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Atkelti \sau~taii
Amerika iki šiol buvo laisvės šalis, kurios simbolis 

- Laisvės statula, pasitinkanti ateivius iš visų pasaulio 
kraštų, ypač tuos, kurie atbėga iš vienokios ar kitokios 
nelaisvės. Taip buvo nuo pat Amerikos, kaip valstybės, 
pradžios. Ateivių masėse buvo visokių - dorų ir nedorų 
žmonių, netgi nusikaltėlių, pabėgusių nuo bausmės sa
vame krašte. Niekas tada neklausinėjo apie ateivio tei
sines painiavas. Kartą apsigyvenai Amerikoje, tapai ame
rikiečiu, esi laisvas pilietis, saugomas krašto įstatymų. 
Jeigu jiems nusikaltai, prasideda teisminė procedūra, 
kuri atitinkamai baudžia. Bet pastaraisiais metais Ame
rikos veidas pradėjo keistis. Didžiosios laisvės šalyje 
atsirado įtakinga gyventojų grupė, kuri pradėjo reika
lauti tam tikrų ateivių trėmimų. Esą Amerikoje atsirado 
įtariamų nacių karo nusikaltėlių, kurie teršia krašto vei
dą. Amerika negalinti būti nusikaltėlių užuovėja. Ta 
linkme kongresas priėmė įstatymą, įgalinantį atimti pi
lietybę iš asmenų, jau Amerikos piliečių, netiksliai atsa
kiusių į imigracijos anketą bei įtariamų nacių karo nusi
kaltimais. Pagal tą įstatymą, 1987 m. balandžio 20 d. bu
vo ištremtas estas Karlas Linnas, 1984 m. - ukrainietis 
Feodoras Fedorenka, 1987 m. - ukrainietis Demjaniukas. 
Pirmasis buvo nugabentas Čekoslovakijos ir Sov. Sąjun
gos lėktuvais sovietinėn Estijon, antrasis - sovietinėn 
Ukrainon, trečiasis - Izraelin.

VISIEM trim ten gresia mirties bausmė. Reiškia 
Amerika tris buvusius savo piliečius išsiuntė mir
tim Ir tai ji padarė nenagrinėjusi jų nusikaltimų 
iš esmės savo teismuose. Taip ir nežinia, ar tie ištremtie

ji yra nusikaltėliai, ar tik suinteresuotų grupių krašto 
aukos. Tiesa, jų bylose pasisakė Amerikos teismai, bet 
tiktai dėl netiksliai užpildytų imigracijos anketų. Jeigu 
Amerikos teismai būtų minėtų asmenų bylas nagrinėję iš 
esmės, kitaip atrodytų tas reikalas. Dabargi tie asme

nys visuomenės akyse liko nusikaltėliais net jų bylų iš 
esmės nenagrinėjus. Tuo tarpu Vakarų teisėtvarkoje 
žmogus, kad ir įtariamas, laikomas nekaltu, kol nėra teis
mo nubaustas. Šiuo atveju toji teisinė taisyklė nebuvo 
pritaikyta minėtiems asmenims - estui ir abiem ukrai
niečiam. Ir tai įvyko spaudžiant žydų bendruomenei, ku
rios įtaka buvo lemianti. Jeigu ne jos spaudimas, K. Lin
nas būtų buvęs ištremtas Panamon ir apsaugotas nuo 
sovietinės grėsmės. Dabar jis buvo išsiųstas į sovietinio 
budelio nasrus. Tuo būdu Amerikos vyriausybė susitepė 
rankas. Net ir tuo atveju, jeigu ištremtieji yra tikri na
cių karo nusikaltėliai, turėjo būti teisiami pačioje Ame
rikoje. Nei Izraelio, nei Sov. Sąjungos teismai negali būti 
bešališki, nes ten stipriai vyrauja keršto motyvas. Tik 
Amerikos teismuose būtų išryškėjusi tiesa apie savo pi
liečius.

MINĖTI trijų asmenų ištrėmimai iš Amerikos tė
ra pradžia. Jais yra pralaužti pirmieji ledai, blo
kavę teisinį kelią deportuoti ką nors į Sov. Są
jungą ir jos okupuotas bei aneksuotas Baltijos valstybes. 

Amerikos valstybės departamento tarptautinės teisės ži
novų buvo pasisakyta, kad esto ištrėmimas sovietų oku- 
puoton Estijon neprieštarauja Amerikos politikai, ne
pripažįstančiai Baltijos valstybių okupacijos. Nežinia 
kokiu pagrindu jie remiasi, bet mūsų teisininkams ir vi
suomenei aiškiai matyti, kad toks sprendimas nesideri
na su Amerikos politika Baltijos valstybėse. Čia turbūt 
daugiau lemia ne teisinis žinoviškumas, o suinteresuotų
jų kerštingumas, kuris bus vykdomas ir toliau. Su Karlo 
Linno ištrėmimu buvo atkelti vartai, pro kuriuos bus ver
čiami eiti ir kiti įtariamieji karo nusikaltėliai. Tai gali 
paliesti ir keletą Amerikos lietuvių. Dėl to mūsoji visuo
menė turėtų sukrusti ir plačiu mastu protestuoti prieš 
Amerikos piliečių trėmimą į budelių nasrus. Įtariamie
ji karo nusikaltimais turi būti teisiami pačioje Ameri
koje. Be to, reikėtų protestuoti ir prieš vienašališkumą 
- pajieškos turi liesti ne tik nacių, bet ir sovietų bei kitų 
karinius nusikaltėlius. Didesnis objektyvumas buvo iško
votas Kanadoje. Argi Amerikos visuomenė nemato ža
lingo vienašališkumo, kuris kraštui nedaro garbės, nes 
pažeidžia teisingumą?

Pasaulio įvykiai
SOVIETAMS BUVO ATIDUOTAS ESTAS KARL LINNAS, OSI 
institucijos apkaltintas karo nusikaltimais. Pagrindiniai kalti
nimai atėjo iš Sovietų Sąjungos, kur aukščiausiasis okupuotos 
Estijos teismas 1962 m. K. Linną pripažino kaltu ir paskyrė mir
ties bausmę. Esą vokiečių okupacijos metais jam teko vadovauti 
Tartu miesto koncentracijos stovyklai, kai joje buvo nužudyta 
apie 12.000 gyventojų, kurių didžioji dalis buvo žydai. K. Linnas 
į JAV atvyko 1951 m. iš V. Vokietijos ir pilietybę gavo 1960 m. Pra
eities faktų nuslėpimu jis buvo apkaltintas 1971 m., o teismas 
JAV pilietybę atėmė 1981 m. Apeliacija buvo nesėkminga, nors 
truko keletą metų. K. Linnui, praradusiam JAV pilietybę, grėsė 
grąžinimas į sovietų okupuotą Estiją, kur jis jau yra nuteistas

KANADOS ĮVYKIAI

Paštininkai rengiasi streikui
Streikui ruošiasi dvi pagrin

dinės Kanados valdinės paš
to bendrovės unijos: J. C. Par- 
roto vadovaujamų paštininkų 
ir laiškanešių su savo vadovu 
R. McGarry. Apie streiką dau
giausia kalba karingoji J. C. 
Parroto laiškanšių unija, ža
danti kovoti už anksčiau gau
tas privilegijas, dėl kurių Ka
nados paštas, net ir pakartoti
nai pabranginęs savo paslau
gas, neįstengia pašalinti nuo
latinio deficito. Propagandi
nei kovai abi paštininkų unijos 
yra pasiruošusios išleisti pu
sę milijono dolerių. Keistai 
atrodo J. C. Parroto pasirink
ta taktika aštriai pulti minis- 
terio pirm. B. Mulronio konser
vatorių vyriausybę. Kanadie
čiams drįstama teigti, kad sa
vo prarastą populiarumą kon
servatorių vyriausybė bando 
atstatyti kova su paštininkais, 
sąmoningai siekdama pašti
ninkų streiko. Esą tada kana

diečiai, savo žvilgsnius nu
kreipdami į paštininkų strei
ką, užmirš konservatorių vy
riausybės negeroves.

Paštininkų unijos vadas J. 
C. Parrotas šoka ginti savo na
rių, kurie, net ir gaudami tik
rai gerą atlyginimą, nė neban
do paspartinti savo darbo. 
Laiškai bei kitos pašto siun
tos kanadiečius vis dar pasie
kia tik vėžlio žingsniais. J. C. 
Parrotui nepatinka pašto bend
rovės vadų pastangos deficitui 
sumažinti ir netgi visiškai pa
naikinti. Nepatinka, nes bran
giai apmokamus paštininkus 
mažesnėse kaimiškose vieto
vėse stengiamasi pakeisti pri
vačių bendrovių tarnautojais. 
Dažnais atvejais pašto skyrius 
ten atiduodamas Kanadoje po
puliarioms vaistinių ir bend
rų reikmenų krautuvėms. Už 
pašto langelio sėdintis tar-

(Nukelta į 8-tą psl.)

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos surengtoje premijų įteikimo šventėje Čikagoje 1987 m. balandžio 
4 d. Iš kairės: JAV LB valdybos pirm. ALGIMANTAS GEČYS, ALDONA BRAZDŽIONIENĖ, literatūros pre
miją gavęs poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS Nuotr. J. Tamulaičio

Kitataučių spaudos balsai
Rusai rašo apie Nijolę Sadūnaitę, o lenkai - apie savo emigracinius prezidentus

Paryžiaus rusų savaitraštis 
š. m. balandžio 10 d. laidoje 
rašo: “Lietuvių informacijos 
centras, remdamasis E. Bon
ner ir užsienio koresponden
tais, praneša, kad Vilniuje 
balandžio 2 d. buvo suimta Ni
jolė Sadūnaitė. Anksčiau ji 
buvo trejus metus kalinama 
Mordovijos moterų politkali
nių lageryje ir trejiem metam 
buvo ištremta į Krasnojarsko 
sritį už ‘LKB kronikos’ spaus
dinimą bei platinimą. Grįžus 
iš tremties, nauji persekio
jimai privertė ją pasitraukti 
į pogrindį. 1983 m. spalio 7 d. 
ji baigė pirmą savo “užrašų” 
(lietuviškai “KGB akiratyje”, 
J.B.) dalį, kurioje aprašo sto
vyklose praleistus metus. Da
lis šių atsiminimų buvo iš
spausdinta “RM” 3664 laidoje. 
Antroji jos knygos dalis nese
niai pasiekė Vakarus.

Pagal Lietuvių inf. centrą, 
49 m. amžiaus gailestingoji 
sesuo Nijolė Sadūnaitė yra 
katalikų vienuolė. Visi Lie
tuvos vienuolynai buvo užda
ryti tuoj po Antrojo pasauli
nio karo”.

Ištrauka iš “Partizanų”
Paryžiaus lenkų mėnesinis 

žurnalas “Kontakt” š. m. kovo 
laidoje išspausdino darbštaus 
savo bendradarbio J. Darskio 
ištraukų iš Juozo Lukšos kny
gos “Partizanai” vertimą, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės 1986 m. lapkričio 24 dienos 
pareiškimą dėl lenkų atsišau
kimo į ukrainiečius, gudus ir 
lietuvius, ir trečią bei pasku
tinę prof. A. Štromo straips
nio “Baltijos valstybės” dalį. 
Šį straipsnį vertėjas gausiai 
papildė savo pastabomis.

Priekaištai lietuviams
To paties žurnalo š. m. ba

landžio laidoje buvo išspaus
dintas ilgas J. Darskio straips
nis “Galapagos arba driežų 
grįžimas”. Šiame straipsnyje 
autorius puola Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, “Tėviškės 
žiburius”, A. Gurecką, T. Re- 
meikį, Plakūną, Stp. Varan- 
ką ir šių eilučių autorių už 
jų straipsnius, laiškus ir pa
stabas, padarytas lenkų-lietu
vių santykių klausimu. J. 
Darski šiame straipsnyje taip 
pat švelniai patakšnoja VLI- 
Kui per petį dėl jo tylos Vil
niaus arkivyskupijos klausi
mu.

Štai kai kurie J. Darskio 
komentarai: “Komentuodamas 
ankstyvesnį mano straipsnį 
(“Lenkas sąmokslauja, lietu
vis demaskuoja”, “Kontakt” 
1986 m. 7-8 laida; “TŽ” 1986 m. 
48 laida) autorius, pasirašan

tis inicialais J. B., pastebėjo, 
kad minėdamas įtakingus len
kus neišvardinau dviejų Len
kijos prezidentų tremtyje — 
Sokolnickio ir Sabbato. Tuo 
būdu turėjau progą sužinoti, 
kad tuo pačiu pietų turiu net 
du prezidentu,C Manau, kad 
ponai Sokolnicki ir Sabbat 
dabar lėšomis parems “TŽ”, o 
ypač paslaptingąjį J.B., kuris 
tiek daug pastangų deda, kad 
juos išpopuliarintų lenkų 
(? J.B.) tarpe”.

Populiarinti šių preziden
tų “T. žiburių” skiltyse nėra 
reikalo — jie patys šį uždavi
nį savo atsišaukimuose ir len
kų spaudoje atlieka.

Š. m. sausio mėn. Kanados 
lenkų spaudoje pasirodė toks 
Sabbato vyriausybės pareiški
mas: “Jau keliolika metų emi
gracijoje kažkoks Juliusz 
Sokolnicki dedasi Lenkijos 
prezidentu. Jis skiria minis- 
terius pirmininkus, ministe- 
rius, teikia generolo laipsnius, 
netgi vieną asmenį padarė ne
egzistuojančios armijos mar
šalu; skiria ambasadorius, 
konsulus, dalina žymenis, net
gi karo ordinus ir 1.1.”

Toliau pareiškime sakoma, 
kad Sokolnicki pats sau sutei
kė brigados generolo laipsnį 
ir sakosi esąs prūsų kilmės 
kunigaikštis.

Sokolnicki savo aplinkraš
čiuose atsikerta, sakydamas, 
kad jis nuo 1972 m. yra konsti
tucinis Lenkijos prezidentas, 
o Sabbat yra žinomas tik kaip 
plunksnų Lenkijoje pirkėjas 
savo antklodžių fabrikui.

Sabbat, kaip ir Sokolnicki, 
nešykšti savo rėmėjams titu
lų, kariškų laipsnių ir meda
lių. Jo vyriausybė turi netgi 
krašto apsaugos ir užsienio 
reikalų ministerius. Reika
lauja ne tik 1939 m. rytinių 
Lenkijos sienų, bet ir kursto 
lenkų opoziciją (pogrindį) tai 
daryti.

Šitokia “prezidentų” veikla 
būtų puikus operetės libre
tas, jeigu ne tai, kad Sabbato 
vyriausybė turi daug įtakos 
lenkų antros bangos emigran
tų tarpe. Jų spauda skelbia 
jos pareiškimus, kaip pvz. 
minėtą Sokolnickio reikalu, 
spausdina jos atsišaukimus 
“Į tautą”, rimtai komentuoja 
jos pasisakymus ir pan. Len
kų emigrantai šią vyriausybę 
remia lėšomis savotišku Tau
tos fondu (Skarb Narodowy), o 
į šio prezidento ruošiamą Nau
jų metų sutikimą Londone at
skrenda pagyvenusios poniu
tės net iš Toronto, turėdamos 
viltį su tikru Lenkijos prezi
dentu pašokti.

Lenkų svaičiojimai
Toliau J. Darski rašo: “Juo

kingiausia vis dėlto yra tai, 
kad J. B. gąsdina tarpjūrio 
tautų sąjungos idėja, nes to
kioje sąjungoje Lenkija turė
tų vadovaujantį vaidmenį. Tai
gi bendra kova prieš sovietus 
dėl lenkų kaltės tampa nerea
li, kadangi lenkų vadovavimas 
yra neišvengiamas, lieka vie
niša, be lenkų, kova. Galima 
pasveikinti su tokių išvedžio
jimų logika”.

Nežiūrint ilgų, daugiau kaip 
40 metų trunkančių lenkų pa
stangų, iki šiol neatsirado nė 
vienos tarpjūrio tautos, kuri 
sutiktų būti lenkų vadovauja
ma. J. Darskiui tai yra juo
kinga.

Neteisingi kaltinimai
J. Darski kartoja Paryžiaus 

lenkų žurnale “Kultūra” 1986 
m. rugsėjo laidoje J. Mirskio 
padarytus priekaištus lietu
viams kunigams dėl lenkų kal
bos Vilniaus šventovėse. Ten 
lenkų neskriaudžia nei sov. 
Lietuvos kulto reikalams įga
liotinis, nei Lietuvos episko
patas. Nors lietuvių Vilniuje 
yra per du su puse kartų dau
giau negu lenkų, lietuviai turi 
tiek pat pamaldų savo kalba, 
kiek ir lenkai. Erzelį, spren
džiant iš “Kultūros” žurnale 
1986 m. lapkričio laidoje po
nios W. W. išspausdinto laiš
ko, kelia iš užsienio atvykę 
lenkai. Ponia W.W. net iš Dues- 
seldorfo keliavo į Vilnių iš
pažinties ir pasipiktino, kad 
kunigas lenkiškai nesuprato.

Lenkiška ironija
Savo straipsnį J. Darski bai

gia taip: “Visa tai paaiškėja, 
sužinojus, kad redakcijos 
(“TŽ” J.B.) atstovas buvo vie
nintelis lietuvis (tai gerai liu
dija apie kitus), kuris dalyvavo 
OUN-B (Ukrainiečių naciona
listų organizacija, J.B.) vado
vaujamoje Antibolševikinio 
tautų bloko konferencijoje. 
Siūlau tokius pasitarimus, 
pagaliau ne vien tik lietuvių 
ir ukrainiečių endekams, per
kelti į Galapagos salą. Ten 
jie galėtų šimtamečiams, kaip 
ir jie, driežams pasakoti le
gendas apie Lietuvą nuo Šteti- 
no iki Talino ir apie Ukrainą 
nuo Atlanto iki Ramiojo van
denyno, o mūsų pasiųstos įta
kingos lenkų asmenybės pri
durs jiems savo svajones apie 
Lenkiją nuo jūrų iki jūrų”.

Ukrainiečiams pavyko į savo 
organizaciją surinkti daug 
tautų, o lenkai savo tarpjūrio 
sąjungai nerado nė vienos, ir 
J. Darski neturi kam vado
vauti. J. B. ' 

mirti, arba ištrėmimas kiton • 
sutinkančion priimti šalin. 
Pastaruoju metu buvo sie
kiama įsileidimo Panamon, kai 
staiga aukščiausiasis JAV teis
mas 6:3 balsų sprendimu atšau
kė laikinį leidimą pasilikti 
JAV, duotą tik balandžio 6 d. 
K. Linnas Niujorke buvo įso
dintas į keleivinį Čekoslova
kijos lėktuvą ir nuskraidintas 
Prahon, kur jį sutiko ir Tali- 
nan nugabeno KGB agentai. Iš 
Maskvos ateina pranešimai, 
kad mirti nuteistam K. Linnui 
turbūt bus leista pasiųsti ma
lonės prašymą aukščiausiojo 
sovieto prezidiumui, nors kri
minaliniams nusikaltėliams to
kiu atveju negalioja senatis, o 
jam nuo teismo sprendimo jau 
yra praėjęs ketvirtis šimtme
čio. Kalbama, kad savo spren
dimą galbūt turės peržiūrėti ir 
aukščiausiasis Estijos teismas, 
nes dabar yra medžiagos, ku
rios teismas neturėjo 1962 m. 
Iš šono stebint, aiškiai matyti 
K. Linną palietę žydų ir sovie
tų keršto motyvai. Sovietų Są
junga jau seniai jį nuteisė oku
puotoje Estijoje ir reikalavo 
išdavimo, o žydai rūpinosi JAV 
pilietybės atėmimu. Negalė
dami išsikovoti, kad K. Linnas 
būtų atiduotas teismui Izraely
je, jie stengėsi užtikrinti jo 
išdavimą Sovietų Sąjungai. To
kią mintį įtaigoja staigus aukš
čiausiojo JAV teismo nutari
mas atšaukti laikinio pasiliki
mo teisę, kol dar nėra surasta 
K. Linną sutinkanti priimti ki
ta valstybė.

Kraujas Šri Lankoj
Šri Lanka, kuri anksčiau 

vadinosi Ceilonu, turi 16 mi
lijonų gyventojų. Didžioji jų 
dalis yra budistai sinhalie- 
čiai, išskyrus 18% hindusų ta- 
milų, norinčių atskiros savo 
valstybės šioje Indijos vande
nyno saloje. Spaudoje plačiai 
nuskambėjo turtingesni ir ge
riau išsilavinę Šri Lankos ta- 
milai, pradėję jieškoti poli
tinės globos laisvajame Vaka
rų pasaulyje. Pernai grupė ta- 
milų už beveik pusę milijono 
dolerių pasisamdytu nedideliu 
laivu iš V. Vokietijos nelega
liai atplaukė Kanadon, prašy
dami politinės globos. Jie sa
kėsi negalį gyventi Šri Lanko
je, kur juos persekioja budis
tų sinhaliečių dauguma. Dabar 
staiga paaiškėjo, kad teroro 
veiksmais Šri Lanką kankina

hindusų tamilų mažuma. Šiau
rinėje salos vietovėje karin
gieji tamilai sustabdė tris au
tobusus ir du sunkvežimius. 
Jie atrinko ir sušaudė 127 sin- 
haliečius keleivius, įskaitant 
moteris ir vaikus. Sostinės Co
lombo autobusų stotyje sprogo 
tamilų teroristų padėta 100 
svarų bomba, pareikalavusi 
apie 150 gyvybių, sužeidusi po
rą šimtų. Ir vėl didžioji aukų 
dalis buvo sinhaliečiai. Per 
nepilnas dvi savaites nuo ta
milų partizanų žuvo beveik 300 
sinhaliečių. 1983 m. tamilų ma
žumos pradėtose kovose Šri 
Lanka jau neteko beveik 6.000 
gyventojų. Naujų aukų dabar 
atnešė Šri Lankos aviacijos 
pradėtas dviejų tamilų bazių 
bombardavimas.

Susivienijo PLO
Alžyre įvyko aštuoniolikto

ji PLO parlamentu išeivijoje 
vadinamos Palestinos tarybos 
sesija, kurią atidarė PLO va
das J. Arafatas, pranešęs vie
nybės atstatymą. PLO organi- 
zacijon vėl grįžo dvi iš jos pa
sitraukusios G. Habašo ir N. 
Havatmo grupės. Įsijungti atsi
sakė tik teroristinei “Fatah” 
grupei vadovaujantis A. Nida- 
las ir Sirijos remiamas Pales
tinos tautinio išsilaisvinimo 
frontas. J. Arafatas paskelbė 
vieningą kovą prieš Izraelį, 
kuri esą pasibaigs palestinie
čių tėviškių išlaisvinimu su 
sostine Jeruzalėje. Taryba PLO 
vadu patvirtino J. Arafatą, bet 
jį įpareigojo nutraukti ryšius 
su taikos siekiančiu Egipto 
prez. H. Mubaraku.

Skilimas Izraelyje
Palestiniečių PLO organiza

cijos vienybės atstatymas J. 
Arafato vadovybėje atnešė 
naują problemą Izraeliui, ku
rio vadai vis dar negali su
tarti ateities planų. Š. Pere- 
sas taikai užtikrinti nori tarp
tautinės konferencijos, kurio
je galėtų dalyvauti ir Sovietų 
Sąjunga. Tokią mintį griežtai 
atmeta J. Šamiras, dabar ei
nantis premjero pareigas koa
licinėje tautinės vienybės 
vyriausybėje. Abu vadai savo 
politikai ginti Vašingtonan 
pasiuntė atskirus atstovus: 
premjeras J. Šamiras — minis- 
terį be portfelio M. Areną, už
sienio reikalų ministeris Š. 
Paresas — darbiečių partijos 
vadą parlamente R. Edrį.

Šiame numeryje:
Atkelti vartai

Ištrėmimas iš Amerikos Linno pralaužė kelius ir kitiems
Kitataučių spaudos balsai

Išeivijos rusai ir lenkai rašo apie lietuvių rūpesčius
Apie lygybes ir mąstysenas

Svarstant aktualiuosius vyrų ir moterų lygybės klausimus
Yra vėjas - kelk bures!

Veterano jūrininko įspūdžiai iš kelionės Amerikos link
Japonai konsulate be tėvynės

Televizijos darbuotojų grupė Lietuvos konsulate Niujorke
Kristaus kančios vaidinimai

Oberammergau miestelio gyventojai ir jų įsipareigojimas
Pasisakymai ir atsakymai

Laisvės žygis Vienoje, VLIKas ir Lietuvių Bendruomenė
Džiaugsminga kultūros derliaus šventė

Pranešimas iš Čikagos apie sėkmingą premijų šventę
Naujas romanas “Beržas už lango”

Alė Rūta apie pirmąjį Dalilos Mackialienės romaną
Seniausi lietuvių kalbos žodžiai

Prof. A. Klimas žvelgia į kai kuriuos mūsų kalbos žodžius
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Apie lygybes ir mąstysenas
Svarstant aktualųjį moterų ir vyrų klausimą

Č. SENKEVIČIUS

Skaitau spalvingas užuolan
kas apie lygybes, nelygybes, 
mamutų amžius, impozantišką 
pažangą, už kurią dėkojama 
sau ir technikai (iš kur tasai 
išdidumas?), skaitau apie mo
terų emancipaciją, apie žmo
nas ir motinas, apie namų ruo
šas ir skyrybas ... Truputį 
sarkazmo, kad vaizdai stiprė
tų. Žinoma, visa tai tinka, 
kaip pipirai sriubon .. .

Ir mąstau. Pirmiausia apie 
mąstymą, kuris pirmyn nenu
šuoliavęs. Kaip gi ta atsiliku
si mąstysena galėjo išvystyti 
tokią pažangą, už kurią net 
sau dėkojame? Kažkas kry
žiuojasi. Sakoma, kad tos se
nos supelėjusios problemos 
vis dar išnyra iš tų niekam 
nebevertų senųjų amžių.

Peršamas idealas išsivaduo
ti iš priespaudos, iš prietarų, 
iš visko, kas yra pasenę, kon
servatyvu. Tai tarytum recep
tas geresnio pasaulio sukū
rimui. Ak, kad taip lengva bū
tų! Viską sugriauti ir viską 
iš naujo atstatyti — tai visiems 
žinomi revoliuciniai siekiai, 
ne vienam šiurpu pagaugais 
per nugarą nueinantys. Su 
panašiais siekiais nesutikda
mi, ir tėvynę turėjome palikti'." 
"O kaip gi tada su bievo įsa

kymais, kurie labai, oi labai 
jau seni? Galimas dalykas, 
jiems naujoviškų mąstysenų 
žmonės padarys išimtį dėl 
“šventos ramybės”. Bet tai ne
būtų tikslu, nes jais, tais 
Dievo įsakymais, remiasi daug 
principų, kuriuos kaip kliū
tis stengiamasi pašalinti. 
Štai, moteris skiriasi ir sve
timauja dėl to, kad “vyrai ne
rodo jokio noro dalintis dar
bu ir atsakomybe šeimoje”. 
Jei teigiama, gal tokių atve
jų ir pasitaiko. Bet kokios 
priežastys verčia filmų žvaigž
des mainyti vyrus? Negi jų vy
rai po santuokos į jas žiūrėjo 
kaip į tarnaites, kurių pašau
kimas buvęs apkuopti “ne tik 
jį patį, bet ir jo vaikus” (kodėl 
ne abiejų vaikus?).

Stebimasi, kad kažkam dar 
vis neaišku kas yra motina ir 
kas žmona. Aiškinama, kad fi
zinė motinystės prievolė ap
siriboja nėštumu, gimdymu ir 
maitinimu krūtimi. Po to de
damas taškas. O jei kas imtų ir 
paklaustų apie fizines žmonos 
prievoles, kad tos prievolės 
nebūtų suplaktos, kaip tie opo
nentai nesusigaudydami daro? 
Be reikalo graibstomasi už 
briaunų, kurios yra aštrios. 
Tegu ir apie darbų pasidalini
mus nebesą ko kalbėti. Galima 
atmesti ir skirtingas prigim
tis ir pasiskirstymus. Bet kaip 
tada šiandien žiūrėti į faktą, 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

kai jauna mergaitė, Kanadoje 
gimusi ir jau universitete ko
mercinius mokslus labai ge
rais pažymiais bebaigianti, 
aiškiai ir rimtai paaiškina, 
kad jos gyvenimo idealas 
esąs darbas namie, šeima ir 
vaikai. Kas ją varžytų pasiekti 
įstaigos direktorės vietą? To
kių pasiekusių yra nemažai. 
Yra ministerių, prezidenčių, 
parlamento narių. Bet yra ir 
daug tokių, kaip ta minima tik
ra, neišgalvota mergaitė.

Iš kur pas ją ta “suplėkusi” 
mąstysena atsirado? Plačiau ir 
objektyviau pasidairę, rasi
me visokių žmonių — ir mote
rų, ir vyrų. Kodėl tat moterų 
pasirinkimas būti namie su 
naminiais darbais, darbeliais, 
su vaikais ir šimtais rūpesčių, 
rūpestėlių klasifikuojamas 
kaip atsilikimas ar kaip ver
gavimas vyrui? Jokie sąjū
džiai, jokia naujoviška mąsty
sena, sąžiningai vertinant, 
neturėtų teisės kalbėti už tas 
moteris, kurios yra laimingos 
savo šeimose, kurios supranta 
motinystės uždavinius ne vien 
fizine prasme.

Tose užuolankose toliau 
skelbiama, kad moterys sun
kiai prasiskinančios kelią 
“pro didžiulę pasipriešinimo 
užtvarą į pilnateisį visuome
ninį gyvenimą”. Bandoma net 
įtaigoti, kad žmonijos istori
joje būtų buvę mažiau karų, 
prievartavimų, žudymo ir kito
kių baisenybių, jei būtų val
džiusios moterys. Čia vieta 
prisiminti D. Britanijos ka
ralienę Viktoriją, Rusijos ca- 
rienę Kotryną II, garsiąją 
Egipto Kleopatrą (net 69-30 m. 
pr. Kr.!), Prancūzijos regen
tę Kotryną de Medičis su gar
siąja Baltramiejaus nakti
mi... Jieškodamas galėtum 
surašyti daug vardų, nesutin
kančių su teigimu, kad “būtų 
buvę” geriau. O prie šiuolai
kinių baisybių reikėtų priskir
ti ir negimusių kūdikių žudy
mą, dėl kurio ne kartą dužio
joje spaudoje į priekaištus 
buvo atsikertama, girdi, su 
savo kūnu galima daryti, ką 
nori. Tasai savinimasis yra 
būdingas ribas peržengiančių
jų požiūris.

O kurioje iš pagrindinių 
žmonijos religijų Dievas yra 
įkūnytas į moterį, ne į vyrą — 
klausimas tik išduoda mintį, 
skelbiančią, kad žmogaus mąs
tysena yra sukūrusi Dievą, ne 
Dievas sukūręs žmogų. Gali
mas dalykas, kad panašios 
mąstysenos žmonėms labiau 
suprantami proveržiai griauti 
visa, kas sena. O geriausiu 
atveju — pasitaškyti po balai
tes, ignoruojant giliuosius 
šaltinius, iš kurių nuolat tryš
ko ir tebetrykšta amžinai gai
vinantieji vandenys.

Kanados lietuvių fondo taryba ir valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: ižd. A. Bersėnas, vicepirm. dr. A. Pacevičius, 
valdybos pirm. H. Stepaitis, sekr. K. Lukošius, valdybos narys Vyt. Pacevičius, tarybos pirm. H. Lapas; antroje 
eilėje: V. Dauginis, P. Augaitis, E. Čuplinskas, KLB pirm. adv. A. Pacevičius, KLB vicepirm. V. Bireta, KLB ižd. 
J. Krištolaitis, investavimo komisijos pirm. V. Dargis, tarybos sekr. J. Norvaiša-Girinis

Yra vėjas — kelk bures! D. STUNDŽIA

__________________________________________________

AfA 
teisininkui JURGIUI GYLIUI

Čikagoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai rašytojai JULIJAI 
ŠVABAITEI, dukrai AUŠRAI KARKIENEI, vaikaičiams - 
ADRIANAI, VILIJAI ir DARIUI bei kitiems artimiesiems -

Irena ir Ji m Ross bei šeima

AfA 
JUOZUI JAKIMAVIČIUI

mirus,

dukrai ALDONAI JAMDOLIENEI ir šeimai reiškia
me nuoširdžią užuojautą —

Halina ir Vladas Gumauskai

Per jūrelių žydrų plotą 
Bangužėlių išvagotą ...

Buvo tai rugpjūčio 9 d. prieš
pietis, kai išėję iš Etobicoke 
jachtklubo uosto, pakėlę bu
res pasukome kompaso kursu 
160° Welando kanalo kryptimi. 
Diena buvo pakenčiama, su 
vidutiniu 15 mazgų vėju, ne- 
šilčiausia, bet laimė, kad 
nelijo, nes vasara buvo labai 
šlapia.

Įguloje, šalia žmonos Mary
tės, buvo mūsų buriavimo 
draugas Raimundas Namikas, 
su kuriuo, ir saulei šviečiant, 
ir per lietų, perkūniją bei rū
ką, eilę vasarų kelias savai
tes buriavome dažniausiai di
džiuose ežeruose ir kartais 
jūroje. Jis visada įsitaiso 
priekinėje kajutėje, kurioje 
rangosi ir nesiskundžia nepa
togumais. Tai buriuotojas, 
kuris niekad nepraranda ge
ros nuotaikos, nežiūrint ko
kie sunkumai ir pavojai ke
lionėje sutinkami. Žmona rū
pinasi įgulos gerove, maistu 
ir, esant lengvam ar viduti
niam vėjui, būna kantri vai
ruotoja.

Paruošiant jachtą ilgesnei 
kelionei, patikrinama jos ap
ranga, t. y. stiebo pritvirtini
mas, burės, saugumo reikme
nys ir variklis. Pripildomi 
dizelio degalų ir geriamo van
dens bakai, paimama keletą 
litrų metilinio alkoholio vi- 
ryklai, kai verdama buriuo
jant, stovint ant inkaro ar 
prie krantinės, kur nėra elekt
ros.

Svarbu ir sanitariniai įren
gimai. Prieš kelionę išsiurbia
mas iš surinkimo bako visas tu
rinys, nes teršti ežero neva
lia. Pagaliau reikia pertikrinti 
navigacines įrangas. Ar ant 
borto būna reikalingi jūrla
piai, ežerėlapiai, lygiagretės 
liniuotės, skriestuvas, atkir
timų kompasas ir kryptinis ra
dijas, kuris būna nepakeičia
mas draugas įlindus į tirštą 
rūką.

O kur dar elektroniniai įren
gimai greičiui, gyliui, vėjo 
stiprumui matuoti, automati
nė vairavimo įranga ir radijo 
telefonas! Su jais tai būna 
daugiausia vargo. Žiūrėk, tai 
vienas, tai kitas neveikia. Va
sarą nunešk taisyti, tai gal už 
mėnesio ar pusantro gausi at
gal ir brangiai sumokėsi. Tad 
jei neveikia, tai ir nereikia; 
juk senovės kapitonai tų elekt
roninių žaislų neturėdami api- 
buriuodavo aplink pasaulį. 
Dar kiti savo jachtose įsitai
so “Loraną” ir dar su kompiu
teriu. Paspaudęs kelis mygtu
kus, tuoj gauni atsakymą kur 
jachta randasi. Bet ir tas kar
tais sugenda.

Blogiausiu atveju laivo vie
tą jūroje galima nustatyti su 
sekstantu, jei žinomas sekun
dės tikslumu tarptautinis 
Grinvičio observatorijos lai
kas ir yra po ranka astrono
minės navigacijos lentelės. 
Bet ant mažesnių ežerų šis me
todas beveik nenaudojamas, 
nebent norint nepamiršti įgū
džių, kartais su sekstantu 
pasipraktikuojama.

Jachta Nemira IV yra 32 pė
dų ilgio, 5 tonų svorio, 5 pėdų 
gylio. Didžiausias greitis — 
12 km/val. Turi per 500 kv. pė
dų burių plotą ir 24 a.j. pagal
binį dizelio variklį.

Wellando kanale
Be didelių pastangų perbū

davome skersai ežerą. Pavaka
ryje įplaukėm į kanalo žiotis 

ir nutarėme prie krantinės, 
paskirtos laukiantiems eilės 
mažiems laivams, praleisti 
naktį ir tik iš ryto lįsti į kana
lą. Plaukėme kartą kanalu vi
są naktį, ir tas žygis nebuvo 
taip jau malonus prisimini
mas.

Iš ryto per jachtos radijo 
telefoną pasigirdo balsas, 
pranešantis, kad galime jau 
plaukti į pirmą šliuzą. Užda
rius šliuzo vartus, kažkaip 
nejaukiai pasijunti, kai iš ke
turių pusių kyla stačios aukš
tos sienos, o vanduo tik ūžia, 
verda, kunkuliuoja. Reikia 
stipriai laikyti jachtą įtem
piant nuo viršaus išmestas vir
ves, kad srovė netrenktų į be
tono sieną.

Keista buvo, kad per kanalą 
praleido mūsų ir dar vieną 
jachtą. Tik porą didelių lai
vų sutikome plaukiančių že
myn, t. y. iš Erie į Ontario 
ežerą. Prieš keliolika metų 
abiejuose kanalo galuose, eže
re inkarą išmetę stovėdavo 
pora laivų, laukdami savo ei
lės. Dabar gi didžiųjų ežerų 
uostai apytušti, nes gal pusė 
laivų stovi bU įgulų. Preki
niams laivams plaukiant kana
lu ten ir atgal, reikia mokėti 
apie 30.000 dol., o viena kryp
timi — apie 18.000. Anksčiau 
už jachtą, plaukiančią ten ir 
atgal, imdavo 50, o dabar 100 
dol.

Palyginti greitai praėjome 
aštuonis šliuzus. Baigiantis 
kanalui, pakilo stiprus piet
ryčių vėjas su lietumi. Ir ne 
bet kokiu lietumi, o su gerai 
parūgštintu. Lietaus lašai kir
to tiesiai į veidą, ir visai įgu
lai ėmė perštėti veido oda bei 
akys. Tai buvo iš pramoningų 
Ohio sričių ateinantis lietus, 
labai gerai žinomas chemi
kams turintiems reikalų su 
rūgščių kritulių tyrimu. Gal 
būtų neblogai JAV prezidentą 
Reaganą juo apiprausti.. .

Kadangi artėjo vakaras, ap
sistojome Port Colborne mari
noje. Tik prisirišus jachtą, nu
stojo ir lietus, kuris pylė kaip 
iš kibiro.

Dunkirk ir Erie
Rytojaus dieną, po sunkes

nio buriavimo, pasiekėme pir
mą Amerikos uostą Dunkirk. 
Pakeliui praplaukėme keletą 
ežere stovinčių bokštų, kurie, 
matyt, siurbė po ežeru esan
čias dujas.

Iš Dunkirko sekė ilgesnis 
kelionės tarpas, apie 70 km. 
į Erie miestą. Vėjas buvo silp
nokas, buriuoti ėjosi nesun
kiai, bet jau gerokai po pietų 
vėjas paguro, ir teko užvesti 
variklį. Gan vėlokai pasiekė
me prie Erie miesto esančią 
Presquille įlanką, kuri prime
na esančią prie Toronto, tik 
neturi vakarinės išplaukos, 
nes į pusiasalį, rodos, galima 
važiuoti automobiliu. Įlanka 
yra 6 km ilgumo ir beveik jos 
gale sustojome dideliame Erie 
jachtklubo uoste.

Žinojau, kad mieste gyvena 
pora lietuvių šeimų. Paskam
binau vienam, kurį prisimi
niau dar iš gimnazijos laikų, 
bet tas nesidomėjo praplau
kiančiais lietuviais buriuo
tojais, nors pats trumpai bu
vo jūreiviu.

Papildę degalą atsargas, su 
lengvu ryto vėju išplaukėm 
iš įlankos ir, apiplaukę pusia
salį, stūmėmės į vakarus. Die
nos metu jachtoje būna labai 
vienoda. Vairuoji valandą, 
antrą, po to eini paskaityti, 

prigulti, užkąsti ar ką patvar
kyti ir vėl ateina eilė vairuoti. 
Esant stipriam vėjui ir aukš
tam bangavimui, nelengva yra 
ir valandą prie vairo išsėdėti.

Vakarop vėjas įsismagino iki 
50 km per valandą, teko net 
keisti bures. Tik neilgai teko 
su tuo vėju grumtis, nes neto
liese jau radosi Ashtabulo 
uostas.

Klivlando link
Iš ryto vėjas dar smarkavo, 

bet neilgai, nes po poros valan
dų jau kėlėme lengvo vėjo bu
res, o vienu metu net variklį 
teko panaudoti. Beveik visą ry
tą iš kranto sėlino lengvas pū
kinis rūkas.

Sekančią dieną gal tik 40 km 
nuburiavome ir sustojome iš- 
taigingesniame Mentor uoste- 
lio jachtklube. Prie uosto yra 
ir miestelis, kuriame gyvena 
pasiturintieji Klivlando pi
liečiai, nes iki miesto yra 
gal kokie 25 km.

Trumpą nuotolį iki Klivlan
do su vidutiniu, kad ir nevisiš
kai palankiu vėju, nuburiavo
me per šešias valandas. Wild
wood jachtklubo uoste mus at
plaukiant pastebėjo jūrų skau
tininkas P. Petraitis, kuris su 
klubo vicekomodoru nurodė 
vietą jachtai pastatyti. Vaka
re pas kitą jūrų skautininką V. 
Petukauską mūsų laukė skani 
vakarienė. Tiesa, šeimininką 
radome negaluojantį, bet tas 
nekliudė su juo mintimis nusi
kelti į jaunystės dienas.

Buriavimo mokykla
Prisiminėme, kaip prieš 50 

metų šeši jauni vyriokai yrė- 
mės nedidele valtimi Nemunu 
žemyn ir pasiekę Kuršmarias 
tarėmės ar plaukti skersai į 
Nidą, ar pasukti į tada vadi
namą Viliaus kanalą ir pasi
kelti aukštyn vieninteliame 
šliuze. Patraukėme skersai 
marias, o tuo kanalu su buri
ne valtimi teko plaukti se
kančiais metais.

Nuplaukę į Klaipėdą visi 
šeši patekome į Lietuvos bu
riuotojų sąjungos buriavimo 
mokyklą. Iš to šešetuko jau 
keturių nebėra gyvųjų tarpe: 
J. Garmus žuvo toje mokyklo
je, V. Švedas dingo rytų fron
te, mirė A. Adomaitis ir V. Ša
rūnas. Gyvi dar išlikę yra V. 
Petukauskas, kurį laiką plau
kiojęs prekybos laivu ir šių 
eilučių autorius.

Tais laikais patekti į jach
tą buvo didelė laimė, ypač iš 
toliau atvykusioms, nes tų 
jachtų buvo tik gal keliolika. 
Jos priklausė Klaipėdos jacht
klubo nariams, jūrų skautams, 
jūrų šauliams ir “Santarai”. 
Turėjo savo jachtų ir Klaipė
doje gyvenantieji vokiečiai, 
bet “didlietuvių” jie nė negal
vojo priimti.

Mokykloje pirmą laidą bai
gė 26 buriuotojai. Pirmuoju 
viršininku buvo kpt. R. Vil- 
činskas-Vilkas, kurį vėliau 
pakeitė B. Buntinas (miręs 
Toronte). Instruktoriais dir
bo kpt. S. Dagys, Kalvaitis, 
Skvirblys, Patas, Rindokas, 
Mueller ir gal dar kas.

Gyvenome dideliame Bu
riuotojų sąjungos pastate, 
kur žiemą buvo laikomos jach
tos. Tas pastatas dabar at
rodo lyg ir sumažėjęs — ša
lia Klaipėdos jachtklubo uos
to tebestovi. (Bus daugiau)

MYLIMAI MAMYTEI
AfA 

JIEVAI VAIČIULIENEI
mirus, 

dukrą ONUTĘ AŽUBALIENĘ su šeima, dukras ir sūnų
su šeimomis Punske nuoširdžiai užjaučiame -

A. J. Pliopliai

AfA
VYTAUTUI VASIUKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną JANINĄ, sūnų VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ, 
seserį ALDONĄ, brolius - JONĄ ir JUOZĄ bei ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

Anastazija Tamošaitienė 
Antanas Tamošaitis

Mylimai motinai
AfA 

JADVYGAI ŠIPELIENEI
mirus,

mielus ,inžinierių VITOLį SIPELL daktarę. ALDONĄjn, 
ŠIPELIENĘ ir visą jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame1-^'""

Juozas ir Angelika Songailos

AfA 
PETRUI STANAIČIUI

Lietuvoje mirus,

jo broliui JONUI ir šeimai bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą -

VI. L. Kybartai E. V. Sakavičiai
Alt. E. Kybartai

Mylimai mamytei

AfA JIEVUTEI
iškeliavus amžinybėn,

dukrą ONUTĘ AŽUBALIENĘ su šeima, DANUTĘ 
NAUDŽIŪNIENĘ su šeima, viešintį JONUKĄ ir 
visus artimuosius Lenkijoje nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime -

B. S. Prakapai
B. AgurkiS, Čikagoje

O. J. Dirmantai
B. T. Stanuliai
J. J. KamaiČiai, Hamiltone

J. Liutkienė
O. P. Polgrimai, st. cath.

A. K. Cirušiai
O. A. Dzemionai, Hamiltone

T P. Kareckai, Hamiltone

Canadian Slrt fH emorial s įtU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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 

i Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
, neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
Atstovas - St. Prakapas.

iel.233-4486



Japonai “konsulate be tėvynės”
Televizijos atstovai pas generalinį Lietuvos konsulą 

Anicetą Simutį Niujorke
Verslo reikalais į Niujorką 

iš Tokijo atkeliavęs Baltijos 
valstybėmis besidomintis ja
ponas bankininkas atvežė ne
seniai Japonijoje išleistą 
knygą intriguojančiu pavadi
nimu “Dvidešimtpirmasis 
šimtmetis perspėja” ir pado
vanojo ją generaliniam Lie
tuvos konsulatui Niujorke. 
Tai santrauka eilės tokiu pa
vadinimu Japonijoje trans
liuotų televizijos programų. 
Jose teigiama, kad žmonijai 
žengiant į XXI šimtmetį, didė
janti praraja tarp valstybės 
ir gyventojų yra perspėjimas 
apie artėjančią katastrofą.

Knygoje gausu per televizi
ją transliuotų nuotraukų, ku
rios viršelį puošia spalvotas 
aplankas su dviem fotografi
jom. Viena jų vaizduoja būrį 
moterų pabėgėlių, o kita — 
Berlyno mūro sienos dalį, prie 
kurios prikaltas kryžius su 
vainiku ir užrašu — “Unbe- 
kannter erschossen am 9.6.1965 
(Nežinomasis nušautas 1965. 
VI. 9). Pačioje pradžioje įdė
ta spalvota jūros seklumon 
su pabėgėliais atblokšto lai
vo fotografija ir keletas vaiz
dų iš skurdaus pabėgėlių gy
venimo.

Knyga pradedama aprašymu 
apie “konsulatą be tėvynės”, 
kuris iliustruotas Lietuvos 
vyčiu, generalinio konsulo 
Aniceto Simučio ir jo pasira
šyto paso nuotrauka.

Šis simpatingas japonas ne 
tik knygą padovanojo, bet ir 
parūpino Baltijos valstybes 
liečiančios dalies vertimą į 
anglų kalbą. Štai ištraukos 
Japonijoje transliuotos tele
vizijos programos.

“Niujorke epušėmis apaugu
si rami 82-ji gatvė su daugy
be apartamentinių namų. Mū
sų išvykos tikslas — rinkti me
džiagą apie įtampą tarp vals
tybės ir gyventojų prasidėjo 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Mes buvome girdėję, kad 
Niujorke veikia ‘konsulatas 
be tėvynės’. Mums pasisekė jį 
surasti pagal anksčiau gautą 
adresą... Paprasto namo 
penktame aukšte paspaudėme 
skambutį. Duryse pasirodė 
aukštas ponas su rimtu žvilgs
niu. ‘Ar čia Lietuvos respubli
kos konsulatas?’ paklausėme. 
Tas ponas apžvelgė mus ir po 
trumpos tylos atsakė: ‘Taip. 
Aš esu generalinis konsulas 
Anicetas Simutis’. Už jo ant 
sienos mes pamatėme metro 
aukščio skydą. Ant skydo nu
pieštas Viduramžių riteris 
su iškeltu kardu, kurio kraš
tuose įgraviruotas įrašas ‘Lie
tuvos Respublika’ mums pada
rė ypatingą įspūdį.

Lietuva yra senas kraštas 
prie Baltijos jūros. Audringi 
jos metai buvo tryliktajame 
ir keturioliktajame šimtme
čiuose, kai Lietuva turėjo 
plačiausią teritoriją Euro
poje. Lietuviai didžiuojasi 
savo istorija. Vytis perduoda 
garbingą Lietuvos praeitį ir 
dabar yra valstybės ženklas. 
Istorijos eigoje Lietuva bu
vo okupuota Rusijos imperijos 
ir dingo iš istorijos arenos. 
Tik dvidešimtame šimtmetyje 
Lietuva vėl atgavo nepriklau
somybę nuo Rusijos imperijos. 
Tai įvyko 1918 metais po Pir
mojo pasaulinio karo, ‘apsi
sprendimo teisės’ eroje. Ap
sisprendimo teisės sąvoka yra 
plačiai prigijusi Europoje. 
Latvija, Estija ir Lietuva 
buvo trys Baltijos valstybės, 
kurios simbolizavo apsispren
dimo teisę po Pirmojo pasau
linio karo. Vėliau šias valsty
bes palietė tragiški įvykiai. 
1939 metais naciškoji Vokie
tija pasirašė slaptą sutartį 
su Sovietų Rusija. Šioji sutar
tis nustatė įtakos sferas Rytų 
Europoje. Pagaliau Lenkija 
buvo padalinta į dvi dalis, o 
Baltijos valstybės atiteko So
vietų Rusijai. Pagal tą slaptą 
sutartį, naciškoji Vokietija 

Branginkime vertingiausią auką
TAUTOS FONDUI!

1. Skirtoji auka su mūsų vardais įeina lietuvių tautos istorijon.
2. VLIKo leidžiami ELTOS biuleteniai su mūsų vardais liks ilgiems

amžiams kaip kovojančios tautos veidrodžiai.
3. ELTOJE ir kitoje spaudoje paskelbti ir surinkti mūsų vardai liks

kovos liudininkais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
4. Statykime Lietuvos nepriklausomybės paminklą, remdami VLIKo

veiklą ir nepamiršdami įrašyti nors ir nedidelės sumos 
testamentuose. Palikimus ir kitas aukas siųskite:

Tautos fondas, 310Rathbum Rd., Islington, Ont. M9B2L8.

įsiveržė į Lenkiją, tuo pradė
dama Antrąjį pasaulinį karą, 
o Raudonoji armija įsiveržė į 
Baltijos valstybes. 1940 metų 
birželio 15-ją lietuviai vadina 
‘Mūsų Tėvynės pražūties die
na’. Po vienerių metų naciš
koji Vokietija atsisakė nuo 
slaptosios sutarties, įsiver
žė į Baltijos kraštus ir So
vietų Rusijos teritoriją. Tose 
dienose Lietuva atsidūrė karo 
audros zonoje ir daugelis jos 
miestų bei kaimų buvo pa
versti griuvėsiais. 1943 me
tais Raudonoji armija atgavo 
Baltijos kraštus, įsteigė ten 
komunistines valdžias ir pa
skelbė jas Sovietų Rusijos 
respublikomis. Organizuotas 
partizaninis pasipriešinimas 
buvo pradėtas prieš Sovietų 
Rusiją. Tokioje chaotinėje 
padėtyje daugybė lietuvių ta
po pabėgėliais ir buvo išblaš
kyti visame pasaulyje.

Generalinis konsulas Simu
tis prisimena savo tėvynės 
pražuvimą prieš 40 metų, lyg 
tai būtų įvykę vakar. ‘Tai 
įvyko po kelerių metų, kai pra
dėjau dirbti generaliniame 
konsulate Niujorke’ — pasakė 
p. Simutis. Buvo gauta skubi 
telegrama: ‘Tuojau uždaryki
te konsulato įstaigą ir grįžki
te’. Tokia telegrama erzino 
generalinį konsulą. Jis žino
jo, kad ji atėjo ne iš tėvynės 
Lietuvos, bet iš okupantų. Ge
neralinis konsulas nevykdė 
telegramos įsakymo. ‘Nors tė
vynė ir okupuota, mes negali
me uždaryti konsulato įstai
gos, bet parodyti, kad Lietu
vos respublika tebeegzistuoja’ 
— pareiškė p. Simutis. ‘Bet tai 
konsulatas be tėvynės’ — pa
stebėjo vienas televizijos gru
pės narys. ‘Tai tiesa, bet svar
bu išsilaikyti ir parodyti, kad 
Lietuvos respublika tebeegzis
tuoja’. Ponas Simutis tapo ge
neraliniu konsulu 1965 metais 
po jo pirmtako mirties . .. Jis 
mielai priėmė mus ir pertrau
kė kasdieninį savo darbą. 
JAV-bių valdžia pripažįsta 
konsulatą. Tai išplaukia iš So
vietų Rusijos okupacijos ne
pripažinimo. Kai Lietuvos res: 
publika buvo okupuota, JAV- 
bės užšaldė Lietuvos fondus 
apsaugojimui nuo Sovietų 
Rusijos apiplėšimo.

Iš tų užšaldytų fondų kon
sulatas išlaikomas jau 40 me
tų. Anksčiau konsulatas buvo 
Manhattano centre, bet ištek
lių taupymo sumetimais per
keltas į pigesnį rajoną. Sky
das su viduramžių vyčiu atkel
tas į konsulato patalpas, o 
Lietuvos vėliava iškeliama 
tik Nepriklausomybės dieną.

Kas jį verčia laikyti konsu
lato įstaigą? Raktas šio klau
simo sprendimui yra 400.000 
konsulate sutelktų bylų. Jas 
sudaro kontaktai su po visą 
pasaulį išblaškytais lietu
viais. .. Daugelis lietuvių 
jau yra įgiję kitų šalių pilie
tybes, bet dar yra daug prašan
čių Lietuvos respublikos pa
sų, kuriuos generalinis kon
sulas Simutis išduoda. Konsu
las parodė mums prieš porą 
dienų gautą laišką, kuriame 
rašoma: ‘Išvykę iš tėvynės, 
mes apsigyvenome Kanadoje. 
Prašom paso savo šeimai’. Po
nas Simutis išdavė pasus jiems 
mūsų televizijos aparatams 
filmuojant. Pasų blankai te
bėra tokie pat, kaip buvo prieš 
40 metų ir užpildomi prisilai
kant visų taisyklių . . . Nelai
mei, paso savininkas su juo 
negali aplankyti savo tėvynės.

Mes turime pripažinti tvirtą 
lietuvių nusistatymą didžiuo
tis savo kilme ir apsirūpinti 
lietuvybę įrodančiais doku
mentais. Lietuvių nusistaty
mas yra jieškot tapatybės su 
prarasta tėvyne. Kas yra tė
vynė? Dvidešimtasis šimtme
tis vadinamas “Pabėgėlių me
tais”. Tai era, kurioje siekia
ma tapatybės ir ryšių su tėvy
ne.” GLK

Baltiečių veteranų sąjungos suvažiavime Toronto Lietuvių namuose su savo vėliavomis dalyvavo estų, latvių, lie
tuvių karių ir kitos organizacijos. Suvažiavimas įvyko š. m. balandžio 4 d. Nuo t r St. Dabkaus

Kristaus kančios vaidinimai
Bavarijos kaimas Oberammergau, kur kas dešimt metų rengiami Kristaus kančios vaidinimai

A. TENISONAS

Šis straipsnis rastas velionies 
autoriaus archyve. Jis rašytas 
prieš porą metų, bet nenustojęs 
savo aktualumo ir dabar. RED.

Oberammergau V. Vokieti
joje nėra šventa krikščonybės 
vieta, tačiau ją aplanko šimtai 
tūkstančių krikščionių.

Tas mažas Bavarijos kaime
lis pasižymi savo tradiciniu 
religingumu. Ši tradicija pra
sidėjo, kai per Trisdešimtme
čio karą Vokietijoje siautė 
baisi juodojo maro epidemija, 
pareikalavusi nemažiau aukų, 
kaip ir pats ilgametis karas.

Vaidinimo pradininkai
1633 m. tas baisusis maras 

pasiekė ir Oberammergau. 
Kaimo gyventojai meldė Die
vą ir pasižadėjo, jei kaimas 
liks maro nesunaikintas, kas 
dešimt metų rengti Dievo gar
bei Kristaus kančios vaidini
mus. Mažasis Alpių kaimas 
pergyveno maro epidemiją ma
žai tepaliestas.

Renesanso ir reformacijos 
laikais Kristaus kančios vai
dinimai Bavarijos kaimuose 
buvo dažnai rengiami. 1634 m. 
Oberammergaue įvyko pirmas 
Kristaus kančios vaidinimas. 
Nuo 1680 m. tie vaidinimai 
buvo rengiami kas dešimt me
tų. Nuo XVIII š. vidurio Ober
ammergau vaidinimus pradėjo 
lankyti aplinkinių kaimų bei 
miestelių gyventojai, apie 
juos pradėjo rašyti laikraš
čiai. 1800 vaidinimai jau da
vė kaimui pirmas pajamas. 
1850 m. apie Kristaus kan
čios vaidinimus jau pradėjo 
rašyti ir užsienio spauda, 
pripažindama tai svarbiau
siu vaidinimu Europoje.

Tekstas, muzika, vieta
Oberammergau yra vienin

telė vieta pasaulyje, kur re
guliariai per šimtmečius vyks
ta Kristaus kančios vaidini
mai. Seniausias tų vaidinimų 
tekstas yra iš 1662 m., kuris 
laikas nuo laiko buvo papildo
mas tekstais iš visų keturių 
Evangelijų. Dabar vartojamas 
1860 m. tekstas, kurį paruošė 
to kaimo dvasiškis. 1800 m. vai
dinimams buvo sukomponuota 
ir muzika orkestrui bei cho
rui. Ji paskutinį kartą per- 
komponuota 1950 m.

Iki 1820 m. vaidinimas vy
ko kaimo kapinėse, bet po to 
iki šios dienos — aikštėje už 
kaimo. Nuo 1930 m. vaidini
mai vyksta erdvioje scenoje, 
įrengtos patalpos artistams 
ir uždara žiūrovų salė su 5000 
sėdimų vietų.

Kaimo taryba ir vaidinimų 
komitetas yra priešingi vai
dinimo pakeitimams ar papil
dymams. Kaimo žmonėms 
Kristaus kančios vaidinimai 
yra tikėjimo sustiprinimas, 
ir dėl to niekas neturi būti 
keičiama.

Vaidinimo atlikėjai
Septynis mėnesius prieš 

vaidinimų pradžią rengėjų ko
mitetas burtų keliu paskirs
to svarbiausius vaidmenis ir 
pradeda repeticijas. Vyrų 
vaidmenų artistai pradeda 
auginti ilgus plaukus ir barz
das. Nepakeistas per šimtme
čius nutarimas — visi vaidini
mo dalyviai turi būti Ober
ammergau kaimo gyventojai. 
Informacijos biuras nurodo, 
kad svarbesniųjų vyrų vaid
menų atlikėjai yra medžio dro
žinėtojai, lentpjūvių ir miško 
darbininkai, prekybininkai ir 
žemdirbiai. Iš kaimo 4600 gy
ventojų vaidinimuose daly
vauja 60 svarbesnių ar mažes
nių vaidmenų atlikėjai ir 700 
statistų masių sudarymui.

1800 m. Kristaus kančios vai
dinimai buvo atlikti keturis 
kartus, bet 1900 m. įvyko 46 
vaidinimai ir gauta 1.100.000 
markių pajamų.

1980 m. buvo suvaidinta 90 
spektaklių, kurių žiūrėjo pu
sė milijono žmonių. Už įėjimo 
bilietus gauta 15 milijonų mar
kių. Be to, už viešbučius, su
venyrus gauta 23 milijonai 
markių. Taigi kaimas per ke
turis mėnesius gavo pajamų 38 
milijonus markių.

Latvio įspūdžiai
Laikraštis “Latvija” (1984. X. 

29 ir XI. 5) išspausdino savo 
bendradarbio kelionės įspū
džius, kuriuos čia pateikiu 
sutrumpintai.

Traukinys, riedėdamas į kal
nus, vingiuoja pro kaimus ir 
žaliuojančius slėnius. Pro at
darą langą vietomis į vagoną 
įdvelkia šieno kvapas. Tolu
moje, virš eglių, išsikiša ir 
viena kita kalno viršūnė, pa
puošta sniego lopais. Kur ma
syvūs kalnagūbriai suartėja 
vienas su kitu, pasibaigia ir 
geležinkelio bėgiai. Čia prie 
Ammeros upokšnio krantų, įsi
spraudęs mažas kaimas. Jin 
atvyksta iš įvairių šalių ir 
tautų žmonės, kuriems Kris
taus kančios vaidinimai nėra 
pramoga, bet tikras religinis 
pergyvenimas. 5 . .. i cu r e

Dešimt minučių nuo stoties 
iškyla medžių apsuptas masy
vus Kristaus kančios teatro 
stogas. Iš anksto rezervuoti 
bilietai į teatrą buvo įteikti 
keleiviams traukinyje, kad 
prie įėjimo į teatrą nereikė
tų grūstis. Į erdvią “salę” plū
do žmonių masės. Ir kai visos 
5000 vietos buvo užimtos, ly
giai 9 v.r. pasigirdo trimitas, 
skelbiantis vaidinimo pradžią.

Iš žiūrovų salės virš scenos 
matyti žalias kalno šlaitas su 
šieno daržinėlėmis, o dangaus 
mėlynėje tykiai plaukioja bal
ti debesėliai. Per vaidinimą 
kiekvieno veiksmo pradžioje 
plačiosios scenos abiejose 
pusėse sustoja choristai, ap
sirengę ilgais baltai mėlynais 
drabužiais. Jų — 50. Kiekvie
nas veiksmas pradedamas pro
logu ar ilgesniu choro ir so
listų giedojimu, orkestrui ly
dint. Choro giedojimo metu 
scenos centre, uždangai atsi
darius, rodomi gyvi nejudan
tys paveikslai, sukurti sta
tistų atitinkamoje aprangoje. 
Jie susigrupavę stovi nejudė
dami tam tikrose pozose, kol 
choras gieda ir uždanga užsi
daro.

Visų tų gyvųjų paveikslų 
vaizdai rodo Senojo Testa
mento įvykius: Abelio ir Kai
no tragediją, Mozės vadovau
jamus izraelitus, Juozapo 
pardavimą, sunkų Adomo dar
bą dėl kasdieninės duonos, 
Abraomo pasiruošimą paauko
ti Izaoką.

Choras ir solistai gieda 
giesmes apie Jėzaus kentėji
mus ir tikinčiųjų pergyveni
mus. Vaidinimui imami teks
tai tik iš Naujojo Testamento.

Pirmosios dalies arba prieš
piečio vaidinimas, kuris trun
ka dvi su puse valandos, pra
dedamas Jėzaus jojimu į Je
ruzalę, kur entuziazmo pagau
tos žmonių minios Jį sutinka 
su palmių šakomis rankose, ir 
baigiasi Getzemenės sode su
imamu Kristumi-

Teatras su išlenktu stogu 
yra pastatytas taip, kad prieš 
pietus saulė spindėtų iš vie
nos pusės, po pietų — iš prie
šingos pusės. Jėzaus mokiniai 
ir žydų minia, aprengta plo
nais drabužiais saulės apšvies
toje scenoje gali jaustis ne
blogai, bet vyriausieji dva
siškiai ir žydą tarybos nariai, 

apsirengę storais puošniais 
drabužiais, per vaidinimą ant 
scenos turi prakaituoti, nes 
tą dieną termometras rodė 
30°C.

Per vaidinimą didelėje sa
lėje viešpatauja tyla, ir žiū
rovai paskutinėse eilėse ga
li viską girdėti. Kadangi 
visi vaidintojai yra to kaimo 
gyventojai, tai niekas iš jų 
nėra profesionalus artistas. 
Tačiau svarbesniųjų vaidme
nų atlikėjai gerai atvaizduoja 
Šv. Rašto asmenis.

Jėzaus vaidmenį atlieka ar
tistas su tamsiais plaukais ir 
didele barzda. Jis yra metali- 
ninkas ir savo vaidmenį atlie
ka giliai jį pergyvendamas. Ju
do vaidmenį atlieka stogden- 
gis, meistriškai pergyvenda
mas vidinę kovą prieš ir po Jė
zaus išdavimo. Petras yra me
džio drožinių specialistas, 
bet kartu su Jonu jie nesuge
bėjo perduoti žiūrovams savo 
vaidmenų pergyvenimus.

Visi svarbesniųjų vaidmenų 
atlikėjai turi savo antrinin
kus, kurie dažnai pakeičia vai
dintojus, nes per savaitę įvyks
ta penki vaidinimai. Antradie
niais ir ketvirtadieniais vai
dinimų nebūna.

Labai įspūdingas šventosios 
Vakarienės vaizdas, kur Jėzus 
plauna savo mokiniams kėjaš,' 
po to pašvenčia duoną ir, apei-. 
damas aplink stalą, paduoda 
kiekvienam mokiniui. Paduo
damas duoną Judui, Jėzus nu
rodo mokiniams, kad Judas jį 
išduos. Gavęs duonos, Judas 
pasišalina. Per šv. Vakarienę 
už scenos tyliai gieda choras.

Labai įspūdingas yra žydų 
vyresniųjų dvasininkų ir ta
rybos narių posėdis. Į tą po
sėdį atveda Judą ir jam išmo
ka 30 sidabrinių — atlygini
mą už savo mokytojo išdavimą. 
Per posėdį vyriausioji tary
ba nutaria, kad Jėzus turi 
mirti.

Vaidinimo pirmosios dalies 
pabaigoje rodomas vaizdas — 
Jėzus su mokiniais Getsema- 
nės sode ir Jo suėmimas. Už
dangai nusileidus, daugis žiū
rovų šluosto ašaras.

Antroji dalis
Po to — trijų valandų per

trauka. Žiūrovai vaikštinėja 
po kaimelį — užeina į valgyk
lą, į gražią baroko stiliaus 
šventovę, į muziejų, kur apžiū
ri per kelis šimtmečius išdrož
tus medžio kūrinius. Suveny
rų parduotuvėse spūstis, nes 
kiekvienas nori parsivežti iš 
Oberammergau kokį nors at
miną. Medžio drožiniais Ober
ammergau yra jau seniai išgar
sėjęs. Jie dabar yra brangūs 
ir ne kiekvienas gali jų įsigyti.

Žymusis kaimo drožinėtojas 
R. Lange sako, kad jis per vie
nerius metus suvartoja 150 ku
binių metrų medienos kry
žiams, Jėzaus, Madonos ir kitų 
Šv. Rašto asmenų vaizdavimui.

Iš 1870 m. kaimo muziejuje 
yra išlikusi lankytojų knyga. 
Ten randami parašai asmenų 
iš kultūrinio pasaulio, įvai
rių valdovų, politikų ir žymių 
mokslininkų. Popiežiai Leo
nas XIII, Pijus X ir XI yra 
aplankę Kristaus kančios 
vaidinimus, kai jie buvo nun
cijais.

Po pietų 2.30 trimitas skel
bia popietinio vaidinimo pra
džią. Vaidinimas trunka tris 
valandas.

Įdomus yra vaizdas, kuriame 
Jėzus dusyk atvedamas pas Pi
lotą. Pastarasis neranda Jo 
kaltės, už kurią Jėzui reikėtų 
skirti mirties bausmę. Įspū
dingai veikia vyriausioji ta
ryba Kaifui ir Anui pakaitomis

(Nukelta (5-tą psl.)
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“The Chosen People” ir kiti klausimai
Aktualios svarstybos kultūrinėje popietėje Toronte

J. VARČIUS
1987 m. balandžio 12 d. To

ronto Lietuvių namuose įvyko 
kultūrinė popietė, surengta 
Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos. Dalyvavo apie 200 
tautiečių. Jie buvo supažin
dinti su dr. Danieliaus Ralio 
knyga “The Chosen People” ir 
Deschenes komisijos reko
mendacijomis Kanados vy
riausybei. Įžanginį popietės 
žodį tarė rengėjų vardu KLŽS 
pirm. J. Varanavičius, pakvie
tęs į sceną paskaitininkus: 
dip. ekon. A. Gurevičių-Kal- 
nių, prof. dr. R. Vaštoką ir 
KLB krašto valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičių. Šiai kultū
rinei popietei sumaniai vado
vavo LKŽS narė Rita Rudaity- 
tė. Buvo trys paskaitos, po 
kurių vyko diskusijos iki 6 v.v. 
apie mūsų santykius su žydais 
ir jų viešumoje iškeltus ten
dencingus kaltinimus. Čia pa
teikiamos šių trijų aktualių 
paskaitų santraukos.

“The Chosen People” 
knygos istorija

A. Gurevičius-Kalnius savo 
apžvalgoje pažymėjo, kad šio 
leidinio pagrindinė idėja — 
pažinkime kaltintojus. Šios 
idėjos paskatinti, keletas lie
tuvių žurnalistų bei rašytojų 
bandė telkti šiuo klausimu me
džiagos ir paruošti spaudai 
knygą. Sutelkta medžiaga bu
vo perduota dr. Domui Jasai
čiui Amerikoje, kuris rašė kny
gą su VLIKo pritarimu. Staiga 
mirus dr. D. Jasaičiui, nebaig
tą knygą perėmė VLIKas,bet ji 
nebuvo išleista. Kanados lie
tuvių žurnalistų pastangos 
gauti iš VLIKo minėtos knygos 
medžiagą buvo nevaisingos, 
nes jų prašymai buvo ignoruo
jami ir atsakymų bei paaiški
nimų visiškai nebuvo gauta.

Buvo ir daugiau mėginimų 
išleisti lietuvių-žydų klausi
mu knygą Amerikoje. Rašyto
jas A. Baronas buvo parašęs 
įdomią knygą šiuo klausimu, 
bet ir jai nebuvo lemta išvysti 
dienos švięsą, nes pažadėtoji 
knygai išleisti finansinė pa
rama buvusi atšaukta. Skautų 
leidykla Amerikoje buvo paža
dėjusi išleisti pik. Kazio 
Škirpos atsiminimų knygos II 
tomą, kurioje galėjo būti svar
bios medžiagos lietuvių-žydų 
klausimu, tačiau šis veikalas 
niekad viešumoje nepasirodė. 
Taigi kur dingo tokio plataus 
masto autoriaus knygos rank
raštis — II tomas?

Kai kurie Kanados lietuviai 
žurnalistai, matydami ameri
kiečių lietuvių žurnalistų ir 
rašytojų nepajėgumą išleisti 
knygą šiuo opiu klausimu, ke
letą metų intensyviai rinko 
medžiagą ir netikėtai surado 
šiuo klausimu besidomintį 
Kvebeko provincijoje gyve
nantį dr. Danielių Ralį. Bu
vęs KLŽS pirm. A. Gurevičius- 
Kalnius pradėjo su juo bend
radarbiauti nuo 1980 m. iki pat 
jo mirties 1985 m. Jo talkina
mas dr. D. Ralys parašė anglų 
kalba knygą “The Chosen Peo
ple”, kuri buvo paruošta spau
dai 1984 m.

Bandymai išleisti šią knygą 
per kitataučių leidyklas buvo 
nesėkmingi. Net ir lietuviš
kos leidyklos nesutiko leisti 
savo vardu. Buvo įsteigta “AL
PHA — Book Publication”, ku
ri šią knygą išleido, gavusi 
paramą iš finansinių lietuvių 
institucijų, fondų ir privačių 
asmenų. Knyga buvo išleista 
1986 m. birželio m., tuojau iš
platinta. Nemažas jos skaičius 
išdalintas valdžios ir įstaigų 
pareigūnams, kitataučių laik
raščių redakcijoms, kanadie
čiams ir net pasiųsta Vilniaus 
universitetui okupuotoje Lie
tuvoje. Gauta daug padėkų žo
džiu bei raštu.

Šiuo metu rengiama nauja 
knyga apie žydų gelbėjimą 
Lietuvoje, kurios tikslas — 

j Devenių kultūros fondo leidiniai \

i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI { 
IBERŲ PUSI AS AL YJE, $15.00, JAV į
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV ' 
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV į 
J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV

2.
3.
4.
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782

St. Petersburg, FL 33733, USA.

atitaisyti iškreiptus istori
nius faktus, kaltinančius vi
są mūsų tautą žydžudyste. Šiai 
knygai dar trūksta medžiagos. 
A. Gurevičius prašė prisidėju
sius ar žinančius apie žydų 
gelbėjimą Lietuvoje II D. ka
ro laikais siųsti informacijas 
“Tėviškės žiburių” adresu.

Išrinktosios tautos praeitis 
ir dabartis

Prof. dr. R. Vaštokas anali
zavo “The Chosen People” tu
rinį, supažindino klausytojus 
su knygoje nagrinėjamais is
toriniais faktais. Nors ši kny
ga nėra didelė (255 psl.), ta
čiau labai plačios apimties, 
nagrinėjanti 4000 metų žydų 
tautos istoriją nuo šios tau
tos pradžios iki šių dienų Sol 
Litmano aiškinimo apie lietu
vių elgesį II D. karo metais, 
vokiečių nacių okupacijos lai
kais.

Pirmoji knygos dalis remiasi 
Biblijos ir istorijos duome
nimis, išryškindama šias te
mas: žydų tautos sandora su 
Jehova (su Dievu), išrinktinu- 
mo sąmonės kilmė sandoros 
pasekmėje, Šventosios Žemės 
apgyvendinimas, žydų kilčių 
savitarpio nesantaika ir pa
galiau Šv. Žemės praradimas, 
žydų išblaškymas po visą pa
saulį, vadinama “diaspora”, 
kuri truko aštuoniolika šimt
mečių.

S. Testamento istorijoje Je
hova buvo suprantamas kaip 
žydų Dievas, kuris globojo žy
dų tautą, o jų priešus negai
lestingai naikino. Nuo pat žy
dų istorijos pradžios jų są
monėje vyravo įsitikinimas, 
kad pasaulyje tik jie vieni yra 
Dievo vaikai, jo išrinktoji 
tauta. Šis įsitikinimas per 
šimtmečius stiprino tautinį 
žydų išlikimą ir skatino kū
rybinius jų pasireiškimus. 
Prie šios tautos išrinktinumo 
sąmonės sustiprinimo prisi
dėjo ir jų religijos gajumas, 
jos gili įtaka visose gyvenimo 
šakose. Kai tauta turėjo palik
ti savo pažadėtą žemę ir rado 
pmeglaudą kaip tremtiniai kL 
tose valstybėm Žydai savo re
ligijos įtakoje gyveno savo 
bendruomenės ribose, atsisa
kė mišrių vedybų, išlaikė sa
vo mokyklas su hebrajų kalba 
ir giliai jautė bendrą atsako
mybę už kitus savo bendruo
menės narius. Visi šie veiks
niai užtikrino žydų tautos tęs
tinumo išlikimą, nežiūrint per
sekiojimų.

Antroji knygos dalis pava
dinta “Persekiamoji tauta”. 
Šioje dalyje dr. D. Ralys nag
rinėja žydų išlikimo proble
mą persekiojimuose. Autorius 
rašo apie žydų santykius su 
Mahometu, ispanais, ukrainie
čiais ir lenkais, pavaizduoda
mas žydų trėmimus, žudynes, 
naikinimus. Apžvelgia žydų 
vargus Rusijoje, ypač Ukraino
je, jų nelaimes po revoliuci
jos, prie kurios jie prisidėjo 
labai aktyviai. Aprašomas žy
dų likimas sovietų ir nacių 
okupacijos metais.

Kaip pirmoje, taip ir antroje 
dalyje autorius jieško iš isto
rijos išvadų, kurios paaiškin
tų istorinių įvykių eigą. Jis 
pateikia duomenis, kurie rodo 
ne tik persekiojimo faktus, bet 
ir jų priežastis. Tremtyje žydai 
buvo priversti imtis tokio vers
lo, kuris aristokratams ar 
krikščionims atrodė nepriim
tinas, kaip pvz. mokesčių iš
rinkimas, pinigų skolinimas. 
Tokiais užsiėmimais žydai at
likdavo tarpininko vaidmenį 
tarp valdančio luomo ir liau
dies. Iš to žydai labai pratur- 
tėdavo ir kartu labai nukentė
davo, kilus valstybėse nera
mumams, revoliucijoms. Jie 
būdavo persekiojami ne tik 
kaip buvę blogos valdžios pa
reigūnai, bet ir kaip svetima 
bendruomenė, kalbanti kita 
kalba, išpažįstanti kitokį Die
vą. (Bus daugiau)
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KAUNO “ŽALGIRIS”
“Žalgirio” krepšininkai vėl nu

džiugino Lietuvą ir tautiečius 
išeivijoje dar vienu laimėjimu: 
tečią kartą iš eilės jie tapo So
vietų Sąjungos aukščiausiosios 
krepšinio lygos čempionais. Šis 
laimėjimas papildė pernykštį 
“Žalgirio” triumfą — iš Argen
tinos parsivežtą XX-jų tarpkon- 
tinentinių vyrų krepšinio varžy
bų taurę ir pasaulio čempionų 
vardą. Penkiasdešimt ketvirto
siose aukščiausiosios lygos krep
šinio pirmenybėse daug kam už
tikrintais laimėtojais atrodė 
Maskvos kariškių CASK klubo 
atstovai. Visoms komandoms su
žaidus po 37 rungtynes, CASK 
krepšininkai turėjo 29 perga
les, žalgiriečiai — tik 24. Pirme
nybių laimėtoją dabar išaiškina 
baigminiai dviejų geriausių ko
mandų susitikimai. Tapti pirme
nybių čempionu reikia dviejų 
laimėjimų, nieko bendro netu
rinčių su pirmenybių lentelėje 
surinktais taškais. Baigminė
je dviejų komandų kovoje nor
maliai pakanka dvejų rungty
nių, jeigu jas laimi ta pati ko
manda. Priešingu atveju laimė
tojui išryškinti reikia trečiųjų 
rungtynių. Didžioji abiejų ko
mandų kova buvo pradėta Kau
ne įvykusiomis rungtynėmis, ku
rias lengvai 92:81 rezultatu lai
mėjo CASK krepšininkai. Mat 
šiose labai svarbiose rungty
nėse vis dar negalėjo dalyvau
ti koją susižeidęs Arvydas Sa
bonis. Po šio pralaimėjimo žal
giriečių laukė antroji kova su 
CASK krepšininkais kovo 24 d. 
Maskvos Lužnikų sporto rūmuo
se. Tada visiems jau buvo aiš
ku, kad “Žalgirį” nuo pralaimė
jimo tegali išgelbėti Arvydo Sa
bonio grįžimas į rungtynes. A. 
Sabonio grįžimui pritarė ir jo 
kaunietis gydytojas M. Biliūnas. 
Maskvoje teko lankytis pas prof. 
S. Mironovą, aiškinti, kad A. Sa
bonis jau yra pakankamai pa
sveikęs. Sovietų Sąjungos rink
tinės gydytojas V. Karčevskis 
svyruojančiam prof. S. Mirono
vui patarė A. Sabonį patausoti, 
kad neatsinaujintų kojos sužei
dimas. Tada buvo kreiptasi į So
vietų Sąjungos kultūros ir spor- 
to komiteto vėdoVybę. Gydytojas 

n M?’Biliūnas ’Užtikrino, kad ko- 
ųos sužeidimas neatsinaujins, o 
“Žalgirio” treneris Vladas Ga
rastas įsipareigojo per rung
tynes leisti A. Saboniui pailsė
ti. Leidimas A. Saboniui žaisti 
buvo gautas, kai iki rungtynių 
pradžios tebuvo likusi viena 
valanda ir 15 minučių.

LEMTINGOS RUNGTYNĖS
Antrąsias baigmės rungty

nes kovo 24 d. Lužnikų sporto rū
muose, susilaukusias rekordinio 
13.000 žiūrovų skaičiaus, lai
mėjo “Žalgiris” 70:67, pirmą kė
linį pralaimėjęs CASK krepši
ninkams 37:39. Sunki pergalė 
buvo pasiekta tik trim taškais 
A. Sabonio dėka. Jis išjudino 
žalgiriečius, iškovodamas 17 
taškų, grąžindamas jiems pasi
tikėjimą. Trečiosios rungtynės, 
turėjusios atskleisti 54-tųjų 
pirmenybių čempionus, kovo 25 
d. įvyko taip pat Maskvoje, Luž
nikų sporto rūmuose. Pradžia 
buvo sėkminga žalgiriečiams,

bet laimė perėjo CASK krepši
ninkų pusėn, kai treneris V. 
Garastas A. Sabonį išsiuntė 
pailsėti. Pirmą kėlinį aukšto
ku 47:39 rezultatu laimėjo CASK 
komanda. Žalgiriečiams pilnai 
atsigauti nepavyko antrajame 
kėlinyje — rungtynės baigėsi 
lygiomis 83:83. Pergalė pakibo 
ant plauko rungtynių pratęsi
me, kur laimė vėl grįžo pas žal
giriečius, išsikovojusius 10 taš
kų. Rungtynės buvo užbaigtos 
“Žalgirio” pergale 93:83 (83:83 ir 
39:47). “Žalgiriui” pergalę at
nešęs Arvydas Sabonis buvo pri
pažintas geriausiu aukščiausio
sios lygos pirmenybių žaidėju ir 
geriausiu vidurio puolėju.

SUTIKIMAS KAUNE
Žalgiriečiai, trečią kartą iš 

eilės tapę aukščiausiosios lygos 
čempionais, Kaunan iš Maskvos 
grįžo lėktuvu apie 2 valandą nak
ties. “Tiesos” korespondentui 
Rimvydui Delkui, norėjusiam ži
noti, ar kauniečiai ir šį kartą 
“Žalgirį” sutiko panašiai kaip 
pernai su tarpkontinentine tau
re iš Argentinos, treneris Vladas 
Garastas atsakė: “Panašiai - tai 
ne tas žodis. Žmonių buvo tokia 
jūra, kad lėktuvas buvo privers
tas nusileisti laukuose. Turėjo
me į namus grįžti komandos au
tobusu, tačiau negalėjome prie 
jo prisibrauti. Štai aš asmeniš
kai buvau namo pargabentas 
‘Greitosios pagalbos’ mašina. 
Aišku, toks sutikimas malonus, 
bet nepavydžiu Kauno aerouos
to tarnybai ir pilotams, kuriems 
tikrai nestigo rūpesčių...” Ga
limas dalykas, kauniečių entu
ziazmui turėjo įtakos praeities 
prisiminimai. Šiemet sukanka 50 
metų, kai Il-siose Europos krep
šinio pirmenybėse Rygoje 1937 
m. čempionais tapo ten iš Kau
no nusiųsti Lietuvos krepšinin
kai.

“ALEKSOTO” STIKLAS
“Aleksoto” stiklo gamykla 

Kaune susilaukė naujų pastatų 
ir naujo meninio stiklo skyriaus, 
kuris jau pradėjo gaminti švies
tuvus. “Aleksotas” dabar turi ir 
spalvoto stiklo. Gaminiai taps 
patrauklesniais, juos pradėjus 
puošti skaidriais dažais. Spal
voto stiklo gaminiais rūpinasi 
dailininkai V. Grabauskas, \ R. 
Leonavičius, A. Gutauslfas^ti' A. 
Daugėla. Technologo pavaduo
toja Violeta Romeikienė infor
muoja, kad spalvoto stiklo sky
riuje yra žaliavų maišymo ir 
spalvų nustatymo baras, silosi- 
nis sodos sandėlis. Naujame 
skyriuje stiklas lydomas elektri
nėse krosnyse, kurios yra daug 
ekonomiškesnės. Mat dujinėse 
krosnyse panaudojama tik 20%, 
o elektrinėse — 80% visos jų ši
lumos. Pagerėjo darbo sąlygos, 
nes dabar stiklo lydymosi tem
peratūra yra keturiskart ma
žesnė.

“GOJUS” KRUONYJE
Kruonio gyventojai Kaišiado

rių rajone susilaukė “Gojumi” 
pavadinto prekybos centro, ku
riame atidaryta maisto gaminių 
parduotuvė, stiklo taros supir
kimo kioskas ir 50 vietų turin
ti valgykla. Kruonis dabar yra 
apylinkės centras. Netoli jo sta
toma hidroakumuliacinė elekt
ros jėgainė. V. Kst.

Argentinos lietuvių centro veteranų šokėjų grupė, kuri dalyvaus S. Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje 
Hamiltone 1988 metais. Dabar ji mokosi šventės programos šokių ir telkia lėšas kelionei

London, Ontario
PASISEKĘS VAJUS. Klebono 

kun. I. Mikalausko, OFM, rūpesčiu 
Šiluvos Marijos parapijoje pra
vestas vajus davė gražių vaisių. 
Dosnių aukotojų dėka Tikinčia
jai Lietuvai 70 katalikų šeimų 
apylinkės suaukota net $1854. Ti
kimasi, kad atsiras ir daugiau rei
kalą suprantančių aukotojų. Auko
jo: A. I. Dragūnevičiai $400, dr. 
R. ir N. Mitalai $250, V. Grigelytė 
$200, M. Genčienė $100, V. ir P. 
Kuzmai $80, V. ir O. Naruševičiai 
$60, R. Miškinienė $50, P. ir M. Jok
šai $50. Kiti - po mažiau, bet irgi ga
na nuoširdžiai parėmė šį svarbų 
vajų.

MŪSŲ PENSININKĖS IR PEN
SININKAI tebėra aktyvūs, nepai
sydami savo amžiaus naštos. Net ir 
tie, kurie yra persiritu 80 metų 
amžiaus ribą, stengiasi likti ak
tyviais ir apylinkei naudingais. 
Pensininkai nuoširdžiai talkina 
parapijai, padeda visiems per lai
dotuves ir įvairiomis kitomis pro
gomis. Pvz. dabar V. Gudelienė, L. 
Radzevičienė, M. Jakaitienė, M. 
Jokšienė ir A. Petrauskienė paruo
šė skanius užkandžius priešvely- 
kinio susikaupimo dalyviams.

SUGRĮŽO. Kaip paukščiai pa
vasarį grįžta į savo lizdus, taip ir 
buvę londoniškiai pradėjo sugrįžti 
į Londoną, pasak jų — geriausią 
vietą gyventi. Daug apkeliavusi 
Broniaus ir Antosės Žemaičių šei
ma antrą kartą mėgina įsikurti 
Londone. 1944 m. jie atvyko Vokie
tijon, 1945 m. jie jau buvo Itali
joje. 1948 m. Argentinoje, 1958 m. 
Londone, Ont., 1967 m. Čikagoje, o 
dabar ir vėl. .. Londone! Kai,su- 

x sįpažįjno net vsų pęnįęigmię ypaty
bėmis, jie priėjo'išvadą, kad Ka
nada yra geriausias kraštas Žind-' 
gui gyventi, o Londonas — malo
niausias miestas. Panašiai atsilie
pia ir jų sūnus Julius, kuris čia 
anksčiau grįžo su žmona Adela 
(Čėsnaite) ir sūnumi Jonu. Anks
čiau jis dirbo Toronte ir Kičene- 
ryje, o dabar sako, daugiau iš Lon
dono nesikraustys. Didžiausia ir 
maloniausia staigmena buvo, kad 
ir Žemaičių sūnus Julius kalba 
laisvai lietuviškai neblogiau kaip 
vyresnioji karta. Kai anksčiau 
Žemaičių šeima gyveno Londone, 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje, ypač parapijos darbuo
se. Reikia manyti, kad ir dabar

renginiai: gegužės 15, penktadie
nį, Queen’s Ball, gegužės 16, šeš
tadienį, 1 v.p.p., oficialus tauty
bių festivalio atidarymas miesto 
rotušės, gegužės 17, sekmadienį, 
lietuvių diena Ukranian National 
Federation salėje (175 Niagara St.). 
Pradžia — 12 v., pabaiga — 11 v.v. 
Programą atliks Hamiltono “Gyva- 
taras”, vad. G. Breichmanienės, 
svečius linksmins visiems gerai ži
nomas “Tzygani” orkestras, vad. R. 
Zelesnak. Geguėės 23, šeštadienį, 
10 v.r., tautybių festivalio para
das, kuriame dalyvaus iškilioji 
lietuvaitė Loreta Mačytė ir apy
linkės pirm. A. Šetikas. Etninio 
meno tarybai priklauso 33 tautinės 
grupės-klubai. Joje lietuviams 
atstovauja V. Žemaitienė ir A. Še
tikas, kaip valdybos nariai. Visus 
kviečiame ruoštis ir aktyviai daly
vauti Lietuvos krikščionybės šven
tėje ir tautybių festivalyje. A. Š.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANI
ZACIJOS susirinkimas įvyko ba
landžio 2 d., dalyvaujant visų tau
tybių atstovams. Naujasis pirmi
ninkas estas Henry Hanilane pra
nešė, kad ir šiemet bus rengiama 
Juodojo kaspino diena. Ukrainie
čių atstovas advokatas Ben Dolich- 
ny, pasaulio ukrainiečių prezidiu
mo narys, padarė platesnį prane
šimą apie teisėjo Jules Deschenes 
komisijos nutarimus.

MIRĖ KAZIMIERO BOGUŠIO 
ŽMONA Alidė, estų kilmės. Išau
gino dvi dukteris, kurių viena - 
Birutė savo laiku išryškėjo mūsų 
veikloje kaip gabi akordeonistė. 
Dabar abi dukterys gyvena Otavo
je, yra pasiekusios gana aukštų 
vietų tarnyboje. Kazimieras yrą 
yilųietiC V|sai'adslabai grūžijEj'T 
stovaujahtjs Vilmaus krašto lie
tuvių reikalams. Velione6 paTat“ 
dota vietos kapinėse.

ŠVEDIJON IŠSIKĖLĖ GYVENTI 
geras lietuvių veiklos bendradar
bis latvis, Petras Vasarniš - vie
nas žymiausių latvių veikėjų išei
vijoje. Kor.

Edmonton, Alta.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS š. 

m. kovo 13-15 d.d. Lietuvių namų 
koplyčioje vedė iš Mississaugos, 
Ont., atvykęs Lietuvos kankinių 
parapijos klebonas kun. J. Staš- 
kus. Savo turininguose pamoksluo
se svečias misijonierius vaizdžiai

lietuviais ir išgirsti tikinčiųjų 
pageidavimus.

Rekolekcijų dienomis — kovo 
13-15, svečią misijonierių apnak- 
vydino ir globojo ilgamečiai mū
sų kolonijos gyventojai dr. Juozas 
ir Bronė Pilipavičiai. Noriu pami
nėti, kad šios rūšies paslaugą mū
sų kolonijai dr. Juozas ir Bronė 
daro jau daugelį metų iš eilės. 
Ačiū jums.

DEVYNIASDEŠIMTĄ GIMTA
DIENĮ savo giminių, draugų bei 
kaimynų tarpe atšventė ilgametis 
mūsų kolonijos gyventojas Anta
nas Šeikus. Kilęs iš Dusetų, su
kaktuvininkas imigravo Kanadon 
1928 m. Pobūvis, surengtas duk
ros Veronikos ir žento Mykolo 
Yeomans pastangomis, įvyko ne
toli jų rezidencijos esančioje 
N. Glenora Community salėje š. m. 
balandžio 5 d. Dalyvavo apie 60 
asmenų, iš kurių pusė buvo lietu
vių kilmės žmonės. Pobūvio vedė
jo pareigas atliko Mykolas Yeo
mans. Po vaišių, lietuvių grupės 
vardu sukaktuvininką sveikino dr. 
Juozas Pilipavičius. Nušvietęs pa
grindinius Antano gyvenimo bruo
žus (ilgus metus Kanadoje ūkinin
kavo) ir pasidžiaugęs gera sukak
tuvininko išvaizda ir nebloga svei
kata, kalbėtojas pabrėžė Antano 
pastangas Lietuvių namų statybo
je ir kaip ilgus metus buvusį LN 
koplyčios lankytoją bei rėmėją. 
Kalbos pabaigoje visi stipriai su
giedojo “Ilgiausių metų”. Dovanas 
lietuvių vardu įteikė Marytė And- 
rulevičienė ir Ona Popikaitienė. 
Antano vaikaitė Michalina pa
skambino pianinu savo kūrybos 
kompoziciją. Padėkos žodį sukak
tuvininko vardu tarė žentas My- 
>fl‘as Yeomans. Būdinga, kad ma
žoje mūsų kolonijoje Antanas yra 
ketvirtas gyvenatis tautietis, su
laukęs per 90 m. amžiaus; apie 20 
gyvenančių asmenų yra tarp 80-90 
metų. Tai tikri Lietuvos ąžuolai.

Dobilas

“Dainos” chorui Sydnėjuje nuo 
1969 m. rugpjūčio 8 d. vadovavo 
muz. Bronius Kiveris, iš šių pa
reigų pasitraukęs š. m. vasario 
6 d. “Dainos” choro vadovybę 
perėmė Birutė Aleknaitė, o jai 
sutiko talkinti jaunasis vargo
nininkas Justinas Ankus. Chorą 
globoja prel. P. Butkus.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Vydūno jaunimo fondo tris- 
dešimtpenkmetis kovo 28 d. pa
minėtas Čikagoje, Tautiniuose 
lietuvių namuose. Fondo veiklą 
būrelis iniciatorių pradėjo 1952 
m. su iš vieno asmens gauta $220 
paskola. Fondas dabar nuolati
nėje apyvartoje turi $92.000 ka
pitalą, iš kurio parūpinamos 
grąžinamos paskolos studijuo
jančiam lietuvių jaunimui. Tik 
studijuojantys lituanistiką gau
na negrąžinamas stipendijas. 
Fondo lėšomis taipgi leidžiami 
lietuviškumui svarbūs leidiniai. 
Fondo šventėn susirinkusius da
lyvius pasveikino v.s. fil. Danu
tė Eidukienė, rengėjų komiteto 
pirmininkė. Maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo v.s. fil. kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Mirusieji 
fondo steigėjai, valdybos ir ta
rybos nariai pagerbti susikau
pimo minute. Fondo valdybos 
pirm. v.s. fil. Vytautui Mikūnui, 
šias pareigas einančiam jau 
daugiau kaip du dešimtmečius, 
įteikta tautiniu kaspinu apjuos
ta knyga, pasirašyta visų valdy
bos ir tarybos narių. Apie Vy
dūno jaunimo fondą ir jo veiklą 
kalbėjo PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas, studijų dieno
mis pasinaudojęs fondo paskola. 
Metinės fondo premijos $1.000 
čekis įteiktas lietuviška veik
la pasižymėjusiam jaunam skau
tų vadovui ps. fil. Robertui Vi
tui, tarusiam jautrų padėkos žo
dį. Sukakties minėjimas užbaig
tas sveikinimais, salėn įvežtu 
didžiuliu raguoliu su žvakutė
mis, kurias uždegė Vydūno jau
nimo fondo valdybos ir tarybos 
nariai. Visiems sugiedojus “Il
giausių metų”, prasidėjo šokiai.

A.a. prel. dr. Petrą Celiešių 
pirmųjų mirties metinių proga 
prisiminė Los Angeles lietuviai. 
Mišias Šv. Kazimiero šventovėje 
vasario 21 d. atnašavo prel. Vin
cas Bartuška. Po pamaldų visi 
susirinko Šv. Kryžiaus kapinė
se prie velionies kapo, papuošto 
architekto Rimo Muloko sukur
ta paminkline lenta, kurią pa
šventino prel. V. Bartuška. 
Trumpai kalbėjo Dalila Polikai- 
tienė ir Dalytė Trotmanaitė, at
siminimais dalijosi architektas 
R. Mulokas.

Žurnalo “Lituanus” fondo fi
nansinę 1986 m. apyskaitą tikri- 

" fti6 LB 'Vidtttib*'Vakarų apygar- 
u dos kontrolės komisija, radusi 

tvarkingai vedamą atskaitomy
bę. Paskutiniųjų trejų metų 
laikotarpyje buvo išleista try
lika žurnalo “Lituanus” nume- 

. rių 4.000 egz. tiražu. Kartote
koje yra 3.800 prenumeratorių ir 
apie 9.000 rėmėjų. Metinis pa
jamų vidurkis — $25.000, išlaidų 
— $22.000. Padėka pareikšta žur
nalo administratoriui Jonui Ku- 
čėnui už jo rūpestingą darbą ir 
dr. Mindaugui Vygantui, kuris 
pastarajame penkmetyje “Litua
nus” fondui kasmet paskyrė po 
$6.000.

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

Oro linijos - “Air

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 
Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

vėl įsijungs veiklon, nes Londo
nui labai reikia naujų jėgų, dar
bingų rankų. D. E.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTĮ minėsime 1987 m. gegu
žės 10, sekmadienį.

1. Iškilmingos Mišios — 4 v.p.p. 
Angelų Karalienės šventovėje, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont., 
Jas atnašaus vysk. Paulius Balta
kis, koncelebruojant kartu visiems 
dalyvaujantiems kunigams. Giedos 
solistai — Aleksas ir Veronika 
Paulioniai bei visi tikintieji.

2. Jubiliejinis koncertas ir va
karienė — 6 v.v. Ukrainian Na
tional Federation salėje, 175 Nia
gara St., St. Catharines, Ont. Kon
certo programą atliks solistės - 
Slava Žiemelytė ir Marytė Bizin- 
kauskaitė, akompanuojant Jonui 
Govėdui, ir fleitininkas Tomas 
Regina. Lietuvos krikšto svarbą 
mūsų tautai apibūdins kun. dr. 
Pranas Gaida, “TŽ” redaktorius. 
Svečiai laukiami ir iš toliau.

Sukakties komitetas
VASARIO 16 MINĖJIMAI di

desnėse ir mažesnėse apylinkėse 
buvo plačiai aprašyti spaudoje. 
Mes, kad ir mažoje apylinkėje, ne- 
atsilikome — pagal savo išgales 
paminėjome Vasario 16. Prie mi
nėjimo pasisekimo aukomis prisi
dėjo dosnūs mūsų apylinkės lietu
viai. Apylinkės valdyba visiems, 
prisidėjusiems aukomis, nuošir
džiai dėkoja, ypač tiems, kurie 
prisidėjo stambesne auka.

BŪSIMI RENGINIAI. Su prasi
dedančiu pavasariu apylinkės 
valdybos laukia nemažas skaičius 
didesnių darbų. Visi renginiai- 
minėjimai supuolė į gegužės mė
nesį. Gegužis 3 — Motinos dienos 
minėjimas, gegužės 10 — Lietuvos 
krikščionybės šventė (šiam minė
jimui sudarytas specialus komi
tetas). Tautybių festivaliui rei
kia tinkamai pasiruošti — atsto
vauti lietuvių tradicijas kanadie
čių tarpe. Festivalis prasidės 
balandžio mėn. ir truks iki gegu
žės 31 d. Svarbesnieji festivalio

kalbėjo, kaip nukrypimas nuo 
krikščioniško gyvenimo priveda 
ne tik prie dvasinio sumenkėji
mo, bet ir prie visokių socialinių 
negerovių. O jų tiek daug šiais 
laikais: iširusios šeimos, krimina
liniai nusikaltimai, narkotikai, 
venerinės ligos ir t.t. Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakčiai paminė
ti buvo melstasi už persekiojamus 
tikinčiuosius Lietuvoje, prašant 
palaimos mūsų kenčiančiai tautai. 
Po paskutinės rekolekcijų dienos 
— sekmadienio pamaldų, viršuti
nėje Lietuvių namų auditorijoje 
svečias kunigas ir dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir užkandžiais. 
Čia misijonieriui — Pasaulio ir 
Kanados lietuvių katalikų kunigų 
vienybės pirmininkui buvo proga 
daugiau pakalbėti su vietiniais

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

aukštesniuosius teismus. Baus
mę teks atlikti Australijoje, 
kur dabar yra panaikinta mir’ 
ties bausmė. Australija neturi 
keitimosi nusikaltėliais sutar
ties su Sovietų Sąjunga ir jos 
nežada siekti. Normaliai liūdi- 
ninkai turi atvykti teisman, įro
dymais reikia parūpinti doku
mentų originalus. Šiuo atveju 
betgi bus leista Australijon ne
galinčius atvykti liudininkus 
kitur apklausinėti teismo 
ir gynėjo atstovams. Nepasitu
rintys kaltinamieji paprašę ga
lės gauti finansinę paramą gy. 
nėjų bei gynybos išlaidoms pa
dengti. Karo nusikaltimo byloms 
negalios senatis. Šia proga bet
gi pabrėžiama, kad tokie įstaty
mai karo nusikaltėliams tik pla
nuojami. Projektą turės patvir
tinti teisingumo ministeris L 
Bowen ir ministerių kabine
tas. Tada projektą reikės pri
imti parlamentui, kurio nariai 
galės padaryti pakeitimų.

Argentina
Tėvų marijonų suvažiavime 

kovo 3 d. Rosario mieste, Šv. 
Kazimiero parapijoje, dalyvavo 
Argentinoje dirbantys lietuviai 
kunigai iš Avelanedos, Kordo
bos ir Rosario. Pagrindinis dė
mesys teko šios vienuolijos kapi
tulai, įvyksiančiai Čikagoje, 
“Draugo” patalpose, balandžio 
21-22 d.d. Atstovais kapitulai 
išrinkti — kun. Juozas Margis, 
MIC, ir kun. Vitas Šimanskis, 
MIC. Marijonai ispanų kalba iš
leido sostinėje Buenos Aires, 
“Laiko” spaustuvėje atspaus
dintą arkiv. Jurgio Matulaičio 
naują biografiją.

Britanija
Šv. Kazimiero minėjimą kovo 

7 d. surengė Mančesterio lietu
vių klubas, kurio pirm. A. Pod- 
voiskis pasveikino dėl šalto oro 
negausius dalyvius. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą ir jo kelią 
į šventuosius skaitė E. Šova. Mi- 
nėjiman įsijungė ir iš įvairią 
Anglijos vietovių pasitariman 
atvykęs jaunimas. Trumpą pra 
nešimą apie Vl-jį pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą Austra
lijoje padarė G. Jakimavičius. 
Minėjimas baigtas giesme “Ma
rija, Marija”. Jaunimas neprašė 
aukų ir nepravedė rinkliavos 
brangiai .savo atstovų kelįąnei 
Australijon. Talkon nutarė ątei- 
ti pats Mančesterio lietuvių klu
bas. Jo vardu aukas jaunimui 
Mančesteryje bei jo apylinkė
se pradėjo rinkti H. A. Vainei
kis.

A. a. Matilda Raulinaitienė po 
ilgos ir sunkios ligos kovo 4 d. 
mirė Derbyje. Velionė gimė 1907 
m. gruodžio 18 d. Vilkaviškio sri
ties ūkininko šeimoje. II D. karo 
bangos buvo nublokšta Vokieti
jon. Anglijon atvykusi 1947 m., 
ilgą laiką dirbo ligoninėje. Def- 
bin su seserimi persikėlė 1952 
m. Čia jai teko ilgesnį laiką dirb
ti siuvykloje. Priklausė DBLS

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas" (jų
atstovas) SS

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  5%
santaupas..................... 5.25%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.......................5%
term. Indėlius 1 m.......... 7.25%
term, indėlius 3 m.......... 8.50%
reg. pensijų fondo............... 6%
90 dienų Indėlius................. 6%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............ 7.25%

IMAME UŽ: 
neklln. turto pask..................9%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

Australija
ALB krašto valdybos atstovai 

— Dana Baltutienė, dr. Paulius 
Kabaila ir Jurgis Rūbas lankė
si Australijos teisingumo minis
terijoje ir ten buvo priimti vy
riausio prokuroro skyriaus pa
reigūnų Normano Raeburno ir 
Hermano Woltringo. Pokalbis 
lietė karo nusikaltėlių pajieš- 
kas Australijoje. Minėtiem pa
reigūnam buvo įteiktas ALB 
krašto valdybos memorandu
mas, atskleidžiantis jos pažiū
ras šiuo klausimu. Valdyba pra
šo įtariamų karo nusikaltimais 
asmenų neatiduoti Sovietų Są
jungai ar kitoms valstybėms, pa
žeidžiančioms žmogaus teises. 
Įtariamieji turi būti teisiami 
Australijoje su finansine val
džios parama gynybai ir kom
pensacija, jeigu būtų išteisin
ti. Nuteistieji bausmę turi at
likti Australijoje. Kaltinamų
jų tautybė neskelbiama. Jų nusi
kaltimas turi būti laikomas as
menišku, nesusietu su kuria nors 
tautine grupe ar kariuomenės 
daliniu. Pavardės gali būti skel
biamos tik oficialaus teismo at
veju.

Daug memorandumo pagei
davimų jau sutapo su valdžios 
padarytais nutarimais. Australi
jos vyriausybė žada įsteigti maž
daug dvylikos asmenų skyrių tei
singumo ministerijoje karo nusi
kaltėlių pajieškoms, kaltinamo
sios medžiagos rinkimui. Nusi
kaltimai kiekvienam turės būti 
įrodyti asmeniškai, nekreipiant 
dėmesio į tautybę, ideologiją, 
priklausomumą kuriai nors gru
pei ar kariniam daliniui. Nu
tarimą teisti turės padaryti 
valstybės prokuroras, susipa
žinęs su kaltinamąja medžiaga. 
Kaltinamieji bus teisiami kri
minaliniuose Australijos teis
muose, dalyvaujant prisieku
siųjų tarybai (jury). Pralaimė
jus bylą, bus galima kreiptis į

Derbio skyriui, ilgus metus reiš
kėsi skyriaus šalpos komitete. 
Lietuvoje buvo likusi šeima, ku
rios visi nariai jau yra mirę, 
išskyrus seserį ir brolį. Gedu
lines Mišias kovo 10 d. Derbyje, 
Šv. Juozapo šventovėje, atana- 
šavo kun. dr. S. Matulis, MIC. 
Laidotuvėse dalyvavo didokas 
lietuvių skaičius. Palaidota lie
tuviškame Derbio kapinių sky
riuje, anksčiau mirusios sesers 
a.a. Petronėlės Stanaitytės kape.

Vokietija
Ev. liuteronų kun. Jurgis A. 

Jaudžimas, ištiktas staigaus 
širdies smūgio, vasario 24 d. mi
rė savo bute Flomersheime prie 
Frankenthalio. Velionis gimė 
Klaipėdos krašto Pipirų kaime, 
ūkininkų šeimoje, 1908 m. liepos 
10 d. 1933 m. baigė Klaipėdos 
mokytojų seminariją ir porą me
tų mokytojavo Klaipėdos kraš
te. Velionis 1935 m. pradėjo stu
dijuoti teologiją Vytauto D. uni
versitete Kaune. Teologijos ir 
filosofijos studijas tęsė Vieno
je, Bazelyje, Ciuriche ir Rygo- 
je. Pirmuosius teologinius egza
minus 1940 m. laikė Rygoje, ant
ruosius — Kaune. 1940-41 m. kle
bonavo Kalvarijoje. Vokietijon 
repatriavo 1941 m. pavasarį, 
1942-45 m. tarnavo vokiečių ka 
riuomenėje (Wehrmachte). Po
karyje jam teko klebonauti Tin- 
ringijoje, kuri buvo atiduota 
Sovietų Sąjungos okupacijai ir 
įjungta jos kontroliuojamon R 
Vokietijon. Velionis V. Vokieti
jon pabėgo 1959 m. Pradžioje 
buvo paskirtas Ludwigshafenan, 
o vėliau perkeltas į kitą para
piją Frankenthalyje, kur dirbo 
iki mirties, pakeisdamas kitus 
kunigus. Palaidotas kovo 2 d 
Flomersheimo kapinėse. Laido
jimo apeigas atliko vietinis ev 
liuteronų kunigas. Lietuviams 
evangelikams atstovavo kun. M 
Klumbys su žmona ir kun. Ft 
Skėrys.



Pasisakymai ir atsakymai
Laisvės žygis Vienoje

Kadangi J. V. Danio atsilie
pimas “Klaidinantis paviršuti
niškumas” į G. Norvaišos 
straipsnį “VLIKas ir Tautos 
fondo uždaviniai” mini ir ma
ne, norėčiau patikslinti kele
tą faktų.

Grįžęs iš sėkmingo Laisvės 
žygio Vienoje, KLB krašto val
dybos paprašytas, padariau 
pranešimą Toronto Lietuvių 
namuose. Nors buvo darbo die
nos vakaras, tačiau į praneši
mą susirinko arti 200 žmonių. 
Savo pranešime ištisai skai
čiau vertimus straipsnių iš 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung”, “Die Welt”, “Die Presse” 
ir “Kurier”. Visi šie laikraš
čiai aprašė baltiečių demons
traciją. Kiti net įsidėjo de
monstracijos nuotraukas. Sa
vo pranešime minėjau, kad 
lapkričio 3-čią dieną Concor
dia rūmuose įvyko baltiečių 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo apie šimtas žurnalis
tų, įskaitant ir sovietų TASS 
reporterį su Maskvos televizi
jos atstovu. JAV delegacijos 
pirm, ambasadoriaus Warren 
Zimmermann atsilankymas to
je baltiečių konferencijoje 
ir jo užtikrinimas, kad JAV- 
bės kels žmogaus teisių pa
žeidimus Baltijos kraštuose, 
sudarė mums labai palankią 
sensaciją, kuri buvo aprašy
ta Vakarų Europos spaudoje. 
J. V. Danio minimi lapkričio 
7 ir 13 d. Zimmermanno paža
dai yra tik Zimmermanno pa
kartojimas pasisakymų, pa
darytų pirmą kartą lapkričio 
3 d. baltiečių spaudos konfe
rencijoje.

Aš taip pat savo pranešime 
minėjau, kad “Die Welt” ir 
“FAZ”, išvardindami Vienoje 
dalyvaujančias egzilų grupes, 
išvardino ir “das Litauische 
Informationszentrum” (Lietu
vių informacijos centras).

Po demonstracijos tą patį 
vakarą stebėjau mūsų žygį 
Vak. Vokietijos “Heute Jour
nal” (šios dienos įvykiai) 
televizijos programoje. Trys 
mūsų trispalvės, nešamos 
Floridos lietuvių, po jų pla
tus šūkis “Russen, raus aus 
'tttiiUen” "(Rusai,' laūk iš Lie
tuvos), ir toliau jūra trispal
vių, šūkių sudarė tūkstanti
nės, kultūringos minios įspū
dį. Matėsi taip pat daug latvių 
demonstrantų su sėkmingais 
šūkiais. Kitų žiniomis, mūsų 
žygis buvo rodomas ir Vienos 
televizijoje savaitės įvykių 
apžvalgoje.

Visi šie dramatiški, politi
niai laimėjimai buvo pasiekti 
Pasaulio baltiečių santalkos, 
kuriai vadovavo VLIKas.

Po manęs pranešimą pada
rė Joana Kuraitė-Lasienė. Ji 
smulkiai nupasakojo savo su 
J. V. Danio, atstovavusio 
PLB, ir Gintės Damušytės, at
stovavusios LIC-rui, nuveik
tus Vienoje darbus: parodą, 
seminarą, spausdintą infor
maciją ir t.t. Gaila, kad šie 
visi svarbūs ir reikalingi dar
bai nebuvo paminėti Vak. Eu
ropos spaudoje.

Po pranešimų rodžiau žygio 
skaidres, kurių dalį man at
siuntė J. V. Danys, ką aš su
sirinkusiems ir paminėjau.

Klausimams pasibaigus, iš 
publikos buvo pasiūlyta pa
siųsti VLIKui padėką už tokį 
sėkmingą laisvės žygį. Rezo
liuciją vienbalsiai priėmus, 
KLB vicepirm. H. Stepaitis 
pareiškė, kad ji bus įvykdyta. 
J.V. Danys klysta, kad aš pra- 
vedžiau padėkos rezoliuciją 
VLIKui.

G. Norvaiša savo straipsny
je labai teisingai stebėjosi, 
kad apie 200 Bendruomenės 
narių vienbalsis nutarimas 
buvo ignoruotas.

VLIKas Vienos žygiui ruošė
si visus metus. Pirmininkas 
ir valdybos nariai važinėjo 
po JAV-bes ir Torontą kvies
dami lietuvius tam žygiui. 
Kai visi lietuviai tėvynės 
laisvinimo darbuose yra vie
ningi, tai mes “Drauge” skai
tėme “Pasaulio lietuvio” re
daktoriaus reikalavimą, kad 
PLB prisidėtų prie Vienos žy
gio, jei VLIKas Pasaulio bal
tiečių santalkos vadovavimą 
pasidalintų pusiau su PLB. 
Tas pats PLB “Pasaulio lietu
vis” 1985 metais gąsdino mūsų 
jaunimą nedalyvauti taikos ir 
laisvės žygyje Skandinavijoje, 
nes jie galį atsidurti pas Jū
ratę ir Kastytį (t. y. jūros dug
ne).

Taikos ir laisvės žygis Skan
dinavijoje su Kopenhagos tri-

bunolu yra vienas iš didžiau
sių baltiečių politinių laimė
jimų. PLB, boikotuodama tą 
žygį, nusikalto. Toks Lietuvos 
laisvinimui kenksmingas spren
dimas VLIKe yra neįmanomas, 
nes ten sprendimus daro įvai
rių partijų bei ideologijų at
stovai.

Vasario 16-tos gimnazijos 
Vokietijoje mokinius daugiau
sia šelpia ne Bendruomenė, 
bet JAV ir Kanados lietuvių 
fondai. Kelionės išlaidas da
lyvavusiems žygyje mokiniams 
apmokėjo VLIKas.

Tautos fondui tylioji lietu
vių dauguma suaukoja dvigu
bai daugiau kaip Bendruome
nei. Kanadiečių aukomis 
spausdinamas ELTOS biulete
nis net šešiomis kalbomis pa
siekia Vakarų ir pasaulio vals
tybių įtakingus asmenis.

J. V. Danys teigia, kad Vie
nos žygis ne naujiena, nes to
kių buvo anksčiau. Prieš porą 
mėnesių skaitėme spaudoje, 
kad Ševardnadze pasiūlė G. 
Shultzui sekančią peržiūros 
konferenciją rengti Mask
voje. G. Shultzas jam atsakė, 
kad JAV-bės sutiks, jei so
vietai įsileis demonstrantus 
su vėliavomis bei šūkiais, 
kaip įvykę Vienoje. Tai Ševard
nadzei buvo nepriimtina, bet 
jis užtikrino Šchultzą, kad 
sovietai surengtų konferen
ciją pagal tarptautinius įsta
tymus.

Laisvės žygis Vienoje yra ypa
tingas, ir pagaliau mūsų de
monstracijos paveikė JAV-bių 
santykius su Sovietų Sąjunga. . bomis, tikrai prisideda prie

Gerbiam J. V. Danį, Joaną 
Kuraitę-Lasienę ir Gintę Da- 
mušytę už jų dalyvavimą Vie
noje ir atliktus darbus. Tikė
kimės, kad J. V. Danys paveiks 
savo bendraminčius Čikagoje 
ir sekančiame laisvės žygyje, 
kuris, atrodo, įvyks Vak. Vo
kietijoje, PLB nepasitenkins 
tik savo dviejų kanadiečių at
stovavimu, bet visa PLB valdy
ba su šimtatūkstantinės lietu
viškos Čikagos lietuviais pra
lenks torontiečius savo skai
čiais. Atsiminkite, Čikagos 
lietuviai, sekančiame laisvės 
žygyje, žygiuodami visi petys 
į petį, vykdysime mūsų žuvu
sių miško brolių paliktą testa
mentą: vienybėje ir tik vie
nybėje siekti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo!

Haris Lapas

ELTOS biuletenio lei-

lietuviai gerbė VLIKą, 
1943 metais. Į VLIKą

Remkime Bendruomenę
Ačiū J. V. Daniui už išsamų 

ir kruopščiai paruoštą straips
nį “Klaidinantis paviršutiniš
kumas”, teisingai nušviečiantį, 
kas Lietuvos išlaisvinimo dar
bą dirba ir kas tik giriasi.

Tokių žinių labai trūksta 
mūsų spaudoje. Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojai apsiim
tas pareigas atlieka, nesigai
lėdami savo laiko nei pinigų. 
VLIKo pareigūnai visur re
klamuojasi, kad jie laisvina 
Lietuvą, bet jų darbų labai 
mažai matosi, išskyrus de
monstracijas Vienoje, prisi
dėjimą prie “Laisvės žygio” 
Baltijos jūroje ir abejotinos 
vertės 
dimą.

Visi 
įkurtą 
buvo sudėtos mūsų visos vil
tys. Gaila, kad po 44 metų VLI- 
Kas liko tik simbolinis komi
tetas, susidedantis iš jau išmi
rusių politinių partijų bei są
jūdžių. Šiandien labai mažai 
kas tiki, kad VLIKas dabarti
nėje sudėtyje galėtų prisidėti 
prie Lietuvos išlaisvinimo. Iš
laisvinimo darbas yra sunkus, 
komplikuotas ir gali užsitęsti 
neįsivaizduojamai ilgai. Tam 
darbui tinka šiame krašte iš
simokslinę profesionalai, tu
rintys geras pozicijas savo 
krašto visuomenėje ir įsijun
gę į gyvenamojo krašto politi
nes partijas.

Visi žinome, kad politikie
riai skaitosi tik su didesnėm 
grupėm vadovaujančiais as
menimis. KLB krašto valdybos 
rūpesčius Kanados valdžia 
supranta ir pritaria Lietuvos 
laisvinimo pastangoms, ir tą

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). 

reikalą iškelia tarptautinėse 
konferencijose. Taip pat KLB 
valdybos ir kitų baltiečių su
ruoštas “Baltic Evening” Ota
voje turėjo didelį pasisekimą 
ir parodė krašto valdybos su
gebėjimą ir kompetentingumą. 
Čia ir yra mūsų vadinamasis 
“laisvinimo darbas”.

Tokiems ir panašiems dar 
bams reikia daug pinigų 
o mūsų pinigai plaukia į JAV 
Krašto valdyba rūpinasi lie 
tuvybės išlaikymu ir taip pal 
gina mus nuo organizuojame 
teroro. Jų pastangų vaisius 
galėtų būti pavyzdys ne tik 
VLIKui, bet ir visai Amerikos 
lietuvių visuomenei. Krašte 
valdybai norėčiau pasakyti 
ačiū, bet geriau priminsiu, 
kad visam tam reikėjo ir te- 
bereikia pinigų ir dar kartą 
pinigų. KLB krašto valdyba 
nesireklamuoja, bet kantriai 
dirba daugybę darbų. Tai švie
timas, kongresų, Lietuvių die
nų, jaunimo organizavimas, 
Vasario 16 gimnazijos išlai
kymas . . .

Visa tai turi atlikti žmonės, 
negaunantys jokio atlyginimo, 
o kartais ir padarytas išlaidas 
patiem reikia padengti.

Taip pat reikėtų paminėti ir 
mūsų kaimynus JAV lietuvius, 
kurie dirba laisvinimo dar
bą. Tai Religinės šalpos orga
nizacija, vadovaujama kun. K. 
Pugevičiaus Bruklyne, ir “LKB 
kronikai” leisti sąjunga Či
kagoje. Tos įstaigos, leisda
mos “Kroniką” įvairiomis kal- 

pavergtos Lietuvos laisvinimo. 
Bet ar daug kas juos remia?

Jau būtų laikas Kanados 
lietuviams suprasti ir pradė
ti remti KL Bendruomenę. Jie 
už mus dirba, jie mums atsto
vauja ir, kaip pavyzdys paro
dė, mus ir gina. M. Kizis

Dėmesio, nekomercinės statybos organizacijos

Statykite nekomercines 
patalpas savo bendruomenėje

Pareiškimus įteikti iki
gegužės 15 dienos

Ontario statybos 
poreikiai
Kaip jau buvo skelbta praėjusį sausio mėnesį, 
priimami pareiškimai statybai 6,700 naujų 
nekomercinių vienetų Ontario provincijoje. Tų 
vienetų statyba prasidės 1988 metais.

Suinteresuotos grupės turėtų įteikti savo 
pareiškumus dabar, nes gegužės 15 terminas 
pradiniams pareiškimams greitai artėja.

Kanados vyriausybė per paskolų ir statybos 
korporaciją (Canada Mortgage and Housing 
Corporation) ir Ontario provincija per savo 
statybos ministeriją (Ministry of Housing) prisidės 
prie išlaidų pagalbos reikalingom šeimom. 
Parduodamieji vienetai bus pilnai finansuojami 
Ontario provincijos.

Šia programa gali pasinaudoti visos savival- 
dybinės nekomercinės, privačios nekomercinės 
ir nepelno kooperacinės organizacijos.

Vietinės bendruomeninės organizacijos, 
norinčios globoti nekomercinius statybos 
projektus, gali prašyti valdžios paramos padengti

Canada
Regional Offices of the Ministry of Housing

Eastern Office Northwestern Office Southwestern Office Northern Office
1150 Morrison Dr., 2nd Fir. 435 James St. S. 380 Wellington St., Suite 1100 1191 Lansing Ave.

Hamilton. Ontario, L8P 4R8 Ottawa, Ontario, K2H 8S9 Thunder Bay, Ontario. P7C 5G6 London, Ontario, N6A 5B5
(416)521-7500 (613)820-8305 ----------
or dial "0" and ask or dial toll-free
for Zenith 20450 1-800-267-6108

Southern Office
55 Hess St. S.

JAV Lietuviu fondo tarybos pirm. POVILAS KILIUS sveikina prel. dr. 
JUOZĄ PRUNSKĮ, gavusį žurnalisto premiją Čikagoje, kur buvo surengta 
premijų įteikimo šventė Nuotr. J.Tamulaičio

Tardė Nijolę Sadunaitę
Sacharovo žmona Yelena 

Bonner pranešė Vakarų žinių 
agentūrai, kad prie savo na
mų Vilniuje balandžio 12 d. 
buvo suimta Nijolė Sadūnaitė. 
Paskutiniomis žiniomis iš Vil
niaus, ji po dviejų valandų 
buvo paleista. Buvusiai kali
nei Sadūnaitei buvo išduoti 
nauji registracijos dokumen
tai ir įspėta, kad bus trau
kiama atsakomybėn už tuos 
metus, 
vo. Pagal sovietų įstatymus 
buvusieji kaliniai milicijoje 
turi užregistruoti savo namų 
adresą ir darbovietę. Kitaip 
jiems gręsia “veltėdžio” ap-

kuriais nesiregistra-

(807)475-1465 
or dial toll-free 
1-800-465-5015 

kaltinimas ir administracinės 
bausmės.

Sadūnaitę Saugumas pirmą 
kartą suėmė 1974 m. už “LKB 
kronikos” nr. 11 perrašinėji
mą. Ją nuteisė trejiem metam 
lagerio ir trejiem tremties už 
priešsovietinę agitaciją ir pro
pagandą. Atlikusi bausmę, 1980 
m. grįžo į Lietuvą.

Jau penkerius metus (nuo 
1982 m.) ji slapstėsi. Ji pa
rašė atsiminimus ir pirmoji jų 
dalis vakarus pasiekė 1983 m. 
Atsiminimai Vakaruose at
spausdinti įvairiomis kalbo
mis. Antroji dalis pasiekė Va
karus šiais metais. LIC

išlaidoms, susijusioms su nekomercinės statybos 
bandrovių steigimu.

Prieinami namai 
nepasiturintiems
Ši programa padeda nekomercinėm agentūrom 
parūpinti prieinama kaina namus šeimoms, 
reikalingoms pagalbos toje srityje. Ji apima 
šeimas, vyresniuosius piliečius ir fiziškai ar 
psichiškai atsilikusius asmenis, pajėgius gyventi 
savarankiškai.

Be to, kai kurie vienetai bus skiriami specialiai 
mažų pajamų viengungiams.

Dabar teiraukitės 
pilnų detalių
Organizacijos, norinčios globoti tokius statybos 
projektus, privalo įteikti pradinius pareiškimus 
iki 1987 metų gegužės 15 dienos.

Daugiau informacijų ir pareiškimų blankų 
gausite, kreipdamiesi į artimiausią statybos 
ministerijos įstaigą Regionai Office of the Ministry 
of Housing) kaip galint greičiau.

© Ontario

(519)679-7110 
or dial toll-free 
1-800-265-4733

Sudbury, Ontario. P3A 
(705)560-6350 
or dial toll-free 
1-800-461-1190
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Kristaus kančios vaidinimai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kaltinant. Jie kalba, kad įtikin
tų romėnus, kad Jėzus yra nusi
kaltęs tautai, nes sukilęs 
prieš Dievo įstatymus ir todėl 
turi būti nubaustas mirtimi.

Tai didžiausi per visą vai
dinimą žmonių masių vaizdai. 
Dvasiškių sukurstyta žydų mi
nia šaukdama reikalauja iš Pi
loto Jėzaus mirties. Pilotas, 
atrodo, nesupranta situacijos 
ir, kad parodytų savo nekalty
bę dėl mirties sprendimo, 
plauna rankas, bet pasiduoda 
neteisingam minios reikalavi
mui.

Choras, apsirengęs juodais 
ir baltais drabužiais, orkest
rui pritariant, pradeda gie
doti giesmę apie kentėjimus, 
neteisybę ir pražūtį. Pagaliau 
paskutinis vaizdas: žmonių 
minia seka Jėzaus kančios ke
liu. Jėzus, nešdamas sunkų 
kryžių, keliskart pargriūva. 
Artėja Kristaus kalimas ant 
kryžiaus. Jėzus taria paskuti
nius žodžius. Kai minia ant 
scenos pasišalina nuo baus
mės vietos, parodomas Kris
taus nuėmimas nuo kryžiaus 
ir pasiruošimas jį palaidoti.

Paskutiniame vaizde matyti 
moterys, kurios skuba prie 
kapo ir randa prisikėlusį 
Kristų. Jis liepia joms eiti 
pas Jo mokinius ir pranešti 
ką regėjo. Choristai, apsiren-

Politiniai posėdžiai Belgijoje
Europos Lietuvių krikščio

nių demokratų tarybos pirmi
ninkas inž. A. Venskus š. m. 
vasario mėn. 9 d. dalyvavo 
Europos krikščionių demokra
tų unijos (UEDC) ir Europos 
liaudies partijos (PPE) Tarp
tautinės politikos komisijos 
posėdžiuose, kurie įvyko Euro-

Central Office
4950 Yonge St., 4 th Fir.

4C4 Toronto, Ontario. M2N 6K1 
(416)225-1211 
or dial 0’ and ask 
for Zenith 20450 

gę šviesiais drabužiais, sustoja 
scenoje, kaip ir vaidinimo 
pradžioje ir, orkestrui lydint, 
gieda prisikėlimo giesmę. Ta
da atsidaro scenos vidurio už
danga, rodomas paskutinis ne
judantis vaizdas: Jėzus die
viškosios garbės apsuptas ir 
aplink Jį angelai. Vaidinimas 
baigiamas dinamiškai garsiu 
giedojimu “Aleliuja, garbė ... 
per amžių amžius!”

Įtaka žiūrovams
Jei daugelis vykdami į Ober

ammergau ir nebuvo galvoję 
apie savo tikėjimo stiprinimą, 
tai po penkių valandų Kristaus 
kančios vaidinimo niekas ne
gali likti abejingas tikėjimui, 
kurį skelbė mūsų Išganytojas. 
Minėti vaidinimai akina giliau 
suprasti Jėzaus kančią.

Kaimo kunigas Forstmeier 
Kristaus kančios vaidinimo 
vadove įrašė tokį linkėjimą: 
“Tegu ir dabar žiūrovai Kris
taus kančios vaidinime randa 
savo Dievą. Tegu Jėzaus kan
čios ir mirties vaidinimas tei
kia tikrą religinį pergyveni
mą!”

Kristaus kančios vaidinimai 
Oberammergau vietovėje ren
giami kas dešimt metų. Išimtis 
padaryta 1984 m., kai tiems 
vaidinimams suėjo 350 metų. 
Sekantys vaidinimai įvyks 
1990 m.

pos parlamento rūmuose Briu
selyje.

Į šių posėdžių dienotvarkę 
buvo įtraukti ir komunizmo 
pavergtų tautų klausimai. Pra
nešimus padarė Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Lietuvos ir 
Vengrijos atstovai. Inž. A. 
Venskus informavo apie reli
ginį persekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje, plačiai cituodamas 
ištraukas iš paskutinių “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos” laidų.

Vasario mėn. 10 d. inž. A. 
Venskus Briuselyje dalyvavo 
Europos krikščionių demokra
tų upijos poltinio biuro po
sėdžiuose. Šių posėdžių pabai
goje priimta rezoliucija^ ku
rioje Vakarų pasaulio krikš
čionių demokratų partijos 
kviečiamos ir toliau aktyviai 
sekti dabartines pavergtų tau
tų problemas, stengiantis joms 
padėti visais galimais būdais. 
Rezoliucijoje atskiru straips
niu paminėtos Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybės.

Tos pačios dienos vakare 
inž. A. Venskus dalyvavo Briu
selyje Europos parlamento 
(EP) krikščionių demokratų 
grupės pirmininko dr. E. 
Klepsch suruoštame priėmi
me, kuris buvo skirtas buvu
siam EP pirmininkui P. Pflim- 
lin pagerbti.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 1 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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



Lietuvių jaunimo kong
Kanados atstovų rinkimai, ku

riuos organizuoja KUS valdybos 
vicepirm. Marytė Adamonytė iš 
Montrealio, įvairiuose miestuo
se vyksta skirtingomis datomis. 
Toronte rinkimai įvyko balandžio 
12 d., Montrealyje — balandžio 
26 d. Kitose kolonijose gali rin
kimų nebūti, jeigu neatsiras pa
kankamas kandidatų skaičius. 
Šiuo metu KLJS valdyba yra gavu
si du pareiškimus kandidatuoti 
iš Londono, Ont. Tai — Gintaras 
Uleckas ir Zita Prakapaitė, stu
dijuojantys Western universite
te. Negavus daugiau pareiškimų 
iki balandžio 26 d., šie du studen
tai laikomi Londono atstovais.

PLJS valdyba yra atsakinga už 
V-jo kongreso nutarimų vykdymą. 
Kartu atsakingi yra ir kongreso 
atstovai. Todėl PLJS valdybos 
pirm. G. Grušas, norėdamas pa
daryti kuo pilnesnį pranešimą 
Jaunimo kongrese Australijoje, 
prašo visus buvusius atstovus 
pranešti, ką jie per 4-rius metus 
yra nuveikę. Rašyti: G. Grušas, 
5559 Modena Place, Agoura, Cali
fornia 91301, USA. Tel. (818) 706- 
3748.

Ateinančio kongreso atstovams 
PLJS valdybos pirm. G. Grušas, 
primena jų pareigas. PLJS valdy
ba įpareigojo visų kraštų LJS val
dybas ateinančią vasarą suruošti 
jaunimo atstovams paruošiamuo
sius suvažiavimus. Asmenys, iš
rinkti atstovais, privalo dalyvau
ti visoje savo krašto atstovų pa
ruošimo eigoje. Atstovų kadencija 
prasideda nuo išrinkimo iki se
kančio Vll-tojo jaunimo kongre
so, o ne iki šio Vl-tojo uždarymo. 
Atstovai prašomi apie tai rimtai 
pagalvoti. Tik pasiryžę aktyviai 
dalyvauti jaunimo sąjungoje ir tin
kamai atstovauti savo krašto jau
nimui yra pageidaujami atstovai. 
G. Grušas mano, kad geriau siųs
ti mažiau, bet stipriai pasiryžu
sius veikti atstovų.

per, kiekvieną jaunimo kongresą 
išrenkama nauja Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba, ku
riai tenka vykdyti kongrese pada
rytus nutarimus. Tokia valdyba 
bus išrinkta Australijoje. PUS 
valdyba rūpinasi sekančiomis sri
timis: politine veikla, švietimu, 
ryšių palaikymu su kraštais ir ska
tinimu, kad kraštų jaunimas gerai 
veiktų. Australijoje susirinkę at
stovai turės nustatyti sąjungos 
kryptį ir gaires ateičiai. Atstovai 
nutars ko ir kaip siekti. Tam rei
kia dviejų pagrindinių dalykų: 
stipriai pasirupšugįy , ,be.i norin- . 
čių dirbti atstovų ir stiprios val
dybos.

Šiuo metu atsirado dar viena ga
limybė kelionei į kongresą. Už 
$2050 (kan.) iš Toronto į Sydnėjų ir 
atgal iš Melburno į Torontą (iš- 
skrendant gruodžio 17 d. ir grįž
tant 1988 m. sausio 12 arba 19, ga
lima sudaryti grupinį skridimą. 
Kaina iš Otavos $2070. Visai gru
pei susitarus, galima sutvarkyti 
įvairius sustojimus (stop-overs). 
Taip pat paaiškėjo kelionės kaina, 
norintiems skristi per tolimuo
sius Rytus. 1987 m. gruodžio 13 d. 
išskrendama iš Toronto į Montrea- 
lį. Iš ten “Finnair” lėktuvu skren
dama per Helsinkį ir Singapūrą. 
Galima už atskirą kainą sustoti 
keletui dienų Singapūre. Grįžta
ma ta pačia linija, tik išskrendant 
iš Melburno 1988 m. sausio 12 d. 
Kelionės kaina $2176 (kan.).

Visais kelionių reikalais kreip
tis į Bernadetą Abromaitytę To
ronte, tel. (416) 767-0867.

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba, pirmininkaujama dr. A. 
Žliobos Čikagoje, ruošia visam 
jaunimui Kanadoje ir JAV-ėse 
prieškongresinę stovyklą birželio 
7-14 d.d. Dainavoje (prie Detroito). 
Kviečiamas dalyvauti visas jau
nimas nuo 18-35 m. amžiaus. Bus 
paskaitos, lavinimasis lietuvių 
kalboje, sportas, šokiai ir kt. Re
gistruotis: JAV US vasaros sto
vykla, P.O. Box 1071, New York, 
NY 10276, USA.

Smarkiai dirba Los Angeles jau
nimo sąjungos vienetas, ruošda
mas politinius savaitgalius. Juo
se kartu su jaunimu dalyvauja ir 
vyresnioji karta. Kalba lietuviai 
ir nelietuviai specialistai.

Paskutiniame Jaunimo sąjun
gos suvažiavime Sydnėjuje buvo 
išrinkta nauja AUS valdyba dve
jų metų kadencijai: pirm. A. Vai
tiekūnas, R. Makaravičiūtė, L. 
Seikis, J. Stasionytė, D. Kesniū- 
nas ir D. Alekna. Australijos at
stovų suvažiavimas įvyko per Ve
lykas Melburne.

Naujai išrinkta JAV LJS valdyba 
Čikagoje smarkiai darbuojasi po
litinėje ir kultūrinėje srityje, ruo
šia JAV lietuvai jaunimą ateinan
čiam kongresui Australijoje. Sky
riai atsteigti Čikagoje, Niujorke 
ir Vašingtone. Įsteigti skyriai Ro- 
česteryje ir Klivlande. Per šiuos 
skyrius sėkmingai buvo suruošti 
“Svajonių” iš Australijos koncer
tai. JAV US per paskutiniuosius 
metus yra suruošus! eilę jaunimui 
šokių bei vakaronių įvairiomis 
temomis. Apmokėjo keliones 10 
jaunuolių, kad galėtų dalyvauti 
PUS suorganizuotame politinia
me seminare Vašingtone. Nusiun

tė daugiau kaip 250 telegramų 
JAV prezidentui, protestuodama 
prieš Karlo Linno deportaciją į 
Sovietų Sąjungą. Paminėjo sąži
nės kalinio Balio Gajausko gim
tadienį.

Spalio mėn. sudarytas Italijos lie
tuvių jaunimo komitetas, kurio 
valdybon įeina: J. Kubilienė, S. 
Kubilius, M. Žemaitytė, P. Žemai
tis. Veiklos planai: rinktis kas dvi 
savaitės Romoje, steigti tautinių 
šokių grupę, ruoštis VI PLJ kong
resui ir išrinkti vieną atstovą, 
surengti bendrą visų Romos lietu
vių vakaronę su jaunimo kultūri
ne programa ir krikščionybės su
kakties minėjimo proga atvyku
siam jaunimui sudaryti progą su
sitikti ir susipažinti su vietiniu 
jaunimu.

Nuo rugsėjo mėn. Vašingtone 
veikia LJS skyrius. Valdybą suda
ro: pirm. A. Šilas, M. Aistis, A. 
Pemkus ir A. Banionytė-Connors 
(patarėja). Skyrius turi 20 akty
vių narių. Veiklos planai; sutelk
ti $5,000 veiklai, ruoštis antram 
JAV jaunimo sąjungos politiniam 
seminarui, dirbti kartu su afga
nistaniečių organizacijomis, rū
pinantis baltiečių karo pabėgė
liais Afganistane, padidinti sky
riaus narių skaičių. 1986 m. gruo
džio 1 d. suruošė maldos pusva
landį prie sovietų ambasados Va
šingtone, prisimenant Viktorą 
Petkų, Balį Gajauską, Vytautą 
Skuodį ir dr. Algirdą Statkevičių, 
kurie buvo aktyvūs Lietuvos Hel
sinkio grupės nariai.

Lapkričio mėn. įvykusiame Vo
kietijos LJS suvažiavime Vasario 
16 gimnazijos patalpose pradėta 
ruoša VI PLJK Australijoje. Iš
rinkti 9 atstovai: T. Bartusevičius, 
R. Dirgėlas, A. Gronan, R. Gumu- 
liauskas, K. Ivinskis, M. Mikalaus
kaitė, A. Rėklaitė, R. Šreifeldaitė 
ir K. Žulys.

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

Ar jūsų vaikas saugus?
Kasmet tūkstančiai vaikų tampa nelaimių aukomis 
namuose ir aplink namus. Jūs galite sumažinti savo 
vaikų riziką susižeisti, užtikrindami saugią aplinką.

Praėjusį rudenį federacinė vyriausybė išleido 
griežtas saugumo taisykles vaikų lopšiams. Išsirinkite 
lopšį, atitinkantį visus saugumo reikalavimus ir jį 
gerai prižiūrėkite.

Atsiminkite, kad vaiko miego apranga bei 
drabužėliai lengvai užsidega ir budėkite, kad jūsų 
vaikas nežaistų arti ugniaviečių, krosnių arba šildy
tuvų. Polo stiliaus pižamos yra saugesnės, negu 
palaidi naktiniai drabužiai.

Pasirūpinkite gera priežiūra, jeigu jūsų vaikas 
vaikščioja su stumdoma kėdute, ypač arti krosnelės 
ir elektrinių laidų; neužmirškite uždaryti durų, 
vedančių į laiptus.

Daugiau informacijų, kaip saugoti savo vaiką, 
gausite kreipdamiesi į artimiausią “Consumer and 
Corporate Affairs Canada” įstaigą.

■ Consumer & Corporate Consommation et
■ t Affairs Canada Corporations Canada

Harvie Andre, Minister Canada

reso žinios
Buvęs PLB pirm. a.a. Juozas Ba- 

čiūnas 1963-64 m. įtikino Lietuvių 
studentų sąjungos centro valdybą 
ruošti ne tiktai JAV ir Kanados 
studentų suvažiavimus, bet ir 
įjungti viso laisvojo pasaulio lie
tuvišką jaunimą. Jo pastangų dėka 
pirmasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas įvyko 1966 m. Dai
navoje prie Detroito. Antrasis 
kongresas įvyko 1972 m. Čikagoje 
ir Toronte. Jame buvo įsteigta 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
ga kaip organizuotas vienetas, 
jungiantis viso pasaulio lietuvių 
kilmės jaunimą. Skatinti kraštai 
steigti savo Lietuvių jaunimo są
jungas. Trečiasis kongresas įvy
ko 1975-76 m. Kalėdų laikotarpy
je P. Amerikoje - Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Ket
virtasis kongresas įvyko 1979 m. 
vasarą Europoje — Anglijoje ir V. 
Vokietijoje. Penktasis kongresas 
sugrįžo į Š. Ameriką — Klivlandą, 
Čikagą, Torontą, Peterborough. 
Šeštasis kongresas įvyks 1987-88 
m. Kalėdų laikotarpyje Australi
joje.

Informacijos ir registracijos rei
kalais kreiptis į J. Uleckaitę, To
ronto, tel. (416) 928-9353, kelionių 
reikalais Kanadoje - į B. Abromai
tytę, Toronto tel. (416) 767-0867, bu
vusių kongreso dalyvių reikalais 
- į P. Kurą, Guelph tel. (519) 837- 
0780. Gabija

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Vasaros naktis
Už lango miega vasara, 
parimus ant miškų.
Niūniuoja pušys pasaką 

; po vėjo sparneliu.
Drėgnoj žolelėj šnabžda žiedas, 
primerkęs akeles.
Svirplys pasieniais graudžiai 

gieda
vidurnakčio giesmes.

Trapus baltų alyvų kvapas 
nukrito į miglas.
Giliai įmigę beržo lapai 
nusiprausė rasa.
Rasos sidabro lašas rauda 
po rožės žiedeliu.
Drugys paklydęs drugį gaudo 
virš dobilų galvų.

Dangaus skliaute nutyso takas 
į žemę per žvaigždes.
Į krantą šaltos bangos plakas, 
sugrįžta į marias.

Virš marių miega vasara, 
neliesdama bangų, 
kad prisikeltų pasakos 
iš gintaro gelmių, 
kad vėl sugrįžtų laisvės varpo 
didingas skambesys... 
Pro debesėlių juodą tarpą 
suspindi žiburys...

Septintojoje premijų šventėje Čikagoje. Iš kairės: marijonų vienuolijos provinciolas kun. dr. VIKTORAS RIM
ŠELIS, Lietuvių fondo valdybos pirm. MARIJA REMIENĖ, JAV LB kultūros tarybos narys VACYS ROCIŪNAS, 
talkinę šventei, kurią surengė JAV LB kultūros taryba Nuotr. J. Tamulaičio

Džiaugsminga kultūros derliaus šventė
Premijų šventė, kurioje įspūdingiausias momentas buvo literatūros premijos 

įteikimas Bernardui Brazdžioniui
JUOZAS ŽYGAS

Septintoji JAV LB kultūros 
tarybos surengta premijų 
šventė įvyko balandžio 4 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 
Kažkas šios šventės proga pa
sakė, kad šventes rengia ir vi
sus darbus atlieka moterys, o 
yra pagerbiami ir apdovano
jami vyrai. Šioje šventėje vai
nikais buvo papuoštos ne mer
ginos, bet vyrai — laureatai. 
Visiems laureatams buvo pri-
segtos gražios gėlės. Kad mote
rys nesijaustų per daug nu
skriaustos, tai ir rengėjos 
gavo po gėlę. Jaunimo centras 
ūžė ir klegėjo. Rinkosi svečiai 
ne tik gražiais drabužiais ap
sirėdę, bet ir savo veidus šyp
sena papuošę. Mes, čikagie- 
čiai, kuriems buvo patikėtas 
šios šventės surengimas, gali
me pasigirti, kad turime gra
žias moteris — darbuotojas, 
kurios šios šventės proga dar 
gražiau atrodė. Sostinė ir lieka 

.;sostine-,.tą turi visi ir iš toliau 
atvykę pastebėti.

Susirinkus svečiams, prieš 
prasidedant iškilmėms, lau
reatai, buvę laureatai ir kvies
tiniai svečiai rinkosi į Čiur
lionio galerijos patalpas, kur 
prie vyno stiklo buvo progos 

. susipažinti, susitikti senus 
- bičiulius ar šiaip pažįstamus.

O svečių buvo suvažiavę iš vi
sų keturių vėjų, atskirai jų iš
vardinti nerizikuočiau — per 
daug galimybių ką nors už
miršti. Paminėtieji už tai ačiū 
nesakys, o jeigu ką užmirščiau, 
tai man neatleistų.

Susipažinus ir vynu pasivai
šinus, buvome paraginti eiti 
į didžiąją salę ir sėsti prie 
gražiai padengtų skobnių. To
kiai iškilmingai progai esant,

kai tiek svečių prisirinko, bū
tų gera, kad ta “didžioji” sa
lė būtų kiek didesnė buvus. 
Deja, salė ne armonika ir jos 
neištempsi, tad teko kiek susi
spausti. Visiems savo vietas 
suradus, susėdus ir orkestrui 
užtrenkus iškilmingų maršą, 
į salę įžygiavo laureatai su 
žmonomis, Lietuvių Bendruo
menės veikėjai ir šios šven
tės organizuotojai. Visi buvo 
pasitikti gausiomis katutėmis.

Pasibaigus plojimams, vai-
šes trumpu žodžiu pradėjo 
Birutė Vindašienė, JAV LB 
Vid. vakarų apygardos pirmi
ninkė, pakviesdama invokaci- 
jai vysk. Vincentą Brizgį. 
Po invokacijos vaišės buvo 
pradėtos šampano kamščių 
salvėmis. Kol svečiai kilnojo 
šampano taures, jaunos mer
ginos atnešė padėklus su 
maistu . . .

Oficialiąją dalį pradėjo 
Ingrida Bublienė, JAV LB kul
tūros tarybos pirmininkė. Sa
vo trumpame, bet, vaUdžiąme 
žodyje ji padėkojo Lietuvių 
fondui, kurio dėka galime su
rengti šias šventes. Lietuvių 
fondas yra lyg legendinis me
dis, iš kurio trykšta gyvybė. 
Tolesnei programai vesti buvo 
pakviestas aktorius Arūnas 
Čiuberkis, kuris šiai šventei 
atvyko iš Niujorko.

Lietuviškai visuomenei jau 
yra žinoma, kad šioje šventėje 
buvo pagerbti šie laureatai: 
Bernardas Brazdžionis, dail. 
Albinas Elskus, muz. Faustas 
Strolia, rež. Jurgis Blekaitis 
(prieš daugelį metų vertęs 
teatro vagas Kanadoje ir Či
kagoje) ir kun. dr. Juozas 
Prunskis. Tenka pažymėti, 
kad daugelis atvykusių į šią 
šventę pirmą sykį išgirdo, kad

kun. J. Prunskis popiežiaus 
yra pakeltas į prelatus. Tai 
įspūdingas įvertinimas jo 
spaudos darbuotės.

Paminėta tvarka laureatai 
buvo šaukiami į sceną, kur, 
dalyvaujant atitinkamos pre
mijų komisijos pirmininkui, 
LB ir Lietuvių fondo atsto
vams, buvo įteikiamos premi
jos. Kiekvienas laureatas ta
rė trumpą žodį. Po to laurea
tai į savo vietas buvo palydi
mi tautiniais drabužiais pa
sipuošusių “Grandies” mergi
nų.

Įspūdingiausias buvo lite
ratūros premijos įteikimas 
poetui Bernardui Brazdžio
niui. Jam premiją įteikė JAV 
LB krašto valdybos pirm. Al
gimantas Gečys. Po jo kalbos 
atėjo meškiukas ir padėkojo 
už “Meškiuką Rudnosiuką”. 
Bern. Brazdžionis vaizdžiai 
įrodė, kad jis tebėra tas, 
kuris vedė tremtinių minias 
į tautos laisvės rytą. Kaip 
Mozė, nulipęs nuo kalno, 
griausmingai prabilo į savo 
tautą, taip ir Brazdžionis 
didžiu balsu šaukė: “Kur tu, 
tėvyne, kur tu, Lietuva? Aš 
čia gyva, aš čia gyva” (jam vien
balsiai atsiliepė susirinku
sieji) aš čia gyva! Tai buvo 
įspūdingiausias šios šventės 
epizodas. Manau, kad rengė
joms, kurios tiek daug darbo 
įdėjo šios šventės pasiseki
mui, po jo žodžių pradingo 
visas nuovargis. Vien tokie 
epizodai jau beveik pateisi
na šių švenčių rengimą. Prisi-- 
menu, vokiečių okupacijos lai
kus, kai porą sykių teko daly
vauti nelegaliuose literatūros 
vakaruose Ateitininkų salėje. 
Ir tuomet Bern. Brazdžionis 
buvo tas, kurio ateidavome 
pasiklausyti, kuris uždegdavo 
rezistencijos dvasią. Tuomet 
nors ir buvome okupuoti, bet 
dar gyvenome savoje žemėje, 
ir ji mus veikė. Bet jau ir tuo
met mums buvo reikalingas 
Brazdžionis ir į jį panašūs. 
Dar iš tų salių atsimenu jo 
deklamuotas eiles: “Kaip 
vėlė, kaip vėlė nemarūnė — 
per pasaulį keliauja žmogus”. 
Gal jau tuomet jis numatė mū
sų dalią, kad mes klajosime 
po pasaulį, kaip vėlės nema- 
rūnės, kaip pelkių žiburėliai.

Laureatus ir šventės daly
vius sveikino gen. Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, tarp kitko tardamas: 
“Kol klestės lietuviška kū
ryba, Lietuva ir lietuvybė bus 
gyva”. Žodžiu sveikino Vytau
tas Kamantas, PLB valdybos 
pirm., Algimantas Gečys, JAV 
LB krašto valdybos pirm., Po
vilas Kilius, Lietuvių fondo 
tarybos pirm., kuris savo žo
dyje pažymėjo, kad Fondas re
mia lietuvių kultūrą, švieti
mą ir atskiras kultūrines ap- 
reiškas. Daug sveikinimų buvo 
gauta raštu, iš kurių paminė
siu tik vyskupo Pauliaus Bal
takio.

Į sceną buvo iškviesta Ingri
da Bublienė, visos šios šventės 
kaltininkė, ir jai buvo įteik
ta raudonų rožių puokštė, “Ai
do” orkestrui grojant “Gran
dies” šokėjai aplinkui laurea
tų stalą pašoko suktinį. Tuo 
ir buvo baigta šios šventės aka
deminė dalis.

Po pertraukos svečiams ir 
vėl susirinkus, pasirodė “Ant-

(Nukeltą į 9-tą psl.)



Seniausi lietuvių kalbos žodžiai

JOLANDA - NEMUNE RENKAUS- 
KAITĖ - KOLLER, Donato ir Tatja
nos Renkauskų duktė, 1986 m. rude
ni gavusi pedagogikos magistrės 
laipsnį Brock universitete, St. 
Catharines, Ontario. Bakalaurės 
laipsni gavo Yorko universitete 
Downsview, Ont. Žada tęsti mokslą 
toliau. Brock universitetas, įver
tindamas Jolandos-Nemunės diser
tacinį darbą “Stress in the Teach
ing Profession”, išleido jį atskira 
knyga. Autorė yra lankiusi Mairo
nio mokyklą Toronte ir vėliau joje 
mokytojavusi. Buvo jūrą skautė 
ir žaidė “Vyčio” klubo krepšinio 
komandoje

Naujas romanas “Beržas už lango”
Jo autorė Dalila Mackialienė - naujas vardas lietuvių išeivijos beletristikoje

stilius — tai žmogus. Bet kodėl 
ji, rodos, realistė moteris, ne
atpasakojo tiesiai Algio, pa
grindinio herojaus, gyvenimo, 
o leido knygoj atsiskleisti to
kiu iš realybės vaizdelių ir vi
dinių traumų supintu būdu? 
Galiu tik spėti: gal būt autorė 
gyvenime pažinojo panašius 
žmones, gal pati su jais išgy
veno bent dalį to likimo ir no
rėjo, giliau į visa pažvelgusi 
bei įsijautusi, parodyti moty
vus ir priežastis, nupiešdama 
skaitytojui įvykių eigą ir pa
laipsniui tos dramos augimą, 
kad paruoštų prie to spalvingo 
ir visų trokštamo, lyg vaikui 
išpūsto muilo burbulo, gyveni
mo sprogimo. Tai rašytojo žy
mė: įsijausti į kitą žmogų, pa
siryžti pasakoti, analizuoti 
visas detales ir suvesti pabai
goj į visumą. Rašytojo tikslas
— parodyti žmogų, koks jis iš 
tikro yra: nei šventas, nei pra
keiktas, o savų polinkių, cha
rakterio bei aplinkybių jung
tinis padaras. Žmogus yra dau- ‘ 
giau negu tik įvykis ar pada
ras; jis yra dar ir Dievo kūri
nys su protu ir valia, su siela, 
troškimais, gyvenimo tikslu ... 
Parodyti tokį pilnutinį žmogų
— tai romano, beletristinio kū
rinio, tikslas.

Ar visada rašytojams tai pa
vyksta pasiekti? Ar ši autorė 
tikslą pasiekė? Koks tas jos 
pagrindinis veikėjas, koks jos 
knygos žmogaus vaizdas? Ko
kie šalutiniai charakteriai, 
padeda išryškinti pagrindinę 
knygos idėją, atspėti motyvus 
ir psichologinę šio fiktyvinio 
knygos gyvenimo visumą?

Pagrindinis romano veikėjas 
— Algis, nuo komunistų pasi
traukusių tėvų sūnus, tapęs la
kūnu. Šalutiniai — geroji Al
gio motina, jo buvusi sužadė
tinė Snieguolė, žmona Barba
ra, motinos sesuo Kazytė ir ki
ti, bėgant iš Lietuvos, bend
rakeleiviai. Pro impresionis
tinio stiliaus miglą jau dešim
tame puslapyje suvoki, kad Al
gį kankinančios mintys turi 
sąryšio su kelione į Lietuvą; 
sekančiame puslapyje prade
damas pasakoti, Algiui ligos 
patale klejojant, jo bėgimo su 
tėvais iš Lietuvos vaizdų ir 
vaizdelių prisiminimai, tar
pais ataudžiant gražiais sene
lio sodo, Vilniaus miesto ir ki
tais Lietuvos žmonių ir gamtos 
sentimentais. Taip gana psi
chologiškai vaizduojami žmo
nės — benamiai, bėgliai nuo 
komunistų teroro, kol jie atsi
duria už jūrų ir čia tęsia jau 
normalesnį gyvenimą.

Prie šalutinių knygos veikė
jų pavaizdavimo galima pagei
dauti platesnių apybraižų ir 
vietomis — aiškumo bei realu
mo. Pavyzdžiui, knygos pra
džioje aprašomas septynmetis 
berniukas, bėgant šeimai iš 
Lietuvos. Jis pasimeta su mo
tina ir traukiny pasakoja ne
pažįstamiems žmonėms savo 
“odisėją”. Vietomis berniuko 
atsakymai į klausimus yra ga
na vaikiški, naivūs; bet vėl 
per ištisus puslapius tas vai
kas pasakoja taip protingai, 
atsimindamas visas detales, 
kad taip net suaugęs, išsigan
dęs ir pervargęs bėglys vargiai 
ar galėtų papasakoti. Tiesa, 
autorei tai buvo reikalinga: 
išryškinti romano siužetą, 
bent jo pradžią; bet ne ten 
esmė — siužeto branduolys —

ALĖ RŪTA

im-

Dalila Mackialienė pažįsta
ma visuomenei kaip režisierė, 
kultūrinių renginių organiza
torė, paskaitininke. Ji taip pat 
gražiai piešia ir sugeba rašyti. 
Dirbdama su Los Angeles lie
tuvių “Dramos sambūriu”, ku
rį laiką redagavo “Lietuvių 
dienas”; parašė dramą “Nepri
pažintas tėvas” (premijuota), 
kuri buvo pastatyta Los Ange
lėse ir Čikagoje. Rašinėjo pe
riodinėje spaudoje.

Gyvendama Floridoje, Dali
la Majauskaitė-Mackialienė 
parašė romaną “Beržas už lan
go”, kurį išleido “Nidos” lei
dykla. Autorė jį dedikavo sa
vo neseniai mirusiam vyrui 
Baliui Mackialai.

Romanas parašytas 
presionistiniu stiliumi: žmo
gaus gyvenimas ne atpasako
jamas, o lyg piešiamas atski
rais vidinių išgyvenimų išsi
liejimais ir realių gyvenimo 
vaizdų spalvomis bei garsais.

“Senelio sode dūzgė bitės” — 
pradedama pirmame puslapy
je. Sekančiame autorė rašo: 
“Viskas nurimo: negirdėjau 
dūzgesio, nejutau skausmo. 
Viskas skendo į tamsą. Tik aš 
negalėjau nei trupučio paju
dėti ..“Iki skausmo įtem
pęs atdarą akį, stebėjau šį žai
dimą. Norėjau sužinoti, kas 
vyksta ten, ir kas taip virpa 
toje balzganoje šviesoje. Ki
toje akyje buvo akla tamsa”. 
(6 p.).

Panašaus, beveik lyriško 
garsų ir šviesų aprašymo kny
goje daug; nemažai ir gamtos 
vaizdų, nemažai sentimentų. 
Bet skaitytojas jau nuo kny
gos vidurio supras, kad reikė
jo išreikšti būseną žmogaus, 
kuris kybo “tarp dangaus ir 
žemės”, tarp “būti ir nebūti”. 
Tai aprašomo žmogaus retro- 
spekcija, autorei vadovaujant, 
viso gyvenimo nueitų takelių 
ir kelių, viso gyvenimo džiaugs
mų ir iškentėto skausmo. Lyg 
pilnas dūzgiančių bičių švie
sus sodas — vaikystė, lyg 
ramus miegas šalia budinčios 
motinos — ankstyvoji jaunys
tė, paskui — sunki būklė ne
tekus tėvynės, erotinės meilės 
rožės ir spygliai, galiausiai 
— per savo ydas, o gal ir ligą, 
toji šviesų ir tamsų nirvana, 
tas merdėjimas, kai jau buvo 
vėlu atverti akis ...

Neturiu čia tikslo atpasa
koti “Beržo už lango” turinį, 
įdomiausia atsakyti į šiuos 
klausimus: kodėl Dalila Mac
kialienė šią knygą rašė, kodėl 
tokiu stiliumi ir kiek ji savo 
užsibrėžta tikslo pasiekė?

Rašė norėdama save išsakyti 
raštu. Tai natūralus talentingo 
žmogaus troškimas. Kai viduje 
susikaupia didelės patirties 
vaizdų ir įvairių gamų jaus
mai, kai kasdienos gyvenime 
ne visi linkę kitų išklausyti, 
kai norima savo mintims di
desnės auditorijos, — tada 
kiekvienas, sugebąs reikštis 
raštu, planuoja didesnį daly
ką ir, jei turi pakankamai iš
tvermės (rašymas nėra lengvas 
darbas), pamažu savo “didelį 
išsisakymą” atskleidžia popie
riuje ir atiduoda jį pasauliui. 
Taip, manau, buvo ir Dalilai, 
ir taip gimė jos “Beržas už lan
go”.

Kodėl autorė rašė tokiu sti
liumi, o ne kitokiu? Sakoma,

Agronomas EDVARDAS J. MOZŪ- 
RAITIS, Danos ir Juozo Mozūrai
čių sūnus, kurį laiką dirbęs Guel- 
pho universitete, perėjo dirbti 
“Lavalin” bendrovėn, kuri iš
siuntė jį dvejiem metam Indone- 
zijon žemės tyrinėti. Po vieno mė
nesio bendrovė leido parskristi į 
Ontario Guelphą, kur jo žmona 
laukė kūdikio. Po dukrelės krikš
tynų E. J. Mozūraitis grįžo tęsti 
darbo Indonezijoje. Tėvukai džiau
giasi anūke

PROF. A. KLIMAS
Kaip jau mums yra gana ge

rai žinoma, lietuvių kalba yra 
pati archaiškiausia, pati kon
servatyviausia iš visų gyvųjų 
indoeuropiečių kalbų. Todėl 
gal ir nenuostabu, kad lietu
vių kalba ligi šių dienų yra 
išlaikiusi šimtus tiesog iš se
nosios indoeuropiečių prokal
bės paveldėtų žodžių. Tai 
daugiausia tų sričių žodžiai, 
kurie turi ką nors bendro su 
pačiu žmogumi, su žmogaus 
kūno dalimis, su kūno pagrin
dinėmis funkcijomis, su žmo
gaus gyvenimo artimąja ap
linka.

Paimkime kaip pavyzdį žmo
gaus kūno dalis: kai kurie 
žmogaus kūno dalių pavadini
mai lietuvių kalboje yra ligi 
šių dienų išlikę beveik indo
europietiški: akis, ausis, dan
tis, širdis, pėda, padas, jeknos 
ir pan. Žinoma, nė viena indo
europiečių kalba tokių seman
tinių grupių neišlaikė ištisai: 
laikui bėgant kai kurie iš šių 
pavadinimų buvo pakeisti ki
tais, savo grupėje susidary
tais arba kartais iš kitų kal
bų grupių paskolintais žo
džiais. Sakysime, lietuvių kal
boje buvo sudaryti šie nauji 
žodžiai: ranka (iš tos pat šak
nies kaip ir veiksmažodis rink
ti, renka, rinko; reiškia, kadai
se lietuvių kalbos žodis ranka 
pirmoje eilėje turėjo konkre
čią reikšmę: “rinkikas”, t.y. 
toji kūno dalis, kuria kas ren
kama, pakeliama, paimama ir 
pan.).

Lietuvių kalboje naujai su
darytas yra labai įdomus žodis 
pilvas. Šis žodis yra sudary
tas iš senosios šaknies pel-/ 
pol-/pl-, iš kurios taip pat bu
vo sudaryti tokie žodžiai kaip 
pilti, pilis, pylimas ir 1.1. Tai 
lyg ir rodytų, kad kadaise žodis 

jau Algiui užaugus, tapus Ame
rikos lakūnu. Tokios, beveik 
teorinės, klaidos visada pasi
taiko pas naujus rašytojus. Su 
patirtimi siužetinės spragos 
užsipildo. Svarbiausia, kad 
romano “Beržas už lango” au
torė sugeba įsijausti į žmogų, 

. į jo vidų, jo slapčiausias minr. kyti, ar kairiosios, ar deši- 
tis; sugeba pasakoti, suvesti 
visa į sintezę, į knygos visumą. 
Autorė — gana gera stebėtoja, 
užgriebianti įvairius gyvenimo 
kampus. Ji pergyvena gamtą ir 
sugeba ją pritaikyti žmogaus 
aprašymo sustiprinimui ar iš
ryškinimui.

Visa peržvelgus, randi, kad 
“Beržas už lango” — įdomi pa
skaityti ir naudinga knyga ne 
tik dėl autorės lengvo stiliaus, 
bet ir dėl pagrindinės romano 
minties — tragiškų alkoholiz
mo padarinių. Kaip Julijos 
Švabaitės-Gylienės premijuo
tas romanas “Stikliniai ra
mentai”, taip ir D. Mackialie- 
nės “Beržas už lango” yra lin- 
kusiems į alkoholį perspėji
mas. Be to, D. Mackialienės 
knyga dar įdomi ir specialaus 
lakūnų darbo ir gyvenimo paži
nimu; dažnai skraidantiems 
lėktuvais šis romanas daug 
ką atskleis . ..

Nauja lietuviška knyga išei
vijoje visada yra gera naujie
na; turėtume pasitikti ne su 
paniekinančiom kritikom, o su 
paskatinimu — siekti ir tobu
lėti: iš debiutantų išsivysto 
ir gerų rašytojų. Gerai, kad 
leidyklos, kaip šiuo atveju 
“Nida”, išdrįsta spausdinti 
debiutantus.

Režisierė, aktorė DALILA MAC
KIALIENĖ, parašiusi ir išleisdi- 
nusi romaną “Beržas už lango”

pilvas galėjęs reikšti tokią 
kūno dalį, į kurią kas pilama, 
gal ir liejama .. ■ Lietuvių kal
bos žodis plaučiai yra giminin
gas su veiksmažodžiu plaukti, 
o kepenys — su kepti. Gi jek
nos, kaip jau minėjome anks
čiau, yra labai senas iš indo
europiečių prokalbės paveldė
tas žodis.

Taip atsitiko beveik kiek
vienoje semantinėje grupėje: 
vienos indoeuropiečių kalbos 
išlaikė vienus iš prokalbės 
paveldėtus žodžius, kitos — 
kitus. Vienos pakeitė naujais 
dariniais, naujais žodžiais 
vienus terminus, kitos — ki
tus. Paimkime tik pagrindi
nius šeimos narių pavadini
mus: tėvas, motina, duktė, sū
nus, sesuo, brolis. Penki iš 
jų yra ištisai paveldėti iš in
doeuropiečių prokalbės: moti
na, duktė, sūnus, sesuo ir bro
lis, tik vienas tėvas yra pakei
tęs senąjį indoeuropiečių žo
dį (— *peter). Lietuvių kalbos 
žodis tėvas yra kilęs iš kokio 
nors maloninio, vaikų kalbos 
žodžio, tokių kaip tata, papa ar 
pan. (Plgk. angių kalbos: fa
ther yra paveldėtas iš indo
europiečių prokalbės, o dad
dy, pop yra padaryti iš malo
ninės vaikų kalbos).

Bet lietuvių kalboje yra vie
na semantinė grupė, kurioje 
visi dešimt pagrindinių žo
džių yra išlaikyti maždaug 
taip, kaip jie buvo prokalbėje. 
Čia pasikeitę tik keli garsai 
— pagal normalius garsų keiti
mosi dėsnius — kai kur šiek 
tiek buvo pakeistos šių žodžių 
galūnės, bet pati sistema pa
liko tokia pat, kaip ir buvo 
prokalbėje apie 3000 m. pr. Kr.

Ši semantinė grupė, kurią 
kai kurie kalbininkai vadina 
uždara sistema, yra pirmieji 
dešimt mūsų kiekinių skait
vardžių, tai yra nuo vieno ligi 
dešimties. Beveik visi kalbi
ninkai indoeuropeistai su
tinka, kad kai senieji indo
europiečiai 
čiuoti 

pradėjo “skai- 
jie greičiausiai nau

dojosi vad. “nykščio ir kitų ke
turių pirštų sudėjimo” meto
du. Tai reikštų, kad pirmiau
sia vienos (mes negalime pasa-

niosios .. .) rankos nykštys 
buvo sudedamas paeiliui su ki
tais keturiais rankos pirš
tais. (Čia irgi negalime pasa
kyti, ar jie pradėdavo nuo ro
diklio ar nuo mažylio . ..). Tai
gi, tais senaisiais laikais pa
grindinė senųjų indoeuropie
čių “aritmetikos sistema” buvo 
paremta keturiais skaičiais: 
pirmiausia: vienas, du, trys, 
keturi (viena ranka), tada: pen
ki, šeši, septyni, aštuoni (kita 
ranka), o jau su devyniais (ligi 
12) prasidėdavo trečiasis 
“ketvertukas”. Matyt, šis tre
čiasis ketvertukas išsivystė 
vėliau, nes devyni ir dešimt 
beveik visose indoeuropiečių 
kalbose išvystyti vienodai, bet 
vienuolika ir dvylika — jau 
skirtingais metodais.

Kaip ten bebūtų, lietuvių 
kalba iš visų dabar dar gyvų 
indoeuropiečių kalbų (o jų 
kai kurie kalbininkai pri-. 
skaito ligi maždaug dviejų 
šimtų ...) geriausiai išlaikė 
šiuos pirmuosius dešimt kie
kinių skaitvardžių. Palygini
mui čia duosime kiekvieno 
skaitvardžio keturias for
mas: pirmiausia rekonstruotas 
indoeuropiečių prokalbės for
mas (jas žymime žvaigždutė
mis), paskui lietuvių kalbos, 
lotynų kalbos ir anglų kalbos:

lentelė
(l)Ide.
prokalbė

(2)liet 
k.

(3)loty- 
np k.

(4)ang-
Ip k.

1. *oinos vienas unus one
2. *dwo(w) du/dvi duo two
3.’treyes trys tres three
4. *kwetwores keturi quattuor four
5. *penkwe penki quinque five
6. ‘s(w)eks šeši sex six
7. ’septm septyni septem seven
8. *okto aštuoni octo eight
9. *(e)newn devyni novem nine

10. *dekm dešimt decern ten

Surašydami indoeuropiečių 
prokalbės formas, mes jas čia 
šiek tiek pakeitėme ta prasme, 
kad išleidome tokius spaudos 
(kalbininkų vadinamus diakri- 
tikais) ženklus, kurių laikraš
čių spaustuvės paprastai ne
turi. Čia taip pat reikia pridė
ti, kad šie kiekiniai lietuvių 
kalbos skaitvardžiai kai ku
riais atvejais yra daugiau pa
sikeitę, negu kai kurie kitokios 
rūšies skaitvardžiai, vad. kuo
piniai ir pan. Sakysime, mūsų 
paprasti kiekiniai skaitvar
džiai du ir dvi yra kiek jaunes
ni, supaprastėję laiko tėkmė

ga- 
se-

pa-

penke-ri, penketas; 
ketver-tas; treje-ri, 
Kitaip sakant, mūsų 
skaitvardžiai (tokie,

je, o tos pačios šaknies skait
vardžiai dvej-i ir iš jų išves
tieji žodžiai (kaip dveje-tas) 
turi dar senesnes šaknis: dvej-, 
kurios yra pasilikusios nepa- 
sikeitusios nuo prokalbės lai
kų, nes šalia paprastai duo
damos proformos *dwo(w) 
Įima rekonstruoti gal dar 
nesnę formą: *dwey(w)-.

Maždaug tą patį galima 
sakyti ir apie skaitvardžius 
trys, keturi, penki. Visų šių 
šaknų turime ir archaiškesnes 
formas: 
ketve-ri, 
treje-tas. 
kiekiniai 
kaip trys, keturi, penki...) 
yra kiek vėlyvesnį, daugiau 
pasikeitę, negu senosios šak
nys treje-, ketve-, penke-, 
kuriose išlaikytos prokalbės 
formos. Galima drąsiai sakyti, 
kad šios pastarosios trys šak
nys yra apie 5000 metų senu
mo. Kitaip sakant, jos išliko 
nepasikeitusios per 5000 metų. 
Tai yra jau vėl vienas labai 
didelio lietuvių kalbos ar
chaiškumo pavyzdys.

Kaip kiekvienas gali matyti, 
lietuvių kalbos skaitvardžiai 
septyni, aštuoni, devyni yra 
šiek tiek daugiau pakitę. Tai 
atsitiko dėl to, kad šie trys 
kiekiniai skaitvardžiai buvo, 
galima sakyti, pailginti vad. 
išvestinėmis būdvardinėmis 
priesagomis -ni-, nors pats 
šio viso išsivystymo procesas 
buvo kur kas komplikuotesnis. 
Kad kadaise šie skaitvardžiai 
yra buvę trumpesni, tarp kitko 
galima matyti ir iš to, jog se
niau kai kurios lietuvių kalbos 
tarmės turėjo ir trumpesnes 
formas, ypač kelintinių skait
vardžių sistemoje: sekmas 
‘septintas’, ašmas ‘aštuntas’ 
ir pan. Bet čia mes nesileisi- 
me į labai įdomią kelintinių 
skaitvardžių išsivystimo pro
blemą ...

Vienas kitas skaitytojas gal 
jau pastebėjo, kad kažkas “ne
tvarkoje” tarp prokalbės 
*(e)newn ir mūsų devyni. 
Kitaip sakant, turėtų būti ne 
devyni, bet nevyni. Tai patvir
tina ir prūsų kalboje užrašyta 
forma: pewints„ , Jęįęvįntas’., 
Taigi baltų prokalbėje turėjo 
būti gal *nevini, arba *nevyni. 
Manoma, kad lietuvių (ir lat
vių) kalbose čia tas žodžio pra
džios d- atsirado analogijos 
keliu iš žodžio *dekm ‘dešimt’.

Kai kurie kalbininkai mano, 
kad ankstyvose pačios prokal
bės išsivystimo fazėse bent 
kai kurie iš šių senųjų skait
vardžių galėję turėti ir tam 
tikrą konkrečią reikšmę. Sa
kysime, yra manoma, kad seno
sios formos *kwetwores/*kwet- 
weres ‘keturi’ galėję reikšti 
gal “du kartu du, arba du-du”. 
Žodis *penkwe ‘5’, pagal kai- 
kuriuos etimologus, gal galė
jęs reikšti “kumštis”, arba 
“penki pirštai”. Daugelis kal
bininkų mano, kad prokalbės 
*(e)newn ‘devyni’ gal galėjęs 
reikšti “iš naujo”, t. y., pasinau
dojus abiejų rankų pirštais, 
dabar pradedama “skaičiuoti 
iš naujo”.

Kaip ten bebūtų, kiekvienas 
skaitytojas gali matyti, kad 
anglų kalbos pirmieji dešimt 
kiekinių skaitvardžių žymiai 
daugiau pasikeitę, negu lie
tuvių kalboje. Klasikinės lo
tynų kalbos kai kurie skait
vardžiai, tiesa, yra kai ku
riais atvejais gal net arti
mesni prokalbės formoms, bet 
lotynų kalba jau seniai yra 
mirusi, o jos “įpėdinės”, vad. 
moderniosios romanų kalbos 
(italų, prancūzų, ispanų, por
tugalų, rumunų, išvardinant 
tik pačias svarbiausias ...) 
kiekviena šią iš lotynų kalbos 
paveldėtą sistemą dar gerokai 
pakeitė.

Taigi pirmieji dešimt kieki
nių lietuvių kalbos skaitvar
džių yra vieni iš pačių seniau
sių, geriausiai išlaikytų mūsų 
kalbos žodžių. Jie visi, be jo
kios išimties, yra paveldėti 
iš senosios indoeuropiečių 
prokalbės ir juose per daugelį 
tūkstančių metų yra įvykę la
bai mažai pasikeitimų. Todėl 
juos rasime visose indoeuro
piečių kalbų lyginamosiose 
gramatikose, visuose indoeu
ropiečių kalbų etimologi
niuose žodynuose, jie dažnai 
vartojami rekonstruojant pa
čius seniausius prokalbės 
sluoksnius. Šie skaitvardžiai 
yra iš tikrųjų visų kitų dar 
gyvų indoeuropiečių kalbų 
skaitvardžių tikrieji “sene
liai”, arba bent jau gerokai 
vyresni “dėdės”.
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□ KULTO RlffiJE VEIKLOJE
Valstybiniame Ohio universi

tete Columbus mieste š. m. ge
gužės 14-17 d.d. įvyks baltiečių 
literatūrai skirta konferencija 
“Literature and Society: Baltic 
Reflections” (“Literatūra ir vi
suomenė: baltietiški atspindžiai”). 
Konferencijoje bus aptariami 
baltiečių poezijos, prozos, dra
mos kūriniai, kalbotyros darbai, 
poslinkiai tėvynėse bei už jų ribų 
Vakaruose ir Rytuose. Platesnes 
informacijas teikia: Rimvydas Šil
bajoris, Department of Slavic 
languages, arba Use Lehiste, De
partment of Linguistics, The Ohio 
State University, Columbus, OH 
43210, USA.

Niujorko vyrų choras “Perkū
nas”, netekęs savo vadovo muz. 
Viktoro Ralio, vėl pradėjo repeti
cijas balandžio 14 d. Muz. V. Ra
lys, dirbantis vargonininku, va
dovavo ne tik “Perkūno” chorui, 
bet ir “Harmonijos” grupei. Pra
dėjęs tęsti muzikos studijas, liko 
dirbti tik Apreiškimo parapijos 
vargonininku Bruklyne. “Perkū
no” reikalai buvo aptarti specia
liame choristų susirinkime. Jame 
paaiškėjo, kad bendromis choro 
ir LB Niujorko apygardos valdy
bos pastangomis muz. V. Ralys 
buvo grąžintas į dalinį darbą su 
“Perkūnu”: kas mėnesį sutiko tu
rėti dvi repeticijas. Kitom dviem 
repeticijom tikimasi surasti pa
galbininką.

Kanklių muzikos ir draminės li
teratūros popietę kovo 22 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje suren
gė Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Los Angeles skyrius. Kank
lių muzikai atstovavo iš Klivlan- 
do atvykusi kanklininkė Mirga 
Bankaitytė, dramai — buvęs kliv- 
landietis Petras Maželis, akto
rius ir režisierius, dabartinis Los 
Angeles dramos sambūrio vado
vas. M. Bankaitytė kankliuoti mo
kėsi pas Oną ir Alfonsą Mikuls- 
kius, yra baigusi O. Mikulskienės 
kanklių studiją, tapusi talentin
ga kanklininke išeivijoje. Jos pro
gramoje vyravo kanklėms paruoš
ti A. Mikulskio kūriniai — “Tau
tinių šokių siuita”, “Ant ežerėlio 
rymojau”, “Siuntė mane motinė
lė”, “Koncertina”, “Girios idili
ja”. Juos papildė J. Švedo “Trys 
lietuvių liaudies dainos”, pora 
tarptautinių kompozicijų. P. Ma
želis yra dainavęs Kauno opere
tės teatre, lankęs dramos teatro 
studiją. Popietės dalyviams jis 
skaitė ištraukas iš Justino Mar
cinkevičiaus “Katedros”, B. Sruo
gos “Milžino paunksmės”, V. Krė
vės “Skirgailos”, J. Grušo “Tėvo”, 
K. Inčiūros “Dr. Vinco Kudirkos”. 
Popietei vadovavo Ramunė Vit
kienė.

Septintoji JAV LB kultūros ta
rybos premijų įteikimo šventė 
įvyko balandžio 4 d. Čikagoje, 
didžiojoje Jaunimo centro salėje. 
Vertintojų komisijos penkias 1986 
m. premijas paskyrė: literatūros
— Bernardui Brazdžioniui, dailės
— Albinui Elskui, muzikos — 
Faustui Stroliai, teatro — Jurgiui 
Blekaičiui, žurnalistikos — kun. 
dr. Juozui Prunskiui. Didžiausia 
buvo $3.000 literatūros premija, 
kurios mecenatas yra JAV LB 
krašto valdyba. Kitom keturiom 
premijom po $1.000 parūpino JAV 
lietuvių fondas. Premijų įteikimo 
šventę įvadiniu žodžiu pradėjo 
JAV LB kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė, padėkojusi 
premijų mecenatui JAV lietuvių 
fondui, jas paskyrusioms komisi
joms, pasveikinusi laureatus, 
perskaičiusi ištrauką iš premiją 
B. Brazdžioniui laimėjusio poe
zijos rinkinio “Po aukštaisiais 
skliautais”. Programai vadovau
ti buvo pakviestas niujorkietis 
aktorius Arūnas Čiuberkis. Lite
ratūros premiją Bernardui Braz
džioniui įteikė JAV LB krašto val
dybos pirm. Algimantas Gečys, 
dailės premiją Albinui Elskui ir 
muzikos premiją Faustui Stroliai
— JAV lietuvių fondo valdybos 
pirm. Marija Remienė, teatro pre
miją Jurgiui Blekaičiui ir žurna
listikos premiją kun. dr. Juozui 
Prunskiui — JAV lietuvių fondo 
tarybos pirm. Povilas Kilius. 
Trumpą padėkos žodį tarė visi 
laureatai. Juos ir šventės ren
gėjus sveikino Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas Klei
za, PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas ir JAV lietuvių fondo 
tarybos pirm. Povilas Kilius. Ki
ti sveikinimai buvo gauti raštu. 
JAV LB krašto valdybos pirm. Al
gimantas Gečys ir sekr. Liuda 
Rugienienė įteikė rožių puokštę 
kultūros tarybos pirm. Ingridai 
Bublienei, premijų šventės orga
nizatorei. Humoristinių škicų 
programą atliko 1981 m. teatro 
premijos laureatas “Antras kai
mas”.

Jonavos rajono kraštotyrinin
kai renka medžiagą apie Jeroni
mą Ralį (1876—1921), pirmąjįHo- 
mero “Odisėjo” vertėją į lietuvių 
kalbą, palaidotą Jonavoje. Jo ka
pą prižiūri XXXVI-sios vidurinės 
technikos mokyklos moksleiviai ir 
dėstytojai.

Panevėžio dramos teatras nau
jausiai savo premjerai pasirinko 
Ričardo Gavelio pjesę “Triumvi
ratas”. Šiame spektaklyje per in
telektualinės vaizduotės žaismą 
paliečiami svarbūs dabartinio žmo
gaus etiniai bei moraliniai klau
simai. Spektaklį režisavo J. Dau
tartas, scenovaizdžius sukūrė dail. 
K. Vaičiulis, drabužių projektus — 
dail. L. Lukauskaitė, pagrindi
nius vaidmenis — G. Karka, L. 
Martinonytė, G. Adomaitis, A. 
Babkauskas, R. Jovas, K. Garba- 
tavičius.

Poeto Maironio 125 metų gimi
mo sukakties š. m. lapkričio 2 d. 
minėjimo planus patvirtino rengė
jų komitetas, vadovaujamas Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. Alfonso Maldonio. Sukak
čiai skirti vakarai įvyks Vilniuje 
ir Kaune. Lietuvos mokslų akade
mijos lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas surengs konferenci
ją, kurios medžiagos pagrindu bus 
išleistas specialus “Literatūros 
ir kalbos” tomas. Bus sukurtas ki
no žurnalas, skirtas Maironiui, 
pakartotinai išleistas dokumen
tinis filmas “Maironis”. Naujos 
laidos susilauks Maironio “Raštų” 
I tomas, “Pavasario balsų” rink
tinė rusų kalba, V. Zaborskaitės 
monografija “Maironis”. Numato
ma sukurti ir pagaminti Maironio 
atminimui skirtą medalį, surengti 
konkursą jo poezijos vertimų į ru
sų kalbą. Daug sukakčiai skirtų 
renginių bus gimtajame Maironio 
Raseinių rajone. Maironio 125 me
tų gimimo sukaktis plačiai bus 
paminėta vidurinėse bei specia
liosiose mokyklose, aukštojo 
mokslo institucijose.

Įdomų koncertą vilniečiams su
rengė Geniušų šeima: tėvas diri
gentas Rimas Geniušas, motina 
dail. Irena Žemaitytė-Geniušie- 
nė, kuri taipgi yra baigusi dešimt
metę muzikos mokyklą, sūnūs — 
pianistas Petras ir ką tik Vilniaus 
konservatoriją baigęs dirigentas 
Julius. Koncertą fortepijoniniu 
duetu pradėjo Rimas ir Petras Ge
niušai, tėvas su sūnum, o užbaigė 
tėvai Irena ir Rimas Geniušai. Šei
mos ansamblis atliko varpų sceną 
iš G. Puccinio operos “Tosca”. 
Pianistas Rimas Geniušas prieška
rinėje Kauno operoje dirbo akom
paniatoriumi. 1945 m. pradėjo 
dirbti operos ir baleto teatro di
rigentu, 1948 m. Kauno konserva
torijoje baigė fortepijono bei sim
foninio dirigavimo studijas ir nuo 
1958 m. tapo vyriausiuoju dirigen
tu Vilniaus operos ir baleto teat
re. Jam teko diriguoti apie 1.700 
spektaklių, kurių eilėse buvo 374 
G. Verdi “Traviatos" spektakliai 
su trisdešimt penkiom Violetos 
vaidmens atlikėjom. Šeimos kon
certą Violetos arija papildė sol. 
L Milkevičiūtė, šį vaidmenį Vil
niaus konservatorijos operos stu
dijoje paruošusi su Rimu Geniušu, 
kuris dabar yra operinės katedros 
vedėjas. Šios katedros studentai 
atliko fragmentą iš W. A. Mozar- 
to operos “Don Žuanas”. Su šei
mos koncertu buvo susieta ir dail. 
Irenos Žemaitytės - Geniušienės 
grafikos darbų paroda.

SoL Vincento Kuprio, boso, 
amžiaus penkiasdešimtmetį Vil
niaus operos ir baleto teatras pa
minėjo M. Musorgskio “Boriso 
Godunovo” spektakliu. Sukaktu
vininkas atliko pagrindinį caro 
B. Godunovo vaidmenį. Sol. V. 
Kuprys yra tremtinių vaikas, gi
męs 1937 m. kovo 25 d. Kėdainių 
apskrities Paskerdūmyje, augęs 
Sibiro tremtyje. 1961 m. jis bai
gė Uralo konservatoriją Sverd- 
lovske, 1959-68 m. dainavo Sverd- 
lovsko operos ir baleto teatre, 
kol iš ten 1968 m. buvo pakvies
tas į Vilniaus operos ir baleto teat
rą. Savo repertuare sol. V. Kuprys 
turi 70 boso vaidmenų, kurių il
gas sąrašas pradedamas Mefisto
feliu Ch. Gounod “Fauste”, tę
siamas Greminu P. Čaikovskio 
operoje “Eugenijus Oneginas”, 
Dalandu R. Wagnerio “Skrajo- 
jančiame olande”, Karaliumi 
“Lohengrine”, baigiamas Ulri- 
chu Vyt. Klovos “Pilėnuose”, 
Skrodskiu J. Juzeliūno “Sukilė
liuose”, Kristijonu A. Bražinsko 
“Kristijone”. Sukaktuvininkas tu
ri plačios apimties balsą, gerus 
vaidybinius duomenis. Yra suren
gęs beveik 200 rečitalių, gastro
liavęs ne tik Lietuvoje, Sovietų 
Sąjungoje, bet ir Suomijoje, Len
kijoje, Čekoslovakijoje, R. Vokie
tijoje, JAV ir Kanadoje. V. Kst.
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

6 % 
6’/2%
7 % 
7 % 
7'/4% 
71/2% 
7’/4°/o 
71/2°/o 
7’/2% 
6'/4%
6 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................ 101/2%
Sutarties paskolas 

nuo................ 101/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų  ............. 91/2%
2 metų.................. 93/4%
3 metų..................  10 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų..........83/4%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $10,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
taikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Pasaulio Lietuviu,Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

Australija laukia Jūsų!
Visi važiuokime į VI pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

1987 m. gruodžio 19-1988 sausio 10 d.d.
1. Išvykstam Australijon per Ramųjį vandenyną iš Los Angeles įSydnėjų-

gruodžio 15,16,17,19, 25, iš San Francisko į Sydnėjų - gruodžio 16, 20 d.d. 
grįžtam - iš Melburno į Los Angeles sausio 3, 7, 8, 9,10,12,13,15.

Kaina: $1365 (amerikietiškais). Organizuojamos grupės.
Norint gauti papigintą kelionę, reikia įmokėti $250 iki 1987 m. balandžio 30 dienos.

2. Per ATLANTĄ, HELSINKI ir tolimuosius rytus
Išvykstam - iš Toronto pagal asmenų pageidavimus, sustojant Helsinkyje ir Singapore.

Dėl informacijų ir registracijos Kanadoje kreiptis į 
Bernadetą Abromaitytę tel. (416) 767-0867.

Kanados įvykiai Ateitininkų žinios

PARAMA
MOKA:

6 % už 90 dienų term. indė). 
61/2% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
71/«% už 3 m. term, indėlius 
73/4% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
71/z% už pensijų planą

(variable rate) 
7'/2% už 1 m. term, pensijų planą 
7Va% už pensijų fondą - RRIF

(variable rate) 
61/4% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
53/4-61/4% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........1O'/a%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages);
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 91/z%
2 metų  ................... 9%%
3 metų ..................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 8W«
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame Iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......

180-364 d. term. Ind.......
1 metų term, indėlius ....
2 metų term. Indėlius ....
3 metų term. Indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. . 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP Ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind. 
Specialią taup. s-tą.......
Taupomąją sąskaitą ....
Kasd. pal. taupymo sąsk.... 6 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.......53/4%

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

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTEDUAN’C EIIDC 406 Roncesvailes Avė.dltrnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS
-------------------------o-------------------------

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

»

AJ? GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGA UTIS, 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

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

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

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

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

(Atkelta iš 1 -mo psl.) 
nautojas yra laimingas, gauda
mas šešis dolerius į valandą, 
o dirbti nelabai norinčiam 
paštininkui reikėdavo mokėti 
beveik keturiolika dolerių. 
Paštininką atleisti iš darbo 
tebuvo galima tik tada, jeigu 
jis nesutikdavo persikelti ki
ton pašto darbovietėn, esan- 
čion arčiau nei 40 km nuo bu
vusios darbovietės. Laiškane
šiai yra išsikovoję privilegiją 
greičiau atlikti savo darbą ir 
grįžti namo, neturėdami darbo 
dienai nustatytų astuonių va
landų. Jiems mokamas pilnas 
atlyginimas už aštuonių valan
dų darbą, nors būtų dirbta tik 
pusė to laiko. Grįžimas paš- 
tan papietauti taip pat įskai
tomas į darbo laiką. Grįžti bet
gi nėra būtina, nes tas laikas 
automatiškai įtraukiamas dar
bo čekin.

Pašto vadovybė šį kartą ko
voja už teisę samdyti dalinius 
tarnautojus papildomam dar
bui. Unijoms rūpi tik nuola
tinių tarnautojų teisės. Pa
galbininkai įsileidžiami tik
tai tada, kai nuolatiniai tar
nautojai atsisako brangiai ap
mokamų antvalandžių. Pasku
tinis paštininkų ętjreikas, tru
kęs 42 dienas, b^va l981 m. Šį 
kartą vadoybė paštą žada pa
likti atdarą net ir streiko me
tu. Streikuojančius nuolati
nius tarnautojus pakeistų lai
kinai pasamdyti pagalbiniai. 
“The Sunday Star” dienraščio 
balandžio 19 d. laidoje savo 
skiltį turintis S. Handlemanas 
aptaria karingą pašto unijų 
taktiką, aštriai puolančią mi- 
nisterio pirm. B. Mulronio vy
riausybės patirtas nesėkmes. 
S. Handlemanas sutinka su J. 
C. Parroto paštininkų unija, 
kad ministerio pirm. B. Mulro
nio konservatorių vyriausybę 
dabar slegia populiarumo su
menkėjimas. Jis betgi abejo
ja, ar verta J. C. Parrotui ir 
jo paštininkams šaipytis iš kon
servatorių vyriausybės kritu
sio populiarumo, kai jį jau se
niai yra praradusi ir karingoji 
J. C. Parroto paštininkų unija. 
Ji dabar nepopuliariausia dar
bo unija visoje Kanadoje, gero
kai nepopuliaresnė už konser
vatorių vyriausybę. Ministerį 
pirm. B. Mulronį ir jo konser
vatorius didžiule balsų daugu
ma valdžion išrinko visi kana
diečiai, o J. C. Parrotą — tik 
apie 25.000 narių turinti paš
tininkų unija, savo besaikiais 
streikais ilgus metus kankinu
si visą Kanadą. Ir dabar visus 
kanadiečius erzina vėžliškos 
spartos brangiai apmokamų 
paštininkų darbas. Pasak S. 
Handlemeno, jeigu paštinin
kai iš tikrųjų gegužės mėne
sį pradėtų streiką, kaltę už vi
sas Kanados negeroves suvers
dami konservatoriams, pasta
rieji savo populiarumą greit 
galėtų atgauti griežtu susido
rojimu su streikininkais ir juos 
tvarkančia unija. Esą vyriau
sybei atgauti populiarumą vi
sada padeda pikti nepopulia
riausių priešų puolimai.

Taikos konferenciją Mask
voje gegužės 28 — birželio 1 d. 
d. rengia Pasaulinė gydytojų 
draugija, norinti pašalinti 
branduolinio karo pavojų. 
Draugija sakosi jungianti 50.- 
000 gydytojų penkiasdešimtyje 
pasaulio šalių. Konferencija 
pirmą kartą rengiama Maskvo
je, kur ją M. Gorbačiovas tik
riausiai panaudos propagandi
niams savo reikalams. Konfe
rencijos dalyviu ir kalbėtoju 
buvo pakviestas Kanados am
basadorius Jungtinėse Tauto
se Stephen Lewis, NDP socia
listų partijos veikėjas. Jis jau

buvo davęs savo sutikimą, bet 
buvo sustabdytas Kanados už
sienio reikalų ministerijos. 
S. Lewis dabar stebisi dėl ko 
jam nebuvo leista vykti Mask
von. Jam, kaip ir kitiem Kana
dos socialistam, sunku įsivaiz
duoti, kad Maskvoje rengiamos 
tik propagandinės konferen
cijos, kuriose netinka dalyvau
ti rimtiems Vakarų diploma
tams.

Skautų veikla
• Gegužės 9 d., 4 v.p.p., skautų 

būkle įvyks akademikių skaučių 
draugovės kandidačių apklausi
nėjimas ir temų gynimas. Visos 
akademikės kviečiamos dalyvau
ti D. B.

• Kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, Vasario 16 proga LSB 
vyriausio skautininko įsakymu 
apdovanotas ordinu už nuopel
nus. Jis yra LSB katalikų ir “Ram- 
byno” tunto dvasios vadas. - Ta 
pačia proga pakeltas į paskauti- 
ninko laipsnį j.b. v.vi. Antanas 
Stauskas - “Herkaus Monte” įgulos 
vadas. - Šv. Jurgio šventės proga 
apdovanotas Tėvynės sūnaus žy
meniu ps. Edvardas Grybas - Vy
tauto Didžiojo draugės atjutan- 
tas. Ordinu už nuopelnus su rėmė
jo kaspinu apdovanoti Vanda Vait
kienė ir D. Karosas. Jie yra nuola
tiniai tuntų rėmėjai.

• DLK Vytauto vilkiukų dr-vė‘ 
turėjo ‘'‘kompiuterio” sueigą. Ba
landžio 25 d. dr-vės adj. ps. E. Gry
bas, kompiuterių specialistas, aiš
kino kompiuterio gudrybes, ir vė
liau kiekvienas vilkiukas turėjo 
progos pažaisti su jam artimom 
programom. Sueiga buvo labai įdo
mi ir turbūt ramiausia iš visų. M.

Jaunučių ir Jaunių susirinkimas 
— šeštadienį, gegužės 2. Nuo ge
gužės 1 d. jau galima vaikus re
gistruoti į JAS stovyklą. Kuopų 
globėjos turi parūpinti registra
cijos lapus. Rašyti arba skambinti 
Reginai Žvinakienei, 244 Vene
tian Way, Orland Park, II. 60462, 
USA. Tel. (312) 349-4763.

Moksleiviai, kurie duos įžodį, 
renkasi moksleivių kambaryje 
gegužės 3, sekmadienį, po 10.15 
v. Mišių. Pokalbį praves K. Mang- 
licas.

Nuoširdi padėka seselei Ignei, 
vadovavusiai moksleivių rekolek
cijoms. Ir valdybai tęko gerokai 
padirbėti. Rekolekcijose daly
vavo 17 moksleivių.

Studentų studijų dienų progra
ma ir darbotvarkė jau yra paruoš
ta. Iš Čikagos atvyksta K. Pabe
dinskas, kuris kalbės tema: “Atei- 
tininkija praeityje ir ateityje”. 
Detali darbotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

Didžjojo penktadienio vakarą 
visų kuopų nariai Čuplinskų na
muose dažė margučius. Vakaras 
praėjo jaukioje ir šeimyniškoje 
nuotaikoje. Ačiū dr. J. Čuplins- 
kienei už globą ir vaišes. O.G.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvailes Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 -7954

pi1 hįį»m||iiį|iii»B IMIĮ

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais- 
nuo 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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

Kreiptis - C. Jason (Jasiūnas)
Tel. (416) 624-8181
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MII CHAPtL 2i«0 Hurontarle St.. 27»-7**>

MONCLIVAIIL* CHAPtL 416 Ronc»IV*lla» Ava, 
M3*79M

767-3153

ęjurrur į įjfibrtir-

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
SAULĖ, ŽAIDIMAI, ŠYPSENOS, GRY B AI,

JAUNIMO s

f VASAROS

STOVYKLA
birželio 7-14 d.d.

“Dainavos” stovyklavietėje, Michigan, JAV
Kviečiamas visas Š. Amerikos jaunimas - 

18-35 m. amžiaus
Pilna ir [vairi programa: paskaitos, užsiėmimai ir 

sportas, šokiai, laužai, žaidimai

Stovykla baigsis su bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
1987 m. birželio 13, šeštadienį

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!

Kreiptis: JAV LJS vasaros stovyklos komitetas,
P. O. Box 1071, New York, NY 10276

NAUJI DRAUGAI, PASKAITOS, JUOKAI,
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ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vien? įstaigą. Po 35 metų 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. M2N 4Y3.

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.

daiva t. dalinda , BA.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

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

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina - $289,900.

‘NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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^



1$ TORONTO
Metinis “Tėviškės žiburių” 

spaudos vakaras — balius ba
landžio 25 d. Anapilio salėje 
susilaukė gana didelio tautie
čių dėmesio. Erdvi salė buvo 
pilnutėlė dalyvių iš Toronto, 
Mississaugos, Hamiltono, St. 
Catherines, Kingstono, Ota
vos, Delhi, Tillsonburgo, Lon
dono, Wasagos ir kitų vieto
vių. Programą pradėjo leidėjų 
vardu pirm. dr. S. Čepas, svei
kindamas gausiai susirinku
sius tautiečius, remiančius 
lietuviškąją spaudą. Pastarie
ji, pirmininko kviečiami, su
giedojo “Ilgiausių metų” kuni
gystės 50 metų sukaktį šven- 
čiančiantiems prel. J. Tada- 
rauskui ir kun. Pr. Gaidai — 
“TŽ” redaktoriui. Čia pat buvo 
pagerbta “TŽ” bendradarbė 
Marytė Balaišytė, laimėjusi 
Amerikos lietuvių žurnalistų 
Daužvardžio fondo III premi
ją — $100. Jai buvo įteiktas 
čekis, gausiai plojant publi
kai.

Meninę programą atliko jau
nų dainininkų vienetas iš Kliv- 
lando “Uždainuokim”, vado
vaujamas muz. Algirdo Biels- 
kaus. Tai labai darniai susi
dainavęs vienetas, pasižymin
tis originalumu, išradingumu 
ir pramoginio pobūdžio reper
tuaru. Maloni staigmena buvo 
jauna solistė Rasa Bobelytė 
iš Niujorko. Ji viena ir drau
ge su “Uždainuokim” vienetu 
atliko keletą kūrinių. Jai tal
kino ir Mirga Bankaitytė, ei
dama kartu ir programos pra
nešėjos pareigas. Visiems 
akompanavo Raimundas Ka
valiūnas, prieš pusantrų me
tų atvykęs iš okupuotos Lie
tuvos. Visi programos atlikė
jai susilaukė gausių publikos 
katučių. Juos padėkos gėlėmis 
apdovanojo rengėjų vardu Rū
ta Girdauskaitė ir Rita Vinge
lytė.

Buvo dvi loterijos — mažoji 
(su įėjimo bilietais) ir didžioji 
(specialiais bilietais). Daug 
kam nusišypsojo laimė. Tradi
cinis napoleonas (tortas) teko 
Pranui Berneckui. Sąrašas 
laimėjusių didžiosios loteri- 
jps laimikius skelbiamas atski-

Daug-kas pasinaudojo ska
niai pagamintu žymiosios ku
linarės J. Bubulienės maistu 
šiam renginiui.

Rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką programos atlikėjams, 
dalyviams laimikių davėjams, 
ypač vakaro tarnybos žmo
nėms bei kitiems talkinin
kams, “TŽ” administracijos 
bei spaustuvės personalui, J. 
Bubulienei ir visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie šio 
spaudos vakaro sėkmingumo.
Atskira padėka priklauso 

VI. Paliuliui, pagaminusiam 
menišką “Tėviškės žiburių” 
užrašą, puošusį spaudos va
karo sceną.

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje renka įvai
rių renginių plakatus. Organi
zacijos ar pavieniai asmenys, 
turintieji tokių plakatų, pra
šomi siųsti juos šiuo adresu: 
Balzekas Museum of Lithua
nian Culture, 6500 South Pu
laski Rd., Chicago, IL 60629, 
USA. Tel. (312) 582-6500. Gauti 
plakatai bus iškabinti muzie
juje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms 

už suruoštą man tokį gražų merg
vakarį. Taip pat dėkoju viešnioms 
ir visoms, kurios prisidėjo, bet 
dėl kokių nors priežasčių negalėjo 
dalyvauti. Nuoširdus ačiū už pui
kias dovanas, gėles, maistą ir įdė
tą darbą. Ši puiki popietė ilgai 
pasiliks mano širdyje.

Dėkinga —
Mary-Anne Sodonytė 

PADĖKA
Balandžio 12 d. man surengtas 

mergvakaris Prisikėlimo švento
vės salėje buvo labai įspūdingas 
savo puošnumu, o svarbiausia sa
vo nuoširdumu.

Iš visos širdies dėkoju visoms 
mane sveikinusioms: dr. O. Gus
tainienei, sktn. P. Saplienei, R. 
Karasiejienei, D. Viskontienei, 
mano krikšto mamai tetai G. Ged
vilienei, Morkaus krikšto mamai 
dr. A. Šipelienei, tetai M. Povi- 
laitienei, mano seseriai Rasai 
bei jos šeimai ir šį vakarą taip 
sumaniai pravedusiai dr. J. Čup- 
linskienei.

Ypatingas vaišių stalas, vado
vaujamas p. Tamulaitienės, spe
cialiai šiam vakarui išsprogdin
tos gėlės ir visos puikios dova
nos paliks Morkui ir man neišdil
domą įspūdį bei prisiminimą.

Ina Lukoševičiūtė

DIDŽIOSIOS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” LOTERIJOS LAIMĖTO
JAI:

1. “TŽ” dovana plokštelės 8794 
A. Gurevičius.

2. “TŽ” dovana plokštelės 12358 
P. Motiejūnas.

3. “TŽ” dovana plokštelės 12357 
P. Motiejūnas.

4. “TŽ” dovana plokštelės 16478 
K. Laurušaitis.

5. M. Karasiejienės (iš Liet.) dova
notas drožinys 5916 G. Matukas.

6. A. Bliūdžiaus taut, juosta 
9842 N. Trečiokienė.

7. Tautodailės instituto taut. drab, 
knyga 2385 V. Puškorius.

8. M. Karasiejienės (iš Liet.) dov. 
medž. drož. 10724 J. Petrauskas.

9. N.N. “Vilniaus vyskupija” 
knyga 5940 V. Urniežius.

10. N.N. “Panevėžio vyskupija” 
knyga 4200 T. Pranciškonai Tor.

11. Kun. P. Kairiūno dovana (G. 
Baltaduonienės albumas) 2713 
M. Šakalinis.

12. A. Puidos dov. J. Maceino pa
veikslas 0135 G. Mikulionis.

13. Z. Dobilo paveikslas 18429 G. 
Kalinauskas.

14. A. Valienės dail. T. Valiaus 
monogr. 17440 V. Jachnevičius.

15. Kun. P. Kairiūno dov. (S. Pacevi- 
čienės vaza) 5148 S. Žukas.

16. J.Baturaitės-Lemkienės pa
veikslas 3337 V. Skrebutėnas.

17. A. Vaitonienės taut. drab, ka
rūnėlė 8307 J. Banaitis.

18. A. Tamošaičio paveikslas 20601 
S. Bilevičius.

19. G. Baltaduonienės albumas 
16513 L. Šeškus.

20. A. Tamošaičio paveikslas 17776 
E. Cibas.

21. R. Paulionio paveikslas 15656 
M. Valaitis.

22. S. Pacevičienės vaza 16610 J. 
Kamaitis.

23. K. Abromaičio koplytėlė 5507
H. Steiblys.

24. S. Smalinskienės paveikslas 
10229 Skrinskas.

25. A. Totoraitienės paveikslas 
15959 V. Matulevičius.

26. V. Balsienės vaza 10245 K. 
Januškevičius.

27. V. Matulaičio dov. A. Tamošai
čio paveiks. 14626 E. Kardelienė.

28. R. Žiūraitienės paveikslas 4815 
V. Paulionis.

29. A. Katelienės medž. išdirbinys 
4447 J. Žurkevičius.

30. P. Bigausko paveikslas 14001 R. 
Černius.

31. A. Rašymienės siuv. paveikslas 
13965 V. Biliūnas.

32. D. Staškevičienės lėlė 15257 J.

33. V. Dauginio draudos b-vės balta- 
juoda 12” telev. 19365 V. Gudis.

34. J. Dagio skulptūra 10775 O. 
Radzevičienė.

35. “TŽ” leidėjų dovana $250 14263 
A. Valavičius.

36. “TŽ” leidėjų dovana $500 9704 
V. Vainutis.
Pastebėtos klaidos. “TŽ” 1987 

m. 17 nr. antrame puslapyje po 
straipsniu “Sovietinio kalinio 
atsiminimai” pažymėta “Bus 
daugiau”. Iki šiol tęsinys nėra 
gautas, todėl jo sekančiuose 
numeriuose nebus. — Tame 
pačiame nr., 3 psl. rašinyje 
apie prof. V. Vardžio paskai
tą “Krikščionybė lietuvių tau
tos gyvenime” pažymėta, kad ji 
buvo skaityta kovo 5 d., vietoje 
balandžio 5 d. — “TŽ” 1987 m. 
15 nr. D. Mackialienės rašinyje 
“Batas”, kuris buvo sutrumpin
tas dėl vietos stokos, iškrito 
trys pavardės, būtent Stasio 
Vaškio, Aldonos Čėsnaitės ir 
Lindos Jurgėlaitės. Autorę 
ir kitus paliestuosius atsi
prašome.

Užgavėnių karnavale, be ki
tų įdomių programų pasiro
dė ir vaikų darželio auklėti
niai nuo 3 iki 5 metų amžiaus. 
Gražu ir malonu buvo stebėti 
mūsų mažųjų sugebėjimus. O 
tų talentų buvo nemažai. Čia 
jie dainavo, giedojo, meldėsi, 
kad Marija nužengtų nuo 
akmens ir padėtų kenčiančiai 
Lietuvai, sukosi rateliuose. 
Iš beveik 30 mergaičių ir ber
niukų jaunų krūtinių stipriai 
liejosi jaunatviški, entuzias
tiški balsai. Pasirodymas 
prieš didelę auditoriją jų 
džiaugsmą dar didino. Toron
tiškiai gali didžiuotis turė
dami tokį darželį, kokių ne
daug lietuviškų kolonijų te
turi. Tai nuopelnas Putnamo 
seselių, kurios jau per 30 me
tų gražiai dirba su mūsų prie
augliu.

Šią programą paruošė mo
kyt. Nijolė Benotienė, kuri 
akordeonu grojo ir dirigavo. 
Prie pianino buvo Jonas Go- 
vėdas. Prie programos paruo
šimo prisidėjo ir kitos dar
želio mokytojos: seselė Lore
ta, seselė Teresėlė, Birutė 
Kmieliauskienė ir Zuzana Ba- 
rančiukienė. Karnavalo da
lyviai, ypač darželio vaikų 
tėvai ir seneliai, džiaugėsi 
atžalyno pasirodymu.

Vacys Ročiūnas ir
Vida Duliūnienė

37-tųjų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių

BANKETAS ir ŠOKIAI
įvyks gegužės 9, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose

Taurės bus Įteiktos šokių metu. Gros orkestras. Bus loterija.

(1573 Bloor St.W.)
Šokių pradžia 6.30 valandą vakaro, vakarienės - 7 v.v.

Bilietai gaunami:

Riek Dresher 
tel. 233-8788 (namų); 
233-3334 (darbo),

Audra Danaitytė 
tel. 626-8994 (namų); 
252-4659 (darbo)
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll. b.

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 500 
Bloor ir Jane gatvių kampas 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Telefonai: 
įstaigos (416) 762-7393 

namų 233-0303
Maloniai kviečiame jus atsilankyti į metinį “Gintaro” ansamblio

1987 metų 
gegužės 24, sekmadienį, 

5.30 v.p.p., Anapilio salėje
Programoje, visos Gintaro grupės ir solistas Rimas Paulionis, loterija, kava ir skanėstai. 
Bilietų kaina — $6.00. Stalai numeruoti. Rezervuokite, skambindami J. Vingelienei tel. 233-8108 
arba G. Šimkienei tel. 766-8844 tik vakarais. “Gintaro” tėvų komitetas

Džiaugsminga kultūros...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ras kaimas”. Šiais teatrinio
nuosmukio laikais šis teatri
nis kolektyvas yra ilgiausiai 
Čikagoje išsilaikęs. Jų tema
tika yra paprasta, nesudėtin
ga ir gyvenimiška — pačiupi
nėja žmogiškąsias silpnybes. 
Tai pažiūri pro rakto skylę, 
tai pakelia mūsų kambario 
langų užuolaidas. Pažiūri į 
gyvenimą pro nespalvotus aki
nius ir mato jo silpnybes. Dau
giau konservatyviai publikai, 
žinoma, jis ne prie širdies. Ta
čiau tie, kurie gali ir iš sa
vęs pasijuokti, gali turėti ma
lonią atgaivą. Jų pasirodymas 
buvo šiltai priimtas.

Ši šventė dar ilgai liks da- * 
lyvių atmintyje. Buvo puikiai 
organizuota, o jeigu ir buvo 
kokių trūkumų, tai pašalinė 
akis to nepastebėjo. Daug šir
dies į šį renginį įdėjo Ingrida 
Bublienė, JAV LB kultūros ta
rybos pirm., Birutė Vindašie- 
nė, LB Vid. vakarų apygardos 
pirm., kuri šį renginį globo
jo, Birutė Jasaitienė, PLB vice
pirmininkė, kuri parengimo 
darbams talkino. Taip pat vi
suomenės padėką nusipelno 
visi ir visos, kas prie šio ren
ginio pasisekimo prisidėjo.
Parlamento nario pareiškimas

XV-jo baltiečių vakaro pro
ga Andrew Witer, parlamento 
narys iš Toronto, 1987 m. ba
landžio 1 padarė parlamento 
posėdyje specialų pareiškimą, 
primindamas, kad Baltijos 
valstybės prarado savo nepri
klausomybę, kai buvo Sovietų 
Sąjungos jėga okupuotos. Rei
kia remti kiekvieną laisvės 
troškimą, kur tik jis pasi
reiškia.

Taip pat kvietė parlamento
narius prisijungti prie bal
tiečių Bendruomenių šventės 
ir parodyti, kad Kanada ne
pripažįsta ir nepripažins jė
ga įvykdytą Sovietų Sąjungos 
nelegalų Baltijos valstybių 
inkorporavimą.

Lietuvių bendruomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti

VAKARE SU 

YURI 
SHYMKO,

provincinio parlamento nariu

1987 m. gegužės 12, 
antradienį, nuo 6 v.v., 
kokteiliai, 7 v.v pilna va
karienė Toronto Lietuvių 
namuose (1573 Bidor st.w.) ‘ ; -UOA
Bilietai — $100.00 asmeniui, $25.00 jaunimui. Bus išduodamas mo
kestinis kvitas pilno šimto dolerių. Telefonas informacijai: 369-0744.

Parodykime, kad lietuvių bendruomenė remia 
šį principų, sąžiningumo, patirties ir pareigos vyrą, 
kuris visuomet gynė mūsų žmones.

Renginį globoja High Park-Swansea 
pažangiųjų konservatorių sąjunga

“PARAMA” PRANEŠA, 
kad valdyba nutarė pakelti palūkanas už 
KASDIENINIŲ INDĖLIŲ SĄSKAITĄ 
ligi 61/4%, o už GIC GARANTUOTUS 
INVESTAVIMO CERTIFIKATUS - ligi 
73/4% nuo š. m. gegužės 1 dienos.

A. Witer specialų pareiški
mą parlamente padarė ir Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo Vasario 16 metinių pro
ga. Jis yra aktyvus baltiečių 
vakarų globos komiteto narys

ir labai rūpinasi, kad Kana
doje nebūtų įsteigta Amerikos 
OSI pavyzdžiu įstaiga, jieško- 
ti karo nusikaltėlių. OSI re
miasi sovietų liudijimais ir 
deportuoja įtariamuosius.

EKSKURSIJOS
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 20 - 29 3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
2. Gegužės 13-27 4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16
Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

y. EACĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

\ penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v.
1 573 Bloor Street West, / įej 245-9990
Toronto, Ontario M6P 1 A6 l nuo pirmadienio iki

Registration No. 0009239 * 1 šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

Advokatas
PETRAS K. SIMONELIS,

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

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

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 

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

Tel. 535-2331 
arba 537-2869KINGSWAY NATIONAL

THE SIGN OF DISTINCTION

Juozas (Joseph)

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

769-1616

K11/ M S [a nF autre CHOICE b A ■ intheASSj 
vūori n" MASKELL INSURANCE ™H .

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-08141 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) T7 Q TT17 T) insurancesJL7 JL\ Jo 0 JLJL 1L real estate brokers 

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

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

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

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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Anapilio žinios

— Balandžio 26, sekmadienį, 
buvo pirmosios Komunijos iškil
mės. Pirmąją Komuniją priėmė 
keturi vaikučiai. Giedojo Mai
ronio mokyklos choras, vad. muz. 
D. Viskontienės.

— Parapijos tarybos sekcija 
balandžio 26 d. surengė Velykų 
stalą. Maistą paruošė J. Bubulie- 
nė. Dalyvavo gana gausus būrys 
tautiečių.

— Mississaugos tautinių gru
pių savaitgalis Karasaga (Ca- 
rassauga) rengiamas gegužės 8-9 
d.d. Lietuvių paviljonas bus 
įrengtas Lietuvos kankinių šven
tovės salėje. Maistą gamins J. 
Bubulienė, meninę programą at
liks “Gintaras". Paviljono bur
mistru bus sol. Rimas Strimai
tis. Lankymo valandos visų pavil
jonų: penktadienį 7 v.v. — 1 v.r., 
šeštadienį 12 v. — 1 v.r. Pasai par
davinėjami parapijos salėje sek
madieniais po pamaldų.

— Motinos dienos pietūs Ana
pilio salėje — gegužės 10, sekma
dienį, 12.30 v.p.p. Meninę progra
mą atliks jaunimas, valgius ga
mins J. Bubulienė. Rengia par. ta
rybos jaunų šeimų sekcija. Bilie
tai: $13, jaunimui 12-15 m. — $8, 
vaikams 7-12 m. — $5, vaikams 
žemiau 7 m. — nemokamai.

— “Gintaro” ansamblis Motinos 
dieną parapijos salėje pardavi
nės rožes.

— Telkiamos aukos Kanados lie
tuvių kultūros muziejui. Auko- 
jantys $1000 ir daugiau įrašomi 
garbės lentoje. Privačių paskolų 
iki šiol gauta apie $400,000. Sta
tyba kainuos per $700,000. Numa
toma pradėti gegužės mėn.

— Keston College instituto sky
rius Keston Canada įsteigtas To
ronte. Jo rūpesčiu birželio 14 
rengiama maldos diena, prašant 
laisvės tikintiesiems už geleži
nės uždangos. Apie 6000 švento
vių Kanadoje sutiko dalyvauti 
tame maldos žygyje. Tam darbui 
finansuoti pardavinėjami spe
cialūs ženkleliai po $2.

— Paaukojo: liet, kapinėms $100 
— O. Mitalienė; $50 — B. Skverec- 
kienė; $20 — K. Mankauskienė; 
parapijai $200 — dr. A. V. Valiu
liai; $100 — N. J. Uogintai, dr.
A. M. Kiškiai, J. K. Rugiai, A. 
Lukošius, dr. A. S. Pacevičiai, 
J. O. Kirvaičiai; $50 — V. Kubilie
nė, A. A. Sergaučiai, J. J. Zenke- 
vičiai, dr. A. L. Pacevičiai, dr. R.
S. Sapliai, V. F. Urbonai.

— Mišios gegužės 3, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Barborą ir Gedi
miną Rudvalius, 11 v.r. — už a.a. 
Adelę Norkeliūnienę; Wasagoje 
11 v.r. — už a.a. Oną ir Juozą 
Kirstukus, jų sūnus — a.a. Albiną 
ir Petrą.

Lietuvių namų žinios
— Velykų stalas susilaukė 300 

svečių. Programą atliko vyrų tri
julė “Serenada” (R. Underys, V. 
Vaičiūnas, E. Norkus), jaunieji 
pianistai — D. Batūraitė ir G. Ba
tūra. Deklamavo V. Ruslys ir L. 
Ruslys, Velykų senele buvo L. Ma- 
čionienė. Velykų stalas buvo LN 
moterų būrelio renginys, vadovau
jamas pirm. A. Jucienės. Padėkos 
žodį LN moterų būreliui ir visiem 
dalyviam tarė LN valdybos pirm. 
J. V. Šimkus. Renginio pranešėja 
buvo Daiva Grybaitė. Velykų stalo 
valgiais rūpinosi LN virėjas A. 
Gataveckas, jo mamytė A. Gata- 
veckienė ir visos LN moterų bū
relio narės: puošė stalus, kepė 
pyragus, priėmė svetelius, aptar
navo, pasotino ir išlydėjo visus. 
Scenos papuošalus paruošė ir ją 
dekoravo A. Jucienė ir D. Dargie
nė. Visi jaunieji dalyviai buvo 
Velykų senelės apdovanoti žais
lais, margučiais ir velykiniu zui
keliu.

— Pilietybės ir kultūros minis
terija balandžio 26 d. Roy Thomp
son Hali įteikė savanorių premi
jas. Jų tarpe buvo ir LN nariai: 
V. Kulnys, E. Pamataitis, V. Šim
kus, dr. J. Slivinskas dešimties 
metų kategorijoj; A. Jankaitienė,
T. Stanulis penkiolikos metų ka
tegorijoj.

— Š. m. balandžio 26 d. Vytau
to Didžiojo menėje min. Tony 
Ruprecht surengė vajų “Spring 
into Spring”. Dalyvių buvo per 
500.

— LN reikalingas tarnautojas 
(valandinis atlyginimas); skam
binti dienos metu V. Dauginiui 
tel. 532-3311 arba tel. 533-1121.

— LN socialinių reikalų talki
ninkai Velykų švenčių metu ap
lankė 45 tautiečius slaugos na
muose, ligoninėse, jų namuose. 
Lankė: Iz. Antanaitis, L. Bal
sienė, A. Borkertas, A. Bričkus, 
J. Dambaras, A. Gačionis, A. Kul- 
nienė, J. Paškevičius, A. Petryla,
B. Trukanavičius, V. Turūtaitė, 
O. Tunaitienė, R. Žiogarys. ,

— LN vyrų būrelio 8 dienų po
ilsio stovykla rengiama pranciš
konų stovyklavietėje Wasagoje 
rugpjūčio 8-16 d.d. Informaciją 
teikia ir registraciją veda V. Kul
nys, tel. 769-1266.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį “Ram- 

byno” ir “Šatrijos” skautų tuntai, 
Šv. Jurgio šventės proga, organi
zuotai dalyvavo 10.15 v. Mišiose.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Šventoji valanda ir Mi
šios — 7 v.v. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir ligoninėse iš 
anksto susitarus. Šį šeštadienį 
Gyvojo Rožinio dr-jos Mišios 11 
v.r. Pensininkų namuose “Vilnius” 
Mišios — 5 v.p.p.

— Gegužinės pamaldos Prisikė
limo šventovėje šiokiadieniais 
— 7 v.v., sekmadieniais — po
11.30 v. Mišių. Šeštadieniais 
litanija skaitoma po 9 v. Mišių.

— Motinos dienos proga per vi
są gegužės mėnesį Prisikėlimo 
šventovėje bus laikomos Mišios 
už gyvas ir mirusias motinas: 
šiokiadieniais — 8 v.r., šeštadie
niais — 9 v.r., sekmadieniais — 
10.15 v.r.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 3, sekmadienį, 
per 10.15 v. Mišias. Pirmąją 
Komuniją priims 18 vaikučių. 
Paruošė Maironio mokykloje šeš
tadieniais sės. Teresėlė ir mo
kytojai.

— Parapijai aukojo: $250 — L.G. 
Matukai; $200 — E. J. Sičiūnai; 
$100 — V. B. Biretos, M. Andriu- 
levičienė, I. V. Biskiai, A. A. 
Lukošiai, J. O. Gustainiai, A. A. 
Laurinaičiai, M. S. Meškauskai, 
A. Skėrius, V. A. Šipeliai, R. I. 
Paškauskai, O. Pranckūnienė, J. 
M. Vaseriai, R. H. Simanavičiai, 
M. E. Zabulioniai, T. V. Sičiūnai; 
$50 — A. B. Petrylos, A. Z. Urbo
nai, dr. V. P. Juskey, B. D. Vaidi
los, J. B. Maziliauskai, J. V. Ignai- 
čiai, P. V. Melnykai, I. A. Jurce- 
vičiai, A. Gačionis, A. R. Sapijo- 
niai, L. Mačionienė, A. Viskontas; 
Religinei šalpai: $100 — R. S. Va- 
lickiai; Vyskupo fondui: $50 — I. 
A. Jurcevičius; pranciškonų klie
rikų fondui: $30 — B. V. Misevi- 
čiai.

— Mišios gegužės 3, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Stasį Gaidelį, 
9.20 v.r. — už a.a. Joną Grinskį, 
10.15 v.r. — pirmosios Komunijos 
vaikų intencija, už a.a. Augutę 
Halkienę, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 7 v.v. — už a.a. Mykolą Rutkaus
ką ir Oną Bučinskienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 3 d., 9.45 v.r. pamal

das laikys parapijos tarybos na
riai. Kun. P. Dilys išvyko į Čikagą, 
kur dalyvaus ekumeninėse pamal
dose Šv. Antano katalikų švento
vėje. Ten ekumeninis katalikų- 
evangelikų būrelis švęs Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį. Grįš gegu
žės 5 d.

— Gegužės 10 d. parapija švęs 
Motinos dieną. Iškilmingos pa
maldos — 9.45 v.r. Giedos para
pijos choras.

— Moterų draugijos susirinki
mas — gegužės 3 d., po pamaldų, 
Editos Šernienės bute, 2169 
Prince John Blvd., Mississauga, 
Ont. Tel. 823-4768.

— Išganytojo parapijų (anglų 
ir lietuvių) “spring cleaning” 
diena — gegužės 9, šeštadienį, 
nuo 9 v.r.

Kanados baltiečių federacija 
Latvių kultūros centre ir To
ronto un-te, gegužės 1 ir 2 d.d. 
rengia svarstybas labai aktua
liais klausimais, būtent dabar
tinė sovietų politikos linkmė, 
Kanados — Sov. Sąjungos san
tykiai, Baltijos valstybių klau
simas tarptautinės teisės po
žiūriu. Paskaitininkais pa
kviesti žymūs profesoriai, tei
sininkai, politikai. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Plačiau — žiūr. skelbime.

Tautinių šokių grupė “Atžaly
nas” metinį savo koncertą ren
gia gegužės 2, šeštadienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių namuose su 
menine programa, šilta vaka
riene ir šokiais. Visus kviečia 
dalyvauti.

Visuotinis Kanados lietuvių 
fondo susirinkimas — š. m. ge
gužės 3, sekmadienį, 12 v., To
ronto Lietuvių namuose (1573 
Bloor St. W.). Kvorumui nesu
sirinkus nustatytu laiku, susi
rinkimas prasidės 1 v.p.p.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo skaitymo-literatūros 
būrelio suėjimas įvyks gegu
žės 6 d., 10.30 v.r. “Vilnius 
Manor” III aukšte. Yra pa
kviesti: paskaitai — inž. L. Bal
sys, literatūriniams skaity
mams — L. Nakrošienė. Kvie
čiami visi pensininkai atsilan
kyti.

Dali. Dagys nuo gegužės mė
nesio pabaigos išvyks ketu
riem mėnesiam į vasarnamį 
Wasagoje.

Lietuvių tautodailės instituto 
sukaktuvinė paroda įrengia
ma visai vasarai Petro Reginos 
galerijoje “Nemunas”. Atida
rymas — birželio 27 d., Chisa- 
more Point, R.R. 2, Ganano- 
que, Ont.
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rengia simpoziumą -tema M MONTREAL
“KANADOS-SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIAI ir PABALTIJO KLAUSIMAS”

gegužės 1 ir 2 dienomis

Penktadienį, 
gegužės 1 d.
7.30 v.v.
Šeštadienį, 
gegužės 2 d. 
9.00 v.r.
9.30 v.r.

11.15 v.r.

1.00 v.p.p.

3.00 v.p.p.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS. Pagrindiniai kalbėtojai -
min. David Crombie, MP, tarpt, teisės žinovas William J. H. Hough, III 

Kanados latvių kultūros centro patalpose, 4 Credit Union Dr., Toronto

Toronto universiteto Ignatieff Theatre,
15 Devonshire Place, Varsity Stadium vakarų pusėj
registracija ir kavutė
“SOVIETINĖS VIDAUS ir UŽSIENIŲ POLITIKOS KRYPTIS”
Moderatorius - Harvey L. Dyck, istorijos profesorius Toronto universitete 
Kalbėtojai - Timothy J. Colton, politinių sistemų profesorius ir direktorius rusų 

ir Rytų Europos studijų Toronto un-te, 
Tonu Farming, Estų studijų profesorius Toronto universitete

“KANADOS-SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIAI: BALTIJOS KRAŠTŲ 
KLAUSIMAS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE”

Moderatorius - Nandor Drelsziger, Vengrų studijų profesorius Toronto un-te 
Kalbėtojai - Derek R. T. Fraser, Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos santykių 

skyriaus direktorius, Kanados užsienio reikalų ministerijoje.
William J. H. Hough III, tarptautinės teisės specialistas prie New Hamp
shire aukščiausio teismo

PIETŪS “The Buttery” restorane, Trinity College patalpose
Pagrindinis kalbėtojas — William J. H. Hough III
“KANADOS BALTIEČIŲ POLITIKA PERSPEKTYVOJE”
Kalbėtojais bus (varūs Kanados baltiečių bendruomenės veikėjai

Registracijos kaina: $25.00 (įeina susipažinimo vakaras, simpoziumas, ir pietūs). Norintieji daly
vauti visoj programoj, prašomi užsiregistruoti iš anksto, paskambinant į KLB raštinę tel. (416) 
533-3292. Čekius registracijai rašyti “Baltic Federation of Canada” vardu ($25.00) ir pristatyti arba 
persiųsti į KLB raštinę, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8

Gegužės 5, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų - Karaliaus Mindaugo salėje, 
organizuojamos viešnios iš Anglijos, žinomos estrados dainininkės, 

“zr (nonet RT<fts
DZXZZWCJOcJZX VIOLETA
Po koncerto — sūrio, vyno, kavos vaišės.

Bilietų kaina: $10. Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų 
Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Darbo dienomis - “Audra T ravel” 
patalpose, tel. 769-2500.

Kviečiame visus - važiuotus ir pėsčius atvykti, nepasididžiuoti ir smagiai pavakaroti!
Vakarą rengia - “Trečioji banga”

įvyks 1987 m. gegužės 10,

J. Bubulienės paruošti šalti užkandžiai, šiltas maistas, pyragai ir vynas.

y

Stalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų. įėjimas suaugusiems - $13, pensininkams 
ir studentams - $12, jaunimui nuo 12-16 m. - $8, vaikams nuo 7-12 m. - $5, o 
vaikučiams žemiau 7 m. - nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapi
lio parapijos salėje po pamaldų ir pas J. Bubulienę- 279-0256.

Anapilio parapijos jaunų šeimų sekcija maloniai kviečia jus atsilankyti ir pagerbti savo motinas

MOTINOS DIENOS

Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. 
Veiks gėrimų bufetas. Kviečiame mamytes, jų šeimas 
ir visuomenę atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

Į Lietuvos krikščionybės iš
kilmes Romoje birželio 28 d. 
iš Toronto rengiasi vykti dvi 
gausios maldininkų grupės, or
ganizuojamos abiejų lietuvių 
katalikų parapijų. Žiniomis iš 
Romos, tose iškilmėse daly

vaus ir atstovai iš Lietuvos — 
Telšių vyskupas A. Vaičius, 
Kauno vyskupas pagalbinin
kas J. Preikšas su keliais ku
nigais iš kiekvienos vyskupi
jos. Taip pat gauta žinia iš Ro
mos, kad birželio 26 d. rengia

gegužės 10, 
sekmadienį, 
11.00 v.r. - 
4 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje

ma jaunimo maldos eisena, ku
rioje dalyvauti kviečiamas 
jaunimas ir visi kiti maldinin
kai. Dalyvauti sutiko ir italų 
jaunimo organizacija “Comu- 
nione e liberatione”, turinti 
60.000 narių.

Inž. Juozas V. Danys balandžio 
8 d. “Rūtos” klube supažindino 
pensininkus ir svečius su Austri
jos Vienoje vykstančia Helsinkio 
nutarimų peržiūros konferencija. 
Jis atkreipė didžiausią dėmesį į 
žmonių ryšių palaikymo ir šeimų 
sujungimo klausimus, kuriuose 
netiesiogiai daugiausia galėjo 
pasireikšti lietuviai su baltie- 
čiais ir kitais Rytų europiečiais. 
Papasakojo apie vykusias įvairias 
informacines konferencijas ir 
demonstracijas, kuriose gana ak
tyviai dalyvavo lietuviai. Paskai
tą gražiai iliustravo savo dary
tomis skaidrėmis. Klausytojai 
paskaitą sekė su dideliu susido
mėjimu. Po paskaitos buvo atsa
kinėjama į klausimus.

Didžiosios savaitės susikaupi
mui vadovavo kun. Izidorius Sa
dauskas, SDB. Žmonės lankėsi 
nuoširdžiai, bet miesto autobusų 
ir “metro” streikas dalį dalyvių

sulaikė.
Į Prisikėlimo pamaldas prisi- 

rinko pilna šventovė maldininkt). 
Iškilmingoje procesijoje dalyvavo 
Montrealio lituanistinės mokyk, 
los mokiniai ir mokinės, kurios 
barstė gėles, parapijos komiteto 
nariai, Mišių skaitytojai, šauliai 
ir kiti. Mišias laikė ir pamokslu 
pasakė kun. Iz. Sadauskas. Pamal. 
dų metu puikiai giedojo parapijos 
choras, kuriam vadovavo Alek
sandras Stankevičius, vargonais 
palydėjo Mme. M. Roch. Po pa. 
maldų beveik visi susirinko į pa. 
rapijos salę, kur prie vyno stik
lo, puoduko kavos ir užkandėlių 
sveikinosi su artimaisiais Jių 
švenčių proga.

AV šventovėje skelbiami užsa
kai Daivos Piečaitytės su Ričar
du Lapu iš Toronto.

Eismo nelaimėje balandžio 18 d. 
žuvo Jadvyga Šipelienė. B.S.

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 1 L7

■ T/K O MONTREALIO LIETUVIŲ Ll 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
AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 71/2% Taupymo-special............ .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... .... 71/4% Taupymo-kasdienines .... .... 41/2%
180 d. - 364 d.......... 63/4% Einamos sąsk.................... .... 4’/2%
120 d. - 179 d.......... 6’/2% Pensijų - RRSP — term...... .... 81/4%
30 d. - 119 d.......... 6’/4% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9’/a%, asmenines - nuo 101/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 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

TORONTO
Rašytoja a.a. Marija Aukštai- 

tė-Navikevičienė mirė 1987 m. 
balandžio 26 d. Toronte. Lai
dotuvės — balandžio 29 d., 1.30 
v.p.p., iš Port Hope “Our Lady 
of Mercy” šventovės Port Hope 
kapinėse. Pašarvota Port Hope 
laidotuvių namuose 155 Wal
ton St. (Hwy. 2). Velionė yra 
gimusi 1896 m. Stanaičiuose 
prie Kauno Radkevičių šeimo
je. Kanadon imigravo su savo 
vyru Navikevičiumi. Kurį lai
ką gyveno Montrealyje, vėliau 
persikėlė į Torontą, kur ją vi
są laiką globojo sūnus A. F. 
Navikevičius. Rašyti poeziją 
ir straipsnius spaudai pradė
jo Lietuvoje. Daugiausia poe
zijos ir beletristikos ji sukū
rė Kanadoje. Čia ji išleisdi- 
no stambią poezijos knygą 
“Rožių vasara”, apysakas — 
“Išeivės keliu” ir “Išeivė”. 
Daug rašė periodinei spau
dai ir kurį laiką redagavo laik
raštį “Nepriklausoma Lietu
va”. Velionė buvo didelė Lie
tuvos patriotė, giliai religin
ga; gyvai dalyvavo lietuviško
je veikloje, kol amžius ir 
sveikata leido. Yra daug kam 
padėjusi žengti pirmuosius 
žingsnius Kanadoje. Ilsėkis 
ramybėje, ištikimoji Lietuvos 
dukra, svetingoje Kanados že
mėje!

Torontiškis “Volungės” cho
ras, kuris sėkmingai koncer
tavo Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos salėje š. m. kovo 
15 d., susilaukė plataus aprašy
mo “Draugo” dienraštyje 1987. 
IV. 16. Jo autorė — muzikė G. 
Nasvytytė-Gudauskienė. Ji 
gražiai įvertino choro koncer
tą ir pateikė keletą sugestijų 
ateičiai.

Iš Toronto apylinkės atsto
vais į VI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą Australijoje iš
rinkti šie asmenys: Daina Ka- 
lendraitė (61 balsas), Mirga 
Šaltmiraitė (50), Vytas Čup- 
linskas (46), Bernadeta Abro
maitytė (45), Monika Spudaitė 
(45), Loreta Stanulytė (43), Ri
čardas Kalendra (42), Indrė 
Čuplinskaitė (39), Marytė Ba- 
laišytė (38), Rimas Čuplinskas 
(33). Iš viso balsuojančių bu
vo 71, kandidatų —12.

A. a. Jurgis Dauginis, 85 me 
tų amžiaus, Lietuvos kariuc 
menės savanoris, mirė 1987 n 
balandžio 27 d. Pašarvota 
Turnerio-Porterio laidotuvi 
namuose Toronte. Laidotovė 
— balandžio 30 d., 10 v.r., i 
lietuvių evangelikų Išganytoj 
šventovės. Laidotuvių ape 
gas atliks kun. A. Žilinskai 
Velionis yra tėvas visuomi 
nės veikėjo Valterio Daugink

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės raštinei reikalinga 
apmokamas vedėjas-a. Praš) 
mai priimami iki š.m. gegužė 
1 d. KLB raštinėje (1011 Col 
lege St., Toronto, Ont. M61 
1A8).

EINU DAŽYTI NAMUS iš lauko 
vidaus. Darbą atlieku greitai ir s 
žiningai. Skambinti tel. 763-37 
Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atl 
staliaus, plytelių dėjimo, v« 
tualetų ir prausyklų įrengimo 
bus už prieinamą kainą. Skaml 
tel. 769-5024, Toronte.

NAŠLĖ-PENS1NINKĖ jieško 
širdaus draugo, su kuriuo galėti 
lintis vargais ir džiaugsmais, 
bus ateityje, leiskim likimui s] 
ti. Rašyti “Tėviškės žiburių” i 
su pažymint ant voko Birutei.

IŠNUOMOJU vasarai Wasaga 1 
kambarius. Gali būti ir su va 
Skambinti tel. 766-9876 To 
arba kreiptis sekmadieniais 
Masle St., Wasaga Beach, Ont.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles Ir 
pristato vestuvėms, ligoniams, 
dotuvėms, įvairiems parengimai 
Skambinti tel. 767-9372.

SHANNON FLORIST LTD 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALl 
357 Jane Street, Toronto, Ontari 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro 
parūpinama salė, muzika, g 
sutvarkomi gėrimų (baro) reii 
Skambinti bet kuriuo laiku: 
tanas Gataveckas tel. (416) 239 
Toronte.


