficialaus atidengimo. 
Skulptorius Ramojus Mozoliaus- 
kas ruošia Kryžių kalno skulp
tūrą altoriui, kuria Rūpintojė
lio, šventųjų - Kazimiero, Pran
ciškaus ir Juozapo statulas. 
Šventovės atnaujinimo planų 
paruošimu bei jų vykdymu rū
pinasi architektas Eduardas 
Kersnauskas ir inž. Vacys Valys.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio JAV Vidurinių va
karų valdyba, vadovaujama 
pirm. Vinco Žiobrio, 68-tąsias 
Tilžės akto metines paminėjo 
1986 m. lapkričio 16 d. Čikagos 
šaulių namuose. Tą aktą Mažo
sios Lietuvos taryba Tilžėje pa
sirašė 1918 m. lapkričio 30 d., 
oficialiai pareikšdama mažlie- 
tuvių norą prisijungti prie lais
vę atgaunančios nepriklauso
mos Lietuvos. Aktas pilnai nebu
vo įgyvendintas, išskyrus suki
limu atliktą Klaipėdos krašto 
prijungimą, nors ir jį prieš II 
D. karą vėl pasiglemžė nacių Vo
kietija. Aktą pasirašiusios Ma
žosios Lietuvos tarybos nariai 
gerokai nukentėjo nuo nacių 
keršto. Tylos minute pagerbti 
Tilžės akto signatarai, mirusie
ji Mažosios Lietuvos veikėjai, 
ypač neseniai amžinybėn iške
liavęs vysk. Ansas Trakis ir To
ronte mirusi Elzė Jankutė. Til
žės aktą perskaitė Apolinaras 
Bagdonas. Paskaitą “Lietuvos 
valstybingumo samprata ir Ma
žoji Lietuva” skaitė neseniai 
iš okupuotos Lietuvos pasitrau
kęs dr. Kazys Ėringis, atskleis
damas sovietų Raudonosios ar
mijos ten negailestingai vykdy
tą gyventojų persekiojimą, jų 
turto naikinimą. Prūsų žemei 
skirtą eilėraštį skaitė Apolina
ras Bagdonas, tris dainas pa
dainavo sol. Aldona Buntinaitė.

Antrąją ekonominę konferen
ciją Floridos Marco saloje 1986 
m. lapkričio 8-9 d.d. surengė Vy
tauto Vebeliūno vadovaujama 
bankinė “Lito” bendrovė. Daly
vių šįkart buvo susilaukta dvi
gubai daugiau negu pirmojoje 
konferencijoje. Į kalbėtojų ir 
paskaitininkų eiles buvo įri- 
kiuoti: Lietuvos garbės konsu
las V. Kleiza, JAV lietuvių fon
do tarybos pirm. P. Kilius, PLB 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas prof. dr. T. Remeikis, “Pa
saulio lietuvio” red. Br. Nainys, 
prof. dr. E. Vaišnienė, Br. Auš
rotas, verslo bei technikos spe
cialistai — V. Vebeliūnas, dr. J. 
Ulėnas, dr. J. Maldutis, dr. R. 
Vaičaitis, architektas A. Kere
lis ir kt. Pagrindinis dalyvių 
dėmesys buvo nukrypęs į Pasau
lio lietuvių kultūros centrą Le- 
monte. Architektūrinius jo pla
nus yra paruošęs A. Kerelis. 
Projektas įspūdingas ir didelis 
— tokio masto projektų lietu
viai Amerikoje nėra turėję, ypač 
taip arti Čikagos, kuri laikoma 
išeivijos lietuvių sostine. Iš 
advokato R. Domanskio praneši
mo paaiškėjo, kad pagrindine 
kliūtimi projektui įgyvendin
ti yra vieno Lemonto savivaldy
bės nario užsispyrimas šioje 
vietovėje išsaugoti ramų gyve
nimą, jon neįsileisti “svetim
šalių”, nors lietuviai yra pilna
teisiai JAV piliečiai. 1987 m. 
balandžio mėnesį įvyks Lemonto 
savivaldybės narių rinkimai. 
Tikimasi, kad rinkimus pralai
mės lietuvių projekto priešas bei 
jo šalininkai. Tada bus gauti vi
si reikalingi leidimai pradėti 
projekto įgyvendinimui. Didžio
ji miestelio gyventojų dalis pri
taria Pasaulio lietuvių kultūros 
centrui Lemonte. Ekonominės 
konferencijos metu savo vado
vų bei tarnautojų suvažiavimą 
turėjo kredito unija “Kasa”, 
skyrius turintis Niujorke, Či
kagoje, Detroite, Waterburyje 
ir St. Petersburg Beach, Flo
ridoje.

Argentina
Katalikių moterų Birutės drau

gija savo namuose Adrogue 
mieste prie Buenos Aires 1986 
m. lapkričio 30 d. paminėjo sa
vo veiklos 55 metų sukaktį. Drau
gija buvo įsteigta 1931 m. kun. J. 
Janilionio globoje. Draugijos 
labai reikėjo su antrąja lietuvių 
ateivių banga Argentinon 1925- 
30 m. atvykusiom lietuvaitėm 
gelbėti nuo išnaudojimo, siekti 
tarpusavio paramos. Pirmąją 
birutiečių valdybą sudarė: J. 
Zubkevičiūtė, Z. Juškevičiūtė, 
S. Pakštaitienė, G. Bražėnaitė 
ir O. Miliauskienė. Birutietės 
pradėjo rengti bendras Kūčias, 
Motinos dienos minėjimus, pra

džioje tiem renginiam nuomoda- 
mos sales, kurias užpildydavo 
gausūs dalyviai. Jos taipgi dar
bu ir aukomis yra prisidėjusios 
prie lietuviškos Aušros Vartų 
parapijos įsteigimo Avelanedo- 
je, Buenos Aires priemiestyje. 
Pasibaigus II D. karui, birutie
čių sudarytas komitetas rūpino
si V. Vokietijos stovyklose atsi
dūrusiais lietuviais, padėdavo 
įsikurti Argentinon atvykusioms 
šeimoms su mažais vaikais. Biru
tietės, rūpindamosios senaisiais 
lietuviais, Adrogue mieste nu
pirko sklypą su senu mediniu 
namu. Kai namas buvo sutvarky
tas, tą savo pirkinį birutietės 
perdavė Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybai, 
kuri ten įsteigė ir dabar tebe
veikiantį Senelių židinį lietu
viams.
Australija

Pirmoji lietuvių kredito drau
gija Australijoje yra “Talka”, j 
įsteigta Melburne 1961 m. Jos 
įsteigimu rūpinosi a.a. Liudas 
Barkus su kitais iniciatoriais. 
“Talkos” 25 metų sukaktis pami
nėta 1986 m. rugsėjo 20 d. narių 
susirinkime Melburno lietuvių 
namuose. “Talkos” narių skai
čius dabar yra peržengęs tūks
tantį, o kapitalas - $5 milijo
nus. “Talkos” veiklą gerokai 
sustiprino įsteigti skyriai Ade
laidėje ir Sydnėjuje. Adelaidiš- 
kis skyrius jau yra atšventęs 
savo veiklos dešimtmetį. Sydnė- 
jaus skyrius dabar apgailestau
ja vėlesnį įsteigimą, nes daug 
jaunų lietuvių bankiniuose rei
kaluose įsijungė į australiškas 
institucijas, kai tuo tarpu ki
tuose “Talkos” skyriuose dabar 
yra daug lietuvių jaunimo atsto
vų. Valdžios nuostatai, pasie
kus penkių milijonų dolerių ka
pitalą, leidžia duoti nekilnoja
mo turto paskolas iki $50.000. 
1986 m. “Talka” susilaukė rekor- | 
dinio pelno - $115.343. Kultūri
niams lietuvių reikalams val
džios potvarkiai leidžia skirti 
tik 10% gauto pelno. Tad pernai 
$2.000 lietuvių reikalams pa
skirstė Adelaidės skyrius, $3.000
- Sydnėjaus skyrius. Geelongo 
lietuviai savo veiklai gavo $400. 
“Talkos” Melburno skyrius pa
skyrė: Dainos sambūriui -$1.000, 
pasaulio jaunimo kongreso ruo
šai - $700 (anksčiau “Talka” jau 
yra paskyrusi $2.200), sporto 
klubui “'Varpas” - $500, biblio
tekai - $500, VaSario 16 gimnazi
jai per ALB Melburno aylinkės 
valdybą - $500, skautų “Džiugo" 
tuntui - $500, tautinių šokių 
grupėms - $400, spaudos prenu
meratoms - $534, Australijos lie
tuvių informacijos biurui - $500. 
Abu Australijos lietuvių savait
raščiai remiami reguliariais skel
bimais, apmokamais iš einamų
jų išlaidų. Jau aštuonerius me
tus “Talkai” vadovauja ta pati 
valdyba: pirm. Povilas Baltutis, 
sekretorius Viva Alekna, nariai
- Juozas Balbata, Arnis Muce- 
niekas ir Algirdas Šimkus.

Italija
Naujuosius mokslo metus Šv. 

Kazimiero lietuvių kolegija 
pradėjo 1986 m. spalio 18 d. iš
kilmingomis Mišiomis su “Veni, 
Creator” ir susipažinimo vaka
ru. Studentus pasveikino ir su 
bendros tvarkos nuostatais su
pažindino kolegijos rektorius 
prel. Algimantas Bartkus. Šv. 
Kazimiero kolegija šiais mokslo 
metais turi 20 studentų, kurių 
didžioji dalis yra nelietuviai. 
Į kalėdinį kolegijos vadovybės 
lietuvišką sveikinimą įjungti 
tik penki lietuviai studentai: 
Paulius Mališka, Robertas Ra
kauskas, Zigmas Skučas, kun. 
Petras Čemėška ir kun. Edmun
das Putrimas. Pasitarti Lietu
vos krikščionybės sukakties mi
nėjimo reikalais Romoje ir kole
gijoje prieš Kalėdas lankėsi 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir Jonas 
Kavaliūnas. Gruodžio 24 d. kole
gijoje buvo surengtos bendros 
Kūčios. Bernelių Mišiose prisi
minti gyvieji ir mirusieji kole
gijos geradariai.

Prancūzija
PLB tarybos ir garbės teismo 

nariai renkami kas šešeri me
tai. PLB valdybos posėdyje 1986 
m. rugsėjo 26 d. buvo nutarta se
kančius rinkimus koresponden- 
ciniu būdu surengti š. m. kovo 
10 d. Posėdyje patvirtintos rin
kimų taisyklės, sudaryta komisi
ja, kurion įsijungė prof. Geor
ges Matore, Eglė Klimaitė-Fou- 
rier-Ruelle ir Rima Puniškai- 
tė. Rinkimų reikalams bus skir
tas Paryžiaus Lietuvių susirin
kimas po lietuviškų pamaldų š. 
m. sausio 11 d. Bendrų pietų me
tu pranešimus apie savo veiklą 
padarys PLB valdyba, bus pri
imami kandidatai į naujos tary
bos ir garbės teismo rinkimus. 
Paryžiaus lietuviai Vasario 16 
minėjimą rengs vasario 8 d., šv. 
Kazimiero šventę - kovo 7 d.

r



Šis žemėlapis, vaizduojantis Lenkiją ir Lietuvą XV š., yra paimtas iš leidinio “Historia Polski do roku 1795”, pa
rašyto H. Samsonowicz. Lietuvos valstybė Jogailos - Kazimiero laikais (1386 m.) pažymėta balta spalva, Lenkijos 
-tamsiai pilka spalva. Anuo metu Lietuvos valstybės teritorija tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros

Lietuvos krikštas naujų istorinių šaltinių šviesoje

Lenkų istorikas apie Jogaila^
STEPAS VARANKA

Pirmasis lenkų istorikas
Lenkijos istoriją “Historiae 

Polonicae” lotynų kalba Dlugo
šas rašė 25 metus. Jis ją baigė 
sirgdamas, turėdamas 65 me
tus. Vėliau ji buvo išversta 
į lenkų kalbą. Ja, kaip šalti
niu, naudojosi ne tik lenkų, 
bet ir lietuvių istorikai.

J. Dlugošas, baigdamas sa
vo istoriją, pažymėjo, jog ne 
viskas, kas joje parašyta, yra 
pagrįsta faktais. Daug aprašy
tų įvykių buvo girdėti iš kitų 
lūpų. Pats pažymėjo kad tai 
nesanti Evangelija ir pridėjo 
pastabą: “Prašau kiekvieną, 
kuris skaitys šią knygą, už 
mane sukalbėti vieną ‘Tėve 
rnųsų’ ir ‘Sveiku ^ąrįja”l);!l.,, 
.Iš,,paliktų,piugošo raštų pa
aiškėjo, kad"jis nemėgo pago
nies Jogailos, jo dinastijos 
ir Vytauto. Jo parašytoje len
kų istorijoje, kur minimi įvy
kiai, liečią Lietuvą ir jos val
dovus, nepasižymi tikslumu.

Istoriko biografija
Jono Dlugošo tėvas (irgi Jo

nas) iš dviejų žmonų susilau
kė 14 sūnų ir kelių dukterų. 
Būsimas istorikas gimė 1415 m. 
Brzežnicos pilyje prie Ra- 
domsko.

Tėvas buvo smulkus šlėkta. 
Žalgirio mūšio metu paėmė į 
nelaisvę du kryžiuočių karius, 
kurių nemėgo kunigaikštis Vy
tautas. Už šį žygį jis buvo pa
keltas į “burgrabia” — Brzež
nicos pilies vyresniuoju.

Jonelis mokslą pradėjo, bū
damas 6 metų amžiaus. Mokėsi 
Novokoršynsko parapijos mo
kykloje. 1428 m., turėdamas 
13 metų amžiaus, buvo priim
tas į Krokuvos universitetą. 
Ten išmoko lotynų kalbą. Nė
ra tiksliai nustatyta, kodėl 
po trejų metų nutraukė studi
jas. Būdamas 16 m. amžiaus 
1431 m. buvo pakviestas į vys
kupo įstaigą tarnybon. 1436 
m. įšventintas kunigu. Vėliau 
tapo vyskupo Olesnickio asme
niniu sekretorium. Vyskupas 
tuo laiku jau buvo žinomas 
kaipo veiklus politikas. Jis 
siekė Lietuvą įjungti į Lenki
jos valstybę. Buvo karštas ša
lininkas, nuomonės, kad vals
tybės reikalus tvarkytų dva- 
siškija. Vadovavo didikų ir 
dvasiškių grupei, kuri norėjo 
pašalinti Vytauto įtaką kara
liui Jogailai. Po Vytauto mir
ties Olesnickis tapo svarbiau
siu Jogailos patarėju.
Jogaila dažnai panaudoda

vo Dlugošą kaip tarpininką 
derybose su kryžiuočiais. Vys- 
kupui-kardinolui mirus 1455 
m., Dlugošas tapo jo testamen
to vykdytoju. Būdamas gyvas, 
vyskupas pavesdavo jam įvai
rias svarbias pareigas. Dažnai 
vykdavo į Romą, Prahą, Flo
renciją, Vieną, Jeruzalę ir į 
kitus didmiesčius.

Jogailos charakteristika
Dlugošas savo istorijoje 

sako norįs aprašyti ateinan- 
čiom kartom karalių Vladislo
vą (Jogailos krikšto vardas), 
kad jos žinotų jo kilmę, gy
venimą, būdą, veiksmus ir iš
vaizdą.

Jogaila buvo Lietuvos kuni
gaikščio Algirdo ir Marijos — 
Tvėrės kunigaikščio dukters 
ortodoksų tikybos sūnus. At
rodo, kad Dlugošas sumaišė 
Mariją su Julijona.

Pasak Dlugošo, Jogailos se
nelis Gediminas turėjo daug 
sūnų, bet Algirdą labiausiai 
mylėjo. Prieš mirdamas, Algir
dą padarė didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Vėliau, po įvai
rių intrigų, Jogaila esą tapo 
Lietuvos valdytoju.

Po krikšto Jogaila vedė jau
nutę Lenkijos karalaitę Jadvy
gą, Vengrijos karaliaus Liud
viko dukterį. Po Jadvygos mir
ties turėjo dar tris žmonas — 
Oną, Elzbietą ir Sofiją. Dlu
gošo tvirtinimu, nė vienos jų 
.(ikrai nemylėjo. Nuo vaikystės 
laikų rn-karštas medžiotojas. ■

Jogaila buvo vidutinio ūgio, 
pailgo išdžiūvusio veido, smai
laus smakro. Turėjo mažą, pail
gą, beveik pliką galvą. Mažos 
juodos akys, nuolatos judan
čios. Didelės ausys, žemo tono 
balsas. Kalbėjo greitai. Turė
jo liekną ir grakščią figūrą. 
Labai ištvermingas, atsparus 
šalčiams ir karščiams, nebi
jantis nepalankaus klimato. 
Kuklus elgesyje ir aprangoje. 
Mėgo ilgai miegoti iki vidu
dienio. Retai lankydavo pa
maldas. Karo žygiuose tingus. 
Visus karo žygio rūpesčius 
palikdavo kitiems. Maudyda
vosi šiltame vandenyje kas 
antrą dieną. Žiauriai nebaus
davo net tokių, kurie buvo la
bai nusikaltę. Buvo nepapras
tai geras ir švelnus nugalė
tiems. Medžioklės reikaluose 
buvo nenuolaidus. Pasižymėjo 
dosnumu.

Jogaila neleisdavo palies
ti jo drabužių, lovos, žirgo, bal
no ir kitų asmeninių jo daiktų. 
Mėgdavo daug valgyti. Kasdie
niniai jo pietūs būdavo iš 30, 
40 ir 50 patiekalų. Švenčių die
nomis su svečiais suvalgydavo 
iki 100 patiekalų. Pavalgęs 
miegodavo kaip negyvas. Ne
mėgdavo išviršinių papuošalų. 
Nuskustus barzdos plaukus 
dėdavo tarp pirštų, vėliau su 
vandeniu juos plaudavo. Iš
eidamas iš savo rūmų, tris kar
tus apsisukdavo, mesdamas 
šiaudelius. Tą paprotį jis iš
moko iš savo motinos. Kodėl 
jis tai darė, niekam nepaaiš
kino. Dažnai sakydavo: neap
galvotas žodis išlekia žvirb
liu, o grįžta jaučiu. Daug 
laiko praleisdavo medžioklė
se.

Taip žymus lenkų istorikas 
Dlugošas rašė apie savo kara
lių. Kiti lenkų rašytojai dar 
prideda: žiaurus barbaras, 
dvokiantis lietuvis pagonis, 
dažnai miegantis su kaili
niais . ..

Lietuvos krikštytojas
Pasak Dlugošo, Jogaila, vyk

dydamas susitarimą su Lenki
ja ir Jadvyga, pasižadėjo pri
imti krikštą ir krikštyti Lie
tuvą.

Po karūnacijos Jogaila, kai
po Lenkijos karalius, pasi
ėmęs Gniezno arkivyskupą 
Bodzantą, didelį būrį dvasiš
kių, įvairių didikų ir jaunu

tę savo žmoną Jadvygą, išvy
ko į savo tėvynę.

Atvykęs į Lietuvą Pelenų 
dieną, sukvietė suėjimą Vil
niuje. Su būriu lenkų kunigų 
keletą dienų krikštijo pago
nis, naikindami jų dievus ir 
šventą mišką. Kad priviliotų 
daugiau pagonių, dalino lini
nius marškinius.

Nesuprasdami atvykusių iš 
Lenkijos krikštytojų kalbos, 
pagonys mielai klausėsi Jogai
los, kuris mokėjo to krašto 
kalbą ir aiškino krikščiony
bės tiesas. Krikštas buvo at
liekamas grupėmis. Kiekviena 
grupė buvo šventu vandeniu 
šlakstoma, duodant jai vardus 
— Jono, Petro, Povilo, mote
rims — Onos, Elzbietos, Ko
trynos .. . Didikai buvo krikš
tijami atskirai su savo šeimo
mis.

Toks Jogailos vaizdavimas 
lenkų istoriko nėra patikimas 
visais atžvilgiais, nes Dlugo
šo istorija yra ne tiktai faktų, 
bet ir legendų rinkinys.

Neparuoštas kraštas krikš
tui su svetimšaliais krikšty
tojais Lietuvoje ilgai nepri
gijo. Pagrindinė nesėkmės 
priežastis — trūkumas savų 
dvasiškių ir misijonierių.

ADELĖS KATELIENĖS medžio 
skulptūra “Kristus kviečia”

Nuotr. St. Dabkaus

Bookbinding Studio 
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Lietuvos istorijos ir istori
kų problema yra ta, kad mūsų 
istoriniai šaltiniai yra para
šyti mūsų kaimynų — rusų, vo
kiečių ir lenkų, kurie visi trys 
turėjo ir turi savo politinius 
tikslus Lietuvos atžvilgiu. To
dėl jų parašytų šaltinių datos, 
faktai yra teisingi, bet tų fak
tų interpretacija, aiškinimas
— turinys dažnai yra tenden
cingi ir tarnaujantieji jų po
litiniams tikslams.

Čikagoje gyvenąs istorinių 
šaltinių tyriftėtojas Jonas 
Dainauskas neseniai paskel
bė iš Lenkijos gautus isto
rinius šaltinius “Mūsų vyčio” 
žurnale. Apie juos čia ir no
rime pasisakyti plačiau, ypa
tingai apie du iš jų, kurie 
liečia dabar mūsų spaudoje 
diskutuojamą klausimą — Lie
tuvos krikštą.

Nauji istoriniai šaltiniai
(Jonas Dainauskas,“Lietu

vos bei lietuvių krikštas ir 1387 
metai”, “Mūsų vytis”, 1986, 2, 
Chicago, Ill.,USA).

Iš ten paskelbtų dokumentų 
mums įdomiausi šiuo metu yra
— Dlugošo “Kronika” ir Jogai
los “Itinerarium”. Dlugošo 
“Kronika” nėra naujas šalti
nis, bet jį čia prisiminsime, 
kad būtų aiškiau suprantamas 
visai mums naujas šaltinis — 
Jogailos “Itinerarium”.

Jonas Dlugošas parašė 12 to
mų lotynų kalba Lenkijos is
toriją “Historia Poloniae”. 
Dabar šis veikalas vadinamas 
“Annales seu cronicae incliti 
regni Poloniae” (Šlovingos 
lenkų karalystės metraščiai 
arba kronikos). Šios istorijos 
X tomo “1387 m. žinių” I sky
rius liečia Lietuvos krikštą. 
Cituojame šio skyriaus pradi
nes kelias eilutes: “Wladis- 
laus rex cuirPHedvigi regina 
in Lithuaniam vadit et idolis 
confractis omnes gentes bap- 
tisat, donans illis vestes ex 
Polonia adductos; cui Urba- 
nus sextus papa eo nomine 
gratias agit”. (Mūsų vytis, p. 1.). 
Lietuviškame vertime: “Ka
ralius Vladislovas su kara
liene Jadvyga .vyksta į Lietu
vą ir sudaužęs stabus visus 
žmones (visą tautą) krikštija, 
duodamas jiems iš Lenkijos at
gabentus drabužius; popiežius 
Urbonas šeštasis už tai.jam 
pareiškia padėką” (t.p.).

Jonas Dainauskas pateikia 
ištisai viso to skyriaus loty
niškąjį (originalų) tekstą. Dlu
gošas jame vaizdžiai aprašo, 
kaip Jogaila 1387 m. su Jadvy
ga, dideliu būriu didikų, vys
kupų bei kunigų, atvykęs į Lie
tuvą, ją krikštija. Krikštijama 
būriais, duodant tą patį vardą 
visam būriui. Jadvyga dalina 
iš Lenkijos atvežtus vilnonius 
drabužius — “grubiais skarma
lais” apsirengusiems lietu
viams. Naikinami “Amžinos 
ugnies” aukurai, iškertamos 
šventos girios, užmušami na
muose gyvatės ir žalčiai. . .

Šią Dlugošo istoriją lenkų 
istorikai kaip Šv. Raštą kar
toja jau 600 metų iki mūsų die
nų. Kartoja ją ir lietuviai is
torikai, nes kitų šaltinių ne
turint nėra ir kito pasirinkimo.

Jogailos “Itinerarium”
Lenkų istorikų surinkti ir 

Lenkijos mokslo akademijos 
išleisti dokumentai: “Antoni 
Gąsiorowski, Itinerarium Kro- 
la Wladyslawa Jagielly 1386- 
1434, Warszawa, 1972.” Šie do
kumentai mums yra visai nauji 
ir labai svarbūs Lietuvos 
krikšto klausimą nagrinėjant. 
Juose yra surašyta, kur ir ka
da Jogaila buvojo, ką jis ten 
veikė ir kas jį lydėjo. Šie do
kumentai rodo, kad Jogaila į 
Lietuvą (Vilnių) 1387 m. atvyko 
vasario 17 d. (“Pelenų dienai” 
kaip mini ir Dlugošas) ir buvo
jo Vilniuje tik penkias dienas, 
iki vasario 22 d. Jogailos į 
Vilnių nelydėjo — nei karalie
nė Jadvyga (ji niekad Lietuvo- 

. je ir nebuvo), nei vyskupai, nei 
kunigai, o tik jo eiliniai paly
dovai. Pasirodo, Lietuvos masi
nio krikšto, kaip rašo Dlugo
šas, nebuvo ir, aišku, negalėjo 
būti žiemą vasario mėn. Tomis 
dienomis Jogaila Vilniuje tik 
paskelbė tris privilegijas a. 
1387. II. 17 apie steigiamos Vil
niaus vyskupijos aprūpinimą; 
b. 1387. II. 20 privilegija Lie
tuvos bajorams; c. 1387. II. 22 
apie oficialų katalikybės rėmi
mą Lietuvoje (Op. cit., p. 8).

Dlugošas 40 metų po Jogai
los mirties pradėjęs rašyti 
apie Lietuvos krikštą iš šių 

trijų Jogailos “privilegijų” 
sukūrp pasakojimą apie Lietu
vos krikštą Lenkijos garbei. 
Jogaila savo 3-je privilegijoje 
1387. II. 22 nieko nemini apie 
pagonių krikštą, o tik įsako pri
imti kat. religijos primatą Lie
tuvos valstybėje. Tai rodo, kad 
tuo metu Lietuvoje krikščiony
bė jau daug maž buvo žinoma, 
ir Lietuva jau gal nebuvo taip 
labai pagoniška, kaip Dlugo
šas rašo. Jogaila savo “privi
legijoj” mini ir katalikų Šv. 
Mikalojaus šventovę Vilniuje, 
o lenkų istorikas prof. dr. Jer
zy Ochmanski nurodo, kad Vil
niuje apie tą laiką jau buvo 6 
katalikų šventovės ir 12 orto
doksų cerkvių (“Dawna Litwa”, 
1982). Be to, visa rytų Lietuvos 
dalis buvo ortodoksiška. Paga
liau ir paties Jogailos motina 
Julijona buvo ortodoksė. (Yra 
istorikų, kurie mano, kad ir Jo
gaila buvo motinos ortodoksiš
kai pakrikštytas daug anks
čiau!).

Lietuva nebuvo tokia ir 
tamsi, kaip ją vaizduoja Dlu
gošas. Burgundijos riteris, 
Britanijos pasiuntinys Ghil- 
lebert de Lannoy, kuris 1413- 
14 m. lankėsi Lietuvoje, yra 
palikęs kelionių dienyną, 
kuriame rašo: “Karaliaus dva
ras Lietuvos sostinėje, vardu 
Vilnius, savo puikumu buvo 
nepaprastas. Trakų pilis sa
loje, ją lyginant su Vakarų 
Europos pilimis, buvo moder
niausia. O Vytauto dvaro mo
terys buvo apsirengusios visai 
panašiai, kaip Prancūzijos 
Pikardijos moterys” (Op. cit. 
P. 27).

Jogailos “Itinerarium” taip 
pat rodo, kad Jogaila 1387 m. 
dar buvo Lietuvoje trumpai su
stojęs 1387. III. 22 Merkinėje 
ir 1387. IV. 28 — kažkur Lietu
vos miškuose medžiojo, bet tie 
trumpi (kelių dienų) apsilan
kymai nieko bendro su krikštu 
neturėjo.

Lietuvos krikštas
Šis “Itinerarium” dokumen

tas parodo Jogailos Lietuvos 
krikštą visai kitoje istorinėje 
plotmėje.

1. Masinio lietuvių tautos 
krikšto — vykdyto Jadvygos, 
Jogailos ir lenkų kunigų per 
ištisus metus (1387), kaip Dlu
gošas rašo, nebuvo.

2. Nei karalienė Jadvyga, nei 
Lenkija, kaip valstybė, Lie
tuvos nekrikštijo, todėl Len
kija negali būti vadinama Lie
tuvos apaštale.

3. Šis dokumentas įgalina 
pirmą kartą po ilgų šimtmečių 
kritiškai pažvelgti į Dlugošo 
parašytą Lietuvos krikšto is
toriją. Pasiremdami juo, ga
lime Dlugošo uždėtą politinį 
lenkišką šydą ant Lietuvos 
krikščionybės ir jo skelbia
mą Lietuvos pažeminimą (la
bai tamsią ir labai pagoniš
ką) kaip istoriškai netikrą 
faktą atmesti. Dėl to ir šio 
Lenkijos didžiojo ir labai ger
biamo istoriko visą kitą isto
riją, kuri liečia Lietuvą, rei
kia priimti kritiškai.

Todėl iš čia paminėtų faktų 
darosi kiek aiškesnis krikš
čionybės kelias į Lietuvą. 
Krikščionybė į Lietuvą atėjo 
dviem (su Žemaičiais — trim) 
istoriniais tarpsniais.

Pirmasis jų — tai buvo Min
daugo krikštas 1251. Mindau
gui žuvus, Lietuvos krikščioni
nimas buvo pristabdytas, sulė
tintas, bet krikščionybės lieps
nelė visai neužgeso ir per visą 
šimtmetį ruseno ir, atrodo, net 
šiek tiek plėtėsi. Nes, kaip Jo
gaila mini, ir lenkų istorikas 
prof. dr. Ochmanski rašo (op. 
cit.), kad tuo metu Vilniuje jau 
buvo 6 katalikų šventovės ir 12 
cerkvių.

Antrasis Lietuvos krikštas 
buvo — Jogailos 1387. II. 22 
“privilegijos” raštu paskelb
tas. Jis šiuo aktu atgaivino ir 
sustiprino krikščionybės plėti
mąsi Lietuvoje, paskelbdamas 
katalikybę valstybine religija. 
Krikščionybės stiprėjimas ir 
augimas Lietuvoje ėjo pamažu 
ilgai dar ir po Jogailos.

Pradžioje ėmėsi katechiza- 
cijos Vilniuje esantieji vie
nuoliai pranciškonai, kurie 
mokėjo lietuviškai ir turėjo 
savo šventoves.

Toliau Jogaila, kaip rašo 
Dlugošas, pastatė 8 šventoves, 
o Vytautas pastatė jų daug dau
giau. Vytautas bene buvo pati 
didžiausia jėga praktiškam 
krikščionybės plitimui Lietu
voje. Jis kvietė vienuolius iš 
Čekijos ir iš kitur sielovadai 
Lietuvoje. Tik po to, kai buvo 
įsteigtos parapijos ir švento

vės, Gniezno arkivyskupas at
siuntė lenkus kunigus, kurie, 
nemokėdami lietuvių kalbos, 
tapo tų parapijų valdytojais- 
klebonais. Jogailai reikia pri
pažinti nuopelną, kad jis atsi
plėšė nuo Rytų ortodoksijos, 
nors jo ir motina buvo ortodok
sė, ir priėmė Vakarų krikščio
nybę. Tuo išgelbėjo Lietuvą 
nuo surusinimo. Bet... iš ant
ros pusės, Jogaila ar nesuge
bėjo, ar nenorėjo, ar negalėjo 
atsiplėšti nuo Lenkijos, iš ku
rios ir atėjo Lietuvos lenkini
mas.

Sukaktys
Iš čia pateiktų istorinių fak

tų galime daryti Lietuvos 
krikšto sukakčių klausimu šias 
išvadas:

Mindaugo krikštas (1251) is
toriškai ir logiškai yra — Lie
tuvos krikščionybės pradžia. 
Tai yra istorinis faktas, kuriam 
1986 metais suėjo — 735 metai. 
Minėtasis Jogailos “Itinera- 
rium” dokumentas atskleidžia, 
kad Mindaugo krikštas yra 
toks pat, kaip ir Jogailos Lie
tuvos krikštas — valdovo aktu 
paskelbtas. Mūsų istorikai, 
priimdami Jogailos krikštą 
kaip krikščionybės pradžią 
Lietuvoje, sako, kad Mindau
go krikštas buvo “nerealus”, 
“politinis”, jo krikšionybė 
“neišsilaikė”. Bet taip argu
mentuodami, jie pereina į kitą 
istoriją, kurią vokiečiai va
dina “Entwicklungs Geschich- 
te” t.y. krikščionybės vystymo
si istorija Lietuvoje. Ši betgi 
jau yra atskira istorija, taip 
pat įdomi ir vingiuota. Po ateis
tinės okupacijos, Lietuvai ta
pus laisvai, Dievas žino, kažin 
ar nereikės ir trečiojo krikšto? 
Ir jeigu jis bus, tai bus jau tre
čias, jokiu būdu ne pirmas.

Dabargi 1987 m. minimai Jo
gailos Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakčiai pagrindas yra tas, 
kad ši data šiuo metu yra tarp
tautiniu mastu pripažinta — 
Vatikane, visose enciklopedi
jose, visuose istorijos vado
vėliuose. Tą tarptautinį pri
pažinimą, aišku, įtaigojo per 
šimtmečius lenkų istorikai 
nuo Dlugošo laikų. Tai priėmė 
ir mūsų Lietuvos istorikai, 
nes kitokių .šaltinių jie netu
rėjo. Todėl negalima kaltinti 
nei Lietuvos vyskupų, nei Vati
kano, kurie susitarę šį minėji
mą rengia.

Lietuvos vyskupai savo laiš
ke tikintiesiems remiasi Lie
tuvos istorikais. Taip pat ir

Paskaitos apie Lietuvą Romoje
Ryšium su Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktimi Pontiflkalinė istorinių 

mokslų komisija rengia paskaitų seriją apie Lietuvos krikščionybę 
Gregoriniame universitete 1987 m. birželio 24-26 dienomis

Toji paskaitų serija — se
minaras itališkai vadinama 
tarptautiniu kolokviumu, ap
imančiu Lietuvos krikščiony
bės XIII-XIV šimtmečius. Pa
skaitom pakviesti įvairių tau
tybių istorikai bei archeologai.

1. Prof. dr. Marija Gimbutie
nė (Kalifornijos universite
tas, Los Angeles, JAV):

Pagoniškoji lietuvių reli
gija.

2. Dr. Rasa Mažeikaitė (To
ronto, Kanada):

Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Algirdo santykiai su krikš
čionimis.

3. Dr. Tadeusz Traijdos 
(Mokslų akademijos istorijos 
institutas, Varšuva):

Ortodoksų Bendrija ir Lie
tuva.

4. Prof. dr. Manfred Hell
mann (profesorius emeritas, 
Miunsterio universitetas, 
Miunchenas, V. Vokietija):

Popiežiai ir Lietuva XIII- 
XIV šimtmetyje.

5. Prof. dr. Marek Zahajkie- 
wicz (Katalikų universitetas, 
Liublinas, Lenkija):

Krikščionybės skleidimo 
Lietuvoje teorija ir praktika.

6. Prof. dr. Jerzy Kloczkowski 
(Katalikų universitetas, 
Liublinas, Lenkija): 

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

Veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v.
2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA 

Tel. (312) 476-9026
Savininkai - Marius ir Emilija Kieta

nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė, 1938 m. minint Lie
tuvos krikščionybės 550 metų 
sukaktį, tam irgi nesiprieši
no. Lietuvoje vyskupai negali 
nieko keisti, ir jų minėjimas 
bus tik grynai religinis, koks 
jų dabartinėse sąlygose yra 
galimas.

Išeivija minės šį įvykį iškil
mingai ir pasauliniu mastu. 
Centrinis minėjimo komitetas, 
neturėdamas nei valdžios, nei 
galios keisti sukakties iškil
mių datos, pateikė tris Lietu
vos krikščionybės datas ir tris 
Lietuvos valdovus — Mindau
gą, Jogailą ir Vytautą, kurie 
įvedė krikščionybę Lietuvoje. 
Tam yra paruošti puošnūs, me
niški ir istoriški medaliai.

Tarptautiniu mastu Lietuvos 
krikščionybės pradžios datos 
pakeitimas yra didelis ir ne
lengvas darbas. Reikia, kad 
istorikas Jonas Dainauskas 
(jis jau rašo šia tema studiją 
lenkų k.) ar kiti istorikai, pa
studijavę dar daugiau istori
nių šaltinių, paskelbtų studi
ją svetimomis kalbomis ir ją 
paskleistų un-tų bibliotekose, 
Vatikane, enciklopedijose, 
mokyklų vadovėliuose. Tai di
delis darbas, bet jei mūsų is
torikai ir visi geros valios lie
tuviai tuo keliu eis vieningai, 
tai pavyks.

Kai vieni, gal nevisai tam ir 
pasiruošę, bet turį daug geros 
valios, bando kelti balsą prieš 
istorines skriaudas Lietuvai, 
tai kiti iš jų juokiasi, vadinda
mi juos “patriotais”. Panašiai, 
kaip anais laikais aušrininkus, 
kurie siekė Lietuvai laisvės, 
ir kunigus, kurie kovojo dėl 
lietuvių kalbos teisių švento
vėse, vadino “litvomanais”. 
Tie visi jų rašiniai tik ir rodo, 
kaip giliai lietuvių tauta bu
vo sulenkinta. Kai kurie, net 
nepriklausomoje Lietuvoje už
augę, rašo kaip anų laikų su
lenkėję mūsų bajorai.

P. S. Baigiant, pora sakinių 
dėl istoriškai netikslaus kai 
kurių lietuvių daromo prie
kaišto Lietuvos lenkinime. 
Rašo: “Bažnyčia sulenkino Lie
tuvą”. Visą Lietuvos inteli
gentiją — bajoriją sulenkino 
ne bažnyčia, o valstybė savo 
bajorų privilegijomis, dvarų 
paveldėjimu ir visa kultūrine 
invazija. Lenkų kunigai per 
bažnyčias lenkino Lietuvos 
liaudį-kaimą, sulenkėjusiems 
bajorams uoliai padedant ir 
remiant.

Lenkija ir Lietuvos krikš
čioninimas.

7. Prof. dr. William Urban 
(Monmouth kolegija, Mon
mouth, JAV):

Kryžiuočių ordinas ir Lietu
vos krikštas.

8. Prof. dr. Kaspar Elm 
(Laisvasis Berlyno universite
tas, Friedrich-Meinecke insti
tutas, Berlynas):

Religiniai ordinai ir Lie
tuvos krikštijimas.

9. Prof. dr. Paulius Rabikaus
kas, SJ (Pontifikalinis-grego- 
rinis universitetas, Roma):

Žemaitijos krikštas.
10. Dr. Tadeusz Krahel (Teo

loginė katalikų akademija, 
Varšuva, Lenkija):

Pradinė Lietuvos tikinčių
jų Bendrijos organizacija.

11. Prof. dr. Tore Nyberg 
(Odensės universitetas, Da
nija):

Skandinavija ir Lietuva 
krikšto metu.

Pagrindinės Lietuvos krikš
čionybės iškilmės Romoje bus 
1987 m. birželio 27-28 d.d. 
Prieš tai daugelis maldininkų 
galės dalyvauti minėtose pa
skaitose. Jos bus skaitomos 
italų, anglų ir vokiečių kal
bomis. Be to, bus ir vertimų 
sistema. Inf.
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Kalėdinė lietuviu eglutė, 1986 metais įrengta Toronto “Sheraton” vieš
butyje šalia kitų tautybių eglučių. Jų įrengė ir lietuviškais šiaudinukų 
ornamentais papuošė Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius, ku
riam pirmininkauja Aldona Vaitonienė Nuotr. V. Matulaičio
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Gimęs Vilniuje, augęs Žemaitijoje, miręs Kanadoje
A. a. Petras Gulbinskas - karys, ugniagesys, šaulys, dainininkas

TEODORAS STANUL1S
1986 m. spalio 22 d. Toronto “Gra

ce” ligoninėje su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Lietuvos kariuomenės 
viršila, ilgametis vargonininkas, 
šaulys Petras Gulbinskas. Jis pa
liko liūdinčią žmoną Stasę, nese
niai atvykusią iš Lietuvos, sūnų 
Vaidotą ir dukrą Vydą Lietuvoje.

Velionis gimė Vilniuje 1909 m. 
liepos 28 d. Ipolito ir Malvinos 
Gulbinskų šeimoje. Petrukui vos 
sulaukus 8 metų, mirė jo tėvas. 
1917 m. pavasarį, siaučiant bado 
šmėklai Vilniuje, motina, ginda
ma sūnų ir dukrą nuo bado, pės
čiomis atvedė į Žemaičių Kalvari
ją, Mažeikių apskritį, ir atidavė 
vaikus ūkininkams auginti. Pet
ras augo Labžinčių šeimoje, Ge- 
čaičių kaime. Kiek paaugęs Petre
lis 4 vasaras ganė karves, o žie
mą lankė Žemaičių Kalvarijos 
naujai atidarytą lietuvišką pra
džios mokyklą ir baigė keturis sky
rius.

Petrukas iš mažens labai mėgo 
muziką. Jį žavėjo vargonų muzika 
ir choro giedojimas. Dar vaikas 
būdamas įsiprašė giedoti bažnyti
niam chore. Petrukas giedojo altu, 
vėliau tenoru, o suaugęs - bosu. 
1928 m. mokėsi vargoninkauti pas 
vietinį vargonininką Žemaičių 
Kalvarijoje ir 1930 m. buvo pa
skirtas vargonininku Renavoje, 
Mažeikių aps.

1931 m. Petras buvo pašauktas 
atlikti karinės prievolės ir pa
skirtas į 8-tą pėstininkų Vaido
to pulką Šiaulių mieste. Tais pa
čiais metais baigė mokomąją kuo
pą ir 1932 m. buvo pakeltas į vyr. 
puskarininkio laipsnį skyrininko 
pareigose. 1933-1937 m. Petras bai
gė 6 mėnesių liktinių puskarinin
kių kursus ir buvo pakeltas į vir
šilos laipsnį. 1938 m. sukūrė šei
mą su Stase Andrulyte ir susilau
kė sūnaus Vaidoto bei dukters Vy- 
dos. Abu gyvena Lietuvoje. Sūnus 
yra muzikoš mokytojas, o duktė - 
inžinierė.

Už sąžiningą pareigų ėjimą ir 
veiklą velionis apdovanotas Lie
tuvos respublikos prezidento 
Gedimino ordino III laipsnio me
daliu, už nuopelnus ugniagesyboje 
- Artimui pagalbos bronzos me
daliu.

1940 m. birželio mėnesį rusams 
okupavus Lietuvą, velionis buvo 
įjungtas į 29-tąjį teritorinį kor
pusą ir perkeltas į Vilnių. Prasi
dėjus vokiečių-rusų karui 1941 m., 
Petras atsipalaidavo nuo savo da
linio ir grįžo į Šiaulius pas savo 
šeimą. Gavo darbą miesto savival
dybėje kaip II-os ugniagesių ko
mandos viršininkas ir tarnavo iki 
1944 m. rugpjūčio mėnesio. Ru
sams užimant Lietuvą antrą kartą, 
Petras traukėsi su šeima į vakarus 
ir tragiškai išsiskyrė su šeima.

Devenių kultūros fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI' 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

A. a. PETRAS GULBINSKAS

Jam Vokietijoje teko daug vargo 
patirti. Jo pastangos surasti šei
mą nepavyko ir 1948 m. išvyko į 
Kanadą, kur atlikęs darbo sutartį 
geležinkelio bendrovėje, 1950 m. 
atvyko į Torontą ir įsijungė į lie
tuvišką kultūrinę veiklą. Dainavo 
23 metus “Varpo” ir taip pat šv. 
Jono Kr. parapijos choruose. įsto
jo į Vlado Pūtvio šaulių kuopą, 
kur ėjo iždininko ir koresponden
to pareigas. Petras ypatingai rė
mė žurnalą “Karys” aukomis ir ra
šiniais. Jis buvo Tautos fondo, 
Kanaos lietuvių fondo, Lietuvių 
namų ir Toronto liet, pensininkų 
klubo narys bei rėmėjas. Neužmir
šo ir jaunimo organizacijų, rėmė 
dosniom aukom “Atžalyną”, “Gin
tarą”, skautus ir kitas organiza
cijas. Kaipo vargoninkas velio
nis padėjo tautiečiams savo patar
navimais, giedodamas mūsų šven
tovėse bei laidotuvėse. Už jo nuo
pelnus Lietuvai, Šaulių sąjungai, 
skautams ir Bendruomenei buvo 
apdovanotas: šaulių Žvaigždės or
dinu, skautų rėmėjo ordinu ir Vy
tauto Didžiojo medaliu.

Brangus Petrai, iškeliavai į am
žinybę, palikdamas žmoną, vaikus, 
draugus ir tas mielas lietuviškas 
organizacijas, kurias taip mylė
jai. Tavo darbai ir patarnavimai 
mūsų tautiečiams paliks kaip kel
rodis mums visiems. Tavo nuošir
dumas, meilus žodis, tartas žemai
tiška tarme, ir noras padėti arti
mui paliks mūsų širdyse ir atmin
tyse. Ilsėkis ramybėje, Lietuvos 
sūnau, toli nuo tėvynės laukų, Šv. 
Jono kapinių prieglobstyje tarp 
savo draugų ir tautiečių!

i

Kuklus berniukas išvydo šį 
pasaulį 1906 m. sausio 16 d. 
Katlėriškių k., Anykščių vis., 
Ukmergės aps. Mokėsi Debei
kių pradžios mokykloje, Ute
nos “Saulės” gimnazijoje, Kau
no kunigų seminarijoje, Vy
tauto D. universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete. Ga
vęs kunigo šventimus 1932 m. 
gegužės 21 d., J. Gutauskas 
vikaravo, kapelionavo ir mo
kytojavo Kupiškyje, Biržuose, 
Panevėžyje, Kaune. Genamas 
antrosios sovietinės okupa
cijos, iškeliavo Vokietijon, 
iš ten — Kolumbijon ir Kana- 
don, kur baigė savo kelionę 
Šv.Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje 1986 m. lapkri
čio 10 d. (mirė lapkričio 6 d.), 
pradėjęs 81-sius savo amžiaus 
metus.

Ilgoje Velionies kelionėje 
ryškėjo keturios jo gyvenimo 
žvaigždės: Dievas, mokslas, 
auklyba, poezija. Stabtelki- 
me prie kiekvienos jų.

Dievas
Nuo pat mažens Jonuko šir

dyje Dievas buvo šviečianti 
žvaigždelė, kuri visą laiką di
dėjo bei stiprėjo ir vedė jį 
kunigystėn. Joje Velionis rado 
tikrąjį savo pašaukimą, kuria
me jautėsi kaip namie. Ne kar
tą gulė ant jo pečių dideli rū
pesčiai, bet jam tai nebuvo 
našta. Patekęs į Kupiškio ir 
Biržų gimnazijas kapelionauti, 
rado sudrumstą atmosferą ano 
meto valdančiųjų politikos, 
uždraudusios veikti mokslus 
einančio katalikiško jaunimo 
organizacijai ateitininkams. 
Jis jiems vadovavo, rūpinda
masis jų religiniu auklėjimu, 
nors ir reikėjo grumtis su švie
timo vadovybės spaudimu, net 
policijos įsikišimu, nuvedu
siu iki teismo salės.

Kai užgriuvo pirmoji sovie
tinė okūpacija, kun. J. Gutaus
kas nesitraukė iš kunigiško
sios savo tarnybos, dėstė tiky
bą jaunimui Panevėžio kated
ros patalpose, nepaisydamas 
gresiančio pavojaus. Skelbė 
Kristaus Evangeliją suaugu
siems brandžiais pamokslais, 
kuriuosna sukaupdavo plačią 
savo žiniją.

Po pirmosios sovietinės Lie
tuvos okupacijos, kai atsirado 
galimybė skleisti Evangeliją 
Rusijoje, Velionis, bendra
darbiaudamas su tuometiniu 
vyskupu Teofilių Matulioniu, 
įsteigė “Institutum Russicum”, 
išleisdino katekizmą rusų kal
ba ir tuo būdu rengė dirvą Die
vo žodžiui dvasiškai nualinto
je Rusijoje.

Kai Velionis atsidūrė Vo
kietijoje 1944 m., rado gausius 
būrius savo tautiečių, pasi
traukusių nuo žudančios sovie
tinės grėsmės. Jam rūpėjo, kad 
tie tautiečiai nepasimestų su
tiktose svetimo krašto kryž
kelėse, liktų ištikimi savo re
ligijai ir tėvynei Lietuvai. Ta 
linkme jis veikė savo pamoks
lais, straipsniais, pamokomis 
ir pastoviu darbu lietuvių sie
lovados įstaigoje — delegatū- 
roje.

Nuvykęs į Kolumbiją, kuni
gų seminarijoje vienerius me
tus dėstė senąją krikščionių 
literatūrą, kurios pagrindinė 
tema buvo Dievas ir jo veikmė 
žmonijoje.

Persikėlęs į Kanadą 1949 m., 
Velionis rado gausius ateivius, 
pradedančius įsikurti. Tapęs 
Toronto Šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių parapijos vikaru (kle
bonavo kun. P. Ažubalis), tęsė 
Lietuvoje pradėtą darbą — 
vesti savo tautiečius krikščio
niškuoju keliu. Imponavo jis 
savo pamokslais, straipsniais, 
aktyvia veikla organizacijose, 
dalyvavimu steigime katalikiš
kos minties laikraščio “Tėviš
kės žiburiai”.

Kai lietuvių kolonijai Delhi 
mieste prireikė kunigo, Velio
nis paliko Torontą ir persikė
lė į žymiai mažesnę vietovę, 
kur 1959 m. įsteigė naują para
piją ir jai vadovavo 16 metų. 
Tai nebuvo eilinė parapija, 
pasitenkinanti vien pamaldo
mis. Apylinkėse buvo įsikūru
sių nemažai šviesių tautiečių, 
kuriems reikėjo išsilavinusio 
dvasinio vadovo. Kun. dr. J. 
Gutauskas kaip tik ir buvo to
kio stiliaus žmogus. Jo akade
minis išsilavinimas, taktiška 
veikla atvedė Dievop ir tuos, 
kurie nuo Jo buvo nutolę, 
ypač senesnės ateivijos tau
tiečiai.

Savo gyvenimo saulėdydžio 
metais, nusilpus sveikatai, 
Velionis persikėlė Mississau- 

gon į Lietuvos kankinių para
piją (buvusią Šv. Jono Kr., pa
keitusią senąjį pavadinimą). 
Čia jis gyveno dvejetą metų, 
dar labiau nukreipęs savo vei
dą į Dievą. Netoliese esančios 
lietuvių kapinės buvo jo pasi
vaikščiojimų ir dvasinių mąs
tymų vieta. Joje Velionis ma
tė paskutinę savo gyvenimo 
stotį, kurioje Dievas buvo, 
galima sakyti, jau ranka pa
siekiamas.

Pažvelgus į kun. J. Gutausko 
parašytų knygų sąrašą, aiškiai 
matyti, kad pagrindinė jų te
ma yra Dievas. Štai jų pava
dinimai: “Dangaus tarnyboje”, 
“Didysis svečias”, “Vaiko Die
vas ir religija”, “Dievo vaikas”, 
“Dievas šiandieną” ir t.t. Be 
to, Velionis buvo vienas iš stei
gėjų knygų leidyklos “Krikš
čionis gyvenime”, kuri išleido 
25 knygas.

Mokslas
Antroji kun. J. Gutausko ke

lio žvaigždė buvo mokslas. Pa
kankamai buvo gabus gimnazi
joje, bet polinkis į mokslą iš
ryškėjo Vytauto D. universite
to teologijos-filosofijos fakul
tete. Šalia visiems teologijos 
studentams privalomo kurso, 
J. Gutauskas ėmė ir specialųjį 
kursą, reikalaujantį jau aka
deminio gilumo. Tas kursas 
vedė jį į akademinius laips
nius — teologijos licenciatą 
ir daktaratą. Pirmąjį laipsnį 
gavo 1933 m., o antrąjį — 1940 
m. Daktaro disertaciją rašė 
jau vikaraudamas bei kapelio- 
naudamas. Jį domino rusų filo
sofo Vladimiro Solovjovo teo
loginiai svarstymai, ypač jo 
pažiūros į popiežiaus prima
tą. Dėl to tą temą jis pasi
rinko ir teologijos daktaro 
laipsniui. Ją išsamiai gvildeno 
disertacijoje “Romos popie
žiaus primatas Vladimiro So
lovjovo sampratoje”. Šią diser
taciją kun. J. Gutauskas ap
gynė Vytauto D. universiteto 
teologijos-filosofijos fakul
tete.

Įkopęs į akademinį lygį, kun. 
dr. J. Gutauskas buvo pakvies
tas dėstytoju į teologijos-fi
losofijos fakultetą Kaune, ku
riame darbavosi 1941-1944 m. 
Dėstė įvairias teologijos ša
kas: patristiką, orientalinę 
teologiją, homiletiką, filoso
fijos istoriją. Rašytinių stu
dijų iš to meto, rodos, nepa
liko, nes tai buvo vokiečių oku
pacijos laikotarpis. Rašytinėm 
studijom jis galėjo atsidėti 
tiktai išeivijoje, kur išleisdi
no knygą “Krikščionybė Lietu
voje”, “Dievas šiandien”, “Di
džiųjų Bendrijos Tėvų min
tys”. Yra parašęs ir “Religi
nę pedagogiką”, bet liko rank
raštyje.

Be abejonės, kun. dr. J. Gu
tauskas būtų mokslinėje srity
je nuveikęs daug daugiau, ta
čiau gyvenimo sąlygos ir vidi
nis širdies polinkis vedė dau
giau praktine linkme. Vien 
teorinis dalyko svarstymas 
jam neimponavo — jo širdis 
lenkė eiti daugiau gyvenimiš
ka kryptimi.

Auklyba
Trečioji kun. dr. J. Gutaus

ko kelio žvaigždė, gimininga 
antrajai, buvo auklyba — pe
dagogika. Jau pirmaisiais sa
vo kunigavimo metais patekęs 
į gimnazijas kapelionu ir mo
kytoju, pastebėjo savo polinkį 
dirbti su jaunimu.

Tas polinkis dar labiau iš
ryškėjo profesoriaujant kuni
gų seminarijose — Kaune ir 
Medelline (Kolumbijoje). Nors 
jau buvo pasiekęs teologijos 
daktaro laipsnį, bet jautė, kad 
rimtesnė jo širdžiai sritis yra 
auklyba. Dėl to, gyvendamas 
Kanadoje, ryžosi gilinti savo 
studijas pedagoginėje srityje. 
Nuvyko į prancūziškąjį kata
likų universitetą Lavai Kvebe
ke, išklausė atitinkamą kur
są ir parašė disertaciją tema 

Velionis kun. dr. JONAS GUTAUSKAS, dar gyvas būdamas, pasistatydino 
paminklą lietuvių kapinėse Mississaugoje pagal savo projektą ir parinko 
(rašą: “Naujoji žemė ir dangus, mirties šešėly nebebus” Ntr. St. Dabkaus

“Religinis vaiko auklėjimas 
pagal psichinį jo brendimą”. 
Ją apgynęs, gavo pedagogikos 
daktaro laipsnį 1953 m. Lietu
vių kalba jo disertacija buvo 
išleisdinta pavadinimu “Vaiko 
Dievas ir religija”.

Turėdamas net du doktara- 
tus, kun. J. Gutauskas grynai 
akademiniam darbui nesiryžo. 
Visų pirma tuo metu nebuvo 
sąlygų, antra, jo širdis linko 
į praktinį darbą. Dėl to peda
gogines savo žinias jis panau
dojo lietuviškai visuomenei 
atitinkamais leidiniais, pamo
komis mokyklose, dalyvavimu 
organizacijose. Pažymėtinas 
ypač jo aktyvus dalyvavimas 
ateitininkų veikloje, kurioje 
reiškėsi kaip dvasios vadas 
(1946-1952 m. buvo Ateitinin
kų federacijos dvasios vadu).

Kaip auklėtojas kun. J. Gu
tauskas reiškėsi ne tiktai Lie
tuvos gimnazijose, bet ir para
pijose, ypač išeivijoje, kur jis 
pats mokydavo vaikus religi
jos, ruošdavo pirmajai išpažin
čiai bei Komunijai, šviesdavo 
tėvus religinio auklėjimo klau
simais.

Daugiausia pedagogine pras
me Velionis turėjo pozityvios 
įtakos savo asmenybe, kuri 
spinduliavo tiek jaunimui, tiek 
suaugusiem. Visi jautė, kad 
jo pedagogika yra dvasinė švie
sa, skatinanti savo taurumu ir 
kitus artėti Dievop.

Poezija
Pagaliau ketvirtoji kun. dr. 

J. Gutausko kelio žvaigždė bu
vo poezija. Tai pati mažiausia 
iš minėtų keturių žvaigždžių, 
išryškėjusi tiktai pačiame gy
venimo saulėlydyje. Tiesa, 
poezija bei aplamai literatū
ra Velionis domėjosi visą lai
ka, labai daug skaitė, bet visa 
tai jis laikė atvangos dalyku, 
kuriam tekdavo tiktai poilsio 
valandos. Beveik visą energi
ją tekdavo skirti mokslinėm 
studijom ir praktiniam sielo
vados darbui.

Atsirasdavo vienas kitas ei
lėraštis ir seniau, bet poezija 
išplaukė į pirmąjį gyvenimo 
planą, kai Velionis pasitraukė 
iš aktyvios tarnybos parapijo
je poilsin ir kai atsirado gana 
daug laisvo laiko. Tada prabi
lo ilgai slopinta jo mūza ir pa
siskardeno net dviem eilėraš
čių rinkiniais: “Tik vienas šuo
lis” ir “Tikiu gyvenimą — ne 
mirtį”.

Tuose rinkiniuose sudėti 
trumpučiai eilėraščiai, ku
riuose yra išreikšta kokia nors 
mintis. Būdinga yra tai, kad 
Velionis kaip poetas savo ei
lėmis daugiausia žvelgia ana
pus šio gyvenimo. Tą linkmę ro
do net ir eilėraščių rinkinių 
pavadinimai.

Pimasis rinkinys pasirodė 
1984 m., antrasis — 1986, t.y. 
autoriaus mirties metais. Tai, 
galima sakyti, yra jo dvasinis 
testamentas, kuriame pabrė
žia savo tikėjimą į amžinybę. 
Mirtis jam nėra sunaikinimas, 
o tik tiltas į anapus. Dėl to jis 
ir sako: “Nelengva žemėj būti 
žmogum, tikru žmogum. Ban
dau statyti tiltą su tolimu dan
gum”.

Taip, Velionis tą tiltą jau 
yra perėjęs, ir pasiekęs gyve
nimą anapus mirties. Dabar ta 
prasme kalba paskutiniųjų jo 
eilrėraščių “Mirties slenkstis”:

Ne ąžuolui ir uosiui 
Gyvenimą pralenkti. 
Gyvensime, peržengę 
Net patį mirties slenkstį.

Ant Velionies kapo Anapi
lyje stovi jo paties projektuo
tas ir užsakytas kuklus pa
minklas, liudijantis tos tau
rios ir gilios asmenybės poil
sio vietą toli nuo tėvynės Lie
tuvos, kurios ilgėjosi, bet ke
lio atgal nesulaukė. Jį priglau
dė svetingoji Kanados žemė 
kaip regimoji amžinosios tėvy
nės pakopa. Pr. G.

Audinys, gautas iš Seinų, su Lietuvos vyčiu ir eilėraščio posmu

Juos ištrėmė Amerikon...
Vins šeima, kuriai nebuvo vietos Sovietų Sąjungoje

“Kai sužinojome, kad mūsų tė
vas jau Amerikoj, apstulbom. 
Mums nieko nebuvo pranešta”.

Nataša Vins pasakoja, kaip jų 
šeima ir daugelį metų persekio
tas tėvas Jurgis Vins staiga buvo 
išleisti iš Sov. Sąjungos 1979 m. 
Tai įvyko pasitarimų dėka tarp 
JAV-bių ir Sov. Sąjungos.

Nataša, jos motina-senelė, dvi 
sesutės ir du broliai buvo sovie
tų valdžios atstovų pasodinti į 
lėktuvą be jokio paaiškinimo. Tė
vas juos pasitiko laisvėje, Ver- 
monte, JAV.

Kadangi Nataša iš mokyklos mo
kėjo anglų kalbą, ilgas valandas 
praleido krikščionių knygų krau
tuvėse. Laisvė, kad gali eiti į to
kią krautuvę ją labai stebino. Ji 
negalėjo atsistebėti, matydama 
sekmadieniais šeimas einant į 
šventovę be baimės ir su Šv. Raš
tu rankose. O tas Šv. Raštas at
spausdintas ant gero popieriaus ir 
net įrištas į odinius viršelius.

Šv. Raštas, apie kurį Nataša ži
nojo, buvo spausdinamas slaptai 
o spausdinimo mašina padaryta 
iš senų skalbiamosios mašinos, 
dviračio ir motociklo dalių. Na
taša buvo Šv. Rašto knygnešė. Jos 
šeima per kelias kartas buvo per
sekiojama dėl tikėjimo. Jos sene
lis Petras Vins buvo pastorius 
Sibire, kol vieną dieną buvo su
imtas. Jis mirė Sibiro kalėjime. 
Natašos senelė Lydija taip pat bu
vo kalinama.

Natašos tėvas Jurgis Vins buvo 
inžinierius, bet dėl tikėjimo pra
rado darbą ir buvo suimtas.

Nataša buvo baigusi gailestin
gųjų seserų mokyklą, bet negavo 
darbo, nes atsisakė duoti prie
saiką dirbti ateizmui.

Ji prisimena, kaip mokykloje ji 
buvo pajuokiama mokytojų ir mo
kinių, ją užgauliojo ir vadino “fa
natike”. Kai Juris Gagarinas pa
reiškė, kad nematė Dievo, skrisda
mas per erdvę, ji buvo pakviesta 
prieš visą klasę ir paklausta mo
kytojos, ar vis dar tiki Dievą? Ji 
atsimena, kaip visa klasė klykė 
iš juoko. “Tada mano tikėjimas 
pradėjo svyruoti pradėjau galvo
ti, ar mano tėvų pasišventimas tik
rai reikalingas”.

Rengiatės i Lietuvą

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 į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)-----461 -2602

Nataša pasakoja, kaip vieną die- j 
ną keliaujantis evangelistas ap- į 
lankė jų namus ir pasakojo, kad j 
galima asmeniškai pažinti Jėzų 
Kristų. “Aš su juo daug kalbėjau 
ir tada supratau, kad Jėzus pra- I 
liejo savo kraują ir už mane. Aš : 
supratau, kad Jėzus norėjo dau- I 
giau iš manęs - ne tik žinojimo 
apie Jo žemišką tarnystę. Jis no
rėjo, kad aš pripažinčiau Jį kaip 
mano gyvenimo Viešpatį. Jis tapo 
mano asmeniniu Išganytoju”.

Natašos tėvas vėl buvo suimtas. 
Tada Nataša ėmėsi pilnai dirbti 
Viešpačiui. Ji rizikavo prie Šv. 
Rašto spausdinimo, platinimo ir 
Evangelijos skelbimo jaunimo 
tarpe.

Nors Nataša jokių pajamų netu
rėjo ir niekada neprašė pinigų, 
jai niekad jų netrūko. Ji keliavo 
iš vienos šventovės kiton, nuo 
Ukrainos iki Sibiro. Tikintieji ja 
pasirūpindavo.

Tada staiga vieną dieną, kai ji 
buvo namie - Kijeve, vyriausybės 
pareigūnai atėjo į jų butą ir lie
pė skubiai pasiruošti ištrėmimui 
į Ameriką.

Dabar Nataša tvarko korespon
denciją ir padeda tėvui, kuris 
įsteigė radijo stotį, vadinamą 
tarptautine atstovybe. Ji trans
liuoja laisvam pasauliui laidas 
apie neoficialias krikščioniškas 
bendrijas Sovietų Sąjungoje.

Ją dažnai kviečia kalbėti kon
ferencijose ir kolegijose. Nataša 
džiaugiasi laisvai galėdama turė
ti savo Šv. Raštą, kalbėti atvirai 
apie tikėjimą ir skelbti pasauliui 
apie tikinčiųjų persekiojimą So
vietų Sąjungoje. A. Gailienė

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).
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Rašytojo KAZIO BORUTOS paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. įrašas: 
“Laisvo vėjo valia drumstis, žalio šilo — gausti. Kazys Boruta 1905-1965”.

Lietuviškas žodis teatro scenoje
Įspūdžiai iš Septintojo Šiaurės Amerikos lietuvių teatrų Festivalio Čikagoje ir kai kurios pastabos

"Pasakos ir padavimai iš Lietuvos"
Jau pats pavadinimas sako, 

kad apsakymai atkeliavo iš 
gimtojo krašto. Tai mums ne
žinomos autorės dovana išeivi
jos vaikams. Knygos apimtis — 
159 psl., 18 pasakojimų. Aplan
ko piešinys —J. B. Reginaitės.

Pasakų ir padavimų fonas 
yra Lietuvos aplinka gilioje 
senovėje. Pirmieji 7 pasakoji
mai — tai padavimai apie eže
rus, upes ir vietoves. Fantas
tiniuose nuotykiuose autorė 
atskleidžia jų atsiradimą, 
pavadinimų kilme. Čedasas — 
nuo guobšuolio Čedaso, kuris 
pilyje jieškojo deimantų ir 
liko užlietas vandens. Reky- 
vos — nuo rėkavimo dviejų 
žmonių dėl pavogtų maišo rie
šutų. Dubingių-Asveja — nuo 
senuko Aš Vėjas, kuris metė 
iš nykštuko nupirktą dubenėlį 
ir atsirado ežeras.

Pasakos pasižymi įvairumu, 
pilnos nuotykių, gyvybės, in
trigų. Jose glūdi paslėpta 
moralė ir išreikšta daug gy
venimo tikrovės. Veikėjų dau
guma — gyvūnai ir augmenija, 
kurie kalba ir galvoja žmonių 
lūpomis, giriasi, padrąsina 
vienas kitą, užjaučia.

Pasakoje “Skiedrytės rauda” 
žilvičio šakelė užniūniavo 
skiedrytei: “Lietus tave praus, 
vėjas veidelį šluostys, saulė 
sušildys, žolė patalėlį paklos. 
Tik neverk mažyte skiedrele, 
neverk”. Autorė vartoja daug 
palyginimų, dialogų, vaizdin
gų posakių.

Pasakoje “Grybas, kuris 
čiaudi” pamiškėje lieknutė 
smilga dairėsi po pievą ir, iš
kėlusi mažą šluotelę, vis mo
javo. Šalia jos staiga pradėjo 
krauti pumpurą mėlinžiedė 
laukinė našlaitė”.

Pasakoje “Raibos vištelės 
vaišės” sakoma: “Esu raiba 
vištytė, raudona mano skiau- 
terytė, smailas kaulinis sna
pelis, lenkti aštrūs nageliai! 
Kam man kiaušinius dėti? Kas 
tik išdrįs liesti, tam snapu 
capt, nagais dryst!”

Kai kuriuose pasakojimuose 
veikėjų motyvai skaitytojus 
nuteiks liūdnai. Padavime 
“Duokiškis” tėvas išvaro su
vedžiotą dukrą Distę iš namų, 
ir jos likimas lieka nežinomas. 
Kitame padavime “Anės krai
tis — Obeliai” vestuvių dieną 
Anė ir jos gyvenvietė lieka už
lieta bernužėlio Vandenio. 
Ežeras Dviragis, atsiminęs 
vaikų pokštus, ir dabar reika
lauja aukų. Padavimai gal ne
keičiami, bet kai kur pasakų 
užbaigimas verčia susimąstyti. 
Ežiukams kažkas padega na
mą, lieka šaltyje šluostyti 
ašarėles. Motina, norėdama 
apginti sūnų, pavirtusį į akme
nį, pati pavirsta dygia erškėt
rože. Saulės marčios, sugrį- 
žusios į žemę, pavirsta me
džiais — liepa ir jieva. Eilė 
pasakojimų baigiasi nuotai
kingai.

Pasakojimai turinio atžvil
giu pritaikyti vaikų amžiui. 
Veikėjai yra burtininkai, lau
mės, nykštukai, ežiukai. Net 

vaikų darželio vaikus domins 
pasakos, kaip “Auksinis ože
lis”, “Vėžlys našlaičių globė
jas”, “Raibos vištytės vaišės” 
ir kt. Tačiau žodinga, turtinga 
autorės kalba nėra pritaikyta 
išeivijos vaikų kalbos mokėji
mo lygiui. Savarankiškam skai
tymui pasigendama nesupran
tamų žodžių paaiškinimo kny
gos gale.

Knyga išleista be iliustra
cijų, o vaizdingumo reikalau
ja pati vaiko prigimtis. Ilius
tracijos padėtų atskleisti skai
tinio turinį, skatintų skaity
tojus grįžti prie knygos, mąs
tyti ir turtinti kalbą.

“Pasakos ir padavimai iš 
Lietuvos” įsijungs į negausią 
išeivijos vaikų literatūrą. 
Sumanių tėvų ir pedagogų ran
kose jie pasieks savo tikslą. 
Perteiktas turinys vaikams 
prieinama kalba praturtins 
vaikų žinias apie gimtąjį se
nelių kraštą.

PASAKOS IR PADAVIMAI 
IŠ LIETUVOS. Autorius ar 
autorė nepažymėtas. Spaus
dino Nekalto Prasidėjimo Švč. 
M. Marijos seserys. Putnam, 
Conn., 159 psl. Išleidimo data 
nenurodyta.

A. Abr.

Atsiųsta paminėti
K. Žukauskas-Vabalėlis, BALTI

JA ŠAUKIA. Eilėraščiai. Tekstas 
— rašomąja mašinėle. Yucaipa, 
CA, 1986 m., 136 psl.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komen
tarai — aiškinimai. Ketvirtoji Mo
zės ir antroji Samuelio knyga. 
Paruošė Kostas Burbulys. Tai pir
mas evangelikų komentaras lie
tuvių kalba. Spausdino “ViVi 
Printing” (4346 So. Western Ave., 
Chicago, IL 60609, USA). 1986 m. 
Chicago, 327 psl.

MŪSŲ VAIKAMS, leidinys ma
žamečių vaikų šeimoms, paruoš
tas Montessori draugijos auklė
tojų sekcijos, 1986 m. 5 nr. Finan
suoja JAV LB švietimo taryba ir 
Montessori draugija. Adresas: 
“Mūsų vaikas”, 3704 West 68th St., 
Chicago, IL 60629, USA.

Kun. Vytautas Pikturna, ŠVIE
SA IR GYVENIMAS. Pamokslai 
sekmadieniams bei šventėms A. Iš
leido JAV Lietuvių kunigų vie
nybė (351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, USA). Viršelis Pau
liaus Jurkaus. Brooklyn, 1986 m., 
189 psl.

TECHNIKOS ŽODIS, PLIAS ir 
ALIAS organas, 1986 m. 3 (193) 
nr. Šį numerį redagavo V. Jauto- 
kas. Leidėjas — Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos Čikagos skyriaus techni
kinės spaudos sekcija. Metinė 
prenumerata — $8.00 JAV. Admi
nistratorius — Antanas Brazdžiū
nas (7980 W. 127 St., Palos Park, 
IL 60464, USA).

William J. H. Hough, III, THE 
ANNEXATION OF THE BALTIC 
STATES AND ITS EFFECT ON 
THE DEVELOPMENT OF LAW 
PROHIBITING FORCIBLE SEI
ZURE OF TERRITORY. New York 
Law School, Journal of Interna
tional and Comparative Law. Vol. 
6, No. 2, Winter 1985. Šis leidinys 
gaunamas adresu: BALL, P. O. Box 
29657, Los Angeles, CA 90029, USA. 
Auka-$5.00.

L. NAKROŠIENĖ
Po ilgų pasitarimų, svarsty

mų, pasikalbėjimų telefonu, 
susirašinėjimų, 1986 m. lap
kričio 28 d. vakare susirinko
me prie Toronto Lietuvių na
mų, kur jau burzgė didžiulis 
autobusas: važiuojame Čika
gon į Septintąjį teatrų festi
valį. Tempiame dekoracijas, 
grūdame lagaminus į autobu
są, tikriname ar turime doku
mentus. Pagaliau susirinku
sių savo artimųjų linkėjimų 
lydimi, pradedame kelionę į 
Čikagą.

Sustojame Hamiltone prie 
Jaunimo centro, kur jau laukia 
aukuriečiai su savo praš
matniomis dekoracijomis ir 
kelionės ryšuliais. Autobu
sas prisipildo žmonių ir daik
tų. Gerokai pavėlavę, palie
kame Hamiltono žiburius ir 
neriame greitkeliu per Kana
dos laukus Čikagos link. Vieni 
šnekučiuojasi, kiti kartoja 
savo vaidmenis, treti miegoti 
bando, bet nesėkmingai.

Štai jau ir Čikagoje prie Jau
nimo centro. Žadėjome atva
žiuoti apie 8 v.r., o dabar — 
tik 5 v.r. Ką veikti ir kur pa
sidėti? Prikeliame kunigą, ku
ris labai maloniai mus įleidžia 
į Jaunimo centro patalpas. Iš
sikrauname dekoracijas ir 
skambiname P. Petručiui — 
teatrų festivalio rengėjų ko
miteto pirmininkui. Džiaugs
mingai pranešame; “Mes jau 
Čikagoje, žadėjote laukti, o 
kodėl Jūsų nėra?” Atsakė: “Jei
gu žadėjote atvažiuoti 8 v.r., 
tai aš ir lauksiu jūsų 8 v.” Pa
galiau išsiaiškiname kur yra 
viešbutis ir keliaujame ta 
kryptimi, nes kambariai iš 
anksto užsakyti.

Susiradę kambarius, skuba
me užkąsti, kad dar spėtume 
nors kelionės dulkes nuplauti 
prieš spektaklius. Prisistato 
L. Narbutis, festivalio rengė
jų komiteto narys. Jis rūpes
tingai sutvarkė mūsų keliones 
iš viešbučio į Jaunimo centrą 
ir stengėsi visokiais būdais 
palengvinti mūsų viešnagę.

Aukuriečiams poilsio kaip ir 
nebuvo, nes jų spektaklio pra
džia 2 v.p.p. Jie vos spėjo pa
pusryčiauti ir išvažiavo į JC 
ruoštis. Po tokios nemigo nak
ties sunku susikaupti, susiras
ti aprangą, tinkamai dekoraci
jas sustatyti. Tačiau suspėjo ir 
pasiruošti, ir suvaidinti, ir 
publikos ovacijas priimti.

Aitvariečių eilė
Apie 5 v.p.p. ir aitvariečiai 

pradėjo užkulisyje maišytis, 
nes 8 v.v. turėjo pakilti už
danga jų vaidinimui. Laimė, 
kad artima kaimynystė ir dar 
bendra kelionė šiuos du teat
rus suartino: jeigu ir susi- 
šnairuoja dekoracijas betam
pydami, tai tuo ir pasibaigia. 
Scenoje daug pagalbos susi
laukėme iš čikagiečių, kurie 
padėjo sustatyti dekoracijas, 
sutvarkė šviesas, surado rei
kiamus elektros jungiklius ir 
pasirūpino kitomis smulkme
nomis, tuo leisdami aktoriams 
daugiau pasiruošti ir susi
kaupti. Gaila, nežinau nei 
vardų, nei pavardžių tų jau
nuolių, kurie mums tiek daug 
pagelbėjo. Visi aitvariečiai 
jiems labai dėkingi. Norėtume 
juos turėti Toronte! Taip pat 
labai daug padėjo ir rūpinosi, 
kad mums nieko netrūktų L. 
Narbutis ir Vyt. Šumskis — 
rengėjai.

Pasibaigus spektakliui, ait
variečiai iškvietė “Sidabrinės 
dienos” autorių Anatolijų Kai
rį į sceną, pasveikino ir įtei
kė simbolinę dovaną — tauti
nę juostą, linkėdami, kad ji
nai surištų autorių su mūsų 
teatru ir kad tas ryšys tarp 
autoriaus ir teatro nenutrūk
tų.

Taip pasibaigė antroji festi
valio diena. Gaila, pirmojoje 
neteko dalyvauti. Grįžę į vieš
butį, net nenorėjome tinkamai 
atšvęsti savo spektaklio — taip 
buvome išvargę, kad daugiau 
niekas nerūpėjo, tik lova.

Sekmadienis buvo laisva 
diena. Vieni praleido dieną 
su pažįstamais ir draugais, 
kiti gėrėjosi Los Angeles dra
mos sambūrio “Valdovu”.

Žymenų įteikime
Vakare visi susirinkome 

į Jaunimo centrą žymenų įtei
kimo iškilmei. Kai kurie iš 
kanadiečių jau buvo išvykę į 
namus lėktuvu, nes negalėjo 
prarasti darbo dienos. Iškil
mė vyko apatinėje salėje, ku
rios žemumas gal kiek mažino 

iškilmingumą. Vaišės prasidė
jo be jokios įžangos. Buvome 
pavaišinti gardžia vakariene. 
Baigiant vakarieniauti, pra
sidėjo žymenų įteikimas. Šį 
kartą įteikimas buvo naujo
viškas, neįprastas. Kiekvie
ną žymenį įteikė kitas asmuo, 
kurį pirmininkas iškviesdavo 
į sceną. Gaila, bet toliau 
nuo scenos sėdintiems neteko 
nugirsti visų pavardžių, tad 
neminėsiu nė vienos, kad ne
būtų niekas užgautas.

Žymenis gavo: geriausio ak
toriaus — Vincas Dovydaitis 
(L. A. dramos sambūris), ge
riausios aktorės — Sigutė Mi- 
kutaitytė (L. A. dramos sam
būris ), geriausio pagalbinio 
aktoriaus — Vyt. Štuikys (To
ronto “Aitvaras”), geriausios 
pagalbinės aktorės — Audrė 
Kižytė (Čikagos “Vaidilutė”), 
geriausių dekoracijų — L. A. 
dramos sambūris, geriausio 
pastatymo — L. A. dramos sam
būris.

Nauja žymenų kategorija, 
labai sveikintina, daugiausia 
žadantys jaunieji aktoriai: 
Vincas Olšauskas (Čikagos 
“Vaidilutė”), Irena Žukaus
kaitė (Hamiltono “Aukuras”).

Žymenų įteikimą buvo ban
doma paįvairinti “Antro kai
mo”, humoristiniais įtarpais. 
Čia vėl, labai gaila, dėl triukš
mo publikoje ar dėl blogų gar
siakalbių ne viską buvo galima 
suprasti.

Į sceną buvo iškviestas Ana
tolijus Kairys — rašytojas, 
dramaturgas, teatrų festivalio 
steigėjas ir sėkmingai vado
vavęs penkiem festivaliam 
(ketvirtasis festivalis vyko 
Toronte). Jam buvo įteikta me
talinė plokštė su atitinkamu 
įrašu.

Losangeliečiai pirmauja
Taip ir pasibaigė Septinta

sis teatrų festivalis. Džiaugė
mės ir sveikinome laimėtojus. 
Nors visi įdėjome daug darbo 
ir pastangų, tačiau Los Ange
les dramos sambūris visus mus 
pralenkė. Gal buvimas arčiau 
Hollywoodo jiems duoda pro
gos daugiau žinių apie scenos 
meną įsigyti, o gal tik rimtas 
darbas ir noras pasiekti ge
riausių rezultatų* juos iškelia 
aukščiau. Nežinau jų paslap
ties, bet labai norėčiau su
žinoti ir “Aitvarui” perduoti. 
Malonu matyti sambūrį, pasie
kusį tokį aukštą lygį, o dar 
maloniau jausti iš jų spindu
liuojantį draugiškumą, sugy
venimą ir pasiaukojimą sce
nai. Kada nors susilyginsime 
ir mes su jais.

Autoriaus dovana
Atsisveikinant su festiva

lio dalyviais, A. Kairys įteikė 
gana nemažą siuntinį aitvarie- 
čiams. Autobuse jį atidarę ra
dome kiekvienam aitvariečiui 
užrašytą didelį voką. Tai buvo 
autoriaus dovana aktoriams. 
Visi gavome po porą A. Kairio 
naujai išleistų dramos veika
lų su jo įrašu. Ačiū Anatoli
jui už parodytą nuoširdumą. 
Tikimės ateityje tomis knygo
mis pasinaudoti.

Nenoromis rinkomės į auto
busą, nes prieš akis buvo var
ginga kelionė namo. Autobuse 
dar teko gerokai palaukti kai 
kurių išsiblaškėlių, užmiršu
sių viešbutyje savo daiktus. 
Pagaliau apie 11 v.v. pradė
jome kelionę į namus.

Miego nesinorėjo, nes galvo
je mintis vijo mintį, kilo viso
kių klausimų, abejonių.

Ko siekiame?
Kai ruošiamasi dainų ar tau

tinių šokių šventei, tai įsijun
gia visa lietuviška bendruome
nė. Jaučiama kažkokia pakili 
nuotaika. Žmonės rengiasi va
žiuoti, dalyvauti, pažiūrėti. 
Juk tai nekasdieninis įvykis .. . 
Nejaugi teatrų festivalis toks 
eilinis, kasdieninis dalykas? 
Pasiruošimai vyksta ilgą lai
ką, pats festivalis rengiamas 
tik kas treji metai.

Teko nugirsti vienos čikagiš- 
kės ponios žodžius: “Mūsų la
bai išlepintas skonis, nes mes 
esame pripratę prie profesio
nalų pasirodymų.” Norėjosi at
sakyti: “Miela ponia, juk mes 
nesame profesionalai, o tik 
mėgėjai. Ar jūs manote, kad 
profesionalai, dirbdami mūsų 
sąlygose, geriau pasirodytų? 
Ir pagaliau, turėdama tokį iš
lepintą skonį, kodėl nenorite 
mums padėti, o tik kritikuoja
te?” Aišku, nepasakiau ką gal
voju, negi svetimame mieste 
akis kabinėsi. Tačiau kyla 

klausimas, ar mes siekiame 
profesionalizmo su savo dai
nų, tautinių šokių šventėmis 
ir teatro festivaliais, ar iš 
paskutiniųjų stengiamės išlai
kyti savyje ir perduoti se
kančioms kartoms tai, ką atsi- 
vežėme iš Lietuvos — lietuviš
kumą?

Ko pasigedau festivalyje?
Būtų malonu buvę matyti 

scenoje visus režisierius. Juk 
tai žmonės, kurie įdeda dau
giau darbo negu aktoriai. Jie 
ir veikalą suranda, ir akto
rius prisikalbina, ir už kiek
vieno aktoriaus klaidą spek
taklio metu užkulisyje sau 
pirštus graužia. Iš keturių 
režisierių, dalyvavusių festi
valyje — trys moterys. Argi 
ne gražu būtų buvę prisegti 
po gėlelę, pasveikinti, pa
linkėti sėkmingo tolimesnio 
darbo, ištvermės?! Gaila, kad 
rengėjų komitetas nematė rei
kalo supažindinti dalyvius su 
režisieriais, tačiau neužmir
šo savo komiteto narių sceno
je parodyti. O juk vietos ir 
laiko būtų užtekę viskam.

Malonu būtų buvę išgirsti 
laimėjusių žymenis aktorių pa
sisakymus, ką jie jaučia būda
mi iš kitų išskirti, paaukštinti. 
Dabargi susidarė toks įspūdis: 
gavai, tai ir neškis, nesipai
niok po kojomis, nes mes sku
bame pristatyti sekantį žy
mens įteikėją. Jeigu jau imi
tuojame “Oskarus”, tai kodėl 
neimituoti ir jų įteikimo? Leis
kime pasakyti ačiū, leiskime 
ir jiems pasireikšti scenoje! 
Juk jie aktoriai, laimėtojai, 
jiems priklauso šis vakaras.

Panaikinta taisyklė?
Iki šiol būdavo reikalauja

ma, kad dalyvaujantys festiva
lyje teatrai paruoštų lietuvio 
rašytojo veikalą, kuris būtų 
parašytas Lietuvoje nepri
klausomybės laikais arba išei
vijoje. Šiame festivalyje ši 
taisyklė buvo ignoruojama. Či
kagos naujai įsisteigęs teat
ras “Vaidilutė” festivalyje da
lyvavo su verstine L. Ridlio 
“Uošvė į namus — tylos nebus” 
komedija. Iš penkių dalyvavu
sių aktorių du gavo žymenis. 
Nesinorėtų tikėti, kad išim
tis buvo padaryta, norint įtik
ti čikagiškei visuomenei ar 
pavieniams asmenims, nors to
kia mintis labai peršasi. Jei
gu ši taisyklė buvo panaikin
ta, tai iš anksto turėjo būti 
pranešta visiems dalyvaujan- 
tims teatrams. O jeigu tai tik 
išimtis naujam teatrui, reiš
kia ne visi teatrai vienodai 
traktuojami. Pagaliau kokį 
paskatinimą duodame lietu
viams autoriams, kurių ir taip 
mažai beturime. Koks lieka 
festivalio siekis: profesio
nalizmas bet kokia kaina ar 
lietuviškumas? Mes visi žino
me, kad lengviau pradžioje 
vaidinti lengvo turinio vers
tinius veikalus, ir turbūt 
visi teatrai tai yra darę, ta
čiau lietuviško teatro festi
valyje tokiems veikalams ne 
vieta, nors ir geriausiai būtų 
suvaidinti.

Rengėjų klausimu
“JAV LB kultūros tarybos 

Septintasis Teatro Festiva
lis”. Taip rašoma programoje, 
kuri buvo labai gražiai ir sko
ningai paruošta. Kanada net 
nepaminėta, nbrs 50%, t. y. du 
Kanados teatrai ir du JAV lie
tuvių teatrai dalyvavo šiame 
festivalyje. Ar ne laikas būtų 
pakeisti JAV į Šiaurės Ameri
kos? Kanadiečiai nesijaustų 
esą antros klasės dalyviai, 
su kuriais nesitariama nei 
dėl festivalio datos, nei dėl 
spektaklių laiko. Kai ilgas 
savaitgalis būna tik JAV-bė- 
se, kanadiečiams susidaro 
daug sunkumų, ypač mokyto
jaujantiems aktoriams, kurie 
žūt būt turi būti darbe pir
madienį. Jie negali dalyvauti 
žymenų įteikime ir dar turi 
dalį išlaidų padengti iš savo 
kišenės. Turėtume daugiau 
jaunų aktorių, jeigu truputį 
atsižvelgtume į jų sąlygas.

Štai kokios “nedoros” mintys 
mane kamavo visu keliu iš Či
kagos. Buvau pradėjusi galvo
ti, kaip galima būtų daugiau 
sudominti lietuvius mūsų ruo
šiamais teatro festivaliais, 
tačiau dvi naktys be miego taip 
paveikė smegenis, kad nema
čiau jokios išeities. Viena 
tik žinau, kad nežiūrint visų 
sunkumų, nesklandumų ir ne
susipratimų, turime stengtis 
išlaikyti lietuvišką žodį sce
noje.
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lilILTI KI1IFII VEIKLOJE
Antano Vaičiulaičio novelių ir 

apsakymų rinkinį “Vidurnaktis 
prie Šeimenos” išleido “Ateities” 
literatūros fondas. Knyga, turinti 
15 naujausių A. Vaičiulaičio kūri
nių, prieš Kalėdas buvo atspaus
dinta “Draugo” spaustuvėje ir ta
po gražia šventine dovana, kai
nuojančia $7 JAV.

Septintasis S. Amerikos lietu
viškųjų teatrų festivalis įvyko 
1986 m. lapkričio 28-30 d.d. Čika
goje, Jaunimo centre. Festivaliu 
rūpinosi ir jį globojo JAV LB kul
tūros taryba su pirm. Ingrida Bub
liene. Rengėjų komitetą sudarė 
tarybos pakviestas Petras Petru
lis, nariais pasirinkęs Vandą Alek
nienę, Simą Jokūbaitį, Leoną Nar- 
butį, Vytautą Šumskį ir Danutę 
Račiūnaitę. Festivalyje dalyvavo 
keturios saviveiklinės teatrų gru
pės - Čikagos “Vaidilutė”, Toron
to “Aitvaras”, Hamiltono “Auku
ras” ir Los Angeles dramos sam
būris. Lapkričio 28, penktadienį, 
festivalį turėjo pradėti “Vaidilu
tė” dviem Marijos Smilgaitės re
žisuotais veikalais - K. Ostraus
ko drama “Čičinskas” ir viena
veiksme L. Ridlio komedija “Uoš
vė į namus - tylos nebebus”. Iš 
festivalio programos iškritusį “Či
činską” pakeitė humorą žarstan
tis aktorius Vitalis Žukauskas, 
atlikęs pirmuosius festivalio akor
dus. Jaunasis “Vaidilutės” teatras 
pakartojo čikagiečiams jau maty
tą L. Ridlio komediją. Lapkričio
29, šeštadienis, buvo skirtas sve
čiams iš Kanados: Hamiltono “Au
kuras” suvaidino E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės režisuotą K. In- 
čiūros pjesę “Eglė žalčių kara
lienė”, Toronto “Aitvaras” - A. 
Kairo komediją “Sidabrinė die
na”, kurią režisavo A. Dargytė- 
Byszkiewicz. Festivalį lapkričio
30, sekmadienį, užsklendė Los 
Angeles dramos sambūris V. My
kolaičio-Putino “Valdovo” spek
takliu, paruoštu rež. Petro Ma
želio, kuriam buvo įteiktas žy
muo už geriausią spektaklį. Sam
būris taipgi laimėjo žymenį už 
geriausius scenovaizdžius ir dra
bužius, o jo aktoriai Sigutė Mi- 
kutaityė ir Vincas Dovydaitis bu
vo pripažinti geriausiais pagrin
dinių vaidmenų atlikėjais. Iški
liausių pagalbinių aktorių žyme
nys .paskirti .čikagietei Audrei 
Kižytei ir torontiečiui Vytautui 
Štuikiui. Geriausių jaunųjų ak
torių žymenis laimėjo hamilto- 
nietė Irena Žukauskaitė ir čika- 
gietis Vincas Olšauskas.

A. a. Romas Viesulas, išeivi
joje išaugęs, plataus pripažinimo 
susilaukęs dailininkas, mirė Ro
moje 1986 m. lapkričio 7 d., iš
tiktas širdies smūgio. Velionis 
gimė 1918 m. rugsėjo 11d. Latvi
joje. Ten baigė Rygos lietuviųgim- 
naziją 1939 m., pradėjo teisės 
studijas Rygos universitete. Jas 
1941-43 m. tęsė Vilniaus universi
tete, lankydams ir Vilniaus dra
mos teatro studiją. Teatre dirbo 
jaunuoju aktoriumi 1943-44 m. V. 
Vokietijoje pirmaisiais pokario 
metais buvo įsijungęs į skrajojan
tį teatrą “Aitvaras”. 1947-49 m. 
studijavo grafiką Taikomosios 
dailės institute Freiburge. Studi
jas gilino 1949-50 m. Paryžiuje, 
gavęs valdinę Prancūzijos stipen
diją. Paryžiun vėl atvyko iš Niu
jorko 1958 m. su Guggenheimo 
stipendija. Susilaukė net kelių 
stipendijų ir premijų už grafikos 
darbus. Iš jų minėtini lietuviams 
ypač brangūs du litografijų cik
lai — “Dainos” ir “Raudos”. Ve- 
lionies kūrinių įsigijo žymieji mu
ziejai. A. a. R. Viesulas yra iliust
ravęs A. Nykos-Niliūno išverstas 
Vergilijaus “Georgikas”, laimė
jęs konkursą šv. Kazimiero jubilie
jui skirto pašto ženklo, kurį išlei
do Vatikanas. Dirbo Temple uni
versiteto Tyler meno mokyklos 
grafikos skyriaus vedėju Filadel
fijoje. 1985 m. buvo paskirtas tos 
mokyklos skyriaus rektoriumi Ro
moje. Palaidotas lapkričio 10 d. 
Romos “Prima porta” kapinėse. 
Gedulines Mišias “Salvator mun- 
di” klinikos koplyčioje koncele- 
bravo prelatai — Ladas Tulaba, 
Audrys Bačkis, Algimantas Bart
kus ir kun. prof. Antanas Liuima, 
SJ. Savo pamoksle prel. L. Tulaba 
kalbėjo apie mirties paslaptį krikš
čioniškojo tikėjimo šviesoje, ve
lionį prisimindamas kaip taurų 
lietuvį, pasaulyje pagarsėjusį dai
lininką, kuris norėjo būti palaido
tas Romoje, krikščionybės centre, 
arčiau gimtosios Lietuvos. Pa
mokslą anglų kalba pasakė šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius prel. 
A. Bartkus. Ant karsto buvo už
dėta iš Lietuvos ką tik gauta ža
lia rūtų šakelė. Giliam liūdesy li
ko žmona Jūra Gailiušytė-Viesu- 
lienė su sūnumis Romu ir Vytu, 
dukra Auste.

Šeštajame M. K. Čiurlionio pia
nistų konkurse, įvykusiame 1986 
m. lapkričio 19-28 d.d. didžiojoje 
Vilniaus konservatorijos salėje, 
dalyvavo daugiau kaip 30 pianis
tų, atstovavusių Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Gudijai ir Moldavijai. 
Pirmoji konkurso dalis buvo at
rankinė, leidusi dalyvauti antro
joje dalyje šešiolikai geriausių 
pianistų. Dvi pirmąsias premijas 
laimėjo moldavė Ina Chatipova ir 
lietuvis Rokas Zubovas, kuris yra 
M. K. Čiurlionio provaikaitis, tris 
antrąsias - latvė Daiga Blumberg, 
estė Lea Eglon ir lietuvė Alek
sandra Žvirblytė. Trečioji premija 
teko latviui Gačiui Ulmaniui. Še
šiems dalyviams įteikti konkurso 
diplomai. Paskirtos ir trys spe
cialios premijos: Inai Chatipovai 
- už geriausią Lietuvos kompozi
toriaus kūrinio atlikimą (virtuo
zinė J. Andrejevo pjesė “Grotes
kas”), Dianai Volman - už geriau
sią kitataučio kompozitoriaus kū
rinio atlikimą. Jauniausiam ir per
spektyviausiam pianistui skirtą 
premiją laimėjo Jurius Žvikovas. 
Konkursas užbaigtas laureatų kon
certu.

Deimantinė sol. Beatričės Grin- 
cevičiūtės amžiaus sukaktis pami
nėta 1986 m. gruodžio 2 d. spe
cialiu koncertu Vilniuje, Lietu
vos meno darbuotojų rūmuose. 
Sukaktuvininkė, vaikystėje nete
kusi regėjimo, yra lyrinis sopra
nas, kamerinio dainavimo pradi
ninkė Lietuvoje. Jos skaidriu 
kaip varpelis balsu gėrėjosi jau 
kelios lietuvių kartos. Sukaktu
vininkė pasakoja: “Muzikos ke
liu aš einu per savo gyvenimą. 
Daina lydėjo mane nuo pat lop
šio, o su ja man šviesu ir gera. Ji 
pagaliau sušildo kiekvieną žmogų, 
duoda jam jėgų pakelti gyvenimo 
sunkumus ir reikšti savo džiaugs
mą ...” Sol. B. Grincevičiūtės 
balsas skambėjo daugelyje koncer
tų, skriejo radijo bangomis. Ji ir 
aktorius Laimonas Noreika su liau
dies daina ir poezija apvažiavo 
visą Lietuvą. Sukaktuvininkė dir
ba M. K. Čiurlionio vidurinėje 
meno mokykloje, ugdydama vai
kų vaizduotę, jų dvasinį pasau
lį. Sukaktuviniame koncerte sol. 
B. Grincevičiūtė atliko keletą 
dainų su savo ilgamete akompa- 
niatore Halina Znaidzilauskai- 
te. Koncertan su sol. B. Grince- 
vičiūtei skirtomis dainomis įsi
jungė Antano Jozėno vadovauja
mas Lietuvos aklųjų draugijos 
choras, M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dainininkai.

Dail. Antano Žmuidzinavičiaus 
110-tųjų gimimo metinių proga 
vidurinėje Seirijų mokykloje ati
darytas jo atminimui skirtas mu
ziejus. įsteigimu rūpinosi moky
tojai Bronius Ambrulevičius, Ge
nė ir Antanas Rimšos, kraštoty
ros entuziastai. A. Žmuidzinavi
čiaus biustą naujajam muziejui 
sukūrė skulptorius Robertas Anti
nis, sn., portretą - dail. Vytau
tas Klemka. Memorialiniam mu
ziejui sutelkta medžiaga daugiau
sia atspindi A. Žmuidzinavičiaus 
ryšius su Seirijais, kur jis gimė 
1876 m. spalio 31 d. Muziejuje 
yra jo asmenininių daiktų, Anta
no Žemaičio slapyvardžiu kadaise 
išleistas poezijos rinkinėlis “Gy
venimo takais”, iš kelionių užsie
nyje atsivežtų suvenyrų, atsimini
mų knyga “Paletė ir gyvenimas”, 
kurioje A. Žmuidzinavičius gražiai 
aprašė gimtąjį Seirijų miestelį. 
Ypač įdomūs A. Žmuidzinavičiaus 
dzūkiškai rašyti laiškai vidurinės 
mokyklos mokiniams. A. Žmuidzi
navičiaus vardu Seirijuose yra pa
vadinta viena gatvė, jo atminimui 
pastatytas paminklinis akmuo. 
Memorialinis A. Žmuidzinavičiaus 
muziejus jau anksčiau įsteigtas 
Alytaus rajono Balkūnuose, at
naujintoje sodyboje, kur jam te
ko gyventi su tėvais.

Babtų istorijos muziejų yra įstei
gusi vietinė vidurinė mokykla. 
Babtai — vienas seniausių Lietu
vos miestelių Kauno rajone. Mu
ziejuje išstatyti akmeniniai kirvu
kai bei kiti archeologiniai radi
niai liudija, kad žmonės Nevėžio 
pakrantėje gyveno jau akmens am
žiuje. Medinės audimo staklės, 
vietinių stalių, kalvių, dailidžių 
dirbiniai supažindina su amatų rai
da, darbo bei gyvenimo sąlygomis. 
Senąją Babtų istoriją pažeidžia 
propagandinis muziejaus skyre
lis, kurin įjungtas 1939 m. Vilke
nų kaime įvykęs kompartijos cent
ro komiteto visumos posėdis, A. 
Sniečkaus bei kitų dalyvių atsi
minimai. Muziejui jau beveik tris 
dešimtmečius vadovauja mokyto
ja Marija Markauskienė, paskelb
ta Lietuvos paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos garbės nare.

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

AKTYVAI virš 32 milijonų dolerių

—' J . . a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8
Penktadieniais 9.30-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

ANAPILYJE skyrius 
veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. -1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvailes Ave. I ei. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS

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

AP GOMES
Real Estate S Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

“Bache Securities” registruotas atstovas
VILIUS SERGAUTIS, b.sc.,

“TREASURY BILLS” - mokami aukščiausi nuošimčiai už 30 d., 
60 d., 90 d. ir vienerų metų investavimus.

Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

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. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

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

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

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuotu i namus

MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................. 63/4%
180-364 d. termin. ind................. 71/«%
term, indėlius 1 metų................  73/«7o
term. Indėlius 2 metų................  73/«%
term, indėlius 3 metų................  73/4%
GIC -1 m. - (met. pal.).............. 81fa%
GIC -1 m. - (mėn. pal.)............. 8 %
RRSP ir RRIF (pensijos) ........... 73/«%
spec. taup. s-tą.............................6'/2%
taupomąją s-tą........................... 6 %
kasd. taupymo s-tą............ 6 %
depozitų-čekių s-tą..................3-61/4%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........................ 11 %
mortgičius nuo........... 93/<% -12 %

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Čikagos lietuvių ansamblis “Dainava”, suvaidinęs “Lietuviškas vestuves” Čikagoje, Klivlande ir Toronte. Nuo
traukoje motina (A. Underienė) uždeda nuometą jaunajai (Z. Kušeliauskienei) Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

niais paskatino net ir Ontario 
liberalų premjerą D. Peterso
ną pranšnekti apie reformas, 
kai tik bus padarytas aukščiau
siojo Kanados teismo spren
dimas. Teismas betgi 6:1 bal
sų santykiu patvirtino Onta
rio įstatymą, pagal kurį sek
madienis yra laikomas poilsio 
diena, laisva nuo prekybos. 
Esą tas įstatymas iš dalies pa
žeidžia žmogaus teises, bet 
pažeidimą pateisina demokra
tinė santvarka. Prieš parduo
tuvių atidarymą sekmadieniais 
pasisako tikybinės krikščio
nių bendrijos, darbo unijos ir 
kiti, kuriem sekmadienis yra 
bendro poilsio ir religinio kul
to diena.

Aukščiausiasis'Kanados teis
mas, galutinį sprendimą sek
madieninės prekybos reikalų 
paliko Ontario premjero D. 
Petersono vyriausybei i“ fuo 
pačiu, žinoma, kitų provincijų 
vyriausybėms. Mat šiuo reika
lu jau dabar yra daug nelygy
bės provincijose. Krautuvių 
uždarymo sekmadieniais rei
kalauja kai kurios religinės 
mažumų grupės, kaip žydai ir 
mahometonai. Jie šventa savai
tės diena laiko ne sekmadie
nius, o šeštadienius ir penkta
dienius. Tokie prekybininkai 
savo krautuves nori turėti at
daras sekmadieniais.

Toronte ypač pagarsėjo kai
linių apsiaustų krautuvės sa
vininkas Paul Magder, už jos 
nelegalų atidarymą sekma
dieniais susilaukęs jau be
veik 300 policijos surašytų 
protokolų. Įstatymo laužyto
jams už nelegalų krautuvės ati
darymą sekmadieniais gresia 
finansinė bauda iki $10.000. 
Kailininkui P. Magderiui ta 
suma artėja prie trijų milijo
nų dolerių. Jis ir toliau pre
kiauja sekmadieniais, nepri- 
pažindamas įstatymo, pažei
džiančio jo asmenines teises. 
Pasak jo, prekiavimo dienas ir 
valandas turi pasirinkti patys 
prekybininkai. Praktika liu
dija, kad sekmadieniais atida
rytos krautuvės susilaukia

Viltis plikiams, bet ne visiems
Santrauka Stanley N. Wellborn straipsnio, išspausdinto 

“U. S. News & World Report” 1986. X. 27
JAV yra apie 30 milijonų 

plikagalvių, daugiausia vyrų. 
Vaistas vadinamas “minoxi
dil”, kuris, sakoma, ataugina 
galvos plaukus net ir tais at
vejais, kai nėra jokios vilties.

“Rogaine” vaistas yra “loni- 
ten” variantas, vartojamas su
mažinti kraujo spaudimui, ku
rį parduoda “Upjohn” nuo 
1979 m. Inkstų specialistas 
rašė 1980 m. žurnale “New Eng
land Journal of Medicine”, 
kad kai kurie ligoniai, imdami 
“minoxidil” per burną, ataugi
no plaukus. Tai paskatino “Up
john” pagaminti vaistinį skys
timą galvos odai ir jį plačiai 
bandyti.

Yra didelis minoksidilo pa
reikalavimas, bet JAV Maisto 
ir vaistų administracija jo 
neleis pardavinėti mažiausiai 
dar vienerius metus. Dėl to 
kai kurie gydytojai prirašo 
“loniten” tabletes, nurodyda
mi vaistininkams ištirpinti 
jas ir pagaminti skystimą. Kiti 
išradingi plikiai įsigyja tni- 
noksidilą Kanadoje, kur šis 
vaistas pasirodė rinkoje 1986 
m. spalio mėnesį.

Ar šis vaistas iš tikrųjų at
augina plaukus? Kai kuriems 
— taip, bet daugumai nauda 
yra menka. “Upjohn” atstovė 
Jan Aufder Heide sako, kad 
atauga plaukai maždaug treč
daliui bandytų asmenų. Kito 
trečdalio plaukai būna ploni, 
bet daugiau plaukų nepraran
dama. Likę vartotojai patyrė 

daug klientų. Didžiųjų krautu
vių atidarymas sekmadieniais 
jas priverstų padidinti tarnau
tojų skaičių, nes tektų įvesti 
pamainų sistemą, vadovaujan
tis penkių darbo dienų savaite.

Kanados ministeris pirm. B. 
Mulronėy balandžio 5-6 d.d. 
Otavoje susitiks su JAV prez. 
R. Reaganu. Tai bus jau trečias 
abiejų politikų- susitikimas. 
Pirmasis įvyko 1985 m. kovo 
mėnesį Kvebeko mieste, antra
sis - 1986 m. kovo mėnesį Va
šingtone. Šiemetinį susitiki
mą pranešė ir jam numatytą 
datą paskelbė Kanados amba
sada Vašingtone.

Prieš Kalėdas įsigaliojo Ka
nados parlamento įstatymas, 
leidžiantis darbo uniją trims 
tūkstančiams parlamento tar
nautojų. Naujosios unijos na
riais galės būti valgyklų tar
nautojos, kurjeriai, vairuoto
jai, valytojai bei kiti pagal
binio personalo nariai. Įstaty
mu, pirmą kartą leidžiančiu 
darbo uniją Kanados parla
mente, norima išvengti gali
mų streikų. Unijos nariams 
įstatymas neleidžia streikuo
ti. Visi nesutarimai turės bū
ti išspręsti abiem pusėm pri
valomais tarpininko sprendi
mais. Tiems parlamento tar
nautojams, kurie turi tiesiogi
nį darbą su parlamentarais ir 
senatoriais, ir toliau nebus 
leidžiama įsijungti darbo uni
jom

Pirmųjų vieno dolerio mo
netų kanadiečiai turėjo susi
laukti 1987 m. sausio 1 d. Mone
tos įvedimas pinigų rinkon bet
gi buvo atidėtas iki š. m. lie
pos 1 d. Monetų kalykla nega
lėjo įvykdyti gamybos planų 
dėl pavėluoto vieno dolerio 
monetos pripažinimo. Kanados 
parlamentas projektą priėmė 
ir patvirtino tik 1986 m. birže
lio 17 d. Vieno dolerio mone
tos įvedimo kanadiečiai susi
lauks dėl pragyvenimo pabran
gimo ir savo dolerio vertės kri
timo. Dolerinių monetų dabar 
jau reikia įvairiuose automa
tuose, viešojo susisiekimo 
priemonėse.

nusivylimą. Aplamai, sako 
“Upjohn”, “rogaine” geriau
siai veikia jaunuose žmonė
se, kurie pradeda netekti plau
kų.

JAV Maisto ir vaistų admi
nistracija yra labai atsargi. 
Minoksidilas sumažina aukštą 
kraujo spaudimą, nes tai yra 
stiprus kraujo indų plėtėjas. 
Administracija nori būti tik
ra, kad šio vaisto vartojimas 
galvos odai nesukels nepagei
daujamų kraujo spaudimo pa
sikeitimų.

Bent pradžioje šis vaistas 
nebus pigus. Mėnesiui reikės 
apie $100. Be to, vartotojas 
turės tęsti to vaisto varto
jimą. Nutraukus gydymą, plau
kai vėl pradės slinkti.

Vašingtono “Hospital Cen
ter” odos ligų departamento 
pirm. dr. T. Nigra sako, kad 
“tai yra pirmas gaminys, ku
ris iš tikrųjų žymiai padeda 
atauginti plaukus plikose sri
tyse”. Jis atliko minoksidilo 
bandymus su 96 asmenimis. 
Nustatė, kad vaistas lygiai 
veiksmingas juodiesiems ir 
baltiesiems — vyrams ir mo
terims.

Paruošė J. Str.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

Skautų veikla
• Sausio 11, sekmadienį, po 

10.15 v.r. Mišių Toronto skautų 
būkle įvyks “Rambyno” tunto po
sėdis. Visų vadovų dalyvavimas 
būtinas.

• Skaučių “Šatrijos” tuntas dė
koja Janinai Pacevičienei už $20 
auką.

• Laužavedžių kursai įvyks 
Romuvos stovyklos metu (ne lie
pos 20-22 d.d., kaip anksčiau pa
skelbta).

• Su kalėdinėm giesmėm ir mu
zika gerojo darbelio intencija sk. 
vyčiai, vyr. skautės, budžiai, jūrų 
skautės aplankė “Vilniaus” rūmų 
gyventojus ir High parko apylin
kėje gyvenančius lietuvius.

• Gruodžio 21 d. Prisikėlimo 
par. salėje Toronto skautija šven
tė Kūčias. Maistą organizavo Bi
rutės vyr. skaučių draugovė. Va
dovavo tunt. A. Saplienė. Po gies
mių s. A. Simanavičius, OFM, su
kalbėjo maldą ir visi laužė plot- 
keles. Vėliau atkeliavo Kalėdų se
nelis. Draugovės paįvairino pro
gramą savo pasirodymais. Latvių 
skautų veikėjas s. E. Ozuls svei
kino mus ir įteikė savo skautų 
veiklos knygą. Baigiant draug. L. 
Mockutė skaitė maldą. Visiems ra
tu sustojus, sugiedota “Lietuva 
brangi" ir “Ateina naktis”. J.D.B.

Sporto žaidynės Niujorke
37-sios Š. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės įvyks 1987 m. ge
gužės 16-17 d.d. Niujorke.

ŠALFASS centro valdybos pa
vedimu žaidynes rengia Niujor
ko Lietuvių atletų klubas.

Žaidynių programoje - 1987 m. 
Š. A. lietuvių krepšinio, tiklinio, 
šachmatų, plaukimo, rakętbolo 
ir kėgliavimo (bowling) pirme
nybės.

Šiuo metu dar nenuspręsta kur 
ir kada įvyks ledo ritulio pirme
nybės. Taipogi dar nenustatya, 
ar į žaidynių programą bus įtrauk
tos ir stalo teniso varžybos.

Smulkesnės informacijos bus 
praneštos visiems sporto klubams 
ir skelbiamos spaudoje.

ŠALFASS centro valdyba

Calgary, Alberta
ELVYRA IR ARVYDAS KRAU- 

SAI atšventė 25 metų vedybų su
kaktį. Jų pagerbti susirinko gra
žus būrys kalgariečių. Šventėje 
dalyvavo Elvyros tėtis J. Stanke
vičius, dukra Veronika, atvykusi 
iš Toronto. Pagerbdami Kraųsų vi
suomeninę veiklą, mokymą šešta
dieninėje mokykloje ir už lietu
vių reprezentaciją, rengėjai įtei
kė prisiminimui sukaktuvinę do
vaną. Adv. J. Snith visų vardu pa
sveikino. Sukaktuves organizavo 
I. Baruta, M. Vanagaitienė, N. 
Astravienė. Visiems dalyvavu
siems nuoširdžiai padėkojo savo 
ir žmonos vardu A. Krausas. Kor.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

paprastai sunkus, nes čia visko 
trūksta. Nepasikviesi daugiau 
choristų, nes... jų daugiau nė
ra. Nesuorganizuosi ištaiginges
nių renginių, nes tam nėra lėšų. 
Dalį gastrolių išlaidų apmokėti 
turi irgi patys choristai.

Labai įspūdingai skambėjo kalė
dinės muzikos bei kiti tarptau
tiniai kūriniai, smuiku altiki muz. 
R. Bankienės. Geriausios sėkmės 
“Pašvaistei”, įžengiančiai į 1987- 
uosius metus!

Klebonas švenčių proga pasvei
kino visus susirinkusius, linkė
damas jiems laimingų 1987 metų. 
Nuoširdžiu žodžiu padėkojo muzi
kėms R. Vilienei ir R. Bankienei 
bei visam “Pašvaistės” chorui, Gri- 
gelytėms ir jų broliui Kazimierui 
už didelę bei gražiai papuoštą eg
lę, eglutę ir įspūdingą prakartė- 
lę. Padėkojo ir Judickų šeimai, 
kurios dėka visa šventovė skendo 
gausiose ir labai gražiose gėlėse.

Po koncerto prasidėjo Bernelių 
Mišios, atnašaujamos klebono. 
Jis pasakė ir turiningą kalėdinės 
minties pamokslą. Mišioms tarna
vo Vilių šeimos vaikučiai. Aukas 
nešė parapijai daug nusipelnę M. 
ir P. Jokšai. Giedojo “Pašvaistės” 
choras. Religinis susikaupimas 
gaubė gausius pamaldų dalyvius. 
Jie išsiskirstė pakilioje ir šven
tiškoje nuotaikoje, būdami dėkin
gi visiems prie šios šventės iškil
mingumo prisidėjusiems. D.E.

MOKA:
63/4% už 90 dienų term, indėl. 
71/4% už 6 mėn. term, indėlius 
71/a% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius 
81/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/4% už pensijų planą 

(variable rate)
S'M/o už 1 m. term, pensijų planą 
61/z% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
6-61/2% kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......... .......... 10 %
2 metų ..................... 101/4%
3 metų ....................101/2%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (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 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto Iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į viena įstaiga. Po 35 metę veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N4Y3.

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

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

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

RF/m
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

4887 dundas st, west 
Islington. Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

232-2322
ISLINGTON-MANję?*puikus vienaaukštis - $JY^-.JO. 
PALACE PIE^jQreju miegamųjų — $189'Cv 
ETOBICO’įjP.rijų miegamųjų — $169.Jį^ 
BLOOJ^^-jT VILLAGE-keturių n’l^'.mųjų — $215,000.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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. M5E1G7

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

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc. ■

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mali, Mississauga



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
AR NESIEKTI DAUGIAU?

Dabar, kai jau mūsų veiksniai 
surado bendrą kalbą ir net jau 
vadovavo baltiečių žygiui Vieno
je, galėtų būti pagalvota apie 
ateities žygį ne tik baltiečių, bet 
ir visų Rytų-Vidurio Europos so
vietų pavergtų tautų atstovų. Tam 
jau yra atėjęs laikas. Europos at
sistojimą ant savų kojų svarsto 
ir Rytai, ir Vakarai.

Baltiečiai neturėtų skirtis nuo 
kitų pavergtų tautų vien tik todėl, 
kad jie vieni tėra inkorporuoti į 
Sov. Sąjungą. Lenkai, čekoslova- 
kai, vengrai ir kiti, nors ir nein
korporuoti, tačiau jaučiasi nema
žiau pavergti, kaip ir baltiečiai. 
Jie visi siekia laisvės bei nepri
klausomybės posovietinėje Eu
ropoje.

Jau daug metų veikia paskiros 
pavergtų tautų organizacijos vi
suose žemynuose. Vienos jų veikia 
geriau, kitos blogiau, bet bendra 
vieningumo idėja palengva stiprė
ja, o tokiam Ontario St. Catharines 
mieste lietuvių, latvių, estų, uk
rainiečių, lenkų, čekoslovakų bei 
vengrų veikla yra visai gerai orga
nizuota, duoda daug naudos ne tik 
visom tom tautybėm, bet ir daro 
nemažai įtakos visos Niagaros sri
ties kanadiečių politiniam sąmo
ningumui. Kodėl taip negalėtų 
veikti visi Kanados ir net Ameri
kos pavergtų tautų žmonės?

Yra apskaičiuota, kad tokiu bū
du galėtų susiorganizuoti apie 15 
milijonų išeivių iš Sovietų Są
jungos pavergtų Europos kraštų. 
O juk atvyksta visą laiką ir nau
jų. Ne tik pats JAV prezidentas 
Reaganas, bet ir daugelis parla- 
mentarų-kongreso narių seniai 
prašo ne tik paramos balsavimo 
metu, bet ir nuolatinio palaiky
mo ryšio tarp rinkėjų ir krašto 
parlamentų. Neseniai to prašė 
pvz. Joe Reid — vienas žymiausių 
Kanados parlamentarų, atstovau
jantis St. Catharines miestui.

Jis aiškino, kad parlamentarui 
būtina gauti laiškų iš savo rinkė
jų, būtinas glaudus su jais bend
ravimas visais politiniais reika
lais, nes kitaip parlamentarai jau
čiasi savo rinkėjų užmiršti. Kiek
vienas politikas rūpinasi savo 
rinkėjų reikalais. Kas preziden
tui Reaganui iš visokių komite
tų, atstovų, delegatų, jeigu jie 
neatneša jam rinkiminių balsų. 
Be rinkiminių balsų ir jis negali 
daug pavergtiem padėti, nes jam 
kelią pastoja visada labai akty
vūs priešingi balsai pavergtų kraš
tų interesams. Aplamai retas po
litikas nesistebi, kad pavergtų 
tautų žmonės per 40 metų dar nė
ra sudarę formalaus bendro poli
tinio fronto.

Aišku, labai malonu matyti pa
galiau mūsiškius susijungus. Peri
ferijų lietuviai to maldauja jau 
daug metų! Sena nelaimė ta, kad 
centrai nelabai randa reikalo 
kreipti dėmesio į tolimesnių kraš
tų lietuvių politinius balsus, nors 
jų politinis patyrimas dažnai nėra 
mažesnis negu centrų. Jei taip ne
būtų, tai pavergtų tautų sujungi
mas būtų seniai įvykęs faktas. Kad 
iš to gali būti daug naudos rodo 
baltiečių susijungimas.

Gerai, kad šio to pasiekiama, 
bet reikėtų kad laisvinimo veik
la nesiribotų važinėjimais, de
monstracijom, kalbom bei gėdini
mais pavergėjo. Ar nevertėtų, kad 
ir nedidelę dalį tų pastangų bei 
išlaidų skirti organizavimui pa
vergtų tautų žmonių pagrindinei 
laisvinimo veiklai per savų kraš
tų parlamentus. S. Šetkus,

St. Catharines, Ont.

DOVANA
Mano vyras davė pinigų kalė

dinei dovanai. Aš nusprendžiau, 
kad geriausia dovana man bus už
sisakyti “Tėviškės žiburius”.

Lena Beleckienė,
Ravena, N.Y.

Pianisto A. Kuprevičiaus koncerto Lietuvių klubo salėje St. Petersburge klauso gausūs dalyviai. Pirmoje eilėje 
iš kairės: Aldona Bobelytė, dr. Kazys Bobelis, dr. Rūta ir Gintaras Degėsiai Nuotr. V. Bacevičiaus

“Daržovių gegužinė” Maironio mokykloje
Toronto Maironio mokyklos surengta kalėdinė eglutė, 

kurioje dalyvavo 320 vaikų ir 230 tėvų bei motinų

džiaugsmo šventę, ypač dainų 
mokytojoms — Daliai Viskontie- 
nei ir Rasai Bukšaitytei. Jos kas 
šeštadienį mokykloje moko vai
kučius kiekvieną skyrių po 30 
minučių ne tik dainuoti, bet ir
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AfA 
MARIJAI AULINSKIENEI

mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukras - REGINĄ ir VIRGINIJĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Bronius Bagdonas 
Jonas ir Marytė Ulinskai 
Leonardas ir Julė Jakaičiai

AfA 
MARYTEI AULINSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

giliame liūdesyje likusius - vyrą ANTANĄ, dukras 
- REGINĄ ir VIRGINIJĄ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime-

Oakvillės lietuvių bendruomenė

Advokatė

JOANA E. KURAS, ll. b.
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

LIUDA ŠILEIKIENĖ

1986 m. gruodžio 13 d. įvyko To
ronto Maironio mokyklos eglutė 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Mokiniai suvaidino Birutės Pū- 
kelevičiūtės poemą “Daržovių 
gegužinė”.

Į sceną renkasi mokiniai — dar
žovių gegužinės dalyviai su 
krepšeliais ir meškerėmis ran
kose. Atseka ir vyriausioji' mor
ka, (mokytoja Vaida Jay), kuri 
vaizdžiai ir aiškiai atlieka poe
mos skaitymą. Pasigirsta žodžiai: 
“Ridikėlis kelia puotą, kviečia 
krapą ir salotą, eikim pažiūrėt 
vaikučiai. . . bus daržovių ge
gužinė”. II ir III skyrius padainuo
ja dvi daineles.

Renkasi daržovės su pritaiky
ta apranga, su muzikos instrumen
tais rankose. Vyksta daržovių šo
kiai, dainuojant chorui: “Žirnis 
pupą suka, suka, pupai kvapo net 
pritrūko”. Ateina pirmasis ir abu 
parengiamieji skyriai, rankutėmis 
plodami dainuoja. Pomidoras jau
dinasi, kad toks storas ir šokiui 
netiks. Atkeliauja pavėlavęs bu
rokas, kviečia bulvę šokiui, o 
toji atsikalbinėja: “Ak, ponas 
buroke, žinai juk tamsta — aš 
nešoku; seniai, seniai jau nužy
dėjau, ir pasenau, ir sustorė
jau ...” Vis tiek burokas iškil
mingai tiesia bulvei ranką: “Juk 
bulvė nuo senų senovės, kaip ta 
karalienė tarp daržovių ...”

Šoka burokas, išdidžiai suka 
bulvę, o gegužinės dalyviai — 
choras dainuoja: “Šok bulvyte, 
bulvytėle! Šok linksma tetule”.

Gegužinė būtų tęsiama toliau, 
jei nebūtų kas paskelbęs, jogei 
gražiausia daržovė — morka: “Tai 
morkelė, tai gražuolė ... jos ka
sa auksinė.” Tie žodžiai įžeidė 
aguoną, kuri iš piktumo paraudu
si aiškina: “Aš gražuolė! Aš pui
kuolė! Garbinat kažkokią žolę . . . 
Ar nematot mano grožio? Aš aguo
na aš kaip rožė!”

Ir prasideda tarpe daržovių 
ginčas. Morka verkia, rauna plau
kus, bulvė spiegia, ropė šaukia: 
“Kas tai matė, kas tai matė ... 
ta aguona besarmatė. Sako žydi ji 
kaip rožė, tai tegul darželin dro
žia ... Nei gėlė ji, nei daržovė, 
gėdą daro daržo šlovei!

Aguona nežino kas ji — gėlė ar 
daržovė. Gal jai tinka tik darže
lyje augti; verkia ir prašo daržo
ves: “Pasigailėkit, neišvykit ir 
darže mane palikit”. Susigriau
dina daržovės ir pradeda aguoną 
raminti, jai ašaras šluostyti.

Temstant baigiasi daržovių ge
gužinė, daržovės palieka sceną, 
lydimos choristų dainos: “Ridi-

kelis ir petruška kartą kėlė 
vakarušką!”

R. Paulionis ir D. Viskontienė, 
pritariant mokyklos chorui, įsi
jungiant ir daliai svečių, sugie
da keletą lietuvių tradicinių Ka
lėdų giesmių. Pasirodo salės du
ryse nykštukai ir vyresniųjų kla
sių mokinių įvelkamos išpuoštos 
rogės su jose iškilmingai sėdin
čiu Kalėdų seneliu. Suskamba 
salė vaikučių šauksmu: “Atvažia
vo, Kalėdų senelis, senelis!”

Susidarė ilga vaikučių eilė prie 
dovanėlių; pradžioje stojo eilėn 
mažiausieji. Tą dieną salėje bu
vo 320 vaikučių. Iš viso eglu
tėje dalyvavo 550 asmenų. Gavus 
dovanėlių, dar kavinėje laukė 
vaikučiams ir svečiams vaišės: 
dešrelės, spurgos, lengvi gėri
mai ir kava. Ūžė salė nuo vaikų 
krykštavimų, pokalbių. Spindu
liavo Kalėdų nuotaika, kuri gau
bė ne tik vaikus, bet ir vyres
niuosius dalyvius.

Daug darbo reikėjo įdėti ruo
šiant vaikučiams šią tradicinę

taisyklingai tarti lietuviškų dai
nelių žodžius.

Padėka priklauso ir muzikui 
Jonui Govėdui, atlikusiam dainų 
palydą pianinu.

Ypač vaizdingai atrodė kiek
vienos daržovės drabužiai ir gri
mas. Šį darbą atliko Rasa Buk- 
šaitytė ir Nijolė Marijošienė. 
Scenai dekoracijas paruošė G. 
Čepaitytė. Karališkas roges su
kūrė Antanas Rašymas, o Kalėdų 
seneliu sutiko pabūti Petras Bu
tėnas.

Maironio mokyklos vedėjai G. 
Paulionienei ir visiems mokyk
los mokytojams buvo labai džiu
gu matyti didelį skaičių vaiku
čių — svečių. Geras reiškinys: 
mokyklos auditorija nebesutal
pina vaikučių ir, kaip prieš dau
gelį metų, Kalėdų eglutę reikia 
ir vėl rengti parapijos salėje.

Prie šio renginio pasisekimo 
prisidėjo ir mokyklos tėvų komi
tetas, su pirmininke B. Batraks, 
kuris šiais metais vispusiškai 
talkina mokyklai.

Aukos Religinei Lietuvos šalpai
Priespaudą kenčiantiems sovietų okupuotos Lietuvos 

tikintiesiems renkamos aukos, ypač per Tikinčiosios Lietuvos 
dieną (pirmąjį kovo sekmadienį) visose lietuvių katalikų pa
rapijose bei misijose - kapelionijose. Aukų rinkimu rūpinasi 
Kanados lietuvių katalikų centras. Čia skelbiamos surinktos 
sumos per pastaruosius trejus metus.

1984 1985 1986

Angelų Karalienės misija, St. Catharines ..........$1,525 $1,154
Aušros Vartų parapija, Hamilton ....................... 2,470 1,813
Aušros Vartų parapija, Montreal ............... ......... 100 50
Lietuvos kankinių parapija, Mississąuga...........  8,538 10,487
Lietuvių kat. misija, Ottawa ............................... 219 243
Lietuvių kat. misisja, Sault St. Marie .................. 241 237
Lietuvių kat. misija, Sudbury ............................... 633 460
Prisikėlimo parapija, Toronto ..............................10,013 10,089
Šiluvos Marijos parapija, London ........................ 817 1,355
Šv. Kazimiero parapija, Delhi................................ 1,206 -----
Šv. Kazimiero parapija, Montreal.......................... 150 -----
Šv. Kazimiero parapija, Winnipeg ....................... 250 302
Edmontonas .............................................................. ....... .......
Kanados vyskupų auka........................................... 253 -----
Šv. Kazimiero parapija, Windsor.......................... 300 200

$1,142
2,583

150 
11,003

432

426 
14,843 

1,400

70
100

Išviso...... $26,715 $26,390 $32,099

Šios aukos yra persiųstos Religinei lietuvių katalikų 
šalpai Bruklyne, kuriai vadovauja vysk. P. Baltakis, OFM. Inf.

AfA 
MARYTEI AULINSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą ANTANĄ, dukras - REGINĄ ir VIRGINIJĄ 
su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

Marytė ir Gailius Skrinskai Jonas Arštikaitis

Lynne ir Jonas Arštikaičiai

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393

< Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę i

34-25 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. AAč>S 2S4-

Telefonas (4-1 <5) 7<53-33č>2

Advokatas 
PETRAS k. ŠIMONĖLIS, 

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

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

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

MASKELL INSURANCE ’
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

ĮjTEV1SKES ŽIBURIAI 
“j T H E LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 psl., naujiem skaitytojam 

tik $18.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $22.00, 
rėmėjo - $25.00, garbės - $30.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė............................................................................

Adresas ..........................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................ dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

\ IMISAS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Registration No. 0009239

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL JeL
the siGNOf distinction arba OJf-iODy

TA T? Q TTT? E) insurance&
Utį T-l 0-11-111 It 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 Pacevlčienė-tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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TO RO NT ©w Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS”

maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ «

šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto
Lietuvių 
namuose, 
1573 Bloor St. W.

PROGRAMOJE: mergaičių kvartetas “SUTARTINĖ”, 
tradicinė stirnienos vakarienė, gėrimų baras, loterija. Šokiams 
gros “Les & The Music Masters”. Įėjimas -$15.00 asmeniui.
Bilietai gaunami: Toronto Lietuvių namų sekmadienių popietėse, pas 
klubo narius, šiokiadienių vakarais pas J. Šimkų tel. 231 -9425 ir prie Įėjimo.

MONTREAL
Anapilio žinios

— Visuotinis Lietuvos kanki
nių parapijos susirinkimas — sau
sio 25, sekmadieni, po 11 v.r. Mi
šių, Anapilio salėje. Bus prane
šimai ir parapijos tarybos rinki
mai.

— Lietuvos kankinių parapija 
rengia ekskursijų į Lietuvos 
krikščionybės iškilmes Romoje 
š. m. birželio 28 d. Viena gru
pė ribosis įvairiais renginiais 
Romoje, kita — vyks į kitas Eu
ropos vietas, artimas lietuvio 
širdžiai. Abi grupės išvyks iš 
Toronto birželio 25 d., grjš į To
rontą — pirmoji grupė liepos 4, 
antroji — liepos 15. Apytikrė kai
na — $1,600 ir $2,700. Registruo
tis parapijos klebonijoje 277-1270.

— Eucharistijos bičiuliai orga
nizuoja mėnesines Rožinio mal
das Lietuvos kankinių šventovė
je. Sekančios maldos — sausio 11, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių. 
Intencija — parapijos ligoniai.

— 1986 m. pakrikštyti 27 vaikai, 
pirmąją Komuniją priėmė 8, susi
tuokė 15 porų, palaidoti 35 as
menys.
' — Pakrikštyti: Jonas-Adomas, 
Kristinos (Bilsickaitės) ir Vitol- 
do Jurų sūnus; Ritos (Jonaitytės) 
ir Paul Gast dukrelė Kristina.

— Sausio 2 d. lietuvių kapinėse
palaidota a.a. Marija Aulinskie- 
nė, 73 m., mirusi 1986 m. gruo
džio 29 d.

— Rašant “TŽ” 1987 m. 1 nr. apie 
religinį koncertą Kalėdų išvaka
rėse Lietuvos kankinių šventovė
je, per neapsižiūrėjimą praleis
ta sol. R. Strimaičio pavardė. At
siprašome.

— Kūrėjo-savanorio ir atsargos 
kapitono a.a. Jono Šajuko XXIV 
(ne XXV kaip per klaidą parašyta 
“TŽ” 1987 m. 1 nr.) mirties meti
nių proga duktė Tatjana Renkaus- 
kienė paaukojo Šv. Jono lietuvių 
kapinėms $50.

— Aukojo: Motinos Teresės lab
darai (a.a. M. Aulinskienės laido
tuvių proga) $20 - E. Juzėnienė; 
$10 - P.E. Kripai, M. Vaškevičienė, 
P.A. Augaičiai; $5 - E. Zakarževs- 
kienė; a.a. kun. Stasio Kulbio pa
minklui $30 - S. Paketūras; reli
ginės Lietuvos šalpai $100 - A. Ja- 
nulevičius; šventovės puošimui 
$25 - A. Kanapka; $20 - J.J. Valiu
liai, M. Zenkevičienė; $15-J.S. Ja- 
gėlos; $10 - V.O. Anskiai, Gr. Bal
čiūnienė, G.V. Balčiūnai, M.P. Be- 
sąspariai, A. Buragienė, J.N. Bud
riai, M. Daukienė, O. Dementavi- 
čienė, E. Jasiūnienė, E. Juzėnie
nė, A. Kazanavičienė, L. Kurpie- 
nė, M. Petrušauskienė, K.J. Ru
giai, F.M. Timukai, M. Vaškevi
čienė; $5 - A. Augaitienė, V. Da- 
lindienė, M. Elijošienė, V. Iva
nauskas, V. Kalendrienė, M. Kara- 
siejienė, E. Kišonienė, J. Liut- 
kienė, S. Sakevičienė, G. Trin- 
kienė, M. Yokubynienė, M. Žėkie- 
nė; $3-0. Jakimavičienė; para
pijai $500 - L. Adomavičius; $300 
- J.M. Zubrickai; $200 V.S. Aušro
tai; $110 - J. Prišas; $100 - K.R. 
Poškai, J.D. Petroniai, J. Pacevi- 
čienė; $50 - J. Arštikaitis, E.V. 
Smilgiai, K.J. Rugiai, A. Lukošius; 
klierikų fondui $100 - L.V. Morkū
nai; Lietuvių kultūros muziejui- 
archyvui $100 - L. V. Morkūnai.

— Mišios sausio 11, sekmadienį, 
9.30 - už a.a. Vincą Paznėką, 11 
v.r. - už a.a. Juozą Vaškevičių, 
a.a. Jurgį Dementavičių.

A. a. Marytės Aulinskienės 
atminimui Elena ir Albinas 
Bočkai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

A. a. Marytės Aulinskienės 
atminimui vietoje gėlių pa
aukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$50 — Vilma ir Vacys Ivanaus
kai; $30 — Zina ir Kostas Ber- 
žanskiai; $25 — A. ir J. Kizai; 
$20 — Julė ir Leonardas Jakai
čiai, Adelė ir Kazys Ivanaus
kai, Bronius Bagdonas, Ber
nadeta Stalioraitienė, Elena 
Šaltmirienė, Nina Preibienė.

A. a. Marijos Svilienės atmi
nimui Julė ir Leonardas Jakai
čiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A.a. dr. Juozo Kaškelio atmi
nimui Julija ir Klemensas Liut- 
kai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

A. a. Apolonijos Kazlauskie
nės atminimui vietoje gėlių 
Toronto Maironio mokyklai 
aukojo: $35 — Alana V. (darbo
vietė); $25 — M. Yokubynienė; 
$20 — J. B. Akelaičiai, A. Ba- 
nelis, V. B. Biretos, P. V. Jan
kaičiai, J. P. Meiklejohn, Sap- 
lių šeima, P. G. Stauskai, P. R. 
Stauskai; $10 — L. L. Balsiai, 
V. V. Balsiai, L. D. Garbaliaus- 
kai, Griggs Social Club, VI. 
Kazlauskas, Z. Mažonas, J. Pa- 
cevičienė, A. S. Petraičiai, A. 
Saplys, A. P. Siminkevičiai, 
A. Stauskas, A. Tarvydai, A. 
Viskontas, A. I. Žemaičiai; $5 
—J. J. Pilipavičiai.

NAMŲ VIDAUS dažymas. Skambin
ti tel. 531-2711 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
j— Sutvirtinimo sakramentui 

pasiruošimo pamokos prasidės 
vasario mėn. pradžioj ir tęsis iki 
sakramento teikimo iškilmės 
gegužės 10 d. Sutvirtinimo sak
ramentą teiks vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Kviečiame tėvus re
gistruoti savo vaikus, kurie jau 
sulaukę 12 m. amžiaus, parapijos 
raštinėje.

— Registracija į parapijos or
ganizuojamą kelionę š. m. birže
lio 16 — liepos 1 d.d. vyksta para
pijos raštinėje. Kelionės tikslas
— dalyvauti Lietuvos krikščiony
bės 600 metų sukakties iškilmė
se Romoje birželio 28 d. Prieš at
vykstant į Romą, ekskursija ap
lankys Paryžių, Liurdą, Avinjo
ną, Montekarlą, Nicą, Genovą, 
Kremoną, Paduvą, Veneciją, Flo
renciją, Asyžių. Kelionės kaina, 
įskaitant tris valgius kasdien, 
A klasės viešbučius, kelionės iš
laidas “Air France” lėktuvu — 
$2,899 kanadiškais.

— KLK moterų Prisikėlimo pa
rapijos skyriaus susirinkimas
— sausio 18 d., po 11.30 v. Mišių, 
Parodų salėje.

— Mišios tėveliams su mažais 
vaikučiais, kurias organizuoja 
parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija, įvyks sausio 11, sek-
madienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
šventovėje.

— Parapijai aukojo: $500 — dr. 
K. ir A. Ambrozaičiai; $300 — A. 
Banelis; $200 — A. A. Sergančiai; 
$150 — A. B. Petryla, J. D. Valai
čiai; $104 — V. Klupšas; $100 — A. 
Čiužas, A. Genys, S. B. Prakapai, 
N. Racevičienė, A. Skučas, M. Vil- 
čiauskaitė, A. Seliokas; $95 — L. 
Simanavičiūtė; $60 — I. Antanai
tis, B. Vaitiekūnienė, D. Danaity- 
tė; $50 — A. B. Arūnai, J. P. Dovi- 
daičiai, I. M. Stasiuliai, J. V. Ig- 
naičiai, M. Normantienė, P. Kulie
šius; Religinei šalpai: $200 — V. 
Žemaitis; $50 — A. Žilėnas; $10 — 
M. Vilčiauskaitė; vienuolynui: 
$200 — V. Žemaitis, pranciškonų 
klierikų fondui: $200 — V. Žemai
tis; vargšams: $200 — V. Žemaitis; 
stovyklavietės fondui: $500 - Pri
sikėlimo par. kredito kooperaty
vas.

— Mišios sausio 11, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Stasį Vaitiekū
ną, 9.20 v.r. — už a.a. Bronių Kaš- 
poną, 10.15 v.r. — už a.a. Agotą 
Ramanauskienę, Joną Simanavi
čių, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. 
Joną ir Anelę Vasiukevičius.

KLK moterų draugijos Delhi 
skyrius Kalėdų proga atsiuntė 
“TŽ” gražų sveikinimą ir $25 
auką.

Lietuvių Šv. Kazimiero para
pija Windsore, kuriai vado
vauja kun. K. Simaitis, atsiun
tė “Tėviškės žiburiams” $50 
auką.

Į bendrą kalėdinį sveikinimą 
“Tėviškės žiburiuose”, be 
jau skelbtųjų, įsirašė Valen
tinas Bukota iš West Lome, 
Ont., ir paaukojo šiam laikraš
čiui $30.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas praneša, kad įsi
gijus skaitytuvus — kompiute
rius palengvėjo tarnautojų 
darbas ir dėl to jie gali skir
ti daugiau laiko klientų aptar
navimui. Jų darbo valandos 
šiam reikalui yra prailgintos 
(žiūr. skelbimą “TŽ” 8 psl.).

Sūnų ir dukterų klubas, ku
riam priklauso senosios atei- 
vijos komunistinio nusistaty
mo tautiečiai, turėtą namą 
Clairemont gatvėje pardavė ir 
dabar savo susirinkimus bei 
parengimus daro nuomojamo
je patalpoje Hillcrest Com
munity Centre, 1339 Bathurst 
St.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas organizuoja skaitymo 
būrelį visiems nariams. Prašo
mi registruotis tie, kuriems 
yra sunkiau skaityti, ir tie, 
kurie domisi literatūra. Skam
binti P. Juodienei 239-4445.

Toronto lietuvės mezgėjos 
1986 m. gruodžio 15 d. “Vil
niaus” rūmuose surengė Kū
čias, kuriose dalyvavo ir jų 
šeimų nariai bei giminės — 67 
asmenys. Valgius paruošė pa
čios mezgėjos. Į nupirktus 
krepšelius buvo įdėta plot- 
kelė, šieno, apdengta linine 
servetėle. Po Kūčių dalis pa
vargusių pensininkių išėjo il
sėtis, o likusios giedojo ka
lėdines giesmes. Pensininkų 
klubo pirm. H. Stepaitis gė
rėjosi Kūčiomis ir išreiškė 
pageidavimą, kad ateityje Kū
čios būtų rengiamos visiems 
klubo nariams.

Mezgėjos pensininkės ruo
šiasi rinkti būrelio vadovę 
ir komisiją. Visos prašomos 
dalyvauti.

Lietuvių profesionalų ir 
verslininkų sąjungos susirin
kimas — 1987 m. sausio 13, ant
radienį, 6 v.v., Toronto Lietu
vių namuose.

Anapilio ateitininkai ren
gia vakaronę š. m. sausio 18, 
sekmadienį, 6 v.v., Anapilio 
Parodų salėje ir kviečia visus 
ateitininkus dalyvauti. Pro
gramoje — aktualieji veiklos 
reikalai.

Steven Fonyo medalis už 
drąsą kasmet skiriamas 15-24 
metų invalidui jaunuoliui-lei, 
pasižymėjusiam ryžtingumu 
bei pavyzdingumu, gyvenan
čiam metropoliniame Toron
te. Pernai toks medalis buvo 
paskirtas Barborai Turnbull. 
Siūlyti gali kiekvienas. Siū
lymo blankai gaunami šiuo

■ adresu: Department of the 
City Clerk, 2nd Floor, East 
Podium, City Hall, Toronto, 
Ont. Tel. 392-7022. Medalį 
paskiria specialus komitetas 
Toronto miesto vardu. Siūly
mai priimami iki 1987 m. sau
sio 22 d., 4 v.p.p.

Jaunų inžinierių, baigusių 
mokslą per pastaruosius dve
jus metus, jieško amerikiečių 
ir japonų bendrovė naujo po
būdžio tarnybai. Pageidauja 
pramonės, elektros, mechani
kos, “robotics”, sistemų, pla
navimo ir kitokių sričių inži
nierių. Kreiptis šiuo adresu: 
Steven Shaw Management 
Consultants Inc., 2200 Lake
shore Blvd. W., Toronto, Ont. 
M8V 1A4. Tel. (416) 252-9151.

Arūnas Pabedinskas iš Či
kagos gilina savo cheminės 
inžinerijos studijas Toronto 
universitete, ruošdamasis ma
gistro laipsniui. Yra baigęs 
Urbanos universitetą bakalau
ro laipsniu. Toronte gavo uni
versiteto stipendiją ir darbą 
profesoriaus asistentu. Stu
dijuodamas Urbanos un-te, jis 
reiškėsi ateitininkų ir bend
rinėje lietuvių veikloje. Yra 
susižiedavęs su torontiške Da
nute Čepaite, kuri yra baigusi 
Toronto un-te gamtos mokslų 
fakultetą ir dabar studijuoja 
medicininę technologiją (dve
jų metų kursą). Vestuvės nu
matytos š. m. gegužės 16 d. Ka
lėdų švenčių proga Toronte 
lankėsi Arūno tėvai — Birutė 
(Kapočiūtė) ir Leonas Pabe
dinskai. Ponia Birutė yra daug 
dirbusi “Lietuvių enciklope
dijos” leidyboje, talkindama 
savo tėčiui Juozui Kapočiui. 
Lankydamiesi Toronte, p. Pa
bedinskai domėjosi lietuvių 
įstaigų veikla ir “TŽ” leidyba.

Žydų organizacija B’NAI 
BRITH gavo Ontario vyriausy
bės finansinę paramą $625,254 
statyti Žmogaus teisių cent
rui prie jau turimo organiza
cijos pastato-raštinės šiauri
niame Toronte. Naujame pa
state numatyta tyrimų biblio
teka, parodų salė, garsinių 
vaizdajuosčių patalpa, semi
narų ir konferencijų kamba
riai. Pastato kaina — $1,555,- 
508. Statyba pradedama 1987 
m. balandžio mėnesį ir bus 
baigta per vienerius metus. 
Anapilio sodybos korporacija 
stato Lietuvių kultūros muzie
jų — archyvą mažesnės apim
ties, tačiau ligšiolinės pa
stangos gauti Ontario vyriau
sybės paramą nebuvo sėkmin-

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas vedėjas-a (manager).
Metinis atlyginimas. Skambinti dienos metu: 

V. Dauginis tel. 533-1121.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas tarnautojas.

Valandinis atlyginimas. Skambinti dienos metu:
V. Dauginis tel. 533-1121.

Sausio 11, sekmadienį, 2 v.p.p., 
Lietuvių namų vyrų būrelio

METINIS SUSIRINKIMAS.
Darbotvarkėje: valdybos pranešimai, diskutuojami 

ateities planai, renkama nauja valdyba.
Po susirinkimo - vaišės. Nariai ir visi suinteresuoti 
būrelio veikla kviečiami dalyvauti.. !

Būrelio valdyba
nu  ,  , I

KĄ DARYTI SU SANTAUPOMIS REGISTRUOTŲ 
PENSIJŲ TAUPYMO PLANE (RRSP), ARTĖJANT 

PRIE 71 METŲ GIMTADIENIO?

Galima jas visas išimti iš karto ir sumokėti pajamų mo
kesčius, kurie gali būti gana dideli, ypač kai išimamoji 
suma yra didelė.

Galima visas santaupas pervesti kokiai nors gyvybės 
draudos bendrovei ir iš jos gauti ilgesniam ar trum
pesniam laikui mėnesinę pensiją (Annuity).
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas nuo 1986 

metų lapkričio 1 dienos atidarė naują sąskaitą — Regist
ruotų pensijų pajamų fondą (RRIF), į kurią galima per
vesti visas santaupas iš RRSP prieš 71 gimtadienį, nemo
kant jokių pajamų mokesčių. Iš šios sąskaitos (RRIF) 
taupytojui-pensininkui bus išmokama kasmet nustatyta 
suma, taip kad per 20 metų bus išmokėta visa pervesta 
suma kartu su per tą laiką gautom palūkanom. Išdalinus 
į 20 metų pajamų mokesčiai žymiai sumažėja. Šiuo metu 
parlamentui yra pateiktas įstatymo pakeitimas. Jeigu jį 
priims, bus galima iš šios sąskaitos (RRIF) pinigus at
siimti kada tik norėsit arba greičiau negu per 20 metų.

Smulkesnių informacijų kreipkitės į kooperatyvo raš
tinę.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

gos. Pagal šios vyriausybės 
informaciją, “Community Fa
cilities Improvement Pro
gram” skirta “pagelbėti ne- 
komercinėm bendruomenių 
grupėm atnaujinti arba sta
tyti pastatus, kuriuose galė
tų vykdyti savo programas”.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

“The Globe a. Mail” 1987 I. 5 
išspausdino Ann Silversides 
straipsnį apie slaugos reika
lingus asmenis ir įtampą šei
mose, kurios nariai turi slau
gyti nepajėgiuosius. Bendruo
meninės pagalbos esą reika
lingi ne tiktai nepajėgieji, 
bet ir jų slaugytojai — šeimos 
nariai. Pavyzdžiu, tarp kitų, 
nurodytas Ray Stasiulis, ku
riam teko slaugyti savo moti
ną ištisas 6 savaites, prieš 
išvežant ją ligoninėn. Prie 
straipsnio pridėta R. Stasiu- 
lio ir jo motinos nuotrauka.

PARDUODAMA, nauja, šviesiai 
pilkos spalvos lapės apykaklė (kal- 
nierius). Skambinti vakarais tel. 
532-6453 Toronte.

Žmogaus teisių diena buvo pa
minėta Montrealio Philip’s aikštė
je gruodžio 13, šeštadienį, 1 v.p.p. 
Oras pasitaikė labai šaltas, to
dėl susirinko tik apie šimtas daly
vių: lietuviai, latviai, estai, uk
rainiečiai, lenkai ir vietnamie
čiai. Buvo paleisti juodi ir geltoni 
balionai, prie kurių buvo priseg
tos kortelės su politinių kalinių 
pavardėmis. Šią demonstraciją fil
mavo CBC televizijos stotis ir per 
vakarines žinias rodė trumpą iš
trauką.

Lituanistinė mokykla gruodžio 
21 d. AV parapijos salėje surengė 
Kalėdų eglutę. Pradžioje mokyk
los vedėja Joana Adamonytė pa
sveikino visus dalyvius, kurių pri
sirinko beveik pilna salė. Po to 
sekė vaidinimas — “Burtininkas 
Bernardas”. Mokytojai įdėjo daug 
darbo, išmokydami vaikučius gra
žiai kalbėti ir vaidinti. Artistų 
motinos ir močiutės irgi prisidė
jo, pasiūdamos jiems gražią ap
rangą. Gaila, kad vaidinimo kal
bos salėje buvo beveik negirdi
mos. Šitame techikos amžiuje, 
reikia tikėtis, galima surasti iš
eitį, kad žiūrovams vaidinimas 
ne tik būtų matomas, bet ir gir
dimas.

Kalėdų senelis apdovanojo vi
sus dabartinius mokinius ir busi
muosius, kurių buvo tikrai nema
žai. Visi dalyviai tėvų komiteto 
buvo pavaišinti dešrelėmis, gėri
mais, pyragais ir kava.

Į Bernelių Mišias prisirinko 
pilna AV šventovė maldininkų. 
Labai daug dalyvavo iš visos Ka
nados suvažiavusių aplankyti sa
vo tėvų ir senelių. Parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. A. Stan
kevičiaus, pradėjo kalėdinių gies
mių koncertą penkiolika minučių

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 11 7

|TĄ O MONTREALIO LIETUVIŲ LI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

AKTYVAS - virš S>19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

Certifikatus ..............
MOKA UŽ:

.... 8’/z% Taupymo-special....... . .... 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr....... .... 53/4%

1 metų .............. .... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 5 %
180 d.-364 d. ... .... 71/2% Einamos sąsk.................... .... 5 %
120d. - 179d. ... .... 7’/4% Pensijų - RRSP - term..... .... 83/4%
30d. - 119d. ... .... 7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais........ 10.30-12.30 --------- 10.30-12.30

Vilniuje suimtas 
Jakubčionis

Iš okupuotos Lietuvos gau
tomis žiniomis, 1986 m. gruo
džio 8 d. suimtas inž. Gedimi
nas Jakubčionis, dirbantis 
Jaunimo teatre Vilniuje kaip 
apšvietimo specialistas. Jis 
buvo tardomas saugumiečio 
pik. Česnavičiaus. Kuo suim
tasis kaltinamas, tuo tarpu 
nežinoma.

1986 m. gruodžio 9 d. pada
ryta krata pas kitą Jaunimo 
teatro tarnautoją — Vinclovą. 
Paimta 80 knygų. Vinclovą yra 
studentas, dirbantis techniku 
minėtame teatre.

Pastaraisias metais Jaunimo 
teatras Vilniuje pagarsėjo 
naujoviškais vaidinimais. 
Amerikiečių rašytojas Arthur 
Miller Rytų-Vakarų rašytojų 
susitikimo proga Vilniuje ap
lankė tą teatrą ir pareiškė: 
“Tai vienas geriausių teatrų, 
kokius iki šiol esu matęs”.

Keletą dienų prieš G. Jakub
čionio suėmimą Jaunimo teat
rą aplankė teatralų grupė iš 
JAV pagal teatrinių mainų su
tartį. Toje grupėje buvo akto
rė Colleen Dewhurst ir “La 
Mama” teatro direktorė Ellen 
Stewart. LIC.

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

prieš Bernelių Mišias, kurias lai
kė klebonas kun. J. Aranauskas, 
koncelebruojant kun. J. Kubiliui 
ir kun. Iz. Sadauskui. Pamokslo 
metu klebonas visus parapijie
čius ir parapijos bičiulius svei
kino kunigų, seselių ir parapijos 
komiteto vardu. Per pamaldas 
choras ir sol. Ant. Keblys giedojo 
kalėdines giesmes.

Po pamaldų beveik visi rinkosi į 
salę pasisveikinti su artimaisiais 
ir pasivaišinti vynu bei kava.

Ina Lukoševičiūtė su savo su
žieduotiniu Morkum Sungaila per 
šventes iš Toronto buvo atvykę į 
Montreal}. Inos tėvai Irena ir Pet
ras Lukoševičiai Kalėdų antrąją 
dieną iškėlė jiems puikias vaišes, 
kuriose dalyvavo gausus giminių 
ir draugų būrys. Vestuvės numa
tomos ateinančią vasarą Montrea- 
lyje.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties proga sausio 24-25 dieno
mis bus krikščioniškos dvasios 
savaitgalis AV parapijoje. Susi
telkimui vadovaus seselė M. Igne 
Marijošiūtė iš Putnamo ir Jonas 
Abromaitis iš Otavos. Paskaitos 
vyks šeštadienį seselių namuose 
ir sekmadienį parapijos salėje. 
Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau.

Vasario 16-sios minėjimas numa
tomas vasario 15 d. Jieškoma ki
tos salės, kuri būtų arčiau metro 
stoties. Tariamasi su pagrindiniu' 
kalbėtoju ir organizuojama meni
nė programa.

A. a. Marija Danisevičienė, 80 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 24 d. Palai
dota iš Šv. Kazimiero šventovės 
gruodžio 29 d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi duktė ir 
sesuo su šeimomis bei kiti gimi
nės. B.S.

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

PARDUODAMI žemesne kaina odi
niai šilti batai, kurių šiuo metu 
krautuvėse negalima gauti. Skam
binti tel. 534-6803 Toronte.

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

BRONIUS KARALIUS prašomas 
paskambinti “TŽ” redakcijai. Apie 
jį teiraujasi vienas iš jo pažįsta
mų, nežinantis jo adreso.

SHANNON FLORIST LTD, 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALD 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles Ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, Įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372, 710 Annette 
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.


