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Žemai lenkiasi sekretorius
Laisvoji spauda išeivijoje seniai jau skelbia apie 

sovietinės Maskvos kėslus rusinti okupuotus Baltijos 
kraštus. Tas procesas nuo vaiky darželių eina per pra
džios mokyklas, gimnazijas, aukštąsias mokyklas bei 
universitetus ir kitas institucijas. Kai kur pasigirdo bal
sy, kad Lietuvos komunistų partija esą vis dėlto rūpinasi 
lietuviškumu ir bando priešintis Kremliaus pastangoms. 
Deja, kompartijos veidas atsiskleidė visu nuogumu 1987 
m. kovo 13 d. jos centro komiteto šeštame visumos posė
dyje, kuriame svarbų pranešimą padarė pirmasis parti
jos sekretorius Petras Griškevičius. Jis labai žemai nu
silenkė Maskvai, reikalaudamas stipresnių pastangų lie
tuvių tautos rusinimo darbe. Štai jo žodžiai: “Vadovau
jančių kadrų nacionalinė sudėtis turi atitikti respub
likos gyventojų nacionalinę struktūrą. Bet kai kurių ka
tegorijų kadrai dar ne visiškai atitinka šį reikalavimą. 
Nėra nė vieno nevietinės (t.y. rusų, Red.) tautybės atsto
vo tarp Statybos, Prekybos ir kai kurių kitų ministerijų 
ir žinybų vadovų pavaduotojų, tarp Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo, Sveikatos apsaugos, Kultūros 
ministerijų, valstybinių Statybos reikalų, Kainų, Leidyk
lų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetų val
dybų ir skyrių viršininkų. Analogiška padėtis ir su 22 ra
jonų vykdomųjų komitetų vadovaujančiais ir atsakingais 
darbuotojais”. Atrodo, kad P. Griškevičiaus lūpomis kal
ba pati Maskva.

TOLIAU dar gražiau: “Reikia sudaryti sąlygas visų 
respublikos teritorijoje gyvenančių tautybių kad
rams rengti. Negalima neatkreipti respublikos 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 

(drg. H. Zabulis) dėmesio į tai, kad per pastarąjį dešimt; 
mėtį sumažėjo nevietinės tautybės studentų, aspirantų 
ir mokslinių darbuotojų dalis”. “Didelį susirūpinimą 
kelia tai, kad kai kuriose aukštosiose mokyklose, tarp jų 
ir didelėse, tokiose, pavyzdžiui, kaip Lietuvos žemės ūkio 
akademija ir kitos, nepakanka grupių, kuriose dėstoma 
rusų kalba. Maža nevietinės tautybės studentų Valsty
binėje konservatorijoje ir Dailės institute”. “Reikia at
kakliau dirbti, kad būtų išgyvendintos visų formų na
cionalinio ribotumo ir pasipūtimo, nacionalizmo ir šo
vinizmo apraiškos”. Paraginęs partiečius padidinti savo 
aktyvumą nurodoma linkme, P. Griškevičius pareiškė: 
“Reikia kuo ryžtingiausiai demaskuoti piktybinius šmei
žikiškus lietuvių nacionalistinių elementų emigracijo
je ir jų globėjų Vakaruose išpuolius”. Iš tolimesnio Griš
kevičiaus pranešimo matyti, kad partijos centro komi
tetas paruošė “kompleksą priemonių tarpnacionaliniams 
santykiams respublikoje tobulinti, internacionalinio ir 
patriotinio auklėjimo efektyvumui didinti”.

PATEIKĖM čia ilgokas citatas iš P. Griškevičiaus 
kalbos, kad skaitytojas matytų autentiškus sovie
tinio pareigūno pareiškimus ir kad partiečiai ne
sakytų, jog tai išeiviškas prasimanymas. Skaudu yra lais

vajai lietuvių išeivijai girdėti apie maskvinių rusų kėslus 
rusinti lietuvių tautą, bet dar skaudžiau girdėti lietuvį, 
kad ir komunistą, kalbantį ruso kalba. Tai kompartijos 
sekretorius, kuris žemiau lenktis Maskvai nebegalėjo, 
nes pasiekė žemiausią laipsnį. Jis bara lietuvius už na
cionalizmą, šovinizmą, bet, matyt, nė pats nejaučia, kad 
tuo būdu skleidžia rusiškąjį šovinizmą, užsimojusį nai
kinti mažąsias tautas. Rusiškasis nacionalizmas, prasi
dėjęs carų laikais, pergyvenęs bolševikinę revoliuciją, 
rado prieglobstį sovietinėje sistemoje ir, prisidengęs 
tarptautinio komunizmo skraiste, tapo imperiniu rusų 
nacionalizmu. Stipresnės kompartijos, kaip pvz. rumu
nų, vengrų, drįsta pasipriešinti rusiškiem kėslams, o 
mažų tautų kompartijos, kaip estų, latvių ir lietuvių, ne
drįsta priešintis ir lenkiasi kuo žemiausiai. Sakoma, 
kad savo laiku pirmasis kompartijos sekretorius Anta
nas Sniečkus drįsdavęs pasipriešinti įvairiais būdais 
rusų projektams, bet dabartinis sekretorius bei jo par
tija kartais nori būti rusiškesni už pačius rusus. Bet 
tokia politika susilauks neišvengiamo istorijos teismo, 
kuris pasmerks visus tautos kenkėjus, išaukštins jos did
vyrius kovotojus.

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II, VIEŠĖDAMAS PENKIAS DIENAS 
V. Vokietijoje, viešai pasmerkė A. Hitlerio režimo atneštas masi
nes žudynes, skaudžiausiai palietusias žydus, gynė Vokietijos 
vyskupų laikyseną II D. karo metais. Miunsteryje jis aplankė 
kapą 1946 m. mirusio kardinolo C. A. von Galeno, savo pamoks
luose priminusio naciams žmogaus gyvybės šventumą. Kiolne 
Jonas-Paulius II paskelbė palaimintąja žydų kilmės vienuolę 
seselę Teresę (Editą Stein), nužudytą Auschwitzo koncentraci
jos stovykloje. Karmelitės seselės Teresės paskelbimu šventąja 
yra nepatenkinti kai kurie žydai. Esą krematoriuman ji buvo 
nusiųsta kaip žydė ir mirė su kitais žydais. Vatikanas ją laiko 
Katalikų Bendrijos kankine, mirusia už tikėjimą, kai naciai,

KANADOS (VYKIAI

Lengvinama automobilių drauda
Ontario premjero I). Peterso

no liberalų vyriausybė staiga 
nutarė įvesti valdžios kontrolę 
privačioms automobilių drau- 
dos bendrovėms. Komercinių 
reikalų ministeris M. Kwin- 
teris įsakė bendrovėms su
stabdyti draudos kainas dabar
tiniame jų lygyje, o taksistams 
ir vairuotojams iki 25 metų am
žiaus dabartinę draudą atpi
ginti 10%. Brangiausią draudą 
turėjo daug važinėjantys tak
sistai ir jaunieji vairuotojai 
iki 25 metų amžiaus, stokojan
tys patirties, mėgstantys at
sargumu nepasižymintį greitą 
važiavimą. Ontario vyriausy
bė įsteigs draudos kainų per
žiūros komisiją, kuri turės 
teisę sumažinti draudos įmo
kas ir netgi grąžinti dalį su
mokėtų pinigų, jeigu bus rasta 
nepateisinamai brangių drau- 
dų. Premjeras D. Petersonas 
jau anksčiau buvo perspėjęs 

aubomobilių draudos bendro
ves apkarpyti nuolatos kylan
čias kainas, kurios daugeliui 
vairuotojų yra per brangios. 
Kontrolę turės patvirtinti On
tario parlamentas, kur libe
ralų mažumos vyriausybę tik
riausiai rems jau seniai val
dinės draudos reikalaujantys 
socialistai. Įstatymo įvesti 
varžtai laikomi galiojančiais 
nuo š. m. balandžio 23 d.

Automobilių draudos bend
rovės teisinasi, kad įmokų kai
nas verčia didinti sparčiai 
brangstantis automobilių pa
taisymas, teismų paskiriamos 
didelės sumos sužeidimų ir 
mirties atvejais. Ontario pro
vincijoje yra 16.000 automo
bilius taisančių garažų, kurie 
dabar taip pat susilauks val
džios kontrolės. Garažai iš 
anksto raštu turės nustatyti 
automobiliui padarytos žalos 
kainą, nuo kurios nedaug te-

Pavasaris Lietuvos pajūryje — Palangoje. Nuotrauka daryta prieš 10 metų. Ji gauta dabar iš okupuotos Lietuvos

PRANEŠIMAS IŠ PIETŲ AMERIKOS

Šventasis Tėvas trijuose kraštuose
Iškilmėse dalyvavo ir lietuviai, išreikšdami savo sveikinimus. Lietuvio pokalbis su popiežiumi Argentinoje

Jonas-Paulius II atskrido 
Urugvajun 1987 m. kovo 31 d., 
18 v., išbuvo 19 valandų ir ba
landžio 1 d., 11 v., išskrido Gi
lėm

Urugvajuje Šv. Tėvas paliko 
gilų įspūdį. Pamaldas laikė 
Trijų kryžių aikštėje Monte
video mieste. Dalyvavo 20 vys
kupų, keli šimtai kunigų ir 
gausi minia tikinčiųjų — apie 
300.000. Daug buvo atvykusių 
iš provincijos. Kiti sekė iš
kilmes per televiziją.

Iškilmių rengėjai buvo už
draudę nešti tautines vėlia
vas ir plakatus, bet trys len
kai, apsirengę tautiniais dra
bužiais, su Čenstakavos Mari
jos vėliava įsiskverbė tarp 
kitų. Armėnai per atnašų apei
gas atnešė armėnišką kryželį 
(armėnų patriarchas dalyvavo 
pamaldose).

Lietuviai dalyvavo bendro
se pamaldose, be to, per vietos 
nuncijų įteikė popiežiui svei
kinimą, kuriame sakoma:

“Urugvajaus lietuvių bend
ruomenė nuoširdžiai sveikina 
Jūsų Šventenybę, maldauda
ma Dieviškąją Apvaizdą, kuri 
išrinko Jus Kristaus vietinin
ku žemėje, kad globotų dauge
lį metų sunkioje Bendrijos 
tarnyboje, statančioje Dievo 
karalystę žmonių širdyse.

Dėkojame už gynimą visų 
žmonių ir tautų teisių bei 
laisvių, ypač mažųjų, kurių 
tarpe yra ir mūsų tėvynė Lie
tuva, pavergta Sovietų Sąjun
gos ateistinės komunistų val
džios.

Mielai priimame Jūsų pa
skatas į taiką, vienybę, susi
pratimą, labdaringumą, tei
singumą ir atlaidumą.

Dėkojame už tėvišką Jūsų 
dėmesį mūsų lietuvių tautai, 
kuri šiemet švenčia 600 krikš
čionybės sukaktį, dėkojame 
už išaukštinimą mūsų arkivys
kupo Jurgio Matulaičio — iš
kėlimą į palaimintųjų eiles. 
Prašome visuomet laikyti savo 
širdyje mūsų tėvynę Lietuvą, 
vadinamą ‘Marijos žeme’, ‘Kry- 

galės nukrypti sąskaita už 
automobilio pataisymą. Esą 
dabar dažnais atvejais, kai 
atvežamas automobilis taisy
ti į garažą, savininkas būna 
klausiamas: “Pats mokėsite ar 
drauda?” Jeigu moki pats, pasi
tenkinama pvz. $525, o kai mo
ka drauda, ta kaina staiga pa
keliama iki $950. Automobilio 
taisytojai dabar turės išduoti 
30 dienų garantiją senom da- 

(Atkelta iš 8-to psl.) 

žiu šalimi’, dabar taip pat va
dintina ‘Kankinių žeme’, kad 
ji drauge su Kristumi pajėgtų 
atlaikyti persekiojimų, trė
mimų, kankinimų ir mirties 
kryžių, išliktų ištikima Die
vui ir Bendrijai, išsaugotų 
savo kultūrą bei tradicijas.

Prašome suteikti savo tėviš
ką palaiminimą. Sveikiname 
Joną-Paulių II — tikėjimo, 
meilės, vilties ir taikos am
basadorių! Garbė Jėzui Kris
tui!”

Šį sveikinimą pasirašė: kun. 
J. Giedrys, Vytautas Dorelis
— katalikų bendruomenės at
stovas, Marija Žiūrytė-Moc- 
kevičienė — kat. moterų pir
mininkė, Stasys Goda — Urug
vajaus Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, Daniel 
Modena Aleksiejūnas — Urug
vajaus lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas.

Čilėje
Čilėje Šv. Tėvas Jonas-Pau

lius II išbuvo iki balandžio 
6 d., aplankė keletą vietovių. 
Jo lankymosi metu įvyko kele
tas demonstracijų prieš dikta- 
tūrinę-karinę Pinocheto val
džią, bet popiežiaus kelionės 
planų bei uždavinių nesuardė. 
Spauda ir televizija tuos in
cidentus labai išpūtė.

Lietuviai Čilėje labai negau
sūs, gyvena išsisklaidę ir jo
kios organizuotos veiklos ne
rodo. Dėl to apie jų dalyvavi
mą popiežiaus iškilmėse nieko 
neteko girdėti.

Argentinoje
Argentinon Jonas-Paulius 

II atskrido balandžio 6 d. ir 
išbuvo iki balandžio 12 d., ap
lankė net 8 vietoves, sutrauk
damas milžiniškas minias žmo
nių. Pamaldas laikė sporto 
stadijonuose ir net gatvėse. 
Pvz. per pasaulio jaunimo su
važiavimą Buenos Aires mies
te pamaldas laikė didelėje 
gatvėje 9 de Julio Ave., kur 
dalyvavo du milijonai žmonių, 
neskaitant televizijos žiūro
vų. Manoma, kad popiežiaus 
pamaldas sekė 80% Argentinos 
gyventojų, kurių skaičius sie
kia 30 milijonų. Kairiųjų spau
da stengėsi dalyvių skaičius 
mažinti, iškilmių vertę men
kinti, bet jų pastangos buvo 
tuščios.

Pokalbis su popiežiumi
Atskirai minėtina iškilmė

— Šv. Tėvo susitikimas su len
kų bendruomene Buenos Ai
res miesto Luna Parko stadi- 
jone, kur susirinko 15.000 as

menų. Jų tarpe buvo ir apie 30 
lietuvių.

Lenkų iškilmės rengėjai bu
vo pakvietę Aleksandrą-Artū- 
rą Mičiūdą su savo žmona atsi
sėsti specialioje vietoje prie 
tako, kuriuo turėjo eiti Šv. 
Tėvas. Pasinaudodamas proga, 
A. A. Mičiūdas pasveikino po
piežių lietuviškai: “Sveikas 
atvykęs, Šventasis Tėve! Lie
tuviai Jus labai myli”. Popie
žius atsakė: “Gerai, gerai”. 
Toliau popiežius paklausė is
paniškai: “Kas Jūs esate, kam 
atstovaujate?” A. A. Mičiūdas 
atsakė: “Esu argentinietis, 
lietuvių sūnus, vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
atstovas Argentinoje. Jūs apie 
jį žinote”. Popiežius: “Taip, 
taip. Dabar Lietuvai sukanka 
600 metų krikščionybės. Bus 
didelė šventė Romoje šiais me
tais. Taip, taip. Labai svarbu. 
Bet ko laukia lietuviai dabar?” 
A. A. Mičiūdas: “Mūsų tėvų 
krašto Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės ir pilno 
Vilniaus arkivyskupijos įjun
gimo Lietuvon”. Popiežius: 
“Aišku, aišku, taip, taip .. . 
gerai, gerai... Lauksiu Jūsų 
Romoje”.

Apie šį pokalbį rašė ir di
džiausias Buenos Aires dien
raštis “Clarin” įterpdamas 
ir lietuvišką sakinį — sveiki
nimą.

“Argentinos lietuvių balsas” 
— mėnraštis, redaguojamas 
Prano Ožinsko, kairiosios 
orientacijos, taip rašė apie 
Šv. Tėvo lankymąsi:

“Argentinoje popiežiaus 
vizitas praėjo su deramu rim
tumu ir pagarba. Aukštas ka
talikų bažnyčios dignitorius 
aplankė 8 Argentinos miestus. 
Ypatingas Jo sutikimas buvo 
suruoštas lenkų kolonijos Lu
na Parke, papuoštame lenkų 
Madonomis, kurių tarpe buvo 
ir Vilniaus Aušros Vartų. Len
kų kolonijos atstovas, kalbė
damas apie Lenkijos istoriją, 
minėjo ir “Ostra Brama”. Po
piežiui ranką paspaudė Artū
ro Mičiūdas, padėkojo .. .

Ukrainiečiai savo bažnyčion 
buvo pasikvietę popiežių ir 
pagal savo tikybos papročius 
Jį pagerbė.

Lietuvių parapijos organi
zuota, nežymi delegacija taip
gi dalyvavo su lenkais Luna 
Parke. Argentinos Lietuvių 
Centro ansamblis ‘Inkaras’ 
buvo pasiruošęs pašokti Cent
riniame turguje, bet nebebuvo 
laiko, kaip lygiai darbininkų 
delegacijai priimti." Kor. 

keršydami Olandijos vysku
pams už antisemitizmą pa
smerkusį ganytojišką laišką, 
suėmė katalikais tapusius žy
dus. Jonas-Paulius II pabrėžė, 
kad palaimintoji seselė Tere
sė buvo ir tebėra žydų tautos 
dukra. Miunchene jis palai
mintuoju paskelbė jėzuitą kun. 
R. Mayerį, kuriam naciai bu
vo uždraudę jų sistemą kriti
kuojančius pamokslus. Jis ne
paisė draudimo ir taip pat bu
vo atsidūręs koncentracijos 
stovykloje. Mirė atgavęs lais
vę 1945 m., laikydamas Mišias 
Miunchene.

Socialinis skandalas
Lankydamasis Ruhro kraš

te, Jonas-Paulius II sociali
niu skandalu pavadino masinį 
nedarbą. V. Vokietijoje da
bar yra 2,4 milijono bedarbių, 
kurių 756.000 darbo nete
ko Ruhro kasyklose ir pra
monės įmonėse. Seniau kasyk
los turėjo pusę milijono dar
bininkų, o dabar tik 135.000. 
Jaunystės metais ir dabarti
niam popiežiui Jonui-Pauliui 
II teko būti eiliniu darbinin
ku akmens skaldyklose. Gel- 
senkircheno stadione, laiky
damas Mišias prie šešiakam
pio altoriaus, savo forma pa
našaus į Dovydo žvaigždę, Jo
nas-Paulius II maldininkam 
priminė tris nacių nužudytus 
Ruhro kasyklų veikėjus: žur
nalistą N. Grossą, unijų atsto
vus G. Koenzgeną ir B. Letter- 
hausą. Jie buvo apkaltinti ne
sėkmingu įsivėlimu į bandy
mą nužudyti A. Hitlerį 1944 
m. vasarą ir nuversti nacių re
žimą. Esą jie, kaip ir seselė 
Teresė, gyvybes paaukojo už 
savo įsitikinimus. Nežymių de
monstracijų Jonas-Paulius II 
susilaukė tik Kiolne. Ten ne
pilnas tūkstantis kairiojo spar
no atstovų reikalavo leisti 
abortus, gimimų kontrolę, 
skyrybas.

Išduotųjų likimas
Spaudoje pasirodė praneši

mų, liečiančių OSI instituci
jos iniciatyva du JAV vyriau
sybės kaltintojams išduotus 
asmenis: estą Kari Linną - So
vietų Sąjungai ir kroatą And
riejų Artukovičių - Jugoslavi
jai. Abu jie buvo apkaltinti 
kariniais nusikaltimais vokie
čių okupacijos metais. Iš Ta
lino pranešama, kad trys Tar
tu koncentracijos stovyklos gy
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Virtuoze Mirga Bankaitytė ir jos koncertai Amerikoje

vi išlikę kaliniai sovietinio 
teismo mirti nuteistam K. Lin- 
nui bausmę pasiūlė pakeisti 
kalėjimu iki gyvos galvos. Už 
bausmės pakeitimą pokalbiuo
se su užsieniečiais žurnalis
tais pasisakė su K. Linnu mo
kęsis Arnoldas Jaska, jo žmo
na Anastazija ir laisvę atgavu
si Antanina Kasik. Jie sakosi 
nematę K. Linno įsivėlimo į ka
linių žudymą, tik girdėję apie 
tai kalbančius sargybinius. Ka
lėjimą iki gyvos galvos jie lai
ko pakankama bausme. Jugos
lavijos teismas mirti nuteisė 
buvusį Kroatijos vidaus reika
lų ministerį vokiečių okupaci
jos metais A. Artukovičių, 87 
m. liguistą senuką. Sprendimo 
vykdymas atidėtas neribotam 
laikui, nes nuteistasis beveik 
visiškai yra praradęs regėji
mą ir atmintį dėl Alzheimerio 
ligos. Nuteistasis dabar lai
komas Zagrebo kalėjimo ligo
ninėje.

Varžtai Waldheimui
Austrijos prez. K. Waldhei- 

mas, buvęs generalinis Jungti
nių Tautų sekretorius 1972-82 
m., JAV teisingumo sekreto
riaus E. Meese yra įtrauktas 
į nepageidaujamų asmenų są
rašą ir nebus įsileistas į JAV. 
Tokį pat sprendimą nedelsda
mas padarė ir Kanados minis
teris pirm. B. Mulroney. K. 
Waldheimas reagavo pareiški
mu, kad jis, būdamas leitenan
tu Wehrmachte, nėra padaręs 
karinių nusikaltimų. Esą kalti
nimus žarsto žydų grupės, tačiau 
JAV įstatymai normaliai nieko 
neleidžia laikyti kaltu, kol ta 
kaltė neįrodyta teisme. Viešo
sios nuomonės tyrėjai konsta
tuoja, kad 74% apklaustų aust
rų K. Waldheimą ir toliau no
ri matyti Austrijos preziden
tu. Šia proga taipgi primena
ma, kad jokių suvaržymų Aust
rijos prez. K. Waldheimui ne
taiko Izraelio vyriausybė. Jo 
neįsileidimas Izraelin nėra 
paskelbtas, jis ten nėra laiko
mas nepageidaujamu asme
niu. Galimas dalykas, įtakos 
turi faktas, kad Austrijos sos
tinė Viena yra tapusi pirmuo
ju sustojimu iš Sovietų Sąjun
gos išleidžiamiem žydam ir 
kad pats K. Waldheimas, bū
damas Austrijos vyriausybė
je, siekė žydų išleidimo. Jis 
taipgi rūpinosi jų priėmimu 
Austrijoje.
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<*> RELIGINIAME GY/EIKIME
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties centrinis minėjimas 
įvyks Vilniuje, Šv. Petro ir Po
vilo šventovėje, 1987 m. birže
lio 28 d. Nuo 10 v.r. bus Mišios 
(viena po kitų), giesmės švento
vėje ir šventoriuje. 11.30 v.r. iš
kilminga Suma tuo pačiu metu, 
kai prasidės Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II vadovaujamos iškilmės 
Romoje Šv. Petro bazilikoje. 
Prieš Sumą vyskupai atliks in- 
gresą per šventorių į šventovę, 
laimindami maldininkus.

Kadangi Lietuvoje yra kata
likų, kurie meldžiasi lenkiškai, 
14 v. bus pamaldos lenkiškai be
simeldžiantiems tikintiesiems, 
taip pat vadovaujamos vyskupų.

Kartu su Krikšto sukakties mi
nėjimu birželio 28 d. Romoje 
bus skelbiamas palaimintuoju 
garbingasis Dievo tarnas arkiv. 
Jurgis Matulaitis-Matulevičius. 
Lietuvoje beatifikacijos minė
jimas įvyks liepos 12 d., 13 v., Ma
rijampolės (Kapsuko) šventovė
je, kur ilsisi to švento Ganyto
jo palaikai.

Numatoma, kad į minėtas iš
kilmes Romoje galės nuvykti ir 
Lietuvos dvasininkų delegacija.

Lietuvos krikšto sukakties mi
nėjimai taip pat rengiami Lie
tuvos vyskupijų centruose bei 
šventovėse: Kauno arkikatedro
je — gegužės 24 d., Teįšių kated
roje — birželio 7 d., Varduvoje 
(Žemaičių Kalvarijoje) — liepos 
8 d., Panevėžio katedroje — rug
pjūčio 1 d., Krekenavoje — rug
pjūčio 15 d., Pivašiūnuose — rug
pjūčio 16 d., Kaišiadorių kated
roje — rugpjūčio 20 d., Šiluvoje 
— rugsėjo 13 d., Vilniaus Aušros 
Vartuose — lapkričio 22 d.

Atskiri minėjimai rengiami ir 
kiekvienoje parapijoje jos kle
bono parinktu laiku. Sukakties 
užbaiga visose Lietuvos švento
vėse bus 1988 m. balandžio 10 d. 
per Atvelykį.

Okupuotoje Lietuvoje, siau
čiant tikėjimo persekiojimui, 
nuo 1944 iki 1987 m. okupacinės 
valdžios buvo leista išspausdin
ti 36 leidinius: Evangelijas, mal
daknyges, paveikslėlius (šv. Ka
zimiero, Krikšto sukakties), apei- 
gynus, katekizmą, mišiolą, Nau
jąjį Testamentą, katalikų kalen- 
dorių-žinyną ir pan. Tiražas — 
nuo 1000 egz. iki 6500. Tiktai 
maldaknygių ir katekizmo tira
žas per keletą laidų pasiekė 
75.000 egz., o liturginis maldy
nas - 160.000 egz. (1984 m.). Pa
lyginus su ateistinės ir kitokios 
literatūros tiražais, tai tik la
šas jūroje. Tikintieji neturi nei 
savo laikraščio, nei žurnalo, ne
gali naudotis nei sovietine spau
da, nei radiju, nei televizija. 
Slaptai spausdinti paveikslėlius 
ar tikybinius tekstus griežtai 
draudžiama. Už tai jau daug kas 
nukentėjo.

Amerikos katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkas John 
L. May, St. Louis arkivyskupas,

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!”
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atsiuntė vsykupui P. Baltakiui, 
OFM, laišką, kuriame labai gerai 
įvertina “LKB kroniką” jos 15 
metų sukakties proga. Laiške 
rašo: “LKB kronikos’ penkiolik
tųjų metinių proga rašau, norė
damas išreikšti JAV vyskupų 
konferncijos pasigėrėjimą ir 
paramą tai nuosekliai doku
mentacijai, kurią sutelkė ‘Kro
nika’. Žmogaus teisių bendruo
menėje tikslumas, nuoseklu
mas ir teisingumas daro ‘Kro
niką’ klasišku leidiniu. Ekle- 
zinėje bendruomenėje tikėjimas 
ir drąsa, kurią rodo ‘Kronika’ 
per žmones, telkiančius medžia
gą bei pranešimus, laimėjo vi
sų pagarbą. Meldžiuosi, kad 
‘Kronika’ tęstų savo darbą iki 
tos dienos, kai mūsų broliai ir 
seserys Lietuvoje galės pilnai 
naudotis teise į religijos laisvę 
ir visomis Dievo duotomis tei
sėmis”.

Kaišiadorių vyskupas Vincen
tas Sladkevičius atsiuntė vie
nam kunigui šį sveikinimą:

“Su broliška meile dalijuos su 
Jumis velykiniu ir mūsų krašto 
600 metų krikščionybės jubilie
jiniu džiaugsmu. Tegul mūsų 
krikščioniškasis tikėjimas ne
ša velykinio džiaugsmo bei ra
mybės palaimą mūsų kraštui 
septintąjąme . jo,, krikščionybės 
šimtmetyje, kurį Dievo Apvaiz
da mums leidžia pradėti.

Taigi, nuteisinti tikėjimu, gy
vename taikoje su Dievu per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per 
kurį tikėjimu pasiekiame tą 
malonę, kurioje stovime ir di
džiuojamės Dievo šlovės vilti
mi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat 
didžiuojamės sielvartais, žino
dami, kad sielvartas gimdo iš
tvermę, ištvermė - išbandytą do
rybę, išbandyta dorybė - viltį. 
O viltis neapgauna/ nes Dievo 
meilė yra išlieta mūsų širdyse 
Šventosios Dvasios, kuri mums 
duota” (Rom 5,1-5). 1987 m. Velykos

Kun. A. Bunga, Vokietijos vys
kupų konferencijos delegatas 
Lietuvių sielovadai, parūpino 
gražiai apipavidalintą 20 psl. 
leidinį Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties proga vokiečių kal
ba. Labai nuoširdus Augsburgo 
vyskupo dr. Josef Stimpfle žo
dis, kuriame jis reikalauja su
grąžinti tikintiesiems Vilniaus 
katedrą, Šv. Kazimiero ir Klai
pėdos Taikos Karalienės švento
ves. Vokiško vertimo pagrindą 
7-19 psl. sudaro vienas poskyris 
iš Zenono Ivinskio Lietuvos is
torijos iki Vytauto Dižiojo mir
ties: “Politinės išeities ieško
jimas - Kriavo aktas ir Lietuvos 
krikštas” (Roma, 1978. 280-293 
psl.). Antrame viršelio puslapy
je traumpai paminėtas prof. Z. 
Ivinskis ir keli svarbiausi jo 
darbai. Kun. A. Bungos leidinys 
pavadintas “1387 - 1987 DIE 
TAUFE LITAUENS. Herausge- 
ber: Delegat der Litauischen 
Seelsorge in Deutschland.

Jachtos “Nemira IV” įgula, išplaukusi iš Toronto, laimingai pasiekė Klivlandą JAV-se

Yra yrėjas — kelk bures! D. STUNDŽIA

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Buvę mokiniai
Turėjome mokykloje ir maiš

tą. Tai turbūt buvo pirmas jū- 
reivių-mėgėjų maištas visoje 
buriavimo istorijoje. Nesusi
pratimas įvyko po to, kai dėl 
komendanto kaltės žuvo du mo
kiniai — J. Garmus ir S. Nem- 
činavičius. Atsimenu vieną iš 
maišto vadovų — artistę-reži- 
sierę K. Kymantaitę. Maišti
ninkams reikalaujant, buvo 
pakeista mokyklos vadovybė.

Mokiniai buvo visokio am
žiaus — tik baigę vidurines 
mokyklas ir jau dirbantieji 
— artistas S. Dautartas, daili
ninkas Lukošius, medicinos 
sesuo S. Žukauskaitė, tarnau
tojas E. Šaltis, tarnautoja 
Šikšnytė, mokytojas A. Ignai- 
tis ir kiti, kurių pavardžių 
neatsiminėme. Runča, vos ne
žuvęs prie molo, baigė jūrų 
mokyklą ir plaukiojo šturma
nu. Daugumas tada spėliojo, 
kad jūros jis bijos iš tolo.

Išeivijoje už Atlanto ar ki
tur dar gyvuoja V. Gedgaudas, 
redaguojantis “Dirvą”. Jis tik 
neseniai pardavė savo jachtą. 
Kažkur toliau nuo Čikagos 
gyvena V. Linartas — vienas 
iš buvusių studentų korpora
cijos “Jūra ” steigėjų.

Buriuodavome dažniausiai 
mariose. Mokykloje pirmą kar
tą jachtoje “Vytis” teko išeiti 
į jūrą. Keletas mokinių mūšų 
jachtoje turėjo atiduoti duok
lę Bangpučiui, o vienas, išsi
laikęs jūroje, krante “apsi
kiaulino”. Įdomūs buvo moki
niai — lėtai kalbantis Žiūkas 
ir visokių išdaigų pilnas Za- 
lanskas. Kur jie dabar?

Vyresniojo patarimai
Mes keliese, tik baigę vi

durinę mokyklą, kartą šnekė
jomės su vyresnio amžiaus mo
kiniu A. Ignaičiu, kuris buvo 
fizikos mokytoju Telšiuose ir 
net turėjo pasistatęs sau ma
žą burinę valtį. Tarėmės ko
kias specialybes pasirinkti 
universitete. A. Ignaitis pa
tarė imti chemiją, nes jos lau
kia ateitis. Patarimo paklau
sė M. Jasaitis, prieš porą me
tų miręs chemijos daktaras, 
profesoriavęs Rockefellerio 
institute Niujorke. Dėkingas 
ir aš esu už patarimą, nes 
chemija ilgus metus padėjo 
užsidirbti duonai ir sviestui.

Dėmesys jūrai
Tada buvome jauni ir gyve

nome jūrinėmis idėjomis. Bu
vo laikai, kai pradėta daugiau 
domėtis jūra ir laivais. Susi
darė prekybos laivyno pra
džia. Ilgesnį laiką buvę bedar
biai kapitonai, šturmanai at
sistojo lietuviškuose laivuose 
ant komandos tiltelių. 1934 m. 
triukšmingai atšvęsta pirmoji 
Jūros diena. Prof. S. Kolupai
la su 50 baidarių “laivynu” pa
siekė iš Kauno Klaipėdą. Iš
didžiai Klaipėdos gatvėmis 
vaikščiojo puošniomis unifor
momis mokomojo karo laivo 
jūreiviai.

Grįžus iš mokyklos prie mū
sų būrelio prisidėjo dar trys 
buvę toje mokykloje — K. Krau- 
jalis, dabar inž. dr. Stockhol- 
me, A. Urbelis, karo metu 
plaukiojęs kapitonu tanklai
vyje ir po to praleidęs ilgus 
metus jūroje, dabar, nuleidęs 
bures, gyvena Niujorke. V. 
Bagdonavičius, atlikęs prak
tiką suomių burlaivyje “Mo- 
shulu”, plaukiojančiame su 
kviečiais iš Australijos į Eu
ropą, Švedijos jūrų mokykloje 
gavo šturmano diplomą. Ru
sams užėjus, plaukiojo buvu
siais lietuviškais laivais ir 
neaiškiomis aplinkybėmis žu
vo Leningrade.

Dviguba sukaktis
Anksčiau buriavimas bu

vo klaipėdiečių sportas. Jie 

pirmieji su jachta “Budys” 
prieš 60 metų išplaukė į jūrą. 
Toji jūrinio buriavimo sukak
tis 1986 m. spalio mėn. buvo 
paminėta Klaipėdoje. Gaila, 
kad tuo pačiu metu nepaminė
jo buriavimo mokyklos 50 me
tų sukakties. Tos mokyklos 
dėka ir Baltijos užnugaryje, 
prie didesnių ežerų ir upių, 
susidarė buriavimo mėgėjų 
būreliai, daugiausia jūrų 
skautai, o studentai sudarė 
savo korporaciją “Jūra”. Vė
liau įsisteigė ir keli buriuo
tojų klubai. Tai buvo mums 
neužmirštami laikai!

Dabar panašių mokyklų Lie
tuvoje yra keletas. Kauno 
jachtklubo mokyklos auklėti
nis Gintautas Mincė pirmauja 
Sov. Sąjungoje “470” klasėje 
ir laikomas galimu kandidatu 
į būsimą olimpiadą. Dažnai 
apie buriuotojų sėkmes ir rū
pesčius tenka laiškuose ap
tarti su dabartiniu Lietuvos 
buriavimo federacijos pirmi
ninku prof. J. Nainiu.

Atgal
Laikas buvo ribotas, nes Rai

mundas turėjo grįžti į darbą, 
todėl neilgai teko viešėti Kliv- 
lande.

Tą dieną mus pralenkė gal 
koks pusšimtis įvairaus dydžio 
jachtų, kurios skubėjo rega- 
ton, rengiamon Mentoro jacht
klubo. Į tą uostą grįždami ne
galvojome užsukti, tik stebėjo
mės, kur tos visos jachtos ten 
galėjo tilpti?

Dvelkiant švelniam vėjui, pa
kėlę burę — špinakerį, taikė
me į Fairporto uostą, kuriame 
dar nesame buvę. Įlindome į 
upę, kur radome Grand River 
jachtklubą. Pirmą kartą už 
praleistą klubo prieplaukoje 
naktį teko užsimokėti. Keičia
si laikai: seniau klubo narys, 
besilankantis kitame klube, 
būdavo svečias ir nereikėdavo 
už jachtos vietą mokėti. At
rodo, kad Erie ežere keliuo
se klubuose tas paprotys jau 
išgyvendintas. Ontario ežere 
dažniausiai vieną naktį, o kai 
kur ir dvi galima praleisti 
nemokamai ir tik marinose rei
kia mokėti.

Sekanti diena irgi nebuvo 
nuotykinga. Danguje sukinė
josi palši debesėliai, vėjas 
lengvas, o arčiau krantų ūka
nota. Tai paburiuoji, tai už
vedi variklį. Tik gerokai po 
pietų vėjas, anot senovės grai
kų, buvo išleistas pilnai iš 
maišo ir mus apie 16 vai. įstū
mė į Canneaut uostą, kur ir vėl 
užsimokėję sustojome “Boat
ing” klube.

Kovojant su bangomis
Tik iš uosto išplaukusią 

jachtą pasitiko smarkus vėjas 
ir 5-6 pėdų bangos. Buriavome 
sumažinę bures, bet tik nežy
miai stūmėmės į priekį. Jach
ta vis pakildavo ant bangos 
viršūnės, krisdama žemyn su
drebėdavo ir pasipurčiusi lip
davo ant kitos bangos. Ežeras 
šniokštė, vaitojo. Aplink, 
kiek tik akiratis aprėpė, jokio 
laivo nei jachtos nesimatė. 
Per visą kelionę gal tik porą 
didelių laivų pastebėjome toli 
praplaukiant. Jachtos apyvo
kos reikmenų dalis, knygos ir 
po ranka padėtas maistas su
krito ant grindų. Nesinorėjo 
nė sumuštinių pasidaryti. Te
ko pasitenkinti duona, dešros 
gabalu, užgeriant ką nors per 
šiaudą.

Po pusės dienos buriavimo 
vis dar matėsi Canneaut uosto 
molų švyturys. Diena atrodė 
tokia ilga, o sekantis uostas 
taip toli. Įjungus variklį, ga
lėjome plaukti tiesiau, mažiau 
vingiuoti, bet turėjom labiau 
sušlapti, nes jachta su dides
ne jėga atsitrenkdavo į atei
nančias bangas.

Laukiamas uostas taip pa
mažu artėjo, kad beveik akis 
galėjome pražiūrėti. Vis dėlto 
vakarop pasiekėme Erie mies
to įlanką ir vėl apsistojome 
tame pačiame klube, kaip ir 
plaukdami į Klivlandą. Ten 
laukė poilsis, maistas ir ga
lėjome pramankštinti nusėdė
tas kojas.

Audros grėsmėje
Sekančią dieną vėl tas pats 

vėjas — taip nesinorėjo lįsti 
į ežerą. Burių nekėlėme, tik 
sunkiai yrėmės varikliu. Vieto
je normalaus greičio — 12 
km per valandą, slinkome gal 
tik 3-4 km greičiu.

Apie pietus iškėlėme did- 
burę, ir greitis gal vienu 
kilometru padidėjo, bet ir vė
jas po pietų labiau įsismagi
no. Tolumoje stovėjo tamsių 
debesų siena ir matėsi piltu
vo pavidalo stulpai — sūkuri- 
nė audra. Baugu buvo juos ste
bėti ir nesinorėjo, kad jie į 
ežerą atklystų ir jachtą nu
siaubtų.

Netoliese buvo Barclonos 
uostas, kurin ir nutarėme įsuk
ti. Uostą prisiminiau iš anks
tyvesnės kelionės. Tada mus į 
uostą įvijo perkūnijos lydimas 
tropikinis lietus. Tuo laiku 
uoste nieko nebuvo, dabar gi 
radome mariną ir, pasirodo, 
net klubo esama, bet patalpos 
buvo uždarytos, nes sanitari
niai įrengimai buvo užsikimšę. 
Nors prie įplaukos uostan bu
vo pastatytas apsauginis mo
las, bet bangavimą viduje uos
to nedaug tesumažino. Jachtos 
prie tiltelių vartaliojosi 
kaip lydekos dubenyje, bet vis 
vien geriau negu atvirame 
ežere.

Nesėkmė uoste
Po vakarienės, grįžtant iš 

restorano, iš tolo pastebėjome, 
kad ant mūsų jachtos kaž kas 
vaikščioja. Ir pasitaikyk tu 
man, kad pusvalandžiui nuo 
jachtos pasitraukus trūko vie
nas prisirišimo lynas, jachta 
atsitrenkė į tiltelį, kuris su
braižė jachtos šoną ir sulau
žė vieną bloką. Be tos dalies 
jachta tik į vieną šoną pasvi
rus galima buvo buriuoti. Bet 
laimė dar visiškai mūsų neap
leido, ir rytą tą bloką gavome 
marinos krautuvėje.

Įvyko ir kitas mažas nepasi
sekimas. Norėjome papildyti 
degalų atsargas ir, nors buvo
me užtikrinti, kad ten gilu, 
užplaukėme ant dugno ir nega
lėjome prieiti prie degalinės.

Grįžtame į Kanadą
Kelionė artėjo prie galo. 

Lengvai atsidusome, kai iš
plaukėm į ežerą. Diena pasi
taikė šilta su lengvu vėju, ir 
didžiosios bangos jau buvo ap
rimusios. Turėjome pasiekti 
Kanados pakrantes. Peržiūrė
ję ežerėlapį, sutarėme plauk
ti kompaso kursu 015° į Mait- 
lando uostą. Įdomiau pasiek
ti vietą, kurioje dar nebūta. 
Iš Maitlando reikėjo paburiuo- 
ti į rytus iki Port Colborne ir 
įplaukti į kanalą.

Po dviejų dienų trankymo ir 
vartaliojimo, tą dieną buvo be
veik malonu buriuoti ir nesku
bėdami nuplaukėme apie 60 
km.

Įplaukę į Grand upės žiotis, 
suradome nedidelį klubą, kur 
ir apsistojome. Klubo vadovy
bės sąraše pastebėjome, kad 
vicekomodoru yra Jurgis Rač- 
kus, tai tur būt tas dailininkas, 
anksčiau gyvenęs Toronte. Ki
tą dieną apie pietus pasiekė
me Port Colborne ir be jokio 
laukimo galėjome įplaukti į 
kanalą. Turbūt rekordiniu 
laiku — per penkias valandas 
be jokių kliūčių perėjome aš
tuonis kanalo šliuzus. Einant 
žemyn, tai yra į Ontario eže-

Lietuvos kūrėjui-savanoriui
AfA

JURGIUI DAUGINIUI
iškeliavus amžinam poilsiui,
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Canadian Svt (Jlmiovials ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

I ei.233-4486

ra, yra lengviau vandenį išleis
ti, negu aukštyn pakelti. Į ka
nalą įplaukėm vieni ir pusiau
kelėje antrą jachtą prisivi
jome.

Palikę kanalą, pasukome 
kompaso kursu 230° į Port Dal- 
housie, kur seniau buvo pir
mykščio kanalo pradžia. Iš va
karo vėjas gerokai sustiprėjo, 
ir jachta prie krantinės gero
kai siūbvavo. Buvome beveik 
sumigę, kai užpakalyje stovin
čioje jachtoje pasigirdo gar
sios šnekos. Išlipus ant blik- 
ties (denio) paaiškėjo, kad jie 
svarstė ką daryti, nes taip jach
tai trankantis nekoks bus nak
ties poilsis. Nužiūrėjau, kad 
už klubo degalinės dar yra tar
pas su jachta įlįsti: Ten ma
žiau bangavo, nes krantinė ma
žu kampu buvo įlenkta. Skubė
jome, kad kaimynai pirma ten 
neįplauktų. Jachtos perkėli
mas užtruko gal penkiolika mi

Skrebūnų šeima
R. L. Andruliai
S. J. Andruliai

A. J. Vaškevičiai

nučių, bet jau buvo pirma va
landa po vidurnakčio.

Rytas išaušo su stipriu vėju 
ir aukštu bangavimu. Plaukti 
į Torontą ar palaukti rytdie
nos? — svarstėme bene porą 
valandų. Prisiminus dvi sun
kias dienas plaukiant iš Can
neaut ir Erie uostų, ežeras ne
viliojo. Vis dėlto teko padary
ti sprendimą — plaukti! Vėjas 
buvo rytinis ir palankus.

Apie 17 v., gerokai išsiūbuoti 
ir išliūliuoti, pasiekėme Eto
bicoke jachtklubo uostą ir at
sikvėpėme, nes po divejų sa
vaičių ir 800 km kelionės bu
vome namie. Grįžę prisiminė
me, kad užmiršome apie savo 
atvykimą ir buvojimą JAV uos
tuose pranešti jų imigracijos 
ir muitinės pareigūnams.

Jei pakrančių apsaugos lai
vo pareigūnai būtų sustabdę, 
blogiausiu atveju būtų galė
ję jachtą konfiskuoti.



Penkiolika metų pogrindyje 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” ir jos minėjimas Čikagoje

J. ŽYGAS

Jau praėjo 15 metų, kai pa
saulį pasiekė kovojančios lie
tuvių tautos ir tikinčiųjų bal
sai. Žinoma, ne visi nori tą bal
są girdėti. Kam reikia drumsti 
tylą, kam reikia apeliuoti į di
džiųjų sąžines, kuriems daug 
geriau njažųjų balsų negirdėti. 
Nepaisant viso to, kovojančios 
tautos balsas nenutilo. Jo ne
nutildė nei KGB pastangos.

Šis įvykis buvo iškilmingai 
paminėtas 1987 m. balandžio 5 
d. Jaunimo centre, Čikagoje. 
Prie Laisvės kovų paminklo 
buvo padėtas vainikas, pager
biant žuvusius ir tuos, kurie 
tebėra kankinami ir persekio
jami. Apeigas tvarkė St. Vana- 
gūnas, trumpą kalbą pasakė 
kūrėjas-savanoris J. Tamulis. 
Vainiką uždėjo šaulių atsto
vai — VI. Išganaitis ir M. Dap
kienė. Dalyvavo uniformuoti 
šauliai ir šaulės su vėliavo
mis. Sugiedota “Marija, Mari
ja” ir Tautos himnas.

Po šių apeigų didžiojoje sa
lėje įvyko akademija. Ją pra
dėjo St. Vanagūnas, pakvies
damas pirmininkauti P. Naru
tį (1941 m. sukilimo dalyvis 
ir vienas jo organizatorių). 
Minėjimas buvo pradėtas Tau
tos himnu ir žuvusiųjų pager
bimu. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Saulaitis, SJ.

Gen. kons. V. Kleiza savo 
trumpoje, bet jautrioje kal
boje pažymėjo “Kronikos” 
svarbą mūsų tautinėje kovo
je ir gal jos išlikime. B. Ja
saitienė, PLB vicepirmininkė, 
pažymėjo, kad “LKB kronika” 
yra laisvės ir skausmo šauks
mas. Mūsų pareiga tą šauksmą 
perduoti pasauliui. Prel. J. 
Prunskis sveikino ALTos var
du ir nurodė nepaprastą “Kro
nikos” svarbą mūsų bendroje 
kovoje. Pažymėjo faktą, kad 
prezidentas R. Reaganas jos 
leidėjus pavadino herojais. 
Lietuvių
pirm. S. Kuprys skatino įsi
jungti į “Kronikos” darbus. J. 
Baužys kalbėjo Ateitininkų 
federacijos vardu. Jo žodžiais, 
“Kronikos” išsilaikymas 15 
metų yra tikras stebuklas. VI? 
Išganaitis, Šaulių sąjungos 
atstovas, savo kalboje pažy
mėjo, kad kiekvieno lietuvio 
pareiga yra remti “Kroniką”.

kat. federacijos

Po visų sveikintojų ir linkė
tojų buvo pakviestas pagrin
dinis šio minėjimo kalbėtojas 
Povilas Vaičekauskas. Jis — 
buvęs kalinys ir Sibiro trem
tinys, dalyvavęs Vorkutos ka
linių sukilime, pergyvenęs 
1944-47 m. terorą ir siaubą. 
Net žinant komunistus, kai ku
riems faktams beveik sunku 
tikėti. Praėjo daugiau kaip 
40 metų, primiršome tą siau
bą, ir mūsų širdys nebėra to
kios kietos. Tad reikia iš nau
jo pasiklausyti, iš naujo pa
siskaityti. Prelegentas papasa
kojo, su kokiu įnirtimu oku
pantas ir jo pakalikai šoko nai
kinti tikinčiuosius. Sąmonin
gai pasirinkdavo religines 
šventes masiniams žudymams 
ir kaimų deginimams. Kūčių 
vakare siautėjo Dzūkijoje, 
degino kaimus ir masiškai 
žudė žmones. Taip pat Kūčių 
metu Kupiškyje du lietuviai 
buvo pririšti prie stulpų ir 
apipilami vandeniu, kol pa
virto ledu. Okupanto tarnai 
ir pastumdėliai siautėjo. 
Gėda, kad Lietuvos žemė to
kius išaugino. To laiko oku
panto pakalikas, religinių 
reikalų tvarkytojas šaipėsi, 
kad iš Katalikų Bendrijos pa
siliks tik “ragučiai ir nagu
čiai”. Tačiau jo pranašystė 
neišsipildė; jo jau nebėra, 
bet K. Bendrija liko. “LKB 
kronika” per 15 metų pasau
liui parodo tikrąjį komu
nistų veidą, ir okupantas, 
nepaisant didelių pastangų, 
nepajėgia jos sunaikinti.

Kun. K. Kuzminskas kalbėjo 
apie Kronikos sąjungos veik
lą. Sąjunga leidžia “Kroni
ką” lietuvių, anglų, prancū
zų ir ispanų kalbomis. Siun
tinėjama šimtams vyskupų, 
protestantų ir anglikonų 
dvasiškiams, kongresmanams, 
parlamentarams, 
universitetams ir 
koms. Stengiamasi 
čiausiai “Kroniką” 
po pasaulį. Visa 
daug kainuoja. Gaunami šim
tai laiškų ir atsiliepimų. 
Tik rašančiajam keista, kad 
bent išsivysčiusiojo pasau

spaudai, 
bibliote- 
kuo pla- 

paskleisti 
tai labai

lio vyskupai nesusipranta ko
vojančią ir persekiojamą K. 
Bendriją paremti ne tik mal
domis, bet ir čekiais. Ir “Kro
nika” prisidėjo prie to, kad 
bent dalis Vakarų pasaulio 
pradeda matyti tikrąjį komu
nizmo veidą. Dėl to jie keičia 
taktiką. Dabar Gorbačiovas su 
savo šypsena ir “glasnost” 
bando pasaulį užliūliuoti ir 
vėl užmigdyti. Tai tik manev
ras ir naujų kelių bandymas, 
o tikslas lieka tas pats. Fak- 
tinai jis nieko radikalaus ir 
nepadarė. Nusišypsojo, ke
letą politinių kalinių palei
do (gal kiek daugiau žydų), 
tačiau apynasrį dar stipriau 
veržia ir plečia pavergtų 
tautų rusifikaciją. Liko tie 
patys budeliai, tik su gal kiek 
daugiau žvaigždžių ant krūti
nių. Tad mes, turime 
rėkti, kad pasaulis 
miegoti negalėtų.

Meninę dalį atliko
Margarita ir Vaclovas Monikai. 
Jie pagiedojo “Maldą žuvu
sioms už tėvynę” (Vanagaičio), 
“Mano Dieve” (Dubois), “Vieš
patie pasigailėk” (Stradella), 
“Iš gilumos” (Zdaniaus), “Pa
klydėlis” (Šopagos), “Meilė 
tėvynės nemari” (Naujalio), 
“Klajūnai” (Gailevičiaus) ir 
“Skausmo kryžkelėje” (Si- 
niaus). Fortepijonu palydėjo 
kompoz. Darius Lapinskas. V. 
Laniauskas jautriai ir geru 
tarimu padeklamavo “Tremti
nio ilgesio žodžius” (Jūragio).

garsiai 
ramiai

solistai

Naujos taisyklės siuntoms 
Sovietų Sųįungon

atmetami ir grąžina-

pačiame 
pabrėžė,

pranešime 
kad kiek- 
dalykas ir 

atskiru

Sovietų Sąjunga pranešė 
visiems kraštams, priklausan
tiems Tarptautinei pašto uni
jai, kad nuo 1987 m. gegužės 1 
d. muito deklaracijos formos 
siuntiniams privalo būti už
pildomos prancūzų arba rusų 
kalbomis. Šią informaciją Lie
tuvių informacijos centrui 
perdavė Walter Duka, JAV 
pašto vicedirektorius, su ku
riuo LIC vedėja Gintė Damušy- 
tė kartu liudijo JAV kongreso 
apklausoje apie sovietų pašto 
pažeidimus.

Sovietai taip pat perspėjo, 
kad nuo 1987 m. gegužės 1 d. 
visi siuntiniai su netiksliai 
užpildytomis muito formomis 
iš viso nebus priimami, auto
matiškai 
mi.

Tame 
sovietai 
vienas siunčiamas 
jo vertė turi būti 
sakiniu apibūdintas ir pažy
mėtas. Bendri prekių užvar- 
dinimai, kaip “drabužis”, “kos
metika” ir pan. nėra priimtini.

Sovietai teigia, kad jie šias 
taisykles įveda, siekdami “iš
vengti laiko gaišinimo muito 
formalumuose ir pagreitinti 
pašto ekspedijavimą”. Jie taip 
pat tvirtina, kad naujieji rei
kalavimai pilnai derinasi su 
tarptautinės pašto unijos rei
kalavimais.

1984 m. sovietai sustabdė 
siuntinių siuntimą per spe
cialias persiuntimo kontoras: 
per jas Lietuvos žmonės galėjo 
gauti iš užsienio siuntinių, 
su siuntėjų apmokėtais mui
tais. Dabar nepaprastai aukš
tus muitus sumoka patys gavė
jai. Vienintelė likusi galimy
bė siųsti siuntinius į Lietuvą, 
būtent tiesiog per paštą, dar 
labiau suvaržyta naujais so
vietų reikalavimais.

JAV pašto centrinė protes
tavo, nes naujieji pakeitimai 
buvo nepakankamai anksti jai 
pranešti. Sovietai į protestą 
nereagavo.

Patirta, kad ir Kanados paš
tai jau laikosi naujų sovieti
nių reikalavimų. LIC

Balticčių veteranų sąjungos suvažiavimas, kuris įvyko Toronto Lietuvių namuose š. m. balandžio 4 d. Iš kairės: 
Latvijos konsulas dr. UPENIEKS, senatorius dr. S. HAIDASZ, R. TRALLA, A. WITER (Kanados parlamento 
narys), Y. SIIYMKO (Ontario parlamento narys) Nuotr. St. Dabkaus

Baltijos valstybėms ir Ukrainai komiteto (ad hoc) pirmininkas JAV kongreso narys DENNIS HERTEL, demokra
tas iš Mičigano, kalba JAV Lietuvių Bendruomenės kongreso rūmuose suruoštame priėmime Vasario 16 proga. 
Salia jo - KRISTINA NAKIENĖ, GRAŽINA KRIVICKIENĖ, ASTA BANIONYTĖ-CONNOR Nuotr. R. Stirbio

Kritiškai žvelgiant 1 spaudą
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

jos atsiradimo

Jau pradedame nebekreipti 
dėmesio į seniai girdimus nu
siskundimus, kad skaitytojų 
skaičius mažėja, spauda finan
siškai skursta, o lietuviškos 
knygos guli neperkamos leidė
jų lentynose. Paprastai, jieš- 
kant kurios nors problemos 
sprendimo, visų pirma yra na
grinėjamos 
priežastys, kaip tai daroma 
medicinoje, jieškant nuo ligų 
apsisaugojimo ar gydymo prie
monių, politikoje ir net finan
sų pasaulyje, stengiantis už
bėgti infliacijai ar panašaus 
pobūdžio krizei už akių. Todėl 
lietuviškos spaudos ir knygos 
krizei plečiantis, reikia susi
rūpinti jos priežastimis.

Štai vartau viename mūsų 
laikraštyje pardavimui siūlo
mų knygų sąrašą. Turiu jauno 
prieauglio jau suaugusią kar
tą ir savo šeimoje. Nusivylusi, 
padedu čekių knygutę ... Iš 68 
leidinių (koks impozantiškas 
skaičius!) teradau vieną vie
nintelį grožinės literatūros 
veikalą. Visos kitos knygos 
buvo istorinio, filosofinio, 
religinio ar mokslinio turinio, 
šalia jų kelios Lietuvos isto
rijos versijos ir aibė atsimi
nimų .. . Žodžiu, pasiskaity
mui polisio metu visiškai nie
ko. Dar ir dabar skelbiamos 
naujos monografijos ir nauji 
atsiminimų tomai apie mūsų 
karių apginklavimą nepriklau
somybės kovų metu ir t.t. Bet 
ką pasiūlyti jaunam žmogui, 
kad jis pamiltų savo tėvų kal
bą, skaitydamas pailsėtų, su
sidomėtų, leistų savo vaizduo
tei paskrajoti, savo jausmams 
pabusti?

Vartau kelis laikraščius. 
Pirmame puslapyje vyrauja 
“LKB kronika”. Toliau — iš
kilmingi vedamieji pagal lai
ko dvasią, minėjimai, sukak
tys. Trys pilni puslapiai iš
marginti vienam ar kitam fon
dui aukojusių sąrašais .. . Vėl 
kitas puslapis su užuojauto
mis, o atkarpoje arba vėl ko
kia nors mokslinė studija apie 
seniai žinomus dalykus, ar
ba. .. atsiminimai. Diskusi
jų aktualiais klausimais retai 
tegalima užtikti, nebent jie ir 
vėl liestų pačios vyriausios 
kartos nesugyvenimą arba 
veiklos kritiką.

O gyvenimas plaukia šalia, 
lyg mūsų spauda mus būtų izo
liavusi ir nukėlusi į kurią 
nors planetą, kurioje nėra nei 
politinių krizių, nei gyvena
mojo krašto problemų, nėra 
nei naujai atsiradusių ligų, 
nei narkotikų pavojaus. Ar ne 
todėl vyresnės kartos autori
tetas yra žlugęs jaunimo aky
se? Gyvendami kažkokios hi- 
pokritiškos utopijos pasau
lyje, vyresnieji čia augančiai,, 
bręstančiai ir mokslus einan
čiai kartai atrodo atsilikę, 
nieko nežinantys. Tuo tarpu 

jau ir pradžios mokyklose vai
kai supažindinami su seksua
linėmis problemomis, narkoti
kų žalingumu ir AIDS pavoju
mi. Ar kuris mūsų laikraštis 
drįsta pažvelgti gyvenimui į 
akis?

Pavartykime dar toliau, sek
dami iliustracijas. Nuotrau
kose vis matome senus, pažįs
tamus ir garsius veidus. Kar
tais šalia jų pasirodo ir jau
nesni veidai, kurie nuotrau
koje žymimi “kun. ... su mo
kiniais”, “pirm. ... su studen
tais”, “raš. ... su skautais”, 
“seselė N. su mokinėmis” ... 
Jaunimas ir čia ignoruojamas.

“Europos lietuvis”, savo ke
turiuose puslapiuose sutalpi
nantis visas aktualijas, mus 
liečiančias politines naujie
nas, skaitytojų nuomones, dar 
randa vietos sąmojingiems 
anekdotams ir originaliems 
faktams surašyti (“Savaitga
lio pabiros”, “Ar žinot, kad 
...?”). Buvo laikas, kai reikė
davo keleto valandų perskai
tyti gaunamai lietuviškai spau
dai. Dabar pakanka keleto mi
nučių. Ir nėra įdomu skaityti, 
kas ... “padarė masterį”, “tu
rėjo ofisą”, surengė “ponėkų 
balių”, buvo “progai pritaiky
tas pamokslas ar paskaita”, 
“skani kavutė”, “puikios vai
šės”, “pagrindinis kalbėtojas?,. 
Po tp saka “įdomūs ir išsamūs 
komentarai” ... Net ir suvažia
vimų ar simpoziumų reporta
žai neperduoda nei idėjų, nei 
nuotaikos, bet daugiausia pro- 
tokoliškai surašo pavardes ii 
temų pavadinimus, pradedant 
kalbėtojo, baigiant tortų kepė
jų pavardėmis. Kelionių apra
šymai, kartais galintys sudo
minti skaitytoją, skaudina akis 
skaitant: “turas, kuris į bilie
tą nemokamai įeina”... Ar 
“turas” vaikšto ir gali įeiti į 
bilietą? Ar bilietas yra patal
pa su durimis ir langais? Vie
toje žodžio “bendrovė” jau var
tojamas “kompanija”, turistus 
lėktuvas “nuveža”... Kai aš 
mokiausi, lėktuvas nieko neve
žiojo, o kompanija reiškė sve
čius ... Keliautojas kartais 
“turi poilsį” viešbutyje, ku
ris “komunikacijos atžvilgiu 
(gal susisiekimo?) yra puikioje 
vietoje”. Bet juk telefonai da
bar jau randami ir dykumo
se ...

Ir štai, vietoje malonumo 
atsiranda nuovargis, vietoje 
žinių — atsiminimai, nekrolo
gai, minėjimai, sukaktys. At
rodo, jau neliko nė vieno žmo
gaus, kuris būtų vertas pami
nėti ryšium su atliktu ar nu
veiktu darbu. O mūsų jauni
mas baigia mokslus, užima 
rimtas tarnybas, ir jų dalis 
stengiasi bent simboliškai pa
laikyti ryšius su savo visuo
mene. Spauda, knyga yra ge
riausias ir stipriausias ryšys, 
nereikalaujantis specialios 
vietos ar laiko, nes skaitymas 
yra kaip asmeniško draugo pa

sirinkimas savo poilsio valan
domis.

Kodėl žmogus skaito? Visų 
pirma iš periodinio leidinio 
jis tikisi naujienų ir aktuali
jų. Iš mokslinio veikalo, jei 
jam toji sritis yra įdomi, tiki
si praktiško žinojimo ir infor
macijos. Iš grožinės literatū
ros jis semiasi poilsį, vidinį 
džiaugsmą, estetinį pasigėrė
jimą. Ar mes tuo pasirūpina
me, ar vien savo atsiminimų 
raštuose gėrimės atliktais ir 
neatliktais darbais, kurių vai
sių nematome, nes daromės 
silpni laisvėje, nepajėgdami 
pamatyti dabarties, pagalvoti 
apie jaunesnės kartos porei
kius ir interesus, jų proble
mas ir rūpesčius. Pamiršome, 
kad žmogui reikalinga šypse
na (ne visada vien ironija), 
juokas, nuotykiai ir romanti
ka. Pasenome dvasia ir bijome 
jos atsijauninimo, tardami, 
kad tai “nelietuviška”, kaip 
yra “nelietuviška” rašyti apie 
ką nors kita, negu baudžiavą, 
kaimą, priespaudą, skurdą. 
Išsižadėjome kunigaikščių, 
nužeminome bajorus, skriaus- 
dami ir taip jau nedidelę mū
sų tautą.

Kad nesunyktume savo dva
sia yra būtina pažadinti mūsų 
spaudą, ją pajudinant pavasa
rišku, jaunatvišku vėjeliu, 
atidarant langus į pasaulį ir 
įsileidžiant dabarties proble
mas, kurios įtakoja ir supa mū
sų jaunesnes kartas. Norintie
ji tarpusavyje peštis, tedaro 
tai privačiai, nepiktnaudžiau
dami spaudos puslapiais. Su
grąžinkime jaunimą į lietuviš
ką šeimą kaip pilnateisį pilie
tį, jam suteikdami ir vietą, 
ir dėmesį. Teiraukimės jam 
įdomių temų, padėkime kovoti 
su gyvenimo blogybėmis, neuž
merkę akių. Duokime jam svei
kas, lietuviškas pramogas, kur
dami lietuvišką šokių muziką, 
tinkančią šios dienos nuotai
koms, kad jis nebėgtų iš mūsų 
renginių ir mūsų salėse rastų 
savo skoniui ir jaunatviškai 
dvasiai tinkamą aplinką. Tik 
tokiu būdu jaunimas liks su 
mumis, neatstumtas, neišskir
tas ir nepasmerktas savo pri
vataus gyvenimo šaknis leisti 
svetimose dirvose.

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

a Gerry Lougheed 
8 Funerol Home
8 252 Regent Street South 
p Sudbury, Ontario P3C 4C8 
g Telefonas: (705) 673-9595

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

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

St. Petersburg, FL 33733, USA.
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“The Chosen People” ir kiti klausimai
Aktualios svarstybos kultūrinėje popietėje Toronte

J. VARČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Žydai ypač nukentėdavo 
įvairių karų laikais, kai pa
rodydavo daugiau lojalumo 
krašto priešams. Tokiais atve
jais tarp žydų ir to krašto 
žmonių santykai tapdavo kerš
tingi ir prieš žydus buvo vyk
domi pogromai. Tokie pergyve
nimai žydų sąmonėje išugdė 
keršto jausmus kitoms tau
toms, ir tai sustiprino jų asi
miliacijos atsparumą. Taigi 
išrinktosios tautos sąmonė 
išeivijos šimtmečių eigoje 
įgavo naują persekiojamos 
tautos sąmonę, kuri šiais lai
kais atsispindi žydų charak
teryje. Šie du elementai, bū
tent išrinktosios ir persekio
jamosios tautos sąmonė yra 
pagrindinis žydų likimo rak
tas.

Šios kygos autorius buvo su
rinkęs nepaprastai daug me
džiagos savo temos gvildeni
mui. Jo tyrimai apima Egiptą, 
Šventąją Žemę, Ispaniją, Uk
rainą, Lenkiją, Lietuvą. Sky
rius apie Lietuvą vos 40 pus
lapių. Autorius, pažindamas 
lietuvių šaltinius, galėjo 
žymiai išsamiau paliesti Lie
tuvos žydus ir jų santykius su 
lietuviais.

Knygoje mažai rašoma apie 
Anglijos ir Prancūzijos žy
dus ir beveik neužsimenama 
apie Vokietijos žydus. Visi 
žinome, kad žydų persekioji
mas prasidėjo Vokietijoje 
prieš II D. karą, Hitleriui 
paskelbus rasines teorijas.

Prof. R. Vaštokas padarė 
keletą pastabų apie kai ku
riuos mokslinio tyrinėjimo 
netikslumus, tačiau pripaži
no, kad knygos “The Chosen 
People” plati apimtis ir pa
darytos išvados yra pateisi
namos pateiktų duomenų. Be 
to, pasirinktas studijos būdas, 
būtent tautinio charakterio 
nagrinėjimas, neleidžia dary
ti istorinio palyginimo su 
kitais atvejais bei tautinio 
charakterio pasikeitimu ke
lių tūkstančių metų eigoje!

Pagrindinis šios knygos svar
bumas mums yra tas, kad tai 
pirmas tokio masto bandymas 
pažvelgti į labai opią žydų- 
nežydų santykių problemą pa
sauliniu mastu ir kartu pa
teikti pagrindinius duomenis 
apie lietuvių ir žydų bendra
vimą įvairiais laikotarpiais. 
Taigi gauname ne tik bendrą 
problemos supratimą, 
kartu įvykių apžvalgą 
noje, Lenkijoje, ypač 
voje, sovietų ir nacių 
cijos metais.

Reikia tikėtis, kad dr. D. Ra
lio pradinis darbas paskatins 
kitus lietuvius bei kitataučius 
mokslininkus plačiau nagrinė
ti šią temą.

Prof. R. Vaštokas pareiškė, 
kad mums reikia daugiau to
kių knygų bei studijų ne savo 
praeičiai prisiminti, bet svar
biausia pataisyti klaidas, ku
rios veržiasi į pasaulio mokslo 
veikalus iš sovietinių suklas
totų šaltinių. Reikia rinkti 
ne tik raštišką medžiagą, bet 
ir telkti gyvo žodžio archyvus, 
rekorduoti atsiminimus žmo
nių, kurie tuos įvykius savo 
akimis matė, patys persekioji
mus išgyveno, buvo tų nelai
mingų įvykių dalyviai. Svarbu 
ne tik žydų-nežydų santykius 
apimti, bet ir visą tą laiko 
tarpą nuo Lietuvos nepriklau
somybės praradimo iki įsikū
rimo išeivijoje. Šiuo atveju 
mums pavyzdžių duoda žydai, 
kurie savo darbštumu kasmet 
paskelbia apie tūkstantį 
straipsnių bei studijų apie 
žydų naikinimo periodą Euro
poje. Per paskutinius 40 me
tų žydai pagamino per 200 fil
mų televizijai ir kino teatrams, 
kuriuose rodo tikras ir sugal
votas žydų skriaudas, siekda
mi nuteikti viešą opiniją savo 
naudai.

bet ir
Ukrai-
Lietu- 

okupa-

Žinoma, mūsų išeivijos pajė
gos yra nepalyginamai silpnes
nės negu žydų. Mes nesame to
kie turtingi, gausūs ir įtakin
gi valdžioje, tačiau ir mažas 
kupstas gali vežimą parversti. 
Tad nepasiduokime pesimiz
mui, nesibaiminkime tų, kurie, 
baimės apimti, nieko neveikia 
ir kitus gąsdina. Rinkime me
džiagą, ją klasifikuokime, re
daguokime ir leiskime knygas, 
kurios gins mūsų tautos gar
bę ir neleis mūsų niekinti.

Iš dr. D. Ralio knygos išplau
kia dar viena labai svarbi iš
vada: mūsų santykiai su žydais 
per septynis šimtus metų buvo 
geri, ir abi tautos kentėjo tą 
patį vargą bei priespaudą. Na
cių ir sovietų okupacijos 
abiem tautom atnešė baisią 
tragediją. Svarbu žiūrėti į 
mūsų santykius su žydais iš 
pozityvaus taško, nes ir dabar 
sovietų komunistinė priespau
da jungia abiejų tautų inte
resus.

Deschenes komisijos 
rekomendacijos

KLB krašto valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičius supažindi
no su Deschenes komisijos re
komendacijomis, kurias Kana
dos teisingumo ministeris R. 
Hnatyshyn paskelbė 1987. III. 
12 parlamente. Minėta komisi
ja konstatavo, kad S. Wiesen- 
thalio įgaliotinio Sol Litma- 
no tvirtinimas apie dr. J. Men- 
gele atvykimą į Kanadą yra ne
pagrįstas ir jo tvirtinimas, 
kad Kanadoje slapstosi 6000 
nacių karo nusikaltėlių per
dėtas mažiausiai 400%.

par- 
karo 
turi

Komisija iš gautų įtariamų 
nacių nusikaltėlių 880 asme
nų pavardžių nustatė, kad 600 
negyvena Kanadoje, nes dalis 
jų mirė, kiti išvyko arba visiš
kai nežinomi. Kaltinimas uk
rainiečių “Galicijos” divizi
jos daliniams buvo atmestas. 
Komisija rado tik 29 asmenis, 
kuriems yra pagrindo kelti by
las, o likusieji turi būti dar 
apklausinėjami.

Komisija rekomendavo vy
riausybei tris galimybes: 1, 
Kanados teismo pripažintus 
karo nusikaltėlius tremti į ki
tą kraštą; 2. Pakeisti krimina
linio kodekso įstatymą, kad 
karo nusikaltėliai būtų teisia
mi Kanadoje; 3. Atimti piliety
bę ir ištremti iš Kanados, pa
našiai kaip daroma JAV-se.

Deschenes komisija reko
mendavo, kad teismo sprendi
mas atimti pilietybę ir depor
tuoti nusikaltėlį negali būti 
apeliuojamas į aukštesnį teis
mą. Tuo atveju nuteistasis bū
tų sunkesnėje teisinėje padė
tyje negu JAV-se. Deschenes 
nesiūlė steigti amerikietiš
kos OSI įstaigos, bet rekomen
davo šiuos reikalus tvarkyti 
teisingumo ministerijai.

Teisingumo ministeris 
lamente pareiškė, kad 
nusikaltėlių problema 
būti sprendžiama Kanadoje 
pagal jos įstatymus ir įrody
mų reikalavimus. Nupilieti- 
nimo ir trėmimo pasiūlymai 
buvo atmesti.

Kanados vyriausybė nu
sprendė pakeisti krimina
linius įstatymus, kad Kana
dos teismai galėtų teisti visus 
karo nusikaltėlius, nežiūrint 
iš kur jie atvyko ir kur tas 
nusikaltimas įvyko. Teisingu
mo ministeris aiškiai pasisa
kė ir dėl sovietų įrodomosios 
medžiagos, kuri bus kritiškai 
vertinama pagal Kanados įsta
tymų reikalavimus.

Baltiečiai, ukrainiečiai ir 
kitų Rytų Europos pavergtų 
kraštų imigrantai Kanadoje 
yra patenkinti tokiu Kanados 
vyriausybės sprendimu, kuris 
dar nepatvirtintas parlamen
to. Šis klausimas dar nėra ga
lutinai išspręstas. Yra pakan
kamai įtakingų žmonių grupių 
Kanadoje, kurie šiuo metu da
ro didelį spaudimą, kad Kana
dos vyriausybė įsteigtų ame
rikietišką OSI ir priimtų De
schenes rekomendacijas atim
ti pilietybę bei ištremti teis
mo pripažintą nusikaltėlį.

KLB krašto valdybos sudary
ta gynybos komisija, bendra
darbiaudama su kitų etninių 
grupių komisijomis, yra pasi
ruošusi ginti lietuvių tautos 
garbės reikalus. Šią.veiklą turi 
paremti bendruomenės nariai 
ne tik moraliai, bet ir pinigi
nėmis aukomis, nes gynyba rei
kalauja didelės finansinės pa
ramos.
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® PAVERGTOJE TEVYM
@ LIETUVIAI PASAULYJE

PAVASARIO POTVYNIAI
Šiemet Lietuvoje gerokai vė

lavo pavasaris. Pirmasis jo mė- 
nesis kovas buvo šaltas, prime
nantis žiemą. Temperatūra nu
krisdavo iki -14° Celsijaus. Kovo 
20 d. didesnėje Lietuvos dalyje 
sniego danga siekė 11-30 cm, o ry
tiniame pakraštyje — 30-40 cm. 
Prasidėjęs atšilimas atnešė ne
mažus potvynius kovo pabaigoje 
ir balandžio pradžioje. Prienų 
rajone išsiliejusi Verknės upė 
apsupo buvusiame Grikapėdžio 
kaimo vandens malūne gyvenan
čias dvi moteris — R. Stelmo- 
kienę ir A. Garkauskienę. Val
timi jas bandė pasiekti mili
cijos inspektorius Viktoras Pu- 
gačiauskas su Jiezno kolchozo 
draugovininkais V. Kutka ir A. 
Šidlausku. Išsiliejusią Verknę 
supo rūkas ir vakaro sutemos. 
Kunkuliuojanti srovė apvertė 
valtį, ir jie visi atsidūrė van
denyje. Išgelbėti pavyko tik V. 
Kutką ir A. Šidlauską. V. Puga- 
čiausko pajieškos buvo nesėk
mingos. Ilgiausiai ledas buvo 
sukaustęs Nemuną, kuris iš jo 
gniaužtų išsivadavo tik balan
džio 4 d. Tada buvo pats potvy
nio įkarštis Šilutės rajone. Van
dens lygis virš plento netoli Rus
nės buvo pakilęs vieną metrą ir 
40 centimetrų. Virš Nemuno 
skraidė lėktuvai ir malūnspar
niai. Jo žemupyje veikė keturi 
vandens lygio matavimo postai 
prie Lazdėnų, Šilininkų, Rus
nės ir Ostadvario. Didelės ledų 
sangrūdos buvo susidariusios 
netoli Birštono. Ten Nemuno 
vanduo, pakilęs beveik penkis 
metrus, apsėmė kai kurias so
dybas ties Prienais.

PSICHOLGO PATARIMAI
Gediminas Pilaitis “Tiesos” 

kovo 21 d. laidoje skaitytojus in
formuoja apie naują paslaugą, 
kurios susilaukė Klaipėdos gy
ventojai. Paskambinę tel. 57- 
265, jie galės gauti kvalifikuoto 
gydytojo psichologo patarimus. 
Su nauja paslauga skaitytojus 
supažindina Klaipėdos psicho
neurologinio dispanserio vy
riausiasis gydytojas A. Narin- 
kevičius: “Konfliktai darbe, šei
moje dažnai sukelia emocinius 
ir psichologinius sunkumus, ku
riems ne visada sugebame atsi
spirti. Prie telefono budintis 
psichologas padės išnagrinėti 
susiklosčiusią situaciją, patars, 
kaip įveikti nuovargį, atgauti 
pasitikėjimą savo jėgomis. Dis
panserio poliklinikoje du kar
tus per savaitę priimsime žmo
nes, norinčius asmeniškai susi
tikti su psichologu. Jeigu mūsų 
pagalbos neužteks, nurodysime 
gydymo įstaigas, kuriose klien
tai galėtų gauti išsamesnę medi
cininę informaciją”.

KLAIPĖDOS PILIS
Duomenų apie Klaipėdos pi

lį ir jos liekanas pateikia “Tie
sos” korespondentas Gediminas 
Pilaitis balandžio 1 d. laidoje. 
Medinę pilį Danės žemupio sa
loje jau 1252 m. pasistatydino 
Livonijos ordinas. Vėliau ji bu
vo pakeista mūrine pilimi, kurią 
1298 m pasiėmė kryžiuočių ordi
nas. Kai XIV š. pabaigoje tvirto
vių sienas pradėjo sudrebinti 
artilerijos šūviai, kryžiuočiai 

“AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 98 ~7

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 France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair

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.

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

nutarė iš pagrindų atnaujinti 
Klaipėdos pilį. Atnaujinimo dar
bams vadovavo ordino pilių ar
chitektas Nikalojus Felenštei- 
nas, Marienburgo pilies statyto
jas. Perstatytą Klaipėdos pilį 
apjuosė storos gynybinės sienos, 
joms skirti penkiakampiai su
tvirtinimai, vadinami bastionais. 
Viduryje iškilo keturkampis 
bokštas. Po septynerių metų ka
ro (1757-63 m.) Klaipėdos pilis, 
netekusi strateginės reikšmės, 
pradėjo nykti — XVIII š. pabai
goje gyventojams buvo pardavi
nėjamos olandiškos pilies čer
pės ir plytos. Vėlesnių žinių pa
teikė Berlyno valstybinės vokie
čių bibliotekos kartografijos sky
riuje rasti XVII-XIX š. Klaipėdos 
miesto ir pilies planai. Pilavie- 
tės tyrimo darbai buvo pradėti 
1974 m. Pasak archeologo Vlado 
Žulkaus, pilies liekanas tada 
sudarė Danės prieplaukos pašo
nėje dunksantys du suirę, me
džiais ir krūmynais apžėlę py
limai. Nukasus storą žemių 
sluoksnį, šiaurinėje dalyje bu
vo aptikti buvusių statinių pa
matai.

PRAEITIS IR DABARTIS
Dienos švieson išniro Fried- 

richo bastiono liekanos, paly
ginti neblogai išsilaikiusios po
žeminės galerijos, kuriose anks
čiau buvo slėptuvės, parako san
dėliai. Kasinėdami didįjį pilies 
bokštą, archeologai pasiekė grun
tiniais vandenimis užlietą grin
dinį, pamatuose atsivėrusius se
novinių nišų bei laiptų fragmen
tus. Čia kadaise stovėjo švento
vė, kalkakmenio plokštėmis deng
ta krosnis, komendanto namas. 
Pilis tada jau buvo gavusi ryš
kius Renesanso laikų bruožus. 
Archeologai užkonservavo kai 
kurių statinių liekanas, paauk
štino nuo krūmynų apvalytą gy
nybinį pylimą. Atnaujintojai ža
da sutvarkyti praėjimą į pože
mines galerijas, atidengti seno
vinį grindinį. Paminklų konser
vavimo instituto Klaipėdos sky
riaus vadovas Vytautas Zubovas 
ragina nedelsiant sutvarkyti pi- 
liavietę, kurios liekanos daug 
pasakytų apie senąją Klaipėdos 
architektūrą, tvirtovės statinių 
raidą. Sutvarkius poternomis 
vadinamas požemines galerijas 
ir atstačius ididįjį bokštą, čia 
būtų galima sutelkti iškastus 
radinius, pilies planų ir brėži
nių kopijas, įdomiausią istori
nę medžiagą. Aikštelėse archi
tektai siūlo išdėstyti po visą 
Lietuvą išsibarsčiusius pabūk
lus ir įrengti artilerijos muzie
jų. Vytautas Zubovas betgi nusi
skundžia, kad tokiam projektui 
entuziazmo stokoja bandomoji 
laivų remonto įmonė, kurios te
ritorijoje dabar yra šis respub
likinės reikšmės istorijos pa
minklas. Vykdomasis Klaipėdos 
miesto komitetas jau 1974 m. įsi
pareigojo laivų remonto įmonę 
nugriauti piliavietę užstojančią 
lentpjūvę, panaikinti anksčiau 
pastatytas pašiūres, medžiagų 
aikšteles. Vytautas Zubovas pa
sakoja: “Nieko nepdaryta. Pilia- 
vetė užversta šiukšlėmis, o lai
kini sandėliai pavirto kapitali
niais. Įmonė ignoruoja miesto 
vykdomojo komiteto sprendi
mus . . . v k’.l

Ontario St. Catharines miesto burmistro įstaigoje Vasario 16 proga. Iš kairės: Kanados parlamento narys JOE 
REID, K. DERVAITIENĖ, burmistras JOSEPH McCOFFERY; antroje eilėje: J. DERVAITIS, miesto tarybos 
narys JOHN WASHUTA, V. ŽEMAITIENĖ, Ontario parlamento narys PETER PARTINGTON, Kanados parla
mento narys ALLAN PIETZ, kun. K. BUTKUS. OFM, ukrainiečių atstovas ir apylinkės pirm. A. ŠETIKAS

Lenkijos lietuviai
1987 m. kovo 7 d. suplaukė į Čen

stakavą minios mūsų tautiečių 
lietuvių atšvęsti jubiliejų 600 me
tų Lietuvos krikšto. Atvyko apie 
300 tautiečių iš visų Lenkijos kam
pelių - iš Punsko, Seinų, Bidgoščo, 
Vroclavo, Gdansko, Katovicų, Šte- 
tino ir kitų vietovių.

Jubiliejines iškilmes suorgani
zavo kan. Alfonsas Jurkevičius su 
Vroclavo kardinolu kun. Henriku 
Gulbinavičium. Deja, pastarasis 
negalėjo dalyvauti iškilmėse, ka
dangi buvo iškviestas tuo laiku į 
Vatikaną.

12 vai. 15 min. buvo atidengtas 
stebuklingas paveikslas Marijos 
Čenstakavos. Tuo būdu prasidėjo 
iškilmingos šv. Mišios, kurias at
našavo 5 kunigai lietuviai: kan. 
Alfonsas Jurkevičius iš Vroclavo, 
kun. Alfredas Rukšta iš Vroclavo, 
kun. I. Dzermeika iš Punsko ir kiti.

Kun. Alfredas Rukšta pasakė la
bai turiningą, jaudinantį pamoks
lą; vieniems priminė, kitiems iš
aiškino priežastis pavėluoto Lie
tuvos krikšto, palyginus su kito
mis krikščioniškomis tautomis. 
Taip pat pabrėžė, kad nors vėlai 
mūsų tauta priėmė krikštą, bet li
gi šiol yra ištikima krikščionybei 
ir Kristui. Ne vienam lietuviui nu
riedėjo per veidą susijaudinimo 
ašara.

Pabaigoje pamaldų lenkiškai žo
dį tarė ir pasveikino Čenstakavos 
vyskupas. Giedant “Marija, Mari
ja” buvo uždengtas stebuklinga
sis Marijos paveikslas.

Pamaldas užbaigė kan. A. Jurke
vičius, dėkodamas vienuoliams 
domininkonams už malonų pri
ėmimą iškilmių, o atvykusioms 
tautiečiams — už gausų dalyvavi
mą ir paskatino visus sugiedoti 
“Lietuva, Tėvyne mūsų” bei sekan
čią giesmę:

1. Motin, Motin mūsų, 
Savo vaikus gink, 
Neapleiski Motin mūsų 
Mūs maldas priimk.

Re f. O Marija Čenstakavos
Tave meldžiame 
Neapleiski Motin mūsų 
Neapleiski ne.

2. Melski Motin savo sūnų, 
už mūsų kaltes,
Tavo maldos šventos 
mus j dangų ves.

3. Mes suklupę prašom 
būki mūs krašte, 
Gražink mūsų tautai 
laisvę Lietuvai.

4. O kada mes mirsim, 
Tu mus neapleisk, 
duoki mums malonę 
j dangų nuvesk.

Re f. O Marija Aušros Vartų, 
Tave meldžiame, 
Neapleiski Motin mūsų 
Neapleiski ne.

Čenstakavos šventovėje pirmą 
kartą istorijoj skambėjo lietuviš
kos giesmės ir maldos net dvi va
landas. J. Z.

London, Ontario
VISOS MŪSŲ ŠVENTĖS būna 

iškilmingos energingo klebono 
kun. I. Mikalausko, OFM, ir jam 
talkinančių parapijiečių dėka. 
Velykų šventės nebuvo išimtis. 
Didingai skambėjo R. Vilienės 
vadovaujamas “Pašvaistės” Ale
liuja, “Kristus jau kėlės” ir kitos 
velykinės giesmės. Klebonas au
kojo šv. Mišias ir pasakė pras
mingą pamokslą. Jo pagrindinė 
mintis. “Kristus jau prisikėlė. 
Tikėkime, kad ir mūsų brangi tė
vyne Lietuva prisikels”. Jis pa
sveikino visus parapijiečius šven
čių proga, padėkojo muz. Ritai 
Vilienei ir visam “Pašvaistės” 
chorui už darnų giedojimą per 
Velykas ir per priešvelykines 
pamaldas. Dėkojo ir Grigeliu bei 
Judickų šeimoms už gražias ir 
gausias gėles. Pamaldų dalyviai 
išsiskirstė patenkinti savo para
pija ir šventiškai nusiteikę. D. E.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu "Union Gas" (Jų
atstovas) es

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

i . Devintas daugiakultūris 1 
dramos festivalis 
Hamiltone!

“Aukuras” maloniai kviečia visus - jaunus ir senus 
atsilankyti į Antano Gustaičio 

linskmą kaimo komediją

“SEKMINIŲ VAINIKAS”.
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė.

Spektaklis (vyks gegužės 24, sekmadienį, 
4 v.p.p., Westdale auditorijoje, 700 Main st. w. 
Bilietų kaina - 5 dol. Festivalį rengia

51 Hamiltono daugiakultūrė dramos sąjunga n.

Hamilton, Ontario
VISUOTINIS GIEDRAIČIO KLU

BO narių susirinkimas - gegužės 
24, sekmadienį, 14 v., savoje sody
boje už Kaledonijos. Bus aptaria
mi įvairūs klubo einamieji reika
lai. Po susirinkimo bus linksmoji 
dalis, šaudymai ir kt. Valdyba

St. Catharines, Ont.
A. a. KOSTO JONUŠO laidotu

vių aprašymas “TŽ” 1987 m. 15 nr. 
papildytinas sekančiais faktais.

Velionis gimė 1902 m. lapkričio 
2 d., Lietuvoje, mirė 1987 m. kovo 
17 d. St. Cathačlhes. Atvykęs Ka- 
Hadon, apsigyveno St. Catharines, 
Ont., mieste. Buvo narys organiza
cijų: Kanados Lietuvių Bendruo
menės, Lietuvių veteranų sąjungos 
Ramovė St. Catharines skyriaus, 
Susivienijimo lietuvių Amerikoje, 
Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje 
vietinės Povilo Lukšio kuopos. 
Dažnai buvo renkamas į ramovė- 
nų valdybą, pastaruoju metu buvo 
jų iždininku. SLA organizacijoje 
išbuvo 31 metus, valdyboje ėjo įvai
rias pareigas —pirmininko, iždi
ninko, sekretoriaus. Šaulių kuopo
je visuomet buvo renkamas į val
dybą.

Atsisveikinimo kalbas laidotu
vėse pasakė KLB St. Catharines 
apylinkės pirm. A. Šetikas, ramo- 
vėnų vardu —J. Vyšniauskas, SLA 
— P. Polgrimas. Laidotuvėse da
lyvavo daug tautiečių.

P. Polgrimas,
SLA narys

Advokatas
A U D FlIUS A. STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

20 Hughson St. South, Suite 1003 TQiQfnnoc 
(Union Gas Building) eieronas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (41 6) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose naniuose-

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

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................ 5% nekiln. turto pask................. 9%
santaupas....................  5.25% asmenines paskolas ... 11.25%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas .............. 5% čekj patarnavimas,
term, indėlius 1 m.........  7.25%
term, indėlius 3 m......... 8.50% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo.............6% drauda Pa9at santaupų
90 dienų indėlius...............6% dydlikl $2000-
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m............7.25% paskolų drauda iki $25.000.

Calgary, Alberta
PRIEŠ VELYKŲ ŠVENTES stai

ga mirė 1987 m. balandžio 14 d. 
Kazys Yauga 77 metų amžiaus. Pa
laidotas St. Mary’s kapinėse. Į 
Kanadą atvyko iš Belgijos 1949 m. 
pas brolį. Dirbo prie namų staty
bos. Buvo kilęs iš Papilės mieste
lio. Nuoširdi užuojauta giminėms, 
netekus dėdės. K.

Vancouver, B.C.
MALONI POPIETĖ. Š. m. balan

džio 5, sekmadienį, Leonardos ir 
Jono Macijauskų namuose susi
rinko didelis būrys Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo “Bebras” 
narių ir svečių. Atsilankė net vieš
nių iš Lietuvos - Zitos Tumaitie- 
nės sesuo Lima Simotienė iš Pa
langos ir Henriko Tumaičio se
suo Sofija Lakeckienė iš Kauno. 
Klubo pirm. Vincas Skabeikis 
pasveikino visus susirinkusius ir 
pranešė, kad bus rodomi 3 filmai: 
vienas iš lašišos (salmon) gyve
nimo laikotarpio, kitas — apie mū
sų tautodailės menininkų Antano 
ii- Anastazijos Tamošaičių darbus 
"Gintaro dvasia” (Spirit of Amber) 
ir trečias — apie žuvavimą. Filmai 
buvo įdomūs ir su paaiškinimais 
anglų kalba. Paaiškinimus papil
dė V. Skabeikis lietuvių kalba. Po 
filmų buvo išgerta kavutė su šeimi
ninkių paruoštais užkandžiais ir 
saldumynais, pasišnekučiuota ir 
pasidalinta įspūdžiais iš matytų 
filmų. Maloni popietė buvo baigta 
Tautos himnu. Kor.

JA Valstybės
Vytautas Skuodis pranešė 

BALFui, kad į JAV atvyks tik 
1987 m. vasarą, nes nori dalyvau
ti Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjime Vilniuje birže
lio 28 d. Sovietų Sąjungos leidi
mas emigruoti į JAV yra duotas 
jam, žmonai Irenai ir dukrai Dai
vai. Vyt. Skuodis kreipėsi į aukš
čiausiąjį Sovietų Sąjungos teis
mą, prašydamas paleisti Gintau
tą Iešmantą ir Povilą Pečeliū
ną, kurie buvo nuteisti su juo. 
Savo pareiškime V. Skuodis pa
brėžia, kad jam grąžinta lais
vė, o G. Iešmantas ir P. Pečeliū
nas, nuteisti kartu su juo, te
bevargsta darbo stovyklose.

Už nuopelnus Katalikų Bend
rijai ir lietuvių tautai popiežius 
Jonas-Paulius II š. m. kovo 23 d. 
kun. dr. Juozui Prunskiui sutei
kė garbės prelato titulą. Prel. 
dr. J. Prunskis yra gimęs 1909 
m. gruodžio 22 d. Žvilbučiuose 
prie Daugailių, anuometinėje 
Utenos srityje, kunigu įšventin
tas Kaune 1932 m. Gilius savo 
darbo pėdsakus yra palikęs lie
tuvių spaudoje, dirbdamas “Mū
sų laikraščio”, “XX amžiaus”, 
“Draugo!’ redakcijose. Parašė 
ir išspausdino apie 10.000 straips
nių, paruošė spaudai eilę kny
gų, finansavo konkursus ir lei
dinius.

Hartfordo lietuvių tautinių 
šokių grupė “Berželis” vadovau
jama Dalios Dzikienės penkioli
kos metų veiklos sukaktį pami
nėjo vasario 21 d. specialiu kon
certu New Britaine, Conn., Šv. 
Andriaus parapijos salėje. Di
deliame ekrane buvo rodomos 
įdomios skaidrės, atspindin
čios margaspalvę “Berželio” 
veiklą. D. Dzikienės vadovau
jamas “Berželis” turėjo 166-šis 
pasirodymus, išmoko septynias 
dešimtis šokių, savo eilėmis 
praleido apie 120 šokėjų. Su
kaktuviniame koncerte buvo at
likta 12 tautinių šokių.

Lietuvių kilmės vaikų stovyk
la “Lithuanian Heritage Camp” 
lietuviškai nekalbantiems vai
kams rengiama “Dainavos” sto
vyklavietėje š. m. birželio 21 — 
liepos 5 d.d. Vaikams, kurie per
nai dalyvavo tokioje stovykloje, 
bus atsiųsta platesnė informa
cija ir registracijos blankai. 
Naujus stovyklautojus registruo
ja ir jiems informacijas teikia 
Jadvyga Damušienė, 13255 Oak 
Ridge Line, Lockport, IL 60441, 
USA. Tel. (312) 460-8001. Visa 
stovyklaujantiem vaikam skirta 
programa bus atliekama angliš
kai, išskyrus lietuviškas dai
nas, bet ji bus įjungta į kultū
rinio lietuvių tautos pažinimo 
rėmus.

Lietuvių fronto bičiulių sam
būris Niujorke a.a. prof. dr. 
Antaną Maceiną prisimins ir 
pagerbs specialiose svarsty- 
bose, įvyksiančiose birželio 7 d. 
Bruklyne, Lietuvių kultūros ži
dinio salėje. Svarstyboms ruo
šiama įdomi programa.

Australija
Australijos baltiečių taryba 

rotaciniu būdu kas dveji metai 
pakeičia savo vadovus. Š. m. ko
vo 6 d. posėdyje vadovavimą 
1987-88 m. laikotarpiui perėmė 
lietuviai. Naująją valdybą su
darė: pirm. dr. Algis Kabaila, jo 
pavaduotoja — lietuviams atsto
vaujanti Laurie Cox, vicepirmi
ninkai — latvis Janis Ritenis ir 
estas Jaak Pėdo, sekr. Vytautas 
Patašius, protokolų sekr. estė 
Marit Oser, ižd. latvis Aris Ber- 
zinš, nariai — latvis Mikelis 
Strikis ir estas Olavas Philak. 
Valdybos posėdžiuose taipgi da
lyvaus du kviečiami bendradar
biai: Kastytis Stašionis ir estas 
R. Kalamas.

Melburno lietuvių katalikių 
moterų draugijos metinis narių 
posėdis buvo sušauktas Lietu
vių namuose, kur jos turi savo 
svetainę. Veiklos pranešimą pa
darė pirm. H. Statkuvienė, šiltai 
prisimindama gražiai atšvęsta 
draugijos 35 metų veiklos sukak
tį. Šventėje dalyvavo narės su 
šeimomis ir svečiais, kitų lietu
viškų organizacijų atstovai. Iš 
Adelaidės programos atlikti bu
vo atvykusios dainininkės “Ne
muno dukros” su kitais talkinin
kais, atvežusiais nemažai hu
moro. Pirm. H. Statkuvienė ty
los minute paprašė pagerbti jau 
35 mirusias draugijos nares. Ei
lės retėja, bet jas užpildo jau
nesnės kartos atstovės. Susirin
kimo dalyvės naujai kadencijai 
paprašė pasilikti ligšiolinę val
dybą. Pakeisti teko tik pasitrau
kiančią parengimų vadovę I. Jo- 
kubauskienę, kurios vieton iš
rinkta A. Žemaitienė. Valdyboje 
liko: pirm. H. Statkuvienė, vice- 
pirm. E. Mackevičienė, sekr. V. 
Vaitiekūnienė, ižd. J. Petrai- 
tienė.

Britanija
XXXIX-sis metinis DBLS na

rių suvažiavimas ir Lietuvių na
mų bendrovės akcininkų susi
rinkimas įvyko balandžio 4-5 d.d. 
Londone, Lietuvių namuose. Su
važiavime dalyvavo 22 aštuonio
likos skyrių atstovai, keturi gar
bės nariai, trys tarybos nariai 
ir dvylika organizacijų atstovų. 
Suvažiavusiuosius sveikino Lie
tuvos atstovas V. Balickas, skau
tų vardu — Europos rajono va
das s. B. Vaitkevičius, įteikęs 
skautų ordiną su rėmėjo kaspi
nu dr. S. Kuzminskui. Raštu svei
kinimus atsiuntė VLIKo valdy
bos pirm. dr. K. Bobelis ir PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas, kai 
kurie kiti veikėjai. DBLS cent
ro valdybos pirm. J. Alkio prane
šimas buvo paskelbtas spaudoje, 
tad suvažiavime jis palietė tik 
pačius aktualiausius reikalus: 
lituanistikos katedrą Čikagoje, 
pastangas įsigyti Lietuvių na
mus Nottinghame, Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties minėjimą, 
jaunimo kongresą Australijoje, 
PLB seimą sekančiais metais To
ronte. Toliau kalbėjo DBLS ižd. 
B. Butrimas, tarybos pirm. K. Bi- 
vainis, Tautos fondo atstovas J. 
Vilčinskas ir Tautinės paramos 
fondo atstovas R. Šova. Jaunimo 
sąjungos pirm. G. Jakimavičius, 
kalbėdamas angliškai, nušvietė 
jaunimo atliekamus darbus, pa
siruošimą kongresui Australi
joje. Lietuvių namų bendrovės 
pirm. V. Dargis su jos reikalais 
supažindino susirinkusius akci
ninkus. Susirinkimo dalyviai at
metė projektą, kuris būtų padi
dinęs akcijų skaičių. Nutarta 
jieškoti kitų būdų kapitalui pa
didinti. Laikinai yra samdomas 
patarėjas įvesti naujai sistemai 
“Nidos” spaustuvėje. Po vaka
rienės suvažiavimo dalyviai iš
vyko nakvynei Lietuvių sodybon.

Posėdžiai buvo tęsiami balan
džio 5, sekmadienį, DBLS skyrių 
ir organizacijų atstovų praneši
mais. Tautos fondo atstovas J. 
Vilčinskas įteikė padėkos diplo
mus stambesniesiems aukoto
jams. V. Gasperienė kalbėjo 
apie naująjį jaunimo ansamb
lį, būsimą koncertą Notting
hame, lietuvių sąskrydį Wol- 
verhamptone. Lietuvių namų 
bendrovės pirm. V. Dargis pa
siūlė uždaryti “Nidos” fondą, 
nes buvo tikėtasi 12.000 svarų 
aukų, o gauta tik apie 3.000. Au
kotojai bus prašomi tuos pinigus 
palikti knygų leidybai. Norin
tieji juos galės atsiimti. Fon
dui uždaryti gautas suvažiavu
sių pritarimas. J. Alkis “Euro
pos lietuvio” antraštėn pasiūlė 
grąžinti iš jos išimtą Lietuvos 
žemėlapį su jai turinčiomis pri
klausyti žemėmis. Pasiūlymą at
metė realesnių pažiūrų atstovai: 
M. Bajorinas, J. Vilčinskas, K. 
Tamošiūnas ir Z. Juras. Antraš
tės vienjetėje paliekamas Gedi
mino pilies bokštas ir Vilniaus 
katedra su statulomis, pašalin
tomis sovietinių okupantų. DBLS 
centro valdybon išrinkti B. But
rimas ir S. Nenortas, tarybon — 
J. Levinskas ir R. Grupiljonaitė, 
Lietuvių namų bendrovės valdy
bon — S. Nenortas ir B. Butri
mas. Patvirtinti tie patys revizo
riai su tuo pačiu atlyginimu. Su
važiavimas baigtas Tautos himnu.

DBLS Boltono apylinkės me
tiniame narių susirinkime kovo 
14 d. nutarta skyriaus lėšomis 
paremti lietuvius skautus ir 
lietuvių jaunimo kongreso ruo
šą. Perrinkta ta pati skyriaus 
valdyba: pirm. — H. A. Vainei
kis, sekr. — S. Keturakienė ir 
ižd. — H. Silius. Revizijos ko
misijoje sutiko pasilikti O. Ei- 
dukienė ir M. Pauliukonienė.

Italija
A. a. kun. dr. Juozas Vaišnora, 

MIC, ištiktas paralyžiaus, mirė 
1987 m. kovo 18 d. vienoje Romos 
ligoninėje. Velionis, gimęs 1905 
m. sausio 16 d. Marijampolės sri
ties Puskelnių kaime, išaugo į pa
grindinius šios vienuolijos vei
kėjus, žymius spaudos ir rašto 
žmones. Palaikai buvo pašarvoti 
Tėvų marijonų koplyčioje, palai
doti kovo 20 d. Campo Verano ka
pinėse Tėvų marijonų koplyčio
je Romoje iš Šv. Juozapo švento
vės. Marijonų vienuolijos vy
riausiasis vadovas kun. Donal
das Petraitis gedulines Mišias 
koncelebravo su septyniolika ku
nigų, kurių eilėse buvo penki 
lietuviai — prel. Audrys Bačkis, 
prel. Algimantas Bartkus, prel. 
Ladas Tulaba, kun. prof. dr. An
tanas Liuima, SJ, ir prel. Kazi
mieras Dobrovolskis. Pamaldo
se velionį jautriais žodžiais pri
siminė vyriausiasis vienuolijos 
vadovas kun. D. Petraitis, MIC. 
Pranešimą apie šakotą a.a. kun. 
dr. J. Vaišnoros, MIC, veiklą ne 
tik religinėje, bet ir visuome
ninėje plotmėje paskelbė Vati
kano dienraštis “L’Osservato- 
re Romano”.



DISKUSINĖS MINTYS

Liksite be “terbos ir obuolių” t-
Atsiliepiant į mintis, išreikštas straipsnyje “Gyvenkime daugiau dabartimi”

“TŽ” 1987. III. 3 laidoje iš
spausdintas J. R. inicialais 
pasirašytas straipsnis “Gyven
kime daugiau realia dabarti
mi” sukėlė manyje susirūpini
mą. J. R. mąstymu, Lietuva 
sovietinėje sistemoje “visoke
riopai reiškiasi ekonominia
me, kultūriniame ir socialinia- 
me-politiniame gyvenime”. 
Čia jau iškyla J. R. siūloma 
pagrindinė mintis: priimkime 
Lietuvoje esamą padėtį, nes ji 
jau yra įteisinta. Per 43 metus 
nuo mūsą pasitraukimo iš Lie
tuvos okupacijoje išaugo be
veik dvi naujos kartos, kurios, 
J. R. supratimu, dėl “gardaus 
valgio šaukšto” yra jau prisi
taikiusios prie okupanto rei
kalavimų ir pasimokiusios iš 
praeities, kad mūsų pažadai 
jiems padėti išsilaisvinimo 
kovoje yra tušti. Ir čia J. R. 
teigia, kad “pavergtoms tau
toms prošvaisčių atgauti bu
vusį valstybinį statusą beveik 
nematyti”. '

Sunku suprasti J. R. galvose
ną: jis pats pripažįsta, kad 
garbinga Lietuvos istorija ir 
šventovės yra išniekintos, ket
virtis tautos ištremta ar išžu
dyta, žiauriai sulikviduoti par
tizanai išniekinant net jų la
vonus; jis siūlo “neskraidyti 
jau seniai prarastomis padan
gėmis”, nes “senovė jau gilioje 
praeityje ir nepriklausomybės 
kovų dalyviai.. . jau irgi iš
keliavo amžinybėn”. Gyvenki
me realia dabartimi. Nesisem- 
kim stiprybės iš praeities. De- 
rinkimės prie okupanto reika
lavimų.

Kažin ką pagalvos mūsų tau
tos kamienas, išgirdęs tokius 
J. R. samprotavimus? Tos be
veik dvi pokario kartos pasy
viai grumiasi su okupanto pri
mesta sovietine sistema, pa- 
keldamos didžias aukas ir {ra
šydamos mūsų tautos istorijon 
naujus netituluotus kunigaikš
čius ir pasyvios kovos karve
džius. Ar J. R. nėra girdėjęs 
kun. Svarinsko, kun. Tamkevi- 
čiaus, kun. Matulionio, kun. 
Jaugelio, Sadūnąįtė.?, Stanęly- 
tės, Navickaitės, Bieliaus
kienės, Lapieriio, Petkaus, Ga
jausko, Terlecko, Dambraus
ko, Žemaičio, Pečeliūno, Ieš
manto, Skuodžio, Statkevi- 
čiaus ir šimtus kitų čia neiš
vardintų pavardžių? Ar J. R. 
nėra matęs “LKB kronikos”, 
“Aušros”, “Tiesos kelio”, “Die
vo ir tėvynės” “Rūpintojėlio” 
ir kitų pogrindžio leidinių, 
pasiekiančių mus? Ar paga
liau J. R. nėra skaitęs Lietu
vos dabartinės studentijos, 
jauniausio mūsų tautos atžaly: 
no leidinio “Juventus acade- 
mica”, kuriame visos Lietuvos 
jaunimo vardu ragina: “Gy
venk, kovok, dirbk taip, tary
tum nuo tavęs vienintelio pri
klausytų tėvynės likimas!?” 
Tai va koks yra tautos kamie
no prisitaikymas prie esamų 
gyvenimo sąlygų ir okupanto 
reikalavimų.

Negaliu sutikti su dr. V. Var- 
džio Lietuvos gyventojų klasi
fikacija. Opozicionierius yra 
aktyviai besipriešinąs, mūsų 
atveju, okupanto mums pri
mestai sovietinei sistemai, 
kuri išreiškia okupanto pra
našumą (superiority). Disiden
tas — su ta sistema nesutin
kąs pasyvus opozicionierius. 
Visa lietuvių tauta, su labai 
maža išimtimi nuėjusių tar
nauti okupantui, yra disiden
tai ar opozicionieriai. Kito
kios lietuvių tautos nėra. Ji 
tautiškai yra vienalytė su di
džiu ir nuolatiniu pasiprieši
nimo balsu okupantui, kuris 
yra reiškiamas Lietuvos po
grindžio spaudoje. Brutalia 
jėga priverstas nusilenkti 
kiekvienas nenuilstamai ko
vos už savo žmogiškąsias tei
ses, papročius ir įsitikini
mus. Lietuvių tauta yra giliai 
tikinti į Dievą ir savo tikė
jimą be baimės viešai išpažįs
tanti. Per savo tikėjimą, savo 
papročius lietuvių tauta iš
reiškia ne vien tautos valią 
ir jos aspiracijas nepriklau
somam gyvenimui, bet taip pat 
kartu išreiškia ir tautos opo
ziciją sovietiniam okupantui. 
Šiluva, Aušros Vartai ir kitos 
šventovės savo didžiom proce
sijom tai paliudija. Jos kasmet 
didėja nauja priaugančia kar
ta, ta karta, kuri, J.R. sam
protavimu, jau turi būti prisi
taikiusi ateistiniam okupanto 
komunizmui arba, kaip ten va
dinama, valdiškajai bedievy
bei.

Lietuvoje nėra ir negali būti 
galvojančių, kad Lietuva be 
Sov. Sąjungos negalėtų išsilai
kyti. O kaip lietuviai gyveno 
prieš Sov. Sąjungos okupaci
ją? Laisvai ir nepriklausomai. 
Lietuvos gyvenimo lygį okupa
vę sovietai nusmukdė, nes oku
pantas buvo skaičiumi gausus 
barbaras su nepastebimu kul
tūriniu lygiu, ir jo gyvenimo 
lygis jokia skale dar nebuvo 
galimas pamatuoti.

Šias eilutes rašantysis tu
rėjo galimybę susipažinti su 
slaptu dokumentu, konsulta
cinės firmos paruoštu JAV vy
riausybei. Jame buvo įrodinė
jama, kad JAV privalo remti 
Sov. Sąjungą, nes jai subyrė
jus, didžios suirutės metu, 
gali įsiviešpatauti dar žiau
resnės diktatūros, nes Sov. 
Sąjungos respublikos nėra 
pribrendusios demokratinei 
santvarkai, išskyrus Baltijos 
respublikas — Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Taigi antroji dr. 
V. Vardžio lietuvių tautos 
klasifikacinė grupė neturi pa
grindo ne tik lietuvių tauto
je, bet ir už jos ribų.

Trečioji dr. V. Vardžio lie
tuvių tautos klasifikacija jau 
yra priimtinesnė. Lietuva tuo 
atveju turės atsikratyti sovie
tinio rusiškojo imperialisti
nio jungo. Tai okupacijai atsi
kratyti vadovaus ne kas kitas, 
bet ta lietuvių tautos karta, 
išaugusi ir subrendusi tada, 
kai ji, J.R. galvojimu, turėjo 
būti jau įaugusi į okupanto 
sistemą ir jokių “prošvaisčių 
atgauti buvusį valstybinį sta
tusą” jau nebeturėjo.

Susumavus dabartinę Lietu
vos gyventojų analizę, galima 
drąsiai pasakyti, kad lietuvių 
tauta visumoj yra gyvastinga 
ir gana stipriai reiškiasi “Pa
keliui į laisvę” judėjime. Tam 
judėjimui prislopinti okupan
tas stengiasi panaudoti išei
viją, kad galėtų lietuviams 
Lietuvoje pasakyti: “Išeivija 
yra jau su mumis. Ji jums ne
pritaria”.
J^ųj-ių sutikti s ų J. R-, kad 

išeivija yra suskilusi, bet tas 
skilimas yra kur kas gilesnis, 
negu viešumoje yra minima. 
Sunku tikėti, kad nesutarimai 
išsilygins, nebent Lietuvių 
Bendruomenė sugrįš prie Lie
tuvių Chartos įžangoje aptar
to jos tikslo, būtent išlaikyti 
tautinę kultūrą, nesistengiant 
užimti VLIKo funkcijas. VLI- 
Kas turi mūsų kovojančios tau
tos mandatą, ir išeivija priva
lo priimti tautos išsilaisvini
mo kovos direktyvas, išreikš
tas perjos įgaliotą VLIKą.

Lietuvių Bendruomenė yra 
VLIKo pagimdyta rūpintis iš
eivijos tautine kultūra ir ją 
puoselėti. Paskutiniame de
šimtmetyje Bendruomenė savo 
kursą pakeitė, prisiimdama, J. 
R. žodžiais tariant, “minkš
tųjų” klasifikaciją ir panau
dodama daugiau prisitaikymo 
metodus, kurie VLIKui yra ne
priimtini.

Valstybė yra pati aukščiau
sia tautos visuomeninio gyve
nimo politinė išraiška: tauta 
tvarkoma vienos valdžios, kuri 
reiškia tautos valią ir tarp
tautiniuose forumuose. Visos 
valdžios remiasi politinėm 
partijom, be kurių “demo
kratinis valdymosi procesas 
nėra įmanomas” (LE XXII, t. 
37 p.). Per politines partijas 
tauta tampa vienos valdžios 
valdoma. VLIKas yra Lietuvo

je buvusių politinių partijų 
junginys ir kaip toks jis iš
reiškia valstybinį Lietuvos 
tęstinumą. Vakarų demokrati
jose Lietuva tebėra laikoma 
suverenine valstybe, okupuo
ta Sov. Sąjungos. Ji tebeturi 
savo atstovybes, bet neturi 
savos valdžios — vyriausybės. 
Nors ir nepasiskelbęs egziline 
Lietuvos vyriausybe, VLIKas 
dalį tokių egzilinės vyriau
sybės funkcijų pasigėrėtinai 
atlieka. Mūsų visų pareiga yra 
jį remti ir sudrausminti tuos, 
kurie į jį kėsinasi. Jo sunai
kinimas būtų nutraukimas 
valstybinio Lietuvos tęstinu
mo.

Visai nepagrįstai J.R. kal
tina, kad “Lietuvių Bendruo
menė negali į savo organizaci
jos vadovybę įsileisti aukštais 
pareigūnais pasiskelbusių 
(bet neišrinktų) asmenų”. 
Keistas kaltinimas, nors VLI
Kas ir nepaminėtas vardu. 
VLIKas ar jo nariai visai ne
bando užimti jokios vietos L. 
Bendruomenėje, be to, VLIKo 
vadovybė yra renkama į VLI
Ką deleguotų partijų atstovų.

Visi lietuviai, čia ir tėvynė
je, labai norėtų matyti vieną, 
darnią, nesusiskaldžiusią Lie
tuvių Bendruomenę, besirūpi
nančią lietuviškumo ir lietu
vių tautinės kultūros išlaiky
mu išeivijoje. Tam tikrai nė 
vienas lietuvis nepasipriešins. 
Tas skilimas dar didės ir L. 
Bendruomenė silpnės, nes lie
tuviai nepritaria ir nepritars 
“minkštajai” Lietuvos laisvi
nimo linijai. Savanorių ir par
tizanų krauju rašytas testa
mentas įpareigoja kiekvieną 
taurų lietuvį kovoti dėl Lie
tuvos laisvės iki galutinės 
pergalės, bet ne bendrauti ir 
mainikauti su okupantu, J. R. 
žodžiais tariant: “truputį gau
ti, truputį duoti”.

Nebe po truputį, bet jau su 
kaupu atiduoda okupantui kai 
kurie mūsų kultūrininkai — 
premijų laureatai, kurie net 
“praeitį nutraukia ir nukabi
na senus varpus” (citata para
frazuota, A. Str.) arba išjuokia 
ir senoviškais vadina mūsų 
tautos dainius (jie mat kuni
gai): vysk. Baranauską ir Mai-' 
ronį, kad įtiktų vieno eilės, 
o kito satyros Vytauto Kazake
vičiaus cenzūrai ir jas jis Lie
tuvoje knygom išleistų. Už la
šą lešienės jie atiduoda Ka
zakevičiui savo orumą, kad 
KGB pulkininkas galėtų mūsų 
tautai pasakyti: “Jie jau su 
mumis. Su jais jau susidorota”.

Kitas Vytautas, buvęs “stri
bas” Petkevičius, žudė mūsų 
partizanus ir niekino jų lavo
nus, zujo po JAV jieškodamas 
naujų “laureatų”. Jį globojo 
ir po JAV vežiojo buvęs aukš
tas (ne pats pasiskelbęs, bet 
išrinktas) pareigūnas. Quo 
vadis exilium lituanum? Kur 
ta “minkštoji” Lietuvos lais
vinimo linija veda? Tai lini
jai pasidavę atsiskirs nuo mū
sų tautos kamieno, kuris želdo 
atžalas tautiniam ir valstybi
niam Lietuvos tęstinumui iš
laikyti. Sutinkantieji su J. R. 
samprotavimu viską atiduos 
“po truputį”, ko okupantas iki 
šiol dar nepajėgė iš jų išlupti, 
būtent jų orumą ir norą matyti 
Lietuvą laisvą bei nepriklau
somą. Tokioms pagundoms vi-, 
liojant, vertėtų prisiminti mū
sų senolių posakį: “Neik su vel
niu obuoliauti — liksi be ter
bos ir obuolių”. A. Str.

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos pirmininkė INGRIDA 
BUBLIENĖ ir krašto valdybos pirmininkas inž. ALGIMANTAS GEČYS 
Septintoje premijų šventėje Čikagoje 1987 m. balandžio 4 d. Pirmininkas 
dėkoja L Bublienei už surengtą šventę Nuotr. J. Tamulaičio

ALGIS DUDARAVIČIUŠ, gavęs 1986 metų kultūrininko-visuomenininko 
premiją iš KLB kultūros komisijos, uoliai darbuojasi Kanados Edmon- 
tone, ypač organizuodamas Lietuvių namų remonto darbus

Lietuvių jaunimo kongreso žinios
Išrinkti Toronto atstovai. Rin

kimuose, kurie įvyko balandžio 12 
d. Prisikėlimo parapijos ir Ana
pilio patalpose, išrinkti sekan
tys 10 atstovų: Bernadeta Abro
maitytė, Marytė Balaišytė, Indrė, 
Rimas ir Vytas Čuplinskai, Dai
na ir Ričardas Kalendros, Mirga 
Šaltmiraitė, Monika Spudaitė ir 
Loreta Stanulytė. Išrinktieji at
stovai turės įsijungti į kongreso 
ruošos darbus, kurių pirmiausias 
bus lėšų telkimas kelionei į Aust
raliją, antras — pasiruošimas at
stovauti Kanados lietuvių jauni
mui.

Prieškongresinę stovyklą Dai
navoje rengia JAV Lietuvių jau
nimo sąjungos valdyba visam jau
nimui, ypač atstovams, birželio 
7-14 d.d. Kviečiamas dalyvauti vi
sas jaunimas lg-30 m. amžiaus. 
Registruotis: JAV LJS Vasaros 
stovykla, P.O. Box 1071, New York, 
NY 10276, USA. '

Kelionės į Australiją. Šiuo me
tu siūlomos trys galimybės kelio
nei į jaunimo kongresą. 1. Organi
zuojama Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos skrenda per Ramųjį Van
denyną į Vakarus. Kelionė sutvar
koma individualiai ir grupėms, 
bet visi priskaitomi prie jauni-

mokesčius ir vizą -$2221 kan. {mo
kėjimas iki 1987 m. birželio.

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

Kongresui talkos komitetas Ka
nadoje planuoja per įvairius di
desnius parengimus Toronte ir 
apylinkėse rinkti aukas prie jau
nimo kongreso aukų stalų. Antra
sis toks stalas bus pastatytas Ana
pilyje per kapinių lankymo dieną 
(pirmasis stalas surinko $400 au
kų per “Rugiapjūtės” spektaklį 
Lietuvių namuose). Prisikėlimo 
parpijoje per Velykas jaunimo 
sekcijos suruoštų šokių pelnas 
skiriams jaunimo kongresui.

Buvusiųjų kongreso dalyvių 
talka. Pauliaus Kuro iš Guelph, 
Ontario, iniciatyva ruošiamas 
buvusiųjų kongreso dalyvių su
ėjimas 1987 m. rugsėjo mėnesį 
Toronte. Tikslai: 1. atnaujinti 
pažintis, 2. padėti į kongresą vyks
tantiems atstovams lėšomis. Or
ganizuoja Paulius Kuras, Laima 
Beržinytė, Gražina Ignaitytė ir 
Giedrė Čepaitytė. Buvusieji kong
reso dalyviai prašomi paskambin
ti Pauliui Kurui (519) 837-0780, 
kad kai bus siunčiami kvietimai, 
Jūs nebūtumėt aplenkti. Gabija
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Lietuvybės vėliavnešys Kanadoje
Algio Dudaravičiaus kultūrinė ir visuomeninė veikla

EDITA NAZARAITĖ

Pirmą kartą Edmontono Lie
tuvių namus aplankiau praėju
sią vasarą: buvo karšta šešta
dienio diena, rodos, tik gulėk 
kur paežery priešais saulutę, 
juo labiau, kad vasaros čia 
skaudžiai trumpos, o žiema 
ilga ir įkyri — gamta ilgai 
nepasidžiaugsi. Tačiau Lie
tuvių namų durys buvo plačiai 
atlapotos, o viduje plušėjo 
vienui vienas žmogus — Algis 
Dudaravičiuš, Edmontono 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas.

Atvykęs į Kanadą, metus tu
rėjo atidirbti aukso kasyklo
je šiauriniame Ontario. 1948 
m. apsigyveno Winnipege, kur 
tuoj pat įsijungė į Šv. Kazi
miero šventovės statybos or
ganizavimą. Tačiau jau 1951 m. 
nuolatinai apsistoja Edmonto- 
ne, kur randa susikūrusią 
lietuvių bendruomenę, gau
sesnę, negu dabar, bet be sa
vo visuomeninio pastato.

Tais pat metais į Edmonto- 
ną atvyko kun. Bruno Jurkšas, 
kuris ėmėsi Lietuvių namų 
su koplyčia statybos organi
zavimo. A. Dudaravičiuš labai 
aktyviai įsijungė į tą gražią 
iniciatyvą. Įdomu pastebėti, 
jog Lietuvių namai Kanadoje 
tėra dveji: Toronte ir Edmon- 
tone. A. Dudaravičiuš lietu
vių bendruomenėje išdirbo 
apie 30 metų. Ėjo iždininko, 
sekretoriaus, valdybos pirmi
ninko pareigas, dirbo su jau
nimu. 1965 m. jo iniciatyva bu
vo įsteigta Baltiečių santal
ka, po penkerių metų išrink
tas šios organizacijos pirmi
ninku, kurio pareigas eina iki 
šiol.

Darbas mažoje kolonijoje 
nėra lengvas nei dėkingas. 
Jei ir nevisada sutariama dėl 
visų planų, tačiau parama iš 
tautiečių visada ateina. Bet, 
dirbant per ilgą laiką mažoje 
kolonijoje, vieni kitiems nu
sibosta, nėra naujų impulsų, 
savitarpio santykiai sudyla. Pvz. 
paskutinis komitetas dirbo 
penkerius metus be pakeiti
mo. Prieš 8 metus buvo ir jau
nimo komitetas, bet išgyvavo 
tik dvejus su puse metų. Tai 
rimtos problemos. Nauji emi
grantai iš Lietuvos, galintys 
įnešti naujo vėjo ir neleisti 
užakti lietuviškai veiklai, 
dažniausiai apsistoja dides
niuose lietuvių susibūrimuo

se. Maža kolonija negauna gry
no lietuviško kraujo. Na, o sa
vo prieaugliu pernelyg sunku 
pasikliauti: miela būtų matyti 
juos lietuviais, deja, taip nė
ra. Jų tėvynė ir gimtinė yra 
Kanada arba Amerika, ir, kaip 
širdis besopėtų, jie jau yra 
tik lietuvių kilmės kanadie
čiai ar amerikiečiai. Gyveni
mo praktika yra kieta, nepri
pažįstanti jokių sentimentų, 
netgi tautinių. Be abejonės, 
po tokių realistiškų sampro
tavimų gali dingti ryžtas lie
tuviškai veiklai, bet idealizmo 
lietuviams niekada nestigo. Ir 
A. Dudaravičiuš ateities spal
vas mato pro optimisto prizmę. 
Lietuvių namai ir toliau gy
vuoja, darbas eina pirmyn. 
Prie visuomeninių-organiza- 
cinių darbų daug prisidėjo ir 
Kantautai, Sapkai, Ąugytė, 
Gudjurgytė, dr. Gudjurgis, 
Uogintas, Popikaitis, Kaspe
ravičiai ...

Po trijų dešimtmečių A. 
Dudaravičiuš prisimena daug 
gražių projektų, įgyvendintų 
ir neįgyvendintų, nemažai lai
mėjimų ir nusivylimų. Pasak 
jo, vienas sunkiausių projektų 
buvęs 1975 m. radijo dramos 
pastatymas “Milžinų replėse”, 
kurią ėmėsi įgyvendinti Bal
tiečių santalka ir kuri buvo 
transliuojama per CBC radiją. 
Pinigai šiam grandioziniam 
sumanymui buvo sutelkti lo
terijos būdu nuo Niujorko iki 
Vankuverio. Drama vaizdavo 
baltiečių tautų tragediją. Bu
vo planuota dramą statyti teat
ro scenoje, bet vėliau atsisa
kyta. Trejų metų laikotarpyje 
dramą bandė kurti net trys ra
šytojai. Rašytojas Len Peter
son tinkamiausiai apvaldė 
idėją, beje, jis už šią dramą 
gavo specialią radijo dramų 
premiją iš kanadiško radijo.

A. Dudaravičiui teko prisi
dėti ir prie Rytų bei Vidurio 
Europos studijų draugijos 
įsteigimo prie Albertos uni
versiteto, kurios pirmininku 
teko būti ketverius metus. Ši 
draugija sudaryta iš profeso
rių, akademikų ir etninių 
grupių atstovų. Dudaravičiuš 
atstovavo lietuvių grupei. Tuo 
būdu buvo stengtasi etninių 
grupių kultūrą pakelti nuo 
balių iki akademinio lygio.

Daug gražių darbų nuveikta, 
daug svajota. A. Dudaravičiuš 
prasitarė turįs svajonę: jei 
leistų aplinkybės, organizuo
tų dokumentinį filmą apie Lie-

mo kongreso grupės. Išvykimo da
tų pasirinkimas: gruodžio 15, 16, 
17, 19, 25 iš Los Angeles į Sydney; 
arba gruodžio 16, 20 iš San Fran
cisco į Sydney. Grįžimo datų pa
sirinkimas: sausio 3, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15 iš Melburno į Los Angeles. 
Kaina - $1774.50 kanadietiškais 
(šiandieniniu kursu) plius apie 
$350 skridimui iš Toronto iki Ka
lifornijos ir atgal. Reikia iki ba
landžio 30 d. įmokėti $250 JAV re
zervuoti bilietui šia kaina.

2. Organizuojama “Audra Tra
vel” iš Toronto skrenda per Ra
mųjį Vandenyną į Vakarus. Turi 
būti bent 15 žmonių grupė. Išvyks
ta iš Toronto 1987 m. gruodžio 17 
d., tiesiai į Sydnėjų. Grįžta 1988 
m. sausio 12 arba 19 d.d. iš Mel
burno į Torontą. Kaina iš Toron
to iki Australijos ir atgal — $2050 
kan., iš Otavos — $2070. {mokėji
mas iki 1987 m. birželio.

3. Organizuojama per “Audra 
Travel” iš Toronto skrenda per 
Atlantą, Helsinkį, Singapūrą į 
Sydnėjų ir grįžta iš Melburno 
tuo pačiu keliu per Singapūrą 
ir Helsinkį. Turi būti bent 15 žmo
nių. Išvyksta gruodžio 13 d. iš To
ronto, per Montrealį. Grįžta 1988 
m. sausio 12 d. Kaina, įskaitant

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 - 7954

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties iškilmėse Romoje 

1987 m. birželio 24 - liepos 2y dienomis

PROGRAMA: Lietuvių audiencija pas popiežių Joną-Paulių II 
Šv. Tėvo Mišios sekmadienį ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
Mišios Šv. Jono Laterano bazilikoje 
Mišios 12 apaštalų bazilikoje 
Lietuvių chorų pasirodymas 
Lietuvių akademija 
Bufetas Saint' Angelo pilyje

KAINA: (iš Čikagos asmeniui) “Hilton” .................................. $1530.00
“Sheraton-Boston" ............................... $1375.00
“Polo" .................................................... $1310.00
“Michelangelo-Grand" .......................... $1255.00
“Nordland"............................................  $1090.00

Skrendant iš Los Angeles - pridėti $150.00 prie pagrindinės kainos. 
Skrendant jš Bostono, Niujorko ir Toronto — nuimti $50.00 nuo pagrin
dinės kainos. į šią kainą neįeina $13.00 aerouosto mokestis. Kainos gali
keistis pagal dolerio vertę.
į šią kainą įeina: lėktuvo bilietas, 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, "Hospitality Desk", 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
į butelines vaišes Sant' Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė 
(312) 436-5566 arba 
“toll-free” 1-800-331-3903 
arba artimiausiam agentui:
Audronė-Jūratė
c/o Audra Travel Corp.
1573 Bloor St. West, Toronto,
Ont. M6P 1A4 Canada
(416) 532-8772
Romas Kezys
c/o Vytis International
2129 Knapp St.,
Brooklyn, NY 11229
(718) 769-3300

Alex Lauraitis
c/o American Travel Service
9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguolė Majauskas 
c/o Comtraage, Inc. 
9265 Overdale Lane
Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024
Birutė Zalatorienė
c/o Travel Advisers, Inc.,
1515 N. Harlem Ave.,
Suite 110,
Oak Park, IL 60302
(312)524-2244

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją 
ir Šveicariją. Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į 
Vokietiją ir Šveicariją, j Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos 
savaitės ekskursiją Italijoje.

tuvos Okupaciją. Galėtų būti 
panaudoti gen. Raštikio atsi
minimai. Tačiau šiuo metu yra 
nemažai konkrečių darbų. Rei
kia baigti Lietuvių namų re
montą, išdailinti fasadą. 
Prie šio projekto daug prisi
dėjo torontiškis architektas 
Algimantas Banelis. A. Duda- 
ravičius tikisi darbus sėkmin
gai baigti, nors yra silpnėjan
čios sveikatos. Mažoje koloni
joje didelę darbo dalį reikia 
nuveikti pačiam: nuo grindų 
plovimo iki ministerio priėmi
mo. Tačiau ir tarp saujelės 
tautiečių yra idealistų, ir 
pagalbos gali prisišaukti.

Kartais pagalvoji, ar ne ge
riau tokiam veikliam žmogui, 
kaip A. Dudaravičiuš, savo 
energiją išlieti didesnio sam
būrio veikloje? Deja, asmeni
nės aplinkybės ne visada susi
klosto taip, kaip “geriau”. Pa
sak Dudaravičiaus, nesvarbu 
kur dirbi, nes lietuviai visur 
bendrą kalbą randa. Įkvepia 
veikla tokių žmonių, kaip Pau- 
lioniai, Karasiejai, Breichma- 
nienė, kun. P. Gaida, Winnipe- 
go prel. J. Bertašius. Tai pasi
šventimo pavyzdžiai. Malonu 
buvo girdėti R. Kurienės pa
drąsinimus. Glaudus ryšys su 
Rytų Kanados lietuviais labai 
paskatina.

A. Dudaravičiuš už savo pa
sišventimą visuomeninei veik
lai yra gavęs du provincinės 
Albertos valdžios apdovanoji
mus 1976 m. ir 1986 m. Taip 
pat malonu buvo gauti ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
visuomenininko-kultūrininko 
premiją. Šis faktas byloja, 
jog lietuviuose nėra taip jau 
labai lengva nusipelnyti, kaip 
sakoma, savo kieme pranašu 
nebūsi. Tačiau savo kieme rei
kia gyventi, reikia dirbti, 
reikia aukotis, jei myli savo 
kiemą.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.
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AfA 
JURGIUI DAUGINIUI

mirus, 
sūnų VALTERĮ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užuojaučiame -

Toronto Lietuvių namų valdyba

Mielam tėveliui
AfA 

JURGIUI DAUGINIUI
mirus, 

sūnų VALTERĮ DAUGINĮ su šeima, gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Toronto lietuvių namų moterų būrelis

Kanados lietuvių muzikai ir vokalistai, atlikę koncertinę programų Anapilio salėje 1987 m. balandžio 12 d. Iš kai
rės: smuikininkė REGINA BANKIENĖ, solistė MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ, akompaniatorius JONAS GOVĖ- 
DAS, solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, fleitininkas TOMAS REGINA. Šie menininkai, išskyrus smuikininkę, atliks 
meninę programų Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėje St. Catharines mieste gegužės 10 d. • B. Tarvydas

/\tsi<jrįžkime veidu į šviesą
Kanados lietuvių kultūros muziejaus reikaluAfA 

JURGIUI DAUGINIUI 
mirus,

sūnui VALTERIUI, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą-

Medžiotojų iržūklautojų klubas "Tauras"

AfA 
JURGIUI DAUGINIUI

iškeliavus amžinybėn,
sūnų VALTERĮ DAUGINĮ su šeima, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Ada ir Aleksas Juciai

AfA 
JURGIUI DAUGINIUI

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ĄpELĘ, dukrą LINĄ, sūnus - .VALTERĮ ir 
BRONIŲ, vaikaičius - ALGI RŪTĄ, VIDĄ, VALĮ, 

RIČARDĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

M. L. Malinauskai B. I. Wilkinson
G. G. Thorn

Viešpačiui pakvietus j dausas
AfA

MAGDALENĄ ŠVILPIENĘ, 

rauda nenuslopina beribę širgėlą —

Leonardas, Birutė, Algimantas, 
Gediminas, Kęstutis ir Audrius 
Eimantai

AfA 
MAGDALENĄ ŠVILPIENĘ 

amžinybėn palydėjus,
atsiskyrimo liūdesiu dalindamiesi, užjaučiame vyrą 
STASĮ, choristus - DANUTĘ, ALGĮ ir STASĮ, jų šeimas, 
artimuosius bei gimines -

London, Ontario Choras "Pašvaistė"

Mielam tėveliui
AfA 

VINCUI JUODVALKIUI
mirus, 

dukrą v.s. STEFĄ GEDGAUDIENĘ, vyriausią 
seserijos skautininką nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono "Širvintos-Nemuno" tuntas

PADĖKA
Brangiai ir mylimai tetai

TEODORAI KRATAUSKIENEI 
mirus, 1987 metų sausio 4 dieną 

Port Coquitlam, B.C.,
reiškiu nuoširdžią padėką visiems, atsilankiusiems koply
čioje, aukojusiems Kanados lietuvių fondui vietoje gėlių, 
atsiuntusiems užuojautos korteles ir išreikštas užuojautas 
žodžiu.

Ypatingas ačiū L. Macijauskienei už pasakytus koply
čioje atsisveikinimo žodžius ir įdėjusiai tiek daug darbo gami
nant maistą po laidotuvių namuose.

Lieku visiems dėkingas -
nuliūdęs A. Stalionis

A. KALNIUS
Nuo 1982 m. balandžio mė

nesio, kai bene pirmą kartą 
KLB kultūros komisijoje kilo 
archyvo steigimo klausimas, 
prabėgo jau 5 metai. Per tą 
laiką šiuo reikalu spaudoje 
pasirodė apie 10 straipsnių. 
Gana konkrečiai “Tėviškės 
žiburiuose” pasisakė jauna 
istorikė Rasa Mažeikaitė: gir
di, susipažinta su Lituanisti
kos centro archyvu Čikagoje ir 
gauta naudingą patarimų. Be 
to, esą telkiami asmenys, ku
rie padėtų rinkti archyvinę 
medžiagą ir ją pagal atitinka
mą analizavimo metodiką tvar
kyti. Deja, nėra kambario šiai 
medžiagai patalpinti.

Neteko patirti, kas tie rinkė
jai yra ir ar yra sudarytas kul
tūrinių vertybių aukotojų są
rašas ir ar jie yra aplankyti. 
Mat kai reikėjo kur nors patal
pinti a.a. dr. A. Šapokos ver
tingą istorinę medžiagą, tai 
šį darbą turėjo atlikti privati 
iniciatyva. Taip atsitiko ir su 
a.a. žurnalisto P. Alšėno kultū
riniu palikimu. Šiuo metu 
abiejų mirusiųjų medžiaga su
telkta Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Taigi atrodo, kad 
iki šiol ne vienas toks paliki
mas galėjo atsidurti kur nerei
kia.

Kultūros komisija per ilgai 
laukė Toronto Lietuvių namų 
atsakymo į jos prašymą paskir
ti kambarį archyvinei medžia
gai. Delsimas vienaip ar ki
taip atsakyti ir atsakymo 
laukimas buvo nuostolingas 
šios medžiagos telkimui. Tai 
matydamas, vienas tautietis 
vėl savo iniciatyva pakalbi
no Anapilio sodybos veikėjus 
— a.a. A. Rinkūną, vėliau J. 
Andrulį ir J. Jasinevičių, ar 
jie negalėtų parūpinti archy
vui vietos jų sodybos pasta
tuose. Visi trys vyrai šiai min
čiai entuziastingai pritarė ir 
vėliau iškilo archyvui prie
stato klausimas. Apie tai atsi
tiktinai buvo painformuota 
kultūros komisijos pirm. Dan
guolė Juozapavičiūtė ir para
ginta archyvo patalpų reikalu 
kreiptis į Anapilį.

Be kita ko, tenka pasakyti, 
kad archyvo klausimas buvo ir 
yra įtrauktas į Kanados lietu
vių žurnalistų veiklos bazę. 
Deja, visu aštrumu iškilus 
siaubingam žydų klausimui, 
žurnalistų dėmesys buvo nu
kreiptas į mūsų tautos garbės 
gynybos frontą. Ryšium su šia 
veikla, be ištisos eilės straips
nių spaudoje, atsirado ir kny
ga žydų klausimu, kurios tiks
las yra supažindinti skaity
tojus su savo kaltintojais. 
Ogi ana minėtoji privati ini
ciatyva yra kilusi taip pat iš 
žurnalistų s-gos narių tarpo. 
Be to, jos žinioje yra daug su
telkta istorinių veikalų žydų 
klausimais ir įvairios kitos 
istorinės, mokslinės, religi
nės ir meno klausimais litera
tūros, kuri turės patekti į 
planuojamą kultūros muziejų.

Šitaip pamažu atriedėjo kul
tūros muziejaus klausimas iki 
šių dienų. Dabar jis jau ima 
tapti realybe. Reikia pasakyti, 
kad archyvo vardo pakeitimas 
muziejaus vardu yra labai vy
kęs. Šis vardas yra iškilmin
gesnis, reprezentatyviškesnis 
ir platesnis, apimantis įvai
resnių vertybių sritis. Betgi 
jo įrengimas ir turinys pa
reikalaus ne tik darbo rankų, 
specialistų, bet ir meninės 
nuovokos.

Visuomenė jau žino, kad mu
ziejui patalpos dar šį pavasarį 

pradedamos statyti. Turint 
galvoje anapiliečių ryžtą, ga
lima tikėtis, kad pastatas dar 
šiais metais iškils. Bet prieš 
akis piestu stojasi viena labai 
svarbi sąlyga — lietuviškos 
visuomenės parama. Be šios 
paramos užmojis vėl gali nu
sitęsti iki begalybės ir mūsų 
kultūrinės vertybės atsidurti 
pragaištyje. Tai būtų tragiš
kas likimas Kanados lietuvių 
istorijai, o kartu ir istorijai 
mūsų tautos. Taigi nepadary
kime nusikaltimo, ir visi, o visi 
aukokime muziejaus statybos 
reikalams.

Muziejaus patalpų statyba 
kainuos per 700.000 dol. Pa
svarstykime, ar mūsų kišenės 
ištesės tokią sumą sutelkti. 
Neabejokime. Juk Kanadoje 
gyvena apie 25.000 lietuvių. 
Spėju, kad jų tarpe yra apie 
4.000 šeimų ir apie 1.000 pa
vienių asmenų. Taigi iš viso 
turime apie 5.000 aukotojų, 
arba kas penktą lietuvį galin
tį aukoti. Jeigu šis skaičius 
paaukos po 125 dol., tai iš 
viso bus suaukota 625.000 dol. 
Nesakykime, kad kiekvienas 
negalėsime 125 dol. iš kišenės 
ištraukti. Žinoma, kai kam 
bus sunku, betgi reikia turėti 
galvoje, kad mūsų tarpe yra 
gerokai pasiturinčių žmonių, 
kurie bus pajėgūs aukoti dau
giau.

Ko visuomenė galėtų iš mū
sų kultūros komisijos, besirū
pinančios šio muziejaus rei
kalais sužinoti? Gal pirmiau
sia tai įstatų, kuriuose būtų 
nurodyti muziejaus tikslai, 
organizacinė jo struktūra, lė
šos, ateities planai ir visi kiti 
dalykai, susiję su muziejaus 
tvarkymu.

Man atrodo, kad šis muzie
jus turėtų eiti ir kultūrinių 
vertybių fondo pareigas. Mes

LIETUVIŠKOS KASETES 
ESTRADINĖ ŠOKIŲ MUZIKA

1. Gervės skrenda - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

2. Raganėlių puota - instru- 
mentalinis ir vokalinis ansamblis 
Nerija.

3. Volungėlė - įvairūs orkestrai 
ir dainininkai.

4. Nakties muzika - įvairūs or
kestrai ir dainininkai.

5. Myliu - įvairūs orkestrai ir 
dainininkai.

6. Už viską švelniau - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

7. Paklydo ramunė - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

8. Balti balandžiai - įvairūs 
orkestrai ir dainininkai.

9. Vilniui - įvairūs orkestrai ir 
dainininkai.

10. Su tavim kartu - įvairūs or
kestrai ir dainininkai.

11. Gimtinės aidai - B. Gor- 
bulskio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

12. Brangiausias žodis - Rau
donikio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

13. Dar širdyje ne sutema - 
įvairūs orkestrai ir dainininkai.

14. Dainuok ir šok - dainuoja 
J. Nakutavičius su Dana Striugaite.

15. Ir vėl žydi gėlės - dainuoja 
Juozas Nakutavičius, naujai iš
leista kasetė.

16. Armonika - kaimo kapela 
su dainininkais.

17. Mūsų kaime gegužinė - 
kaimo kapela su dainininkais. 

žinome, kad sovietiniai oku
pantai yra užtempę ant savo 
rusiško kurpalio Lietuvos is
toriją, o jos dokumentaciją 
sunaikinę arba išvežę į Mask
vos archyvus. Jie yra sunaiki
nę daug mūsų kultūrinės kūry
bos aruodų ir religinės bei tau
tinės minties knygų masę, taip 
pat, iškraustę mūsų ūkinio 
gyvenimo svirnus ir kluonus. 
Kai atsistos kada nors mūsų 
tauta vėl ant savo kojų, at
sidurs prieš kultūrinę ir eko
nominę tuštumą, kurią bus ne
lengva užpildyti.

Štai kodėl mums labai reikia 
ne tik Tautos fondo Lietuvos 
laisvės kovai remti ir Lietu
vių fondo išeivijos veiklai rem
ti bei atgimstančiai valstybei 
padėti atsikurti, bet ir kultū
rinių vertybių fondo jos kūry
binei dvasiai atgaivinti. Vadi
nasi, didžioji dalis kultūrinių 
vertybių fondo, telpančio Ka
nados lietuvių kultūros muzie
jaus rėmuose, atėjus laikui, 
turėtų būti perkelta į Lietuvą.

Ryšium su šia fondo prielai
da turėtų padidėti ne tik mu
ziejaus telkinių įvairovė, bet 
ir jų skaičius, o taipogi ir jo 
reikšmė. Žinoma, muziejuje at
sirastų daugiau darbo ir padi
dėtų atsakomybė ne tik vado
vybės, bet ir kiekvieno lietu
vio kanadiečio. Be mūsų visuo
menės moralinės ir finansinės 
paramos kultūrinių vertybių 
telkimo planas pasiliks tik 
svajonių plotmėje.

Kultūros muziejus taps mū
sų kultūrinio veido išraiška 
ir gražiausias mūsų ateities 
paminklas. Bet mes jį turime 
statyti taip, kaip prieš 2000 
metų savo talentu ir darbu 
pasistatė paminklą garsusis 
romėnų poetas Horacijus: 
“kietesnį už varį, aukštesnį 
už karalių piramides ...”

18. Tūkstantis žingsnelių - 
kaimo muzika, dainuoja E. Kuodis 
su Girijotu.

19. Vyrų ir moterų oktetai - iš 
okupuotos Lietuvos.

20. Šventieji vakarai - Dainų 
ir šokių ansamblis Lietuva.

21. Chorai I - įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos.

22. Chorai II - įvairūs chorai iš 
okupuotos Lietuvos.

23. Ąžuoliukas - žymusis ber
niukų choras iš okupuotos Lietuvos.

Šios visos kasetės yra 60 minu
čių ilgumo. Vienos kasetės kaina - 
10 JAV dol. su persiuntimu.

1. Virgilijus Noreika - dainuoja 
liaudies, estradines dainas ir operų 
arijas.

2. Aliukų broliai 1983 - viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

3. Aliukų broliai 1984 - viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

Šios trys kasetės yra 90 minu
čių ilgumo. Vienos kasetės kaina 
- 15 JAV dol. su persiuntimu.

Užsakant kasetes, čekius rašyti 
Lyra Records, Inc., 236 Norman
dy Rd., Massapequa, N.Y. 11758, 
USA. Tel. (516) 795-7930; skam
binti vakarais.

Taip pat galima gauti visokių 
šokių muzikos kasečių, tik inst
rumentinės, be įdainavimo. Su
interesuoti prašomi rašyti nuro
dytu adresu ir prašykite kasečių 
sąrašo.

1987 m. balandžio 4 d. Va
šingtono apylinkės latvių šven
tovės salėje Baltiečių jaunimo 
sandrauga surengė pokylį pa
gerbti visų trijų tautų asme
nims, pasižymėjusiems bend
ruomenine savo veikla, ypač 
dėmesį kreipiant jaunimo or
ganizacijoms.

Susirinkę baltiečiai turėjo 
progos susipažinti ir pabend
rauti prieš vakarienę. Šalia 
pagerbtųjų dalyvių buvo gali
ma pasikalbėti su Lietuvos 
atstovu dr. S. Bačkiu, p. Bač- 
kiene, jų sūnumi prelatu A. 
Bačkiu, einančiu aukštas pa
reigas Vatikane, su iš Kana
dos naujai paskirtu antruoju 
Latvijos atstovybės sekreto
rium p. Lūšiu ir ponia.

Po vakarienės prasidėjo pa
grindinė vakaro programa. 
Sandraugos pirmininkė latvė 
Inara Vatvars pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė estą 
Martin Suubergą vadovauti 
programai. M. Suuberg pasi
kvietė Sandraugos valdybos 
narius į talką: estus — Erik 
Suubergą, Ardo Hanssoną ir 
Jaak Pedaką, latvius — Inarą 
Pungą, Anitą Suritis, Lotars 
Belovsą ir lietuvę Rimą Šilė-

Jaunimo eisena Romoje
Sklandžiai vyksta pasiruo

šimai Lietuvos krikščionybės 
sukakties paminėjimo iškil
mėms Romoje š. m. birželio 24 
— liepos 3 d.d. Romos lietu
vių jaunimas su entuziazmu 
aktyviai prisideda prie iškil
mių programos. Vienas pagrin
dinių jaunimo organzuojamų 
renginių šventės metu yra 
MALDOS EISENA, kuri įvyks 
penktadienį, birželio 26. Ei
senoje kviečiame dalyvauti 
jaunimą bei visus atvykusius 
Romon maldininkus. Prie mal
dos eisenos organizavimo pri
sideda Italijos katalikų jau
nimo organizacija “Comunio- 
ne e Liberazione” (kaip lie
tuvių ateitininkų organizaci
ja), turinti apie 60,000 narių. 
Jie taip pat bendrai dalyvaus 
visos savaitės iškilmių pro
gramoje.

Maldos eisena prasidės 7 v.v. 
prie buvusios senovės romė
nų pagoniškos šventyklos Pan
teono. Nuo šios šventyklos 
pradėsime žygiuoti Šv. Petro 
aikštės Vatikane link, nešdami 
tris lietuviškus kryžius, ap

Panteono aikštė Romoje, iš kurios prasidės lietuvių jaunimo organizuo
jama eisena š. m. birželio 26 d.. 7 v.v., Lietuvos krikščionybės sukakties 
proga. Dalyvaus ir italų jaunimas. Kviečiami ir visi lietuviai maldininkai

Laiškas iš okupuotos Lietuvos
Šiandien gavau malonų Jūsų 

laiškutį su kalėdine plotkele ir 
mielu veiduku, tik gaila, kad jis 
popieriaus gabalėlyje, o ne tik
rovėje. O vsi dėlto būtų malonu 
pasišnekėti, pasijuokti, perkra
tyti atsiminimus savo linksmes
nių dienų, kurios jau liko praei
tyje. Pasakyk man sekretą - kur 
nesenimo priežastis? Gal, sakau, 
Amerikoje turite tokių vaistų, ku
rių užgėrus atjaunėji, o gal kitos 
tam yra priežastys, kad amžius ne
berašo savo raukšlių į gyvo žmo
gaus veidą . . . Mano žemaitišką 
“mordą” taip išvagojo senatvės 
rauklšės, kad aš ir pats nebedrįs
tu į jį žiūrėti, o siųsti kam nors 
atvaizdą šiandieninį - nesinori 
gadinti draugui ar draugei nuotai
kos. Mes Lietuvoje greičiau sens
tame ir greičiau einame iš gyve
nimo.

Priežastys nežinomos. Vieni 
kalba, kad rūpesčiai, baimė, sun
kios gyvenimo sąlygos sendina 
žmones, bet aš tam nelinkęs ti
kėti. Mano supratimu, Černobi- 
lis, toli - nėra ko bijoti. Ignalina 
dar laikosi kol kas, bet greitai ji 
paseks savo draugą Černobilį. Ta
da bus Baltijos kraštai be baltie
čių: mes visi vieną dieną pakilsi
me į orą ir atskrisime pas Jus į 
Ameriką. Černobilyje tik du žmo
nės težuvo, o Ignalinoje žus visi 
Baltijos sričių žmonės, nes jie 
pasižymi nepaklusnumu bedievy

naitę. Valdybos nariai atliko 
malonią savo tautiečių pager
bimo pareigą.

Estai pagerbė Mari-Ann Rik- 
ken už jos veiklą, remiant di
sidentus ir dirbant su Antano 
Mažeikos vadovaujama “Coali
tion for Constitutional Justice 
and Security” ir Peeter Kiik 
už jo bendruomeninę veiklą, 
organizuojant pasaulinius es
tų festivalius ir kitus estų 
bendruomenės darbus.

Latviai pagerbė Asją Lejins 
už darbus švietimo srityje bei 
ilgametį mokytojavimą latvių 
mokyklose ir Arturs Vatvarsą 
už įsteigimą ir ilgametį vado
vavimą latvių aukštesnės mo
kyklos Beverina.

Lietuviai pagerbė Juozą 
Laučką, įvertindami jo darbą 
Ateitininkų federacijoje,
“Amerikos Balse” bei bend
radarbiavimą lietuviškoje 
spaudoje ir kun. Antaną Sau- 
laitį už jo darbą lietuviškose 
jaunimo organizacijose.

Taip pat buvo pagerbtas 
amerikietis Robert Gillette, 
“Los Angeles Times” bendra
darbis už jo straipsnius, gi
nančius baltiečių reikalus.

R. Šilėnaitė

suptus žibintų. Taip pat ir visi 
dalyvaujantys laikys rankose 
po kryžiuką ar deglą (fakelą).

Ši eisena simboliškai pa
vaizduos Lietuvos istoriją, 
prasidėjusią nuo pagonybės 
ir išsivysčiusią į gyvastingą 
bei tvirtą krikščionišką tau
tą. Ši žygiuos į Šv. Petro aikštę, 
t. y. vietą, kur Jėzaus Kristaus 
įpėdinis šv. Petras buvo per
sekiotas ir nukankintas. Tai 
istorinė vieta, išreiškianti 
dabartinę Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį.

Susirinkę Šv. Petro aikštėje, 
tęsime maldos eiseną Kry
žiaus keliais, tuo pareikšda- 
mi maldos bei susikaupimo at
mosferoje paskutinius Jėzaus 
gyvenimo žingsnius ir kartu 
prisiminsime sunkią dabarti
nę Lietuvos tikinčiųjų būklę. 
Tikitriėš, kšid1 bi'Sėhos feawgtf- 
je Šv. Tėvas pasirodys pro sa
vo darbo kambario langą bei 
suteiks mums palaiminimą.

Iki pasimatymo Romoje —
Romos lietuvių jaunimas

bei, kuri pas mus yra taip įpilie- 
tinta, kad be jos nė žingsnio nei 
pirmyn, nei atgal. Jei nori gauti 
geresnę tarnybą, skubėk į ateisti
nį klubą ir įsirašyk jo nariu, ge
rovė garantuota, o, be to, koks tu 
pilietis, jie neturi supratimo, 
kaip žengti karjeros laiptais aukš
tyn! To nesugebėdamas gali nugar
mėti į tokią vietą, kad ir savo prie
šams pavydėsi, jau nekalbant apie 
draugus.

Šalin juokus, imkime rimtesnius 
klausimus. Judu su Džioniu buvo
te numatę atvykti į Vilnių 1989 m., 
bet tas laikas nepriimtinas, nes 
per ilgas laiko tarpas, aš galiu 
jau būti iškeliavęs į tėvų šalį, iš 
kurios niekas sugrįžti nebegali. 
Taigi apie susitikimą žemėje ne
daug vilčių, bet jeigu Jūs sugalvo
tumėte atvykti šiais metais, tada 
visai kitas reikalas, gal tada ir 
pasimatytume dar čia žemėje .. . 
Jūs sekančiame laiške įrašykite, 
kada konkrečiai esate nutarę lanky
ti Vilnių ir jo gyventojus, kurie 
taip puikiai Jūsų laukia ir priima, 
kad visi pašaliniai žmonės iš pa
vydo pažaliuoja ...

Gyvuokite ir jauskite, kad ir kiti 
Jums laimės linki. Pasveikink arti
muosius ir brangius tautiečius, ku
rie myli Lietuvą. Nors toli nuo jos 
gyvena, bet mintimis aplanko jos 
pievas ir laukus. O retkarčiais ir 
žmones. Tegu dar sykį būna leista 
pasimatyti čia žemėje. N. N.



Didelės apimties rinktinių raštų pynė
Antrasis istoriko Zenono Ivinskio raštų tomas

J. JAKŠTAS

Apie autorių ir kita
1986 m. gale mūsų istorija 

praturtėjo LKMA išleistu di
deliu, net 723 pp. veikalu — Ze
nono Ivinskio rinktiniais raš
tais. Mūsų žymiausiam nepri
klausomoje Lietuvoje išsi
mokslinusiam istorikui imtas 
statyti - nerūdijantis pamink
las. Leidėjo (Pauliaus Jatu- 
lio) pažymėta, kad tai antras 
tomas ir po jo turi sekti dar 
keturi. Taip skaičuojama pa
verčiant Zenono dar jo paties 
nebaigtą Lietuvos istorijos 
pirmą tomą, privestą iki Vy
tauto mirties (1430), pirmuoju 
raštų tomu.

Kalbamas leidinys tuo savi
tas, kad pradedamas skyriumi, 
neįprastu istoriniams raštų 
leidiniams. Jis pirma supažin
dina skaitytoją su Vatikano 
archyvu, kuris Europos ir kitų 
kraštų istorikams tapo Meka 
nuo to laiko (1884), kai popie
žius Leonas XIII atidarė jį nau
dotis mokslui. Tada pradėjo 
traukti į jį įvairių kraštų is
torikai, semtis duomenų sa
vam mokslui. Kūrėsi Romoje 
įvairių kraštų net valstybi
niai institutai savų kraštų 
istorijai tirti.

Ivinskis pats prisipažįsta, 
kaip jį traukė Vatikano archy
vai: “Galvon jie man krito stu
dijuojant Lietuvos universite
te Kaune. Jau 1920 m. vasarą 
jieškojau progos pasikalbėti 
su Palangoje gyvenančiu kan. 
Prapuoleniu, kuris gerai pa
žino Romą. 1929-30 m. žiemos 
semestrą studijavau pas Hae- 
ckelį Miunchene, Vokietijoje, 
ypač atsidėdamas senųjų raš
tų skaitymui (paleografijai) 
ir senųjų dokumentų mokslui 
(diplomatijai)... Vysk. Pa- 
dolskis sutiko man porai metų 
duoti stipendiją ... Per B. 
Krištanavičių S. J. parūpino iš 
archyvo vadovybės leidimą, 
padėjo sutvarkyti kitus for
malumus. Kai gavau iš kun. 
Širkos (Balfo kolegija) reika
lingas raštiškas pragyvenimo 
garantijas, nesunkiai gavau ir 
vizas. Tad lengva širdimi, at
siėmęs iš Amerikos konsulato 
savo dokumentus ir laikinai 
numojęs ranka į galimybę pa
tekti į Ameriką, atvykau Ro
mon”.

Toliau žiningai ir įdomiai 
pasakoja, kaip pradėjo dirbti 
archyvuose ir kartu vaizduoti 
juos pačius. Vis jieškota var
tant tūkstančius foliantų me
džiagos Lietuvos istorijai. “Kai 
1949-50 m. iš Lietuvos čia vie
nas sėdėjau, jausdavausi kar
tais kaip toji maža skruzdė
lytė prie didžiausios krūvos 
suvilktos kaugės” (15 p.). Be 
atvangos triūsiančiam istori
kui pavyko surasti daug naujų 
šaltinių Lietuvos istorijai. Jų 
dalį jis paskelbė spaudoje.

Trumpą laiką teko susira
šinėti su juo. Užsiminus man 
kartais kokį istorijos klausi
mą, dažnai gaudavau iš jo at
sakymą “turiu naujos medžia
gos”. Kai čia, Klivlande, vie
šoje bibliotekoje susidūriau 
su vienu didžiausiu viduram
žiniu rankraštiniu traktatu 
“Songe du vieil pelerin”, pa
rašytu prancūzo riterio keliau
ninko Philippe de Meziere ir 
jame užtikau Lietuvą liečian
čių žinių (tarp jų ir apie Lie
tuvos krikštą), — nedelsdamas 
pasigyriau Zenonui. Prisipaži
nau, kad rengiu apie šį trakta
tą straipsnį į “Lietuvių tautos 
praeitį”, kurią tada redagavau. 
Ivinskis greitai atsiliepė, ra- 
ginte ragino rašyti straipsnį 
vokiškai ir duoti spausdinti 
jo tuo metu (apie 1959) reda
guotam žurnalui “Commenta- 
tiones Balticae”. Jo paveiktas 
parengiau kiek ilgesnę studi
ją “Das Balticum in der Kreuz- 
zugsbewegung des 14 Jahrhun- 
derts”. Ją Zenonas išspausdi
no minėtame žurnale.

Kai mano studijos atspaudų 
buvo kiek daugiau parduota 
(taip rašė Zenonas), tai jis ma
ne primygtinai ragino duoti 
kokį straipsnį kitam “Comm. 
Bal.” numeriui. Atsikalbinė
jau, teisindamasis, kad netu
riu kito rankraštinio trakta
to. O be jo negalėčiau paruoš
ti kokio naujoviško turinio 
straipsnio. Zenonas iš savo 
pusės žadėjo duoti “Liet. t. 
praeičiai” straipsnį apie tris 
pirmuosius rinktinius Lietu
vos-Lenkijos karalius. Laiški
nis pasikalbėjimas pasibaigė 
fatališka Zenono liga ir mirti
mi bei paties Baltijos institu

to likvidavimu. Bet paliko mū
sų istoriko iš Vatikano archy
vų sukrauta kaugė. Klausimas, 
kada ir kokiu būdu ji bus pa
naudota mūsų istorijai ryš
kinti?

Lietuvos istorijai daugiau 
svėrė Karaliaučiaus archyvas 
negu Vatikano. Todėl Ivinskis 
ir jam skyrė nemaža dėmesio. 
Jis paskyrė jam 15 psl. ir ap
rašė jį ne vienu straipsniu. 
Straipsniai perspausdinti šia
me rinkinyje ir sudaro itin 
patrauklią ir įtaigaujančią 
lektūrą. Skaitant juos, tarsi 
mirkčioja Lietuvos praeities 
prošvaistės. Lietuvos istori
jos mėgėjui patartina pasiskai
tyti straipsnius žiningo is
toriko, koks buvo Ivinskis, rau- 
sęsis tame archyve ir jį iš pa
tirties aprašęs.

Straipsniai baigiami leidėjo 
pastaba, kad buvęs Karaliau
čiaus archyvas perkeltas 1979 
m. iš Goettingeno į V. Berlyną.

Vaizdai ir šaltiniai
Z. Ivinskis buvo pagrindi

nis Lietuvos istorijos bendra
darbis Lietuvių enciklopedijo
je. Daug jo straipsnių per
spausdinta šiame rinkinyje. 
Tarp perspausdintų šaltinių 
pirmaeilė yra Lietuvos met
rika. Ją autorius pagal gali
mybes plačiai apžvelgė. Nega
lėdamas duoti jos pilnos isto
rijos (1386-1794), pateikė kai 
kuriuos jos bruožus su turi
niu. Suminėjo ir kai kurias jos 
išspausdintas knygas. Bet tai 
vis dalinis pavaizdavimas to 
brangaus rinkinio, ypač D. Lie
tuvos kunigaikštijos vidaus 
istorijai.

Apžvalga baigiama įmantria 
pastaba: “Tik priėjimas prie 
Lietuvos metrikos medžiagos 
įgalintų šitą versmę išnaudo
ti Lietuvos istorijai tokiu 
laipsniu, kaip iki šiol nėra 
buvę” (44 p.).

Prie Lietuvos metrikos pri
dedamos teismų knygos, jos, 
pasak autoriaus, sudaro net 
ketvirtadalį visos Lietuvos 
metrikos. Teismų knygos taip 
pat vertingų dokumentų ūkio 
istorijai ir kultūrai rinkinys. 
Maža dalis jų išspausdinta.

Po metrikos kalbama apie 
Lietuvos metraščius, kaip jie 
užrašyti ir paties autoriaus 
aptarti LĖ. Jų kilmė aiškina
ma pagal nusistojusią nuo
monę iš Vytauto skundo pabė
gus pas Vokiečių ordiną.

Susidarė trys metraščio re
dakcijos. Ivinskis, tobulai 
įsisavinęs visų jų trijų tu
rinius, kai kuriuos jų atpa
sakoja. Ypač pabrėžė autorius 
antrosios redakcijos metraš
čius, kilusius XVI š. ir prasi
dedančius nuo romėniško lie
tuvių kilimo. Tos redakcijos 
metraščių (jiems autorius kar
tais duoda ir kronikų vardą) 
kilmės vietą nurodo Smolens
ką dėl joje paminėtos to mies
to istorijos. Pažymimas tos 
redakcijos (sąvadų) papliti
mas. Kiekvienas nuorašas pa
vadintas savu vardu nuo jo 
radimo vietos ar savininko 
vardo. Iš viso matyti, kad to
mis kronikomis siekta tvirtinti 
Lietuvos valstybingumą, skir
tingumą nuo Lenkijos.

Plačiausioji yra trečioji 
redakcija. Jos žinomas vienas 
rankraštis vadinamas Bychov- 
co kronika. Jos rankraštis nė
ra išlikęs ir ji težinoma iš T. 
Narbuto išspausdinto teksto, 
gauto iš Gardino teisėjo By- 
chovco. Dabar žinoma, kad tuo 
vardu teisėjas buvo ir siuntė 
Narbutui rankraštį. Tad be pa
grindo kaltintas Narbutas By- 
chovco kronikos falsifikato- 
rium. Ivinskis ir klydo, kai to
kiam rimtam istorikui, koks 
buvo K. Chodynickis, priskyrė 
Narbuto falsifikatoriaus prie- 
vardę. Iš tikrųjų Chodynickis 
tik įtarė Narbutą falsifikato- 
rium dėl jo prasimanyto Rau
donės metraščio.

Vienas vertingas senosios 
Lietuvos istorijos šaltinis sa
vitai, skirtingai išdėstytas yra 
“Eiliuotinė Livonijos kronika 
ir jos autentiškumas”. Jai ski
riama daug vietos ir ji atrodo 
perspausdinta iš 1938 m. “Židi
nio”. Jis žymiai sutrumpintas, 
pateiktas LE V t. 12 psl. su nuo
dugniai išnagrinėtu turiniu. 
Tai trumpa monografijėlė, 
skirtinga nuo kitų enciklope
dinių straipsnių. Dalykai pa
ženklinti bendra antrašte “Ki
tos kronikos ir metraščiai” (iš 
viso 20 vienetų) perspausdinti 
iš LE. Tarp jų ir tokie autoriai, 
kaip Dlugošas ir Dusburgas. 
Kiekvienas autorius žiningai 

aiškinamas. Tie aiškinimai yra 
pirmaeilė pagalba studijuo
jančiam Lietuvos istoriją.

Didelėje serijoje, pavadin
toje “Spausdintų šaltinių rin
kiniai”, sudėti spausdinti šal
tiniai. Rinkiniams davė pra
džią vokiečiai, pradėję nuo 
1826 m. didelį leidinį “Monu
mentą Germaniae Historica”. 
Sekant vokiečiais, pradėtos 
leisti panašios serijos ir ki
tuose kraštuose. Ivinskis pa
minėjo kai kuriuos vokiečius 
pasekusius kraštus, bet dau
giau apsiribojo Lietuva ir ją 
lietusiais kaimynais. Ivinskis 
jų priskaitė 24. Tarp jų nema
žai privačių leidinių. Visus 
juos įžvalgusis autorius moka 
apibūdinti ir nurodyti jų ver
tę Lietuvos istorijai, jeigu juo
se ji glūdi. Apžvalga baigiama 
Baltų instituto leidinių pami
nėjimu, kuris baigė savo gyve
nimą su mūsų autoriaus mir
timi.

Po archyvų ir šaltinių apra
šo pradedamas antras plačios 
apimties skyrius “Lietuvos 
kraštas ir kaimynai”. Skyrius 
pradedamas žemaičiais. Patei
kiama jų trumpa, suglausta is
torija nuo seniausių laikų iki 
dabarties. Mokamai įrodinė
jama, kad jie buvo savitas vie
netas Lietuvos valstybėje, val
domas rinktinio seniūno. Tu
rėjo seimelius, kurie rinkosi 
Raseiniuose. Žemaičiai gynėsi 
nuo kryžiuočių, lietuvių pade
dami, ir apsigynė, nors du kar
tus buvo Vytauto jiems dova
noti. Iš to paties Vytauto že
maičiai gavo 1413 m. privilegi
ją. Ji dingusi. Apie ją patiria
ma iš Kazimiero Jogailaičio 
privilegijos jiems suteiktos 
1441 m. Iš jos sužinome, kad 
žemaičiai gavo “laisves ir ma
lones”, kurias turėjo “prakil
naus valdovo Kazimiero dėdės 
(Vytauto) laikais”. Žemaičių 
privilegijos kartotos ir vėles
niais laikais. Tai buvo jų sa
vivalda. Trumpa žemaičių isto
rija išdėstyta su meile ir au
toriaus įsijautimu.

Seka trumpai pavaizduotos 
paskiros vietovės. Jų tarpe 
reikšmingai parodytas skirtu
mas tarp Trakų kunigaikštijos 
ir vaivadijos. Tai naujovė mū
sų istoriografijoje, nes iki šiol 
nebuvo minima šalia vaivadi
jos Trakų kunigaikštija.

Ypatingas skyrius ir savitai 
parašytas “Trakų Galvės ežero 
salos pilys”. Išskirtinis apra
šo pobūdis paženklintas dvie
jų poetų (S. Gimžausko ir Mai
ronio) eilėraščių ištraukomis. 
Pats straipsnis pradedamas 
įžanginiais žodžiais “nėra Lie
tuvoje kitos vietos ... kaip 
Trakų pilių griuvėsiai”. Pats 
pilių aprašymas užsibrėžtas iš 
plačios perspektyvos. Pirma 
autorius perbėga kelis šimt
mečius paliesdamas pilis tik 
bendrais bruožais. Imdama
sis dėstyti sistemingai, pami
ni dvejus Trakus: Senuosius 
(S) ir Naujuosius (N). Senieji 
Trakai pavadinti Gedimino 
Trakais dėl jo viešpatavimo 
metu (1337) šaltinyje paminė
to “rex de Tracken”, žuvusio 
prie kryžiuočių pastatytos 
Baierburgo pilies. Faktas pa
minėtas šaltinyje tik vieną 
kartą ir jis istoriko toliau ne
minimas. Autorius telkia dau
giau šaltiniuose užtinkamų 
žinių apie N. Trakus. Jie mi
nimi kovose su ordinu ir pa
čių Gediminaičių tarpusavio 
kovose (1382). Tada, pagal au
torių, 1375-1380 atsirado Gal
vės saloje ir pusiasalyje 2 pi
lys (152 p.p.). Nuo to laiko ir 
vokiečiams buvo žinomi dveji 
Trakai. Jie buvo pastatyti Kęs
tučio valdymo metu. Jie turėjo 
atlaikyti daug vokiečių puoli
mų Gediminaičių kovų metu. 
N. Trakai atiteko Jogailai. Žu
vus Kęstučiui Krėvos pilyje, 
juos gavo ištikimas Jogailos 
brolis Skirgaila (1382). Jis val
dė 10 metų (iki 1392), kai juos 
gavo Vytautas, valdęs iki mir
ties (1430). Po Vytauto N. Tra
kai dar vis atliko antros DLK 
sostinės vaidmenį. Dar ir Liub
lino unijos derybose jie buvo 
jiems pripažįstami.

Istorijos moksle susitinka 
praeitis ir dabartis. Istorijos 
mokslo teikiamais duomeni
mis žvelgiama į praslinkusius 
laikus ir kartu stengiamasi 
įžvelgti jų išlikusias žymes 
dabartyje. Mums Lietuvos ne
priklausomybės laikais po 
1930 m. aktualus pasidarė 
Klaipėdos klausimas. Jis su- 
aktualėjo dėl vokiško nacio- 
nalsocializmo pradėtos Versa-

Aliejinis dailininko ALFONSO DARGIO paveikslas “Benamis”. Jo darbų 
paroda surengta V. Vokietijoje, Konstancos universitete nuo 1987 m. ba
landžio pabaigos iki gegužės mėnesio pabaigos

Kan kliu koncertas
ALGIRDAS GUSTAITIS

Jauna lietuvaitė (vos 25 me
tų) Mirga Bankaitytė, gyvenan
ti Ohio Klivlande, yra virtuoze 
kanklininkė, sėkmingai kon
certavusi keliuose kontinen
tuose. Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos Los Angeles sky
riaus pakviesta, ji davė labai 
malonų koncertą Šv. Kazimie
ro parapijos salėje 1987 kovo 
22 d.

Didelėmis, puikiomis kank
lėmis, papuoštomis lietuviška 
simbolika, paskambino pirmo
je dalyje tris A. Mikulskio 
kūrinius ir vieną J. Švedo. 
Antroje dalyjė-atliko dar du 
A. Mikulskio kūrinius,' po viė- 
ną Paolo ir Guierrez, pritai
kytus M. Bankaitytės. Tarpuo
se aktorius ir režisierius Pet
ras Maželis paskaitė iš lietu
vių klasikų raštų.

Pirmoje koncerto dalyje 
kanklininkė dėvėjo puikius 
lietuvių tautinius drabužius, 
antroje — baltus, atrodė kaip 
vaidilutė.

Gaila, neturėjo jos įkank- 
liuotos plokštelės ar kasetės. 
Lietuvių Bendruomenė ar kas 
kitas galėtų parengti garsi
nes vaizdajuostes su Mirgos 
Bankaitytės kanklių muzika, 
rodyti mokyklose, stovyklo
se, net kitataučiams.

Kanklės yra labai senas lie
tuviškos muzikos instrumen
tas. “Lietuvių enciklopedija” 
(X t., p. 440-441) išspausdino 
kalbininko A. Salio straipsnį. 
Pasak jo, kanklės yra styginis 
lietuvių liaudies muzikos in
strumentas. Kanklių vardą 
vartojo J. Rėza 1625 m. išleis
tame Bretkūno psalmių verti
me. Vardas yra prabaltiškas. 
Iš baltų kalbos yra pasiskoli
nusios suomių, karelų ir kitos 
tautos.

“Lietuviškoji tarybinė enci
klopedija” (V t., 260 psl. Vil
nius, 1979 m.) sako: “Kanklės 
styginis lietuvių liaudies muzi
kos instrumentas. Į kankles 
panašūs kaimyninių tautų 
liaudies muzikos instrumen
tai: latvių kuoklė, estų kane- 
lė, suomių ir karelų kantelė, 
rusų guslės. Kanklės minimos 
lietuvių tautosakoje, senuose 
raštuose nuo XVI a.”

Prieš daug metų ilgo grojimo 
plokštelėje, vadovaujant Onai 
Mikulskienei, Tautinis kank
lių ansamblis (Cleveland, 
Ohio), įkankliavo 14 kūrinių. 
Plokštelės aplanke, kuriame 
nėra spausdinimo metų, apie 
kankles pateikti aiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis: 
“Lietuvių tautinis muzikos 
instrumentas kanklės yra vie-

lio sutarties revizijos. Isto
rikas Ivinskis kaip ir jo vy
resnysis kolega prof. K. Pakš
tas jautė lietuviams aštrios 
problemos aktualumą. Taip 
galima aiškinti kilmę isto
riko studijos su paantrašte 
“Lietuvos vakarų sienos bei 
Klaipėdos klausimas Vytauto 
laikais”. (Bus daugiau) 

nas seniausių styginių instru
mentų pasaulyje. Savo išvaiz
da jos primena lyrą. Senovėje 
kanklės turėjo tik 5 stygas, 
susuktas iš ožio žarnų. Vėliau 
stygų skaičius daugėjo ir 20 
amžiaus pradžioje jau buvo 24 
stygos. Kankles savo tautiniu 
instrumentu dar laiko lietu
viams broliška latvių tauta, 
kuri jas vadina ‘kuoklės’, ir, 
prieš 2,000 m. iš lietuvių pa
ėmusi, suomių tauta, vadinan
ti ‘kantele’ vardu.

Kanklių viršus buvo ir yra 
tebedaromas iš kietosios eg
lės, o apačia skaptuojama iš 
klevo ar beržo medžio. Seno
vėje daugiausia kanklėmis 
skambino savo šventėse apei
gų giesmes kriviai, bet nau
dojo ir vaidilos akompanuoti 
dainoms ir skambinti šokiams. 
Dabar kanklių orkestrai su
daromi iš keturių rūšių kank
lių — pirmųjų, antrųjų, baso 
ir kontrabaso”.

Šiuo metu užsienio lietu
viuose kanklių muzika labai 
apleista, ją nedaug kas moka, 
tėra paskiri kanklininkų-ių 
vienetai.

Užsienio latviai savo jauni
mą moko kankliavimo. Jie šiuo 
metu JAV-ėse turi 9 ansamb
lius, skambinančius antikinė
mis kanklėmis (kokie) (žiūr. 
“Naujoji viltis” nr. 19, 1986 m., 
p. 122, 129).

Išeivijos lietuviams reikėtų 
turėti daugiau kanklių muzi
kos plokštelių ir garsinių 
vaizdajuosčių. Tai pažadintų 
jaunimo dėmesį, gal atsirastų 
tos muzikos mokytojų, kompo
zitorių. Leidžiant naujas kank
lių plokšteles, reikėtų naudo
tis tiktai lietuvių kompozito
rių kūryba, gal pasitelkiant 
latvių. Tada latviai grotų mū
sų kanklininkų kūrinius savo 
ansambliuose.

Jauniems lietuviams, besi
domintiems muzika, jos istori
ne eiga, reikėtų patyrinėti 
kanklių praeitį, kilmę, tais 
reikalais .parengti tinkamą 
knygą. Lietuviams beveik ty
lint, neparuošiant tinkamos 
literatūros, kažin ar kitos 
tautos nepradės savintis kank
lių, jas vadinti jų muzikiniu 
instrumentu, parodys senų 
raštų, drožinių. Tokio smūgio 
lietuviškoji muzikos praeitis 
turėtų išvengti. O tai galima 
padaryti kieno nors atliktu 
kruopščiu studijiniu darbu.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, The Lithuanian 

Quarterly, 1987/Volume 33, No. 1. 
Editor of this issue - Antanas Kli
mas. Subscription peryear-$10.00. 
Address: Lituanus, 6621 S. Troy 
St., Chicago, IL 60629 - 2913, USA.

Bičiulis, EILĖRAŠČIAI IŠ DIE
VAS IR TĖVYNĖ. Lietuvos po
grindžio spauda nr. 15. Tai seriji
nis PLB leidinys, kuriame patei
kiami autentiški okupuotos Lie
tuvos patriotiniai pogrindžio spau
dos tekstai. Prenumerata: 6 lei
diniai - $25. Adresas: Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 
USA.
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Cl KIJLTIIRIHIEJE VEIKLOJE
Poeto Bernardo Brazdžionio 

amžiaus aštuoniasdešimtmetį Los 
Angeles bei apylinkių lietuviai mi
nės gegužės 9, sekmadienį po pa
maldų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas rašytojas Antanas Vaičiu
laitis, laimėjęs Lietuvių rašytojų 
draugijos 1986 m. premiją už apsa
kymų rinkinį “Vidurnaktis prie Šei
menos”. Bernardas Brazdžionis 
taip pat yra laureatas, parsivežęs 
JAV LB krašto valdybos 1986 m. 
literatūros premiją iš JAV LB kul
tūros tarybos šiemetinės premijų 
šventės Čikagoje. Minėjime bus 
aptartas premijąjam laimėjęs poe
zijos rinkinys “Po aukštaisiais 
skliautais”. Didžiausia staigmena 
betgi tenka laikyti Broniaus Bud- 
riūno sukurtą kantatą, kuriai jis 
panaudojo populiarų Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Per pasau
lį keliauja žmogus”. Minėjime tą 
kantatą atliks choras ir solistai.

Biochemijos dr. Kazio Martin- 
kaus (1953—1984) atminimui tė
vai, sesuo ir artimi bičiuliai 1985 
m. įsteigė stipendijos fondą, ku
riuo gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, pa
sirinkę specialybes, susietas su 
moksliniais tyrinėjimais ir litua
nistika. Norintys gauti daugiau 
informacijų ir prašymų formų tu
ri kreiptis šiuo adresu: Kristina 
Martinkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 7120 
So. Richmond, Chicago, IL 60629, 
USA. Užpildytas prašymų formas 
reikia grąžinti stipendijų fondui 
iki š. m. gegužės 20 d.

Dr. Kosto Jurgėlos 1954 m. 
doktorato disertaciją “Lithuania 
and the United States: the Estab
lishment of State Relation” 1985 
m. išleido Lietuvių istorijos drau
gija. Tas JAV vyriausybės Lietu
vai 1922 m. liepos 24 d. suteiktas 
de jure pripažinimas buvo labai 
svarbus jos atgautai nepriklauso
mybei. Leidinio sutiktuves š. m. 
vasario 22 d. Vašingtone surengė 
vietinis BALFo skyrius, vadovau
jamas dr. A. Valiūno, ir Lietuvių 
moterų klubas su savo vadove dr. 
D. Varmoniene. 1 sutiktuves buvo 
atvykęs disertacijos autorius dr. 
Kostas Jurgėla. disertacinį lei
dinį aptarė VLIKo valdybos na
rys inž. Liūtas Grinius. Pasak jo, 
dr. K. Jurgėlos disertacija pasi
žymi stropiai sutelkta 1917-22 m. 
dokumentacija, rodančia JAV po
litikų neryžtingumą. JAV vyriau
sybė Lietuvai skyrė nedidelį dė
mesį, nors jos reikalais rūpino
si ir už juos kovojo vietiniai lie
tuviai. Lietuvai bei kitom prisi
keliančiom šalim buvo labai svarbi 
tautų apsisprendimo teisė, įtrauk
ta į prez. T. W. Wilsono keturio
likos punktų deklaraciją. Ji, deja, 
nedaug teturėjo įtakos JAV užsie
nio politikai. Daugiau nusvėrė 
faktas, kad 1922 m. Lietuva, Lat
vija ir Estija jau buvo tapusios 
įsipilietinusiomis valstybėmis.

Los Angeles ir apylinkių lietu
viams buvo labai įdomus kovo 1 d. 
įvykęs Brentwood-Westwood sim
foninio orkestro koncertas. Mat 
dirigentas Alvin Mills greta W. 
A. Mozarto, C. Debussy, G. Bi
zet kūrinių programon įtraukė ir 
Giedros Gudauskienės “Vilniaus 
prisiminimų” siuitą, kurią jis pats 
suorkestravo. “Vilniaus prisimini
mai” simfoniniu orkestru buvo 
atliekami pirmą kartą. Lietuviams 
brangius Vilniaus vaizdus atspin
dėjo aštuonios siuitos dalys: “Ryt
mečio varpai”, “Vaikai parke”, 
“Senasis žydų kvartalas”, “Štra- 
lio kavinėje”, “Vilnelė ir Neris”, 
“Kareivių maršas”, “Kapinės”, 
“Gedimino pilis”. Koncertui pa
sibaigus, kompoz. G. Gudauskie
nę pasveikino JAV LB Vakarų 
apygardos pirm. A. Nelsienė ir 
atminimui įteikė lėkštę su įde
gintu Vyčiu.

Adomo Galdiko meno galerija 
yra įsteigta Niujorko Bruklyne 
prie Kultūros židinio, kur ją tvar
ko ir prižiūri Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Galerija turi jau beveik 
visų žymesniųjų išeivijos dailinin
kų kūrinių, kurie papildomi nau
jais rodiniais. Tarpininkaujant Al
gimantui Keziui, SJ, iš dail. Alek
sandro Marčiulionio gauta skulp
tūra “Trys veidai”, iš dail. Janinos 
Monkutės-Marks — įrėmintas au
dinys “Trys gracijos”. Galerija 
taipgi įsigijo ir vieną aliejinį dail. 
Prano Domšaičio tapybos darbą. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečiama 
apsilankyti Adomo Galdiko meno 
galerijoje, susipažinti su joje su
telktais išeivijos lietuvių dailinin
kų kūriniais. Šiuo metu spaudai 
yra ruošiamas apžvalginis galeri
jos leidinys.

Žemaitijos liaudies meistrų tai
komosios dailės parodą surengė 
Telšių kultūros rūmai, sutelkę 
apie 300 meistrų iš Klaipėdos, Tel
šių bei kitų Žemaitijos rajonų. 
Lankytojų laukė pusė tūkstančio 
medžio drožinių, mezginių, audi
nių, pynimo, keramikos ir kalvys
tės darbų, įvairių papuošalų iš 
medžio ir gintaro.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose darbą pradėjo kūrybiniams 
bandymams skirta scena, įrengta 
salės pakraštyje greta žiūrovų. 
Pradžiai buvo pasirinkta dabarti
nio anglų rašytojo A. Silitou pje
sė “Vienišas bėgikas”, turinti tik 
vieną vaidmenį, kurį atliko akto
rius V. Landbergas. Spektaklį pa
ruošė rež. R. Viktiukas. Bando
mojoje scenoje naujų darbo for
mų, skirtų meninei saviraiškai, 
galės j ieškoti visų Lietuvos teat
rų atstovai — aktoriai, režisie
riai, dailininkai laisvu nuo savo 
tiesioginio darbo laiku. Režisie
riai čia galės ruošti bandomojo 
pobūdžio spektaklius, jiems su- 
burdami grupę mažiau užimtų 
aktorių. Salės pakraštyje esan
čią sceną gali pakeisti rūmų laip
tų aikštelė, balkonas, bet kuri ki- - 
ta vieta, net kiemas ar parkas, jei
gu tai yra paranku kūrybinei pje
sės ir režisūros fantazijai. Dėl to 
teatras Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose ir vadinamas bandomąja 
scena.

Vis labiau populiarėja poetas 
Vytautas Mačernis, jaunas žuvęs 
nuo artilerijos sviedinio skeveld
ros 1944 m. rugsėjo 7 d. prie Že
maičių Kalvarijos. Prieš 17 metų 
buvo išleistas jo poezijos rinkinys 
“Žmogaus apnuoginta širdis”. Si 
knyga dabar jau yra tapusi biblio
grafine retenybe, kurios nepakan
ka gausiems V. Mačernio poezijos 
gerbėjams. Pastariesiems pagal
bon atėjo Lietuvos respublikinės 
bibliotekos darbuotojai Vilniu
je, surengę poeto V. Mačernio 
kūrybos vakarą. Apie V. Mačer
nio gyvenimą ir kūrybą kalbėjo 
filologijos dr. V. Kubilius, apie 
jos įtaką jaunajai kartai — Lie
tuvos mokslų akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto moks
linė bendradarbė S. Laurančikai- 
tė. Pluoštu atsiminimų dalijosi 
poetas E. Matuzevičius. Vakaras 
užbaigtas literatūrine-muzikine 
pyne, atlikta aktorės L. Stepan- 
kaitės ir pianistės V. Baltuony- 
tės. Pynėje skambėjo Vytauto Ma
černio poezija, kompozitorių Sta
sio Vainiūno ir Osvaldo Balakaus
ko muzika.

Vilniaus konservatorijos liau
dies instrumentų ansamblis “Su
tartinė”, vadovaujamas Prano 
Tamošaičio, specialiu koncertu 
paminėjo veiklos trisdešimtmetį. 
Ji pradėta tarptautiniame Mask
vos jaunimo festivalio konkurse 
išsikovotu aukso medaliu, kurį 
laimėjo jauno birbynininko P. 
Tamošaičio suorganizuota lietu
vių liaudės instrumentų grupė (še- 
šerios kanklės, viena birbynė) ir 
sol. Virgilijus Noreika, tada dar 
studijavęs dainavimą konservato
rijoje. Tik dešimtmečiui praėjus, 
kamerinė liaudies instrumentų 
grupė, prof. J. Čiurlionytei pa
siūlius, buvo pavadinta “Sutarti
ne”. Trisdešimtmečio istorijoje 
liaudies instrumentų ansamblis 
“Sutartinė” surengė daugiau kaip 
pusantro tūkstančio koncertų, 
gastroliavo Bulgarijoje, Norve
gijoje, Čekoslovakijoje, Indijo
je, Kanadoje, R. Vokietijoje, Suo
mijoje bei kitose šalyse. Sukak- 
tuvinin koncertan buvo įjungti 
nauji lietuvių kompozitorių kūri
niai: V. Ločerio “Biržų polka” 
lumzdeliui ir kontrabosinei birby
nei, L. Povilaičio pjesė kanklėms 
ir duetas birbynėms su orkestru, 
V. Bagdono “Genių kalvė” skra- 
balams su orkestru, J. Tamulio- 
nio dainos “Medkirtėliai” ir “Sa
kyk, ar meluoji”, A. Lapinsko 
duetas birbynėms su orkestru, 
T. Makačino “Lopšinė” ir “Išdai
ga” birbynių kvintetui, J. Baltra
miejūnaitės “Sutartinė” visam an
sambliui. Lietuvių kompozitorių 
harmonizuotas ir kai kurias ori
ginalias dainas koncerte atliko 
solistai: V. Noreika - Švedo “Apie 
žirgą ir mergelę”, E. Kaniava — 
P. Tamošaičio “Užaugo berželis”, 
A. Stasiūnaitė — J. Švedo “Aš pa
šoksiu”, R. Maciūtė — S. Šimkaus 
“Vai nekukuok”, E. Kuodis ir J. 
Girijotas — V. Mikalausko “Lop
šinę žemei ir motinai”, Z. Marti- 
navičiūtė — R. Bileiųio “Oi se
niai seniai”, V. Čepkus — N. Juo- 
zapaičio “Vai aš išjodamas”. Iš
trauką ir vysk. A. Baranausko 
“Anykščių šilelio” skaitė akto
rius T. Vaisieta. 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.

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

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

6 % 
61/2%
7 % 
7 % 
7’/4%
73/4%

7'/2%
7’/2%
61/4%
6 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo.......................... 10’/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..........9'/4%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Nepaprastosios Ateitininkų federacijos konferencijos dalyviai Toronte 1986 m. rugpjūčio 16 d. klauso inž. ALMIO 
KUOLO paskaitos, kurioje jis gvildeno dabarties ateitininkų problemas Nuotr. R. Musonytės

Kanados įvykiai

rWVWVwWl

_ - LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

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'/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.......53/4%

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

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFPUAN’Q FIIRQ 406 Roncesvalles Ave.OICrnAlld 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 Roncesvalles Ave. Tel. 535-I944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Rm) Estete* 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 
VIŪŪŠ SERGAUTIS, b.Sc„

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

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

EA.STRfNKfTE
S . A L J NAMĄ -
SU

patyrusiu atstovu
& sąžiningu patarnavimu
-k asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

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

Greitas ir tikslus patarna vintas!

DRA. LJD A
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

(Atkelta iš 1-trio psl.)
lim ir 90 dienų naujom dalim. 
Kontrolės įvedimą automobi
lių draudai daug kas laiko

džia iš savo iždo, kurio lėšas 
sudeda visi kanadiečiai pa
jamų mokesčiais, bet savo ka
pitalą turinčios ir pelno sie-

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-

MOKA:

6 % už 90 dienų term, indėl. 
61/2% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
7 % už 2 m. term, indėlius
71/4% už 3 m. term, indėlius
73/4% už GIC1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
71/2°/o už pensijų planą

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

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-61/4% kasd. palūkanų sąskaita
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

už asmenines
paskolas nuo....... 10’/2%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 91/2%
2 metų ................... 93/4%
3 metų...................10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 83/4%
(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.

AKTYVAI virš 59 milijonų dolerių

Ontario liberalų pasiruošimu 
provincinio parlamento rinki
mams, kur premjerui D. Peter
sonui reikia užsitikrinti at
stovų daugumą. Ontario pro
vincijoje yra beveik šeši mi
lijonai automobilių savininkų 
ir vairuotojų. Jų balsas - sva
resnis už draudos bendrovių 
savininkų ir darbuotojų.

Mažiau naudos susilauks Ka
nados ministerio pirm. B. Mul- 
ronio vyriausybė, paskelbusi 
kovą rūkymui. Rūkalų rekla
mos laikraščiuose bus sustab
dytos nuo 1988 m. sausio 1 d. 
Pilna drauda, apimanti rūka
lų reikiamas radijo ir televi
zijos laidose, reklaminėse len
tose ir netgi krautuvėse prasi
dės 1989 m. sausio 1 d. Tada ir 
rūkalus gaminančioms bend
rovėms nebus leista finansuo
ti ir garsinti sporto bei kitų 
renginių. Visose Kanados val
džios institucijose ir jos kont
roliuojamose įstaigose bus 
griežtai uždraustas rūkymas, 
išskyrus specialiai’-nuo klien
tų izoliuotas vietas, kurios bus 
pradedamos įvesti jau nuo š. m. 
spalio 1 d. Pranešimą paskel
bė Kanados sveikatos ministe- 
ris J. Eppas. Įstatymą turės 
patvirtinti Kanados parlamen
tas, kur konservatoriai turi 
saugią atstovų daugumą. Už 
įstatymo pažeidimą numato
ma finansinė bauda iki $100.- 
000, kalėjimas iki šešių mė
nesių. Kritikai primena minis
terio pirm. B. Mulronio konser
vatorių vyriausybei, kad val
džia dėl rūkalų reklamų su
stabdymo kasmet praras apie 
$5 bilijonus pajamų. Be to, daug 
milijonų dolerių pareikalaus 
parama ūkininkams, auginu
siems tabaką, padengti ūkių 
pertvarkymui.

Tautinės ekonomijos šalinin
kus Kanadoje sukrėtė kana
diečių kontrolėje esančios di
delės naftos ir natūralių dujų 
bendrovės “Dome Petroleum 
Ltd.” nepakeliama skola, pa
siekusi $6,3 bilijono. Bendro
vė su didele tautininkų vilti
mi buvo įsteigta tada, kai pa
saulinėje rinkoje visus gąs
dino arabų valstybių pasakiš
kai iškeltos naftos kainos. Ta
da daug kam atrodė sveikinti-

kiančios privačios bendrovės.

SPORTAS
GOLFO ŽINIOS

Toronto lietuvių golfo klubo 
nariai pradėjo naują sezoną. Iki 
šiol įvyko du turnyrai. Juos ga
lima vadinti apšilimo turnyrais, 
nes oficialus sezono atidarymo 
turnyras įvyks gegužės 16 d., 11 
v.r., Golf Haven aikštėje.

Hornby Towers turnyre balan
džio 25 d. dalyvavo 41 golfininkas; 
geriausiai pasirodė R. Barakaus- 
kas, įveikęs kursą 79 smūgiais, 
Al. Simanavičius ir R. Šimkus 82, 
R. Bagdonas ir A. Simanavičius
85, S. Ignatavičius ir A. Stauskas
86, A. Banelis 87, D. Marijošius,
R. Strimaitis 88, P. Stauskas, V. 
Siminkevičius 89 ir t.t. Su išlygi
namais smūgiais: A. Paulionis ir
S. Ignatavičius 65, D. Marijošius 
66, A. Jonikas 69, Al. Simanavičius 
70, V. Siminkevičius 71 ir t.t.

Moterų klasėje su išlyginamais 
smūgiais laimėjimais pasidalino
I. Kymantienė 70, D. Deksnytė 76, 
E. Kėkštienė 77.

Georgetown turnyre gegužės 2 d. 
dalyvavo 31 golfininkas. Geriau
siai pasirodė: R. Strimaitis 82,
J. Rusinavičius 85, Al. Simanavi
čius ir Al. Kuolas 88, R. Bagdonas 
ir A. Stauskas 90>ir t.t. Su išlygi
namais smūgiais: J. Rusinavičius 
70, R. Strimaitis, S. Obelienius,
A. Balnis 71, A. Grigonis, V. Štui- 
kys 72, Al. Kuolas 73, A. Supronas 
74, A. Zalagėnas, E. Kuchalskis,
B. Sergantis 75 ir t.t.

Moterų klasėje su išlyginamais 
smūgiais — E. Kėkštienė 84, I. 
Kymantienė 86. Abiejų turnyrų 
metu premijas už taikliausius 
sviedinuko primetimus prie vė
liavėlės gavo A. Balinis, R. Bag
donas, J. Danaitis, E. Kėkštienė 
ir A. Paulionis.

Toronto lietuvių golfo klubo 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Antanas Stauskas, linki visiems 
nariams gero oro bei gero golfa- 
vimo ir kviečia visus dalyvauti 
turnyruose. Kor.

ti. D. B.
• Balandžio 26 d. “Rambyno” 

ir “Šatrijos” tuntai Prisikėlimo 
patalpose paminėjo skautų-čių 
globėjo Šv. Jurgio šventę. Iškil
mingai su vėliavom dalyvavo Mi
šiose ir Parodų salėje įvykusio
je sueigoje. Įnešus vėliavas, 
tunto adjutantas sk.v. v.sl. Linas 
Garbaliauskas pakvietė Kanados 
rajono vadą s. V. Turūtą tarti žo
dį. V. s. įsakymus skaitė Dalia 
Melnykaitė. “Šatrijos” tunto tun- 
tininke paskirta s. D. Keršienė, 
o jos pavaduotojomis - fil. J. Nei
manienė ir s. R. Žilinskienė. V.s. 
įsakymus skaitė rajono vadeiva ps. 
dr. A. Dailydė, o tunto - adjutan
tas. Užbaigoje trumpai laužo pro
gramai vadovavo fil. J. Neima
nienė.

Pajieškojimai
Mečislovas Keršys, gyvenan

tis Australijoje, pajieško Petro 
Šimonėlio, kilusio nuo Kupiš
kio ir buvusio drauge jūrų mo
kykloje Rygoje. Prašome rašy
ti: A. Paulius, 14 South St., Ha
milton, Ont. L8P2V9.

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).

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

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

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 M6P 1A6

Telefonas 532-1 1 49

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina j vieną įstaigą. Po 35 metą 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.

4887 dundas st, west
Islington, Ontario M9A 1B2 232“2322
res: 767-0999

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

na idėja Kanadoje turėti savo 
“Dome Petroleum” bendrovę, 
kuri jieškotų naujų naftos šal
tinių, stengtųsi sumažinti jos 
gaminių kainas. Pastangų bu
vo daug, bet jos dabar priėjo 
liepto galą, kai kanadiškos 
bendrovės įsiskolinimas pa
siekė $6,3 bilijono. Tokios sko
los neįmanoma padengti su da
bar kritusiomis naftos kaino
mis. “Dome Petroleum” vado
vai bendrovę, pernai turėju
sią $2 bilijonus nuostolio, nu
tarė parduoti už $5,1 bilijono 
amerikiečių bendrovės “Amo
co Corp.” Kanados skyriui, per
nai turėjusiam bilijoną dole
rių pelno. Pirkėjai įsiparei
goja padengti didžiąją dalį 
akcininkų patirtų nuostolių.

Opozicinių partijų vadai: 
liberalų J. Turneris ir ypač 
socialistų B. Broadbentas rei
kalauja, kad “Dome Petro
leum” būtų parduota kanadiš- 
kai bendrovei, pvz. “Trans 
Canada Pipe Lines”. Pastaro
ji betgi norėtų gauti Kanados 
valdžios atleidimą nuo $600 
milijonų vertės pajamų mokes
čio. Tokias nuolaidas atmeta 
energijos išteklių ministeris 
Marcel Masse, teisingai pa
brėždamas, kad jau anksčiau 
daug nuolaidų susilaukusią 
kanadišką “Dome Petroleum” 
bendrovę turi gelbėti ne val-
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HSAULĖ, ŽAIDIMAI, ŠYPSENOS, GRYBAI

JAUNIMO

/ STOVYKLA0'
birželio 7-14 d.d.

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

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

sportas, šokiai, laužai, žaidimai

Stovykla baigsis bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
1987 m. birželio 13, šeštadienį

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!

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

Čikagiečiai gali kreiptis:
JAV LJS KV, 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL60636, USA. Tel. (312) 778-2200

N AUJI D RAUGAI, PAS KAITOS, JUOKAI,

tn

2 o

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,!)00. 
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

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

624-6336 namų 897-0068

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. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E1G7
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Tautybių savaitė Karavanas, 

kuriame dalyvauja ir lietuviai 
su savo paviljonu “Vilnius”, 
įvyks birželio 19-27 d.d. Pri
sikėlimo parapijos patalpose. 
Paviljono paruošimui KLB To
ronto apylinkės valdyba yra 
sudariusi specialų komitetą, 
kuriam pirmininkauja Rebeka 
Josys (Rauth). Šiemet, kaip ir 
pernai, jieškoma lietuvių pa
viljono karalaitė “Miss Vil
nius”. Mergaitės, virš 16 metų 
amžiaus, prašomos atsakyti į 
šį klausimą: “Atstovaujant 
Toronto lietuvių kolonijai Ka
ravano metu, kokios bus jūsų 
pareigos (a) tarp lietuvių, (b) 
tarp kanadiečių”. Aprašymas 
turėtų būti ne ilgesnis, kaip 
1000 žodžių ir turi būti atsiųs
tas “Miss Vilnius” rinkimo ko
mitetui iki 1987 m. gegužės 
21 d., šiuo adresu — 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6A 
1A8. Yra numatyta, gavus visus 
aprašymus, juos įvertinti, as
meniškai pasikalbėti su kiek
viena kandidate ir tada pra
nešti gavusią “Miss Vilnius” 
pareigas. Tas pareigas reikės 
eiti tik Karavano metu. Taip 
pat paviljonui reikia ir tal
kininkų, kurie padėtų jį įreng
ti ir Karavano metu jame dirb
ti. Susidomėję šiuo reikalu 
prašomi pranešti Rebekai (588- 
1928) arba Antanui Rašymui 
(233-7757).

Tautinių šokių grupė “At
žalynas” š. m. gegužės 2 d. To
ronto Lietuvių namų salėje su
rengė metinį koncertą-balių. 
Susirinkus ir susėdus prie ap
valių stalų publikai, pranešėja 
Zita Gurklytė visus pasveikino 
ir kvietė pasigėrėti tautiniais 
lietuvių šokiais, atliekamais 
atžalyniečių. O gėrėtis buvo 
kuo: salės viduryje sukosi šo
kėjų grupės viena po kitos be 
jokio sutrikimo. Šoko trys gru
pės — jauniausia, vidurinė ir 
vyriausioji. Kadangi nebuvo 
išspausdintos programos, at
liekamų šokių pavadinimai, 
ypač rečiau matomu šokiu, li
ko nežinomi. Paskutiniame 
šokyje pasirodė visos grupės 
draugę ir susilaukė gausių 
pųblįkpą. plojimų. Tėvų komi
teto atstovė D. Simonaitytė- 
Sisac iškvietė scenon tauti
nių šokių grupių mokytojas bei 
mokytojus ir apdovanojo gėlė
mis. Štai jų pavardės: D. Kri- 
vaitė, M. Gutauskaitė-Hurst. 
R. Tarvydas, V. Dovidaitytė, 
V. Vaitiekūnaitė, A. Zanderie- 
nė. Gavo po gėlę ir muzikan
tai: K. Deksnys, E. Kairys, M. 
Tarvydas, D. Pargauskaitė, A. 
Vaičiūnas. Tėvų komiteto pir
mininkė — J. Vitkūnienė, sekr. 
D. Bonner, ižd. E. Pamataitis, 
parengimų vadovas P. Štur
mas. “Atžalynas” šiuo metu 
turi apie 80 šokėjų trijose gru
pėse. Ji yra suplanavusi ke
lionę į Šveicariją 1988 m., kur 
įvyks tautinių šokių festiva
lis. Ta proga galbūt aplankys 
ir kitus Europos kraštus.

Po programos visi stiprinosi 
skania vakariene, linksminosi 
grojant šokių orkestrui, o lai
mingieji džiaugėsi loterijos 
laimikiais.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo: $150 — Pr. Basys, $100 
— P. Kaziukonis, $50 — V. Dau- 
gėlavičienė, $50 — A. Laurinai
tis, $20 — R. Žiogarys, visi iš 
Toronto; $200 — P. Vaitkūnas 
iš Edmontono, $100 — V. Gar- 
nelis iš Tillsonburgo, $250 — 
Z. Danilevičius pagal testa
mentinį palikimą. Visiems au
kojusiems nuoširdžiai dėkoja
me ir laukiame iš kitų lietu
vių aukų savai gimnazijai. At
rodo, iš tolimų miestų jai au
koti yra lengviausias būdas 
per Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvuose esamas Vasa
rio 16 gimnazijos sąskaitas. 
Paaukojusiems $15 ir daugiau 
išduodami kvitai, tinkami at
skaityti nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo komisijos narys
Kanados valstybės sekreto

riatas praneša, kad daugiakul- 
tūrių reikalų min. D. Crom
bie paskyrė $16,000 paramą 
Žydų bendruomenės centrui 
Toronte.

“The Catholic Register” 
1987. IV. 18-24 išspausdino 
informaciją apie Nijolę Sadū- 
naitę okupuotoje Lietuvoje. Ji 
esanti 49 m. amžiaus vienuolė, 
kuri 5 metus slėpėsi pogrindy
je, išėjo viešumon, buvo suim
ta, tardyta dvi valandas ir vėl 
paleista. Jai keliama byla už 
nesilaikymą sovietinių taisyk
lių.

A. a. kūrėjo-savanorio Jurgio 
Dauginio atminimui A. P. Ski- 
landžiūnai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $25.

A. a. Kosto Jonušo atminimui 
paaukojo Tautos fondui $25: J. 
Šarapnickas; $20: P. D. Daugi
nai; $10: A. Šetikas.

A. a. Jono Lekučio atmini
mui aukoju $50 “TŽ” ir reiškiu 
nuoširdžią užuojautą gimi
nėms: broliui P. Lekučiui JAV, 
seseriai M. Kušlikienei JAV, 
svainiui D. Kochankai ir jų 
šeimoms. L. Skripkutė

A. a. Jono Lekučio, mirusio 
Hamiltone, atminimui Vanda 
ir Petras Giedraičiai paauko
jo “Tėviškės žiburiams” — $50, 
po $15 — Antanas Mingėla ir 
Valentinas Grikietis.

Aušros Karkienės tėvo a.a. 
Jurgio Gylio atminimui paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $30 
Arūnas ir Rūta Šlekiai, gyve
nantys Kalgaryje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Palm Beach apylinkės valdy
ba atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” dosnią $100 auką su 
šiuo prierašu: “Jūsų ‘Žiburiai’, 
budėdami tėvynės sargyboje, 
nušviečia kelią ne vienam lie
tuviui. Palm Beach Lietuvių 
Bendruomenės valdyba auko
ja $100.00, pagerbdama Jūsų 
pasišventimą”. Pasirašė pirm. 
Jonas Šalna, M.D., sekr. Ali
cija Solienė.

Poetas Pranas Kozulis, gy
venantis Toronte, š. m. balan
džio 26 d. buvo paminėtas So
phie Barčus radijo lietuviš
koje programoje. Apie jo kūry
bą kalbėjo Algirdas T. Anta
naitis, kūrybos ištraukas skai
tė Gailė Antanaitytė. Pr. Ko
zulis yra išspausdinęs savo 
poezijos nepriklausomos Lie
tuvos periodinėje spaudoje, 
Toronte 1950 m. išleisdinęs 
poezijos rinkinį “Dulkės eže
re”.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga, išaugusi iš torontiš
kio skyriaus ir įsisteigusi 1983 
m., turi 28 narius, kurie įvai
riais būdais talkina lietuviškai 
spaudai. Dabartinė jos valdy
ba: pirm. J: Varanavičius, vi- 
cepirm. K. Raudys, sekr. Stp. 
Varanka, ižd. L. Girinis-Nor- 
vaiša, koresp. St. Prakapas ir 
Hamiltono atstovas K. Mileris. 
Pastaruoju metu ši organizaci
ja pradėjo leisti savo žinia- 
raštį-biuletenį, kurį redaguoja 
J. Varanavičius. Kol kas žinia
raštis neperiodinis. Ateityje 
numatomi platesnės apimties 
leidiniai.

Ontario vyriausybė apdo
vanojo specialiais žymenimis 
tautinių grupių veikėjus sa
vanorius. Ilgame sąraše yra ir 
šios gintariečių pavardės: Da
lia Nausėdas — 10 metų žy
muo, Giedrė Paulionis — 10, 
Ramona Yčas — 5.

Imigracijos ir daugiakultū- 
rių reikalų kritikas Kanados 
parlamente Sergio Marchi, li
beralų partijos narys, išreiš
kė protestą vidaus reikalų mi- 
nisteriui J. Kelleher prieš po
licijos tarnautojo E. Gough 
Kičeneryje pareiškimą, kalti
nantį tautines bendruomenes: 
“Kai kurios etninės organiza
cijos Kanadoje yra teroristi
nių grupių frontai, ir žmonės, 
remiantys tas organizacijas, 
galimas dalykas, remia dar la
biau šubversinę veiklą”. Jis 
paprašė ministerį atitaisyti 
pareiškimą ir nubausti minė
tą tarnautoją.

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal j 

susitarimą 

tel. 532-7115
Susitarus priima pacientus ir vakarais

Kanados ministeris pirmi
ninkas B. Mulroney savo svei
kinime Kanados baltiečių ve
teranų lygos suvažiavimui, ku
ris įvyko Toronte, atsiuntė 
specialų sveikinimą vyriau
sybės vardu, kuriame sako: 
“Nežinodami, kas formavo mū
sų institucijas ir nepripažin
dami praėjusių kartų įnašo, 
mes negalime pilnai suprasti 
savo dabarties. Šiandieną 
kanadiečiai privalo atsimin
ti, kad visi mes esame skolin
gi nepaprastai didelį dėkingu
mą tiems, kurie kovojo už 
laisvę ir demokratiją. Baltie
čių veteranų lygos nariai gali 
didžiuotis savo pastangomis, 
kurios įgalino jūsų sūnus ir 
dukras žvelgti. į daug žadan
čią ateitį.”

Gydytojas pensininkas, lie
tuvis, gyvenantis Lenkijoje, 
š. m. birželio mėnesį atskren
da Kanadon, kur ketina pabūti 
ištisus metus. Jis norėtų 3-4 
mėn. pabūti lietuvių šeimoje, 
kurioje yra mažamečių vaikų, 
reikalingų auklėtojo, arba 
rasti kitokį jam tinkamą už
siėmimą. Kreiptis į “TŽ” ad
ministraciją.

Daugiakultūrių reikalų min. 
D. Crombie paskyrė $210,000 
Kanados daugiakultūrio ir 
tarpkultūrio švietimo komite
tui. Pastarojo sekretoriatas 
yra Toronte. Jo paskirtis — 
skleisti kultūrinę įvairovę 
švietimo srityje, rengiant 
konferencijas ir leidžiant 
specialų žurnalą.

Trimėnesinis laikraštis “The 
Truth”, leidžiamas “Ameri
can Freedom Co.” (Box 100, 
Danbury, NH 03230, USA) ne
mažai rašo ir apie Baltijos 
valstybes. Pvz. 1987 m. pava
sario laidoje rašo apie Balį 
Gajauską — žmogaus teisių 
čempioną, kuriam trys ameri
kiečių organizacijos ryžosi 
išrūpinti iš Kalifornijos 
gubernatoriaus tos valstijos 
garbės pilietybę. Taip pat yra 
straipsnis apie baltiečių ho
lokaustą, kuriame sovietai 
sunaikino 700.000 estų, latvių 
ir lietuvių. Atskiras straips
nis įdėtas apie Estijos nepri
klausomybę.

PADĖKA
Dėkojame abiejų parapijų-kle- 

bonams - kun. J. Staškui ir kun. 
A. Simanavičiui, OFM, už leidimą 
rinkti aukas rekolekcijų metu. 
Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū. Per jus visus pajutome Die
vo dosnumą ir nuoširdumą ir per 
tai esame paskatintos toliau skleis
ti Viešpaties meilę Jo duotoje 
aplinkoje. Meldžiame Viešpaties 
palaimos visiems.

N. Pr. Marijos seserys Toronte

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams 

pranciškonams ir kun. P. Diliui 
už atlaikytas pamaldas mūsų gim
tadienio proga. Dėkojame gimi
nėms iš arti bei toli atvykusioms 
ir visiems dalyvavusiems šioje 
mūsų šventėje. Dėkojame Reginai 
Stočkutei už gražiai pravestą va
karą, Sofijai ir Zigmui Revams, 
Alesei ir Pijui Grigams už šven
tovės ir salės papuošimą gražio
mis gėlėmis, už įdėtą darbą bei 
didelį rūpestį. Dėkojame A. Gri
gienei, S. Revienei, P. Šostakie- 
nei ir M. Tamošiūnienei už labai 
skanius pyragus. Dėkojame vi
siems svečiams, prisidėjusiems 
prie mūsų pagerbimo, įteikusiems 
gražias dovanas. Dėkojame E. Juk
nienei už labai skaniai pagamin
tą maistą.

Tas malonus vakaras liks ne
užmirštamas mūsų širdyse.

Su giliausia padėka -
Marija Andriulevičienė 

Teresė Gražulienė

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

EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

3. Birželio 25 - liepos 14
4. Rugpjūčio 17-28

5. Rugsėjo 2-16
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.

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

YBAČĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Klivlando “Žalgirio” šaulių kuopos metiniame susirinkime kovo 22 d. 
N. BRAZIULIENĖ-ČEIČIENĖ (dešinėje), apdovanota Šaulių žvaigždės 
ordinu, kurį įteikia O. MIKULSKIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Advokatė
JOANA E. KURAS, u.. b.

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

Telefonas (416) 763-3362

© SKAITYTOJAI PASISAKO
ŽYDU GELBĖTOJAI

Pastaruoju metu daug rašoma 
apie karo metais nukentėjusius žy
dus. Dabar, kai po 45 metų tebėra 
suvedamos sąskaitos su niekuo 
nekaltais žmonėmis, mane paska
tino parašyti šį pasisakymą.

1941 m. prasidėjus karui, vokie
čiai pradėjo naikinti Lietuvoje 
likusius komunistus ir žudyti žy
dus. Lietuviai nuo seno laikomi 
geraširdžiais žmonėmis, kurie 
niekad nekeršydavo (neskaitant 
atvejų, kad pirmos sovietinės oku
pacijos metais žydų tarpe buvo 
daug išdavikų) padėjo gelbėti ne
laiminguosius.

Daugiausia žydų Kaune išgelbė
jo gydytoja Kutorgienė. Prie jos 
namo Kęstučio gatvėje, Kaune, 
žydų pastangomis buvo prikalta 
speciali lenta, rodanti, kad šiame 
name nuo tų iki tų metų gyveno 
“Nusipelniusi gyd. Kutorgienė”. 
O jai mirus (užsimušė žiemos me
tu ant slidaus šaligatvio ties cent
riniu paštu) žydai savo lėšomis 
pastatė Petrašiūnų kapinėse mar
muro paminklą, iškalė rusų kalba 
maždaug tokio turinio tekstą: “Pa
dariusiai daug gero šioje žemėje”.

Labai daug mažamečių žydų vai
kų išgelbėjo Sofijos Kymantaitės- 
Čiurlionienės šeima, jų tarpe da
bartiniu metu gyvenančią Izraely
je pianistę Esterą Elinaitę. Kai
miečiai žmonės iš Vilkaviškio, ku
rių giminaitis gyveno netoli Vili
jampolės geto, išgelbėjo Saulerį 
Noselį, Lazerio sūnų su žmona. 
1956 m. jiems išvykus nuolatiniam, 
apsigyvenimui į Izraelį, mes nu
pirkome iš jo namą. Po metų gavo
me dar iš jo laišką iš Lenkijos, 
nes.’Gomulkai perėmus valdžią, žy- ■" 
dai apie metus laiko dar turėdavo* 
pagyventi Lenkijoje.

Jo sesuo Saulerytė-Burginienė, 
komunistė-pogrindininkė, prieš 
rusų okupaciją gyvenusi Vilkaviš
kyje, daug pasidarbavo įskųsdama 
išvežimui ne tik lietuvius, bet ir 
kelias padorias lietuviškai nusi
teikusias žydų šeimas. Su jos duk
ra Lena apie 10 metų dirbau kar

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 Bloor st.w.)
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
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tu. Kartą paklausiau, kokie jos 
mamos nuopelnai, kad ji įtraukta 
tarybinėje enciklopedijoje, pas
taruoju metu gauna 120 rublių 
pensiją. (Tai didžiausia pensija 
Sov. Sąjungoje). Ji man atsakė, 
esą mama Smetonos laikais iška
bindavo raudonas vėliavas, išdau
žydavo lietuviams langus. Žino
ma, juokinga, bet tai tikra tiesa.

Kybartų manufaktūros preky
bininką Lavitą su jauna žmona 
išgelbėjo Alvito klebonas (Ar ne
žinoma pavardė? Red.). Pirma 
juos pakrikštijęs, išdavė fiktyvi- 
nius gimimo metrikus Albino 
Kiaušo ir Onutės Kiaušaitės var
dais. 1943 m. Vilkaviškio ligoni
nėje Onutė pagimdė sūnų. Jai ne
reikėjo net slėptis, nes buvo ne
panaši į žydelkaitę, kai tuo tar
pu jos vyras Lavitas buvo slaps
tomas pas ūkininkus, dažnai kei
čiant gyvenimo vietą. Antros sovie
tinės okupacijos metu gyvendami 
Kaune, juodu išsiskyrė, ir Onutė 
ištekėjo už lietuvio Macijausko. 
Apie 1971 m. sūnus pirmas išvyko 
Izraelin, po vienerių metų — ma
ma, o 1974 m. — pats Lavitas, ku
ris po metų mirė Izraelyje. Onutė 
ištekėjo Izraelyje už prekybinin
ko, gyvenančio V. Vokietijoje, kur 
ir šiuo metu ten gyvena.

Neteko girdėti, kad žydų tauty
bės žmonės už išgelbėtas gyvybes, 
būtų atsidokėję. Buvo atvejų, kad 
lietuviai, ištikus kokiai nelaimei, 
kreipdavosi į žydus, bet atsakymas 
būdavo — mes negalime, bijome. 
Tuo tarpu mūsų žmonės rizikavo 
net savo gyvybe juos gelbėdami. 
Dabar jie trokšta keršto, vado
vaudamiesi šūkiu “Akis už akį, 
dantis uz dantį . yanja stašaitienė

KRIKŠČIONIŠKA ŠVIESA
Būkite malonūs įjungti ir ma

ne į “TŽ” rėmėjų būrį bei teikti 
džiaugsmą taipgi 1987 metais 
krikščioniškos kultūros šviesa 
švytinčiais “Tėviškės žiburiais”.

Jonas Mikulionis,
Sterling Hgts., MI

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL _ Tel* ??5-2331
the siGNor distinction arba 537-2869

“Ali THE_____
CHOICE 
intheJS?

MASKELL INSURANCE
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) 17 Q T T 17 O insurance &
JL/ 11 O JLT £j 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

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 
(41 6) 533-1 1 21
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