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Ginčai ir darbai
Mūsų išeivijoje kartas nuo karto iškyla didesnio mas

to projektai bei renginiai. Jie paprastai sukelia visuoti
nį dėmesį, spaudoje pasirodo skatinantys straipsniai 
remti tą ar kitą užmojį bei renginį. Klasiški pavyzdžiai 
buvo Lietuvių Enciklopedija ir Lituanistikos katedra. 
Abu užmojai buvo didelio masto, susiję su didelėmis iš
laidomis. Šalia pozityvių entuziastų, atsirado ir stipri 
opozicija, įrodinėjanti anų užmojų nerealumą. Jeigu opo
zicija būtų laimėjusi, šiandieną neturėtume nei Lietu
vių Enciklopedijos - lietuviškosios ir angliškosios, nei 
Lituanistikos katedros. Dabar tie realizuoti užmojai yra 
mūsų pasididžiavimas kitataučių ir okupuotos Lietuvos 
tautiečių akivaizdoje. Panašiai buvo su kazimierinėmis 
iškilmėmis 1984 metais, kai visa išeivija ir okupuota Lie
tuva minėjo Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktį. Šalia pozityvios iniciatyvos atsirado aitri 
kritika, puolanti organizatorius ir patį šv. Kazimierą 
kaip lietuvių tautos kenkėjus. Iškilmės Romoje iš anksto 
buvo apšauktos prolenkiškomis, o baigiamosios iškilmės 
Toronte taip pat buvo palydėtos nepelnytai aštrios kri
tikos žodžiais. Tačiau kazimierinės sukakties sąjūdis 
išeivijoje pasirodė toks stiprus ir platus, kad pozityvieji 
organizatoriai išėjo laimėtojais, o aštrieji kritikai — pra
laimėtojais, nes nepajėgė sukliudyti didžiųjų užmojų. 
SIAIS metais prieš mūsų akis atsiskleidžia Lietu

vos krikščionybės sukaktis. Kaip jau ne kartą bu
vo skelbta spaudoje, minėjimo programa yra pla

čiausio masto - apima Lietuvą ir jos išeiviją. Centrinės 
Lietuvos iškilmės bus Vilniuje birželio 28 d., o vėliau - 
kituose vyskupijų centruose. Centrinės iškilmės Romoje, 
vadovaujant pačiam Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II, įvyks taip 
pat birželio 28 d. Svarbus istorinis mostas Lietuvai bus 
ne tiktai Krikšto sukaktis, bet ir paskelbimas palaimin
tuoju arkiv. Jurgio Matulaičio. Be to, visuose išeivijos 
centruose rengiamos plataus masto iškilmės. Visa tai da
ro šiuos 1987 metus Lietuvos krikščionybės metais. To
kiu atveju, rodos, visi lietuviai turėtų vieningai rikiuo
tis ir dalyvauti istorinės reikšmės iškilmėse. Deja, ir šiuo 
atveju nebuvo apsieita be ginčų. Daugiausia ginčų sukė
lė Lietuvos krikšto datos klausimas. Apie jį buvo daug 
rašyta, bet galutinis sprendimas galės būti padarytas tik
tai tolimoje ateityje, kai visi istoriniai šaltiniai bus iš
studijuoti mūsų istorikų, ir tai nepriklausomoje Lietuvo
je. Nemalonų įspūdį paliko pranešimas apie pontifikali- 
nės komisijos rengiamas svarstybas, kuriose paskaitas 
skaitys net penki lenkai istorikai. Galimas dalykas, jie 
bus objektyvūs, bet, žinant lietuvių-lenkų santykius, nei
giamas įspūdis buvo neišvengiamas.

PRIEKAIŠTŲ Lietuvos krikšto iškilmių rengėjams 
ir programai niekur netrūko. Dar ir dabar jų pasi
girsta, nepaisant visų pasiteisinimų bei įrodinėji
mų. Pvz. vienas tokių priekaištų tebėra gyvas, būtent dėl 

skelbsimo palaimintuoju Jurgio Matulaičio-Matulevvicz 
pavardės sulenkinimo. Bet tai dalykai, kurie neturėtų 
nustelbti didžiųjų darbų bei planų. Galime ginčytis sa
vo tarpe, diskutuoti, jieškoti mums tinkamiausių spren
dimų, bet kai iškyla didelio masto renginiai, kaip pvz. 
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmės, turime pa
likti ginčus ir visi dalyvauti. Tai didžioji proga iškelti 
Lietuvą į tarptautinę plotmę, parodyti pasauliui, kad lie
tuvių tauta yra gyva, krikščioniška, bet Sov. Sąjungos 
pavergta, reikalinga viso laisvojo pasaulio pagalbos. Ne
pasinaudoti šia proga būtų tautinė trumparegystė. Tei
singai sako mūsų patarlė: “Nemeski kelio dėl takelio”. 
Išeivijos dalyvavimas Romos iškilmėse birželio 28 d. yra 
istoriškai svarbus, nes jų centru bus Lietuva. Į ją pažvelgs 
daug tautų abiejose geležinės uždangos pusėse. Kitos to
kios progos greitai nesulauksime. Tęsdami šiuo metu 
tarpusavio ginčus, nieko pozityvaus nepasieksime, tik 
užnuodysime lietuviškąjį gyvenimą. Dabar yra ne ginčų, 
o paruošiamojo darbo laikas. Diskusinės problemos ne
pabėgs - jas rasime ir vėliau, kai ateis ramaus svarstymo 
laikas.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PARLAMENTO RINKIMUS BIRŽELIO 18 D. 
paskelbė konservatorių premjerė Margaret Thatcher. Parlamen
te dabar yra 397 konservatorių atstovai, 209 - darbiečių, 23 - libe
ralų ir socialdemokratų grupės. Viešosios nuomonės tyrėjai per
galę pranašauja premjerės M. Thatcher konservatoriams, ku
riuos dabar žada remti 44% rinkėjų. Už N. Kinnocko vadovau
jamus darbiečius pasisako 33% rinkėjų, už dr. D. Oweno vado
vaujamą liberalų ir socialdemokratų grupę — tik 21%. Premje
rė M. Thatcher gali tapti pirmąja politike, trečią kartą iš eilės 
laiminčia Britanijos parlamento rinkimus. Tai, matyt, jaučia ir 
opozicinės darbiečių partijos vadas N. Kinnockas, rinkėjus pla
navęs skatinti, kad jie konservatorei M. Thatcher neleistų pra

KANADOS ĮVYKIAI

Mokesčių reforma
Kanados finansų ministeris 

M. Wilsonas kanadiečiams bu
vo pažadėjęs išsamią pajamų 
mokesčio reformą, bet ilgokai 
atidėliojo jos paruošimą ir 
paskelbimą. Dabar jis užtikri
no Kanados parlamento na
rius, kad reforma bus paskelb
ta š. m. birželio 18 d. Oficialių 
duomenų M. Wilsonas neat
skleidė, bet įsipareigojo de
šimtį apmokestinimo kategori
jų sumažinti iki trijų visiems 
kanadiečiams. Seniau pajamų 
mokestis pagal kategorijas 
prasidėdavo 2,82% ir baigda
vosi 49,98%. Panašią reformą 
amerikiečiams jau yra įgyven
dinusi prez. R. Reagano vyriau
sybė. Pajamų mokesčio srityje 
visi amerikiečiai pagal uždar
bį yra padalinti į dvi grupes, 
kurių viena pajamų mokesčiui 
atiduoda 15% savo apmokesti
namų pajamų, kita — 28%. Pa
našiai, atrodo, turės elgtis ir 
M. Wilsonas, pajamų mokesčio 
mokėtojus suskirstęs į tris gru
pes. Jam taip pat teks paša

linti spragas, kad jomis besi
dangstantys turtingieji kana
diečiai negalėtų išvengti pa
jamų mokesčio arba jo geroko 
sumažinimo. Suvaržymų susi
lauks ir asmeninės pajamų mo
kesčio nuolaidos, ypač svar
bios daugiau uždirbantiems 
kanadiečiams. Mat jų išjungi
mu sumažinama apmokestina
ma suma. M. Wilsonas tas nuo
laidas planuoja pakeisti pa
jamų mokesčio kreditais, iš 
kurių daugiau naudos turėtų 
mažiau uždirbantieji. Panaši 
reforma palies ir Kanados 
bendroves.

Numatomon reformon yra 
įtrauktas ir federacinis preky
bos mokestis, kurį M. Wilsonas 
galėtų įvesti atskirai arba kar
tu su provincijomis, jau turin
čiomis savo prekybos mokes
čius. M. Wilsoną gundo preky
bos mokestis visiems gami
niams ir visoms paslaugoms. 
Tas mokestis būtų laipsniš
kas, pradedamas medžiagos 
pardavimu gamintojui, užbai-

15. Smetanos opera “Parduotoji nuotaka" buvo pastatyta Lietuvių operos Čikagoje 1987 m. balandžio 25-26 dienomis. 
Nuotraukoje - pirmojo veiksmo scena, kurioje reiškiasi ir aktoriai, ir operos choras Nuotr. A. Plėnio

Kaimynų spaudos puslapiuose
Rusų ir ukrainiečių išeivijos spauda rašo apie Sadūnaitę, Rytprūsių komisaro mirtį, lenkai — 

apie Vatikano-Lenkijos konkordatą, lietuvių pamaldas Censtakavoje

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” balandžio 17 d. 
laidoje rašo: “Turbūt prie ‘iš
laisvinimo’ reikia priskirti ir 
tai, kas įvyko antrą balandžio 
dieną su Nijole Sadūnaitę. 
Paskutinėje laidoje mes pra
nešėme apie jos suėmimą. Šis 
suėmimas truko dvi valandas 
— lygiai tiek, kiek reikėjo, 
kad valdžia ją perspėtų apie 
nelegalumą gyventi neužsi
registravus, o po to Sadū- 
naitė buvo paleista. Prane
šimai apie suėmimą ir palei
dimą atėjo iš Keston College 
kelių valandų skirtumu, bet 
to skirtumo metu laikraštis 
išėjo iš spaudos. Sunku įsi
vaizduoti: tris su puse metų 
(penkerius, J.B.) žmogų gaudė 
tam, kad jam priminti apie 
registraciją”.

•New Jersey savaitraštis “The 
Ukrainian Weekly” balandžio 
19 d. laidoje įdėjo Lietuvių 
informacijos centro praneši
mą apie Sadūnaitės suėmimą 
ir tarp kitko rašo: “Pirmoji 
Sadūnaitės dienoraščio ‘KGB 
akiratyje’ dalis buvo slapta 
gauta iš Sov. Sąjungos prieš 
kelerius metus ir pasirodė 
prancūzų, vokiečių, italų, 
ispanų ir lietuvių kalbomis”. 
Ši knyga yra išversta į lenkų 
kalbą, o jos dalis — ir į rusų 
kalbą. Toliau “U.W.” rašo: “Pa
gal Lietuvių informacijos cent
rą, Sadūnaitę lietuviams ka
talikams yra tai, kas sovietų 
žydams Natan Šaranski”. (Šča- 
ranski pakeitė Izraelyje pa
vardę į Šaranski).

Ericho Kocho mirtis
Ukrainiečių, rusų ir lenkų 

spauda paminėjo Ukrainos 
reichskomisaro Ericho Kocho 
mirtį. Frankfurte leidžiamas 

giamas gaminio pardavėjais 
ir pirkėjais. Konkrečiu pavyz
džiu pateikiama kėdė. Pir
miausia prekybos mokestis 
būtų gautas iš lentpjūvės, par- 
davusios medį baldų gamyklai. 
Tada prekybos mokestį už kė
dę mokėtų baldų gamykla, did- 
menų krautuvė, mažmenų krau
tuvė ir pagaliau pirkėjas. Ta
čiau kiekvienam tektų tik da
lis pajamų mokesčio, nes visi 
atskaitytų jau kitų anksčiau 
sumokėtas mokesčio dalis. 
Probelmą sudaro, kad tokion 
prekybos mokesčio sistemon 
turėtų būti įjungta viskas, net 
ir maisto gaminiai su visomis 
paslaugomis. Tokia sistema 
plačiau bus išaiškinta M. Wil- 
sono pajamų mokesčio refor
moje, kurią jis žada paskelb
ti balandžio 18 d.

(Nukelta į 8-tą psl.) 

mėnesinis rusų žurnalas “Po- 
sev” balandžio laidoje rašo: 
“Lenkijoje, Barčevo miesto 
kalėjime, 1986 metų gale su
laukęs 90 m. amžiaus mirė vie
nas žiauriausių nacionalso- 
cializmo epochas nusikaltėlių 
— Erich Koch, buvęs Ukrainos 
reichskomisaras. Po karo jis 
slapstėsi, tačiau 1949 m. ang
lai jį suėmė ir perdavė sovie
tų valdžiai. Visi laukė gar
saus parodomojo teismo, ta
čiau įvyko neįtikėtinas faktas: 
Stalinas jį perdavė apstulbu- 
siems iš netikėtumo lenkų ko
munistams. Šie, aišku, nubau
dė komisarą mirties bausme, 
bet čia pat ją pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos. Tokio da
lyko savo valia jie jokiu būdu 
negalėjo padaryti: tokį nusi
kaltėlį ir dar tais laikais nuo 
mirties galėjo išgelbėti tik 
vienas žmogus — Stalinas”.

Erich Koch, būdamas nuo 
1932 m. Rytprūsių prezidentu, 
organizavo Lietuvoje vokiečių 
nacių partiją, ruošė Klaipėdos 
krašte vokiečių sukilimą ir 
persekiojo Rytprūsių lietu
vius.

Vatikanas — Varšuva
Lenkų spauda po Jaruzels- 

kio susitikimo sausio mėnesį 
su popiežium dažnai rašo apie 
galimą Vatikano-Lenkijos kon
kordatą. Pagal Lenkijos pri
mą kardinolą Glemp, popie
žiaus nuncijui yra jau atnau
jinta rezidencija Varšuvoje. 
Toronto savaitraštis “Glos 
Polski” balandžio 23 d. laidoje 
rašo, kad į Varšuvą žada atvyk
ti arkivyskupas Achillo Sil- 
vestrini ir specialus Vatikano 
ryšiams su Lenkija pasiunti
nys, kurie tarsis su Lenkijos 
primų, Lenkijos min. pirmi
ninku, užsienio reikalų minis- 
teriu ir kulto reikalams įstai
gos šefu. Galimas dalykas, ar
kiv. Silvestrini susitiks ir su 
gen. Jaruzelskiu. “GP” rašo: 
“Vis labiau ryškėja diplomati
nių santykių užmezgimo gali
mybė tarp Vatikano ir Lenki
jos Liaudies Respublikos”.

Vatikanas vis dar laikosi 
1925 m. konkordato su Lenki
ja, nors jį 1945 m. lenkų ko
munistų valdžia nutraukė. Pa
gal šį konkordatą, Vilniaus 
metropolija priklauso tiky
binei Lenkijos provincijai. 
Kol kas niekas nespėlioja kas 
galėtų įvykti su Vilniaus 
vyskupija, jeigu 1925 m. kon
kordatas būtų pakeistas kitu.

Lietuviai Lenkijoje
Pagal Krokuvos kurijos sa

vaitraštį “Tygodnik Powszech- 
ny”, balandžio mėn. pradžioje 

Krokuvos katalikų inteligentų 
klube ryšium su vysk. Matulai- 
čio-Matulevičiaus beatifikaci
ja buvo skaitytos septynios 
paskaitos. Paskutinioji buvo 
Barboros Vileišytės — tema 
“Vyskupo Matulevičiaus misi
ja Lietuvos respublikoje”.

Tas pats savaitraštis balan
džio 12 d. laidoje rašo: “Ko
vo 7 d. į Čenstakavą atvyko 
Lenkijoje gyvenančių lietu
vių maldininkų grupė. Joje bu
vo per 600 lietuvių katalikų, 
kurių daugelis dėvėjo tauti
nius drabužius. Jie atvyko iš 
Gdansko, Seinų ir Suvalkų, 
Vroclavo ir kitų vietovių. (. . .).

Iškilmingoms koncelebraci- 
nėms lietuvių kalba Mišioms 
vadovavo Punsko klebonas 
kun. prel. Ignotas Dzermei- 
ka ir pasakė pamokslą. (. ..) 
Mišių pabaigoje išvykos or
ganizatorius kun. Alfonsas 
Jurkevičius iš Vroclavo su
kalbėjo Lietuvos krikšto su
kakties maldą, o bendras Ma
rijos giesmės ir Lietuvos him
no giedojimas lydėjo stebuk
lingo paveikslo užskleidimą”.

Senamiesčio vargai
Maskvos “Izvestia” balan

džio 24 d. laidoje rašo: “Seni 
miestai neša praeities naštą 
be skundo savo likimu, nors ir 
nelengva jiems prisitaikyti 
prie šių dienų ritmo, reikala
vimų, interesų. Nelengva ir 
žmogui gyventi kvartaluose, 
kurie buvo pastatyti ritierių 
turnyrų laikais. Turistams jie 
yra be galo įdomūs, o miestų 
vykdomajam komitetui — aud
ringų skundų srovė dėl prakiu
rusių stogų, pakrypusių sienų, 
tvaikių anglies krosnių . . . Pas
kutiniojoje Vilniaus miesto 
tarybos sesijoje buvo priim
tas nutarimas dėl remonto-res- 
tauravimo valdybos įsteigimo, 
kurios tikslas — darbas senojo
je miesto dalyje. Tai nėra se
nų kvartalų naujo atgimimo 
pradžia — jis prasidėjo prieš 
du dešimtmečius. Remontuo
jami ne atskiri objektai, bet 
kvartalai. Statytojai-restau- 
ruotojai gauna teritoriją dar
bui ir kūrybai. Kartais iš na
mo palieka siena, kartais tik 
pamatai. Kartais remontą rei
kia pristabdyti, kadangi sena
me rūsyje yra atskleidžiamos 
senovės paslaptys, ir tada dar
bo griebiasi archeologai. Taip, 
pavyzdžiui, atstatant arsena
lą po pačiu seniausiu Vilniaus 
grindiniu buvo atrastas dar 
senesnis grindinys. Ar tai tik 
nebus, kaip dabar istorikai 
spėlioja, karaliaus Mindaugo 
laikų pėdsakai, apie kurį kal
ba seni metraščiai?” J.B. 

dėti tryliktųjų valdymo me
tų. Šį propagandinį šūkį rinki
miniame vajuje jis dabar pa
keitė kitu: “Nebalsuokite už 
premjerės M. Thatcher valdy
mą iki jos mirties!..Bri
tanija vis dar turi didoką be
darbių skaičių, pamažu krin
tantį ir artėjantį prie trijų mi
lijonų. Premjerės M. Thatcher 
populiarumą buvo sustiprinęs 
laimėtas karas su Argentina 
dėl Falklando salų. Užmiršti 
bedarbius padėjo karingosioms 
unijoms aplaužyti ragai. Bri
tams patiko konservatorės M. 
Thatcher posūkis į jiems nau
dingą kapitalizmą: milijono 
valdinių butų pardavimas nuo
mininkams, dvidešimties di
džiųjų suvalstybintų bendro
vių atidavimas pirkėjams, lei
dęs ir eiliniams rinkėjams įsi
gyti tų bendrovių akcijų. Mat 
suvalstybintos bendrovės, tu
rėdamos stiprias darbininkų 
unijas, kartais išsilaikyti te
galėdavo tik valdžios finan
sinės paramos dėka, o dabar 
jos pačios turi kovoti už savo 
egzistenciją.

Pakeitė liniją
JAV prez. R. Reaganas, susi

laukęs daug'priekaištų dėl ne
legalios finansinės paramos 
partizanams Nikaragvoje, stai
ga prisipažino, kad tokia pa
rama jam buvo žinoma. Spau
dos konferencijoje jis betgi 
pabrėžė, kad tai buvo ne valsty
binė, o privati parama, kai lė
šas už laisvę kovojantiems Ni
karagvos partizanams sustab
dė JAV kongresas. Tokiu atve
ju joks įstatymas nedraudžia 
privačios paramos jieškoti pas 
amerikiečius ir netgi užsienio 
šalis. Tos privačios paramos 
klausimu prez. R. Reaganas sa
kėsi turėjęs pasikalbėjimą šu 
Saudi Arabijos karaliumi Fah- 
du. Jungtiniuose JAV senato ir 
atstovų rūmų komiteto tyrimuo
se paaiškėjo, kad Nikaragvos 
partizanų paramai iš Saudi 
Arabijos buvo gauta $32 mili
jonai, o iš Brunėjaus sultana- 
to Borneo saloje -$10 milijonų.

Nacio teismas
Prancūzijos Lijone po ilgo 

delsimo buvo pradėtas nacio 
Klaus Barbie teismas. Kaltina
majam teko būti SS karinin
ku, 1942-44 m. vadovavusiu 
Gestapui Lijone. Jis yra kalti
namas žydų išsiuntimu į kon
centracines mirties stovyklas 
Vokietijoje, suimtų Prancūzi
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Lietuvoje išleista knyga apie žymųjį Vilniaus architektą

jos pogrindžio veikėjų kanki
nimu tardymuose, sušaudymu 
arba įkalinimu. Kaltinamasis 
sakosi esąs Altmannas, šią pa
vardę gavęs su Bolivijos pilie
tybe 1957 m. spalio 30 d. Boli
vijoje jis buvo susektas 1972 m. 
ir Prancūzijai išduotas 1983 m. 
Teismui K. Barbie sakėsi nie
ko nežudęs, tik vykdęs savo vir
šininkų įsakymus. Teismą jis 
laiko nelegaliu dėl nelegalaus 
savo ištrėmimo Prancūzijon. 
Pareikalavo, kad jį grąžintų 
kalėjimo vienutėn, ir atsisakė 
dalyvauti teismo posėdžiuose. 
Prancūzijos įstatymai leidžia 
tokį pasirinkimą, kol jam pri
taria teisėjas. Prancūzijoje il
go delsimo metu pasigirdo nuo
gąstavimų, kad iš šios bylos ga
li būti daugiau žalos, negu nau
dos. Esą Klaus Barbie gali at
skleisti II D. karo metų Pran
cūzijos pogrindžio veikėjus, 
kurie Gestapui išdavinėjo sa
vo bendradarbius. Mat tada 
vyko nesutarimai tarp tauti
nių ir komunistinių pogrin
dininkų. Iš viso teismas ne
daug teturės reikšmės, nes 
Prancūzija 1981 m. yra panai
kinusi mirties bausmę visiems 
nusikaltėliams.

Ajatolos aukos
Tarptautinės amnestijos or

ganizacija Londone paskelbė 
žmogaus teisių pažeidimus Ira
ne. Esą nuo to laiko, kai val
džią perėmė ajatolos R. Cho- 
meinio režimas, buvo pakarta, 
sušaudyta ar akmenimis už
mušta tūkstančiai iraniečių. 
Tikslus žuvusiųjų skaičius nė
ra žinomas, nes politiniai teis
mai yra slapti, trunkantys tik 
kelias minutes. Daugeliu atve
jų mirties bausmė įvykdoma 
taip pat slaptai. Amenstiją yra 
pasiekę pranešimai, kad mir
timi baudžiami ir vaikai nuo 
11 metų amžiaus. Kai kuriais 
atvejais nuteistieji susilau
kia viešo nuplakimo, pirštų, 
kojų ar rankų nupjovimo. Taip 
dažnai elgiamasi su pakartoti
nai teisiamais vagimis. Tarp
tautinės amnestijos organiza
cija 1986 m. Irane užregistra
vo 115 egzekucijų. Aštuoni nu
teistieji buvo užmušti akmeni
mis. Pastarasis mirties būdas 
dažniausiai taikomas už sek
sinius nusikaltimus. Nuteis
tąjį leidžiama mušti nedide
liais akmenimis, kad skausmą 
sukelianti bausmė truktų ilges
nį laiką.
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Turėtų tartis su Maskva...
VLIKo pareiškimas Vilniaus arkivyskupijos klausimu

Silpnieji neša milžino naštą
Rašo NIJOLĖ SADŪNAITĖ apie kankinį PETRĄ PA ULAITĮ, iškalėjusį sovietiniuose lageriuose 35 
metus, naujuose savo atsiminimuose “Penkti metai Gerasis Dievas slepia mane nuo KGB objektyvo“

Ryšium su Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjimu 
išeivijoje pradėta akcija pra
šyti popiežių, kad Vilniaus 
arkivyskupiją priskirtų prie 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto valdyba, ap
svarsčiusi šj klausimą, pareiš
kia:

1. Vilniaus arkivyskupijos 
dalis, kuri yra Kremliaus prie 
Lietuvos priskirtoje teritori
joje, faktiškai yra atskirta 
nuo Lenkijos bažnytinės pro
vincijos. Jos apaštaliniu 
administratoriumi popiežius 
yra paskyręs vysk. J. Stepo
navičių, kuris, deja, yra so
vietų valdžios ištremtas, ta
čiau jo pareigas eina kun. A. 
K. Gutauskas. Apaštalinis Vil
niaus administratorius yra pil
nateisis Lietuvos vyskupų kon
ferencijos narys ir neturi jo
kių ryšių su bažnytine Lenki
jos provincija.

2. Prieš II Pasaulinį karą 
buvusi Vilniaus arkivyskupija 
yra faktiškai padalinta į tris 
dalis dėl susitarimų Jaltoje ir 
Lenkijos-Sovietų Sąjungos sie
nų sutarties 1945 m. Pietinė 
jos dalis tebėra Lenkijos baž
nytinės provincijos dalis su 
centru Baltstogėje, kurią val
do atskiras apaštalinis admi
nistratorius, o šiaurinė dalis, 
kuri Kremliaus yra priskirta 
prie Gudijos, neturi jokio 
apaštalinio administratoriaus.

3. Iš autoritetingų šaltinių 
patirta, kad Vatikanas nesi
ima pertvarkyti šią padėtį dėl 
sekančių priežasčių:

a. Vatikanas sutvarko baž
nytinės provincijos reikalus, 
kai valstybės sienos būna nu
statytos tarptautinėmis sutar
timis. Tačiau dabartinės Rytų 
Lietuvos sienos yra Maskvos 
vienašališkai nustatytos.

b. Vatikanas nepripažįsta 
prievartinio Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Tatai 
jis parodo, pripažindamas Lie
tuvos pasiuntinybę prie Šven
tojo Sosto.

c. Vatikanas esąs nuomonės, 
kad oficialus Vilniaus arki
vyskupijos klausimo išspren-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optome tris t ė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais 

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!"

dimas reikštų Lietuvos aneksi
jos prie Sovietų Sąjungos pri
pažinimą. Yra aišku, kad, Lie
tuvai esant okupuotai ir ne
turint savo vyriausybės, Vati
kanas tuo reikalu turėtų tartis 
su Maskva ir tuo būdu pripa
žinti jos suverenumą Lietuvo
je bei Lietuvos ankesiją.

Mes griežtai pareiškiame, 
kad tiktai laisva Lietuva, o 
ne jos okupantas gali spręsti 
ją liečiančius klausimus.

4. Maskva aiškiai siekia Vil
niaus arkivyskupijos klausimo 
formalaus išsprendimo savo 
naudai.Tai patvirtina Vati
kano pareigūnai, ir tai rodo 
faktas, kad Maskva tam tiks
lui panaudoja kai kuriuos oku
puotos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vadovus, kurie, neabe
jotinai Maskvos spaudžiami, 
pritaria šiam Maskvos siekiui 
ir viešai spaudoje pasisako 
už Lietuvos pasiuntinybės 
prie Šventojo Sosto panaiki
nimą, tuo būdu ir už Lietuvos 
sovietinės aneksijos įteisini
mą.

Mes griežtai smerkiame to
kias Maskvos pastangas ir oku
puotos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vadovų prievartavimą 
savo imperialistiniams tiks
lams pasiekti.

5. Kovojančios už savo lais
vę lietuvių tautos vardu mes 
dėkojame Šventajam Sostui 
už nusistatymą nepripažinti 
Lietuvos aneksijos prie Sovie
tų Sąjungos ir už atsisakymą 
daryti bet ką, kas įtvirtintų 
šią nelegalią aneksiją.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1987 m. gegužės 1 d., 
Washington, D.C.
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"Dievus teikia lininis meilę, 
kad mylėtume tt\. kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

K

D 
K
Č

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

Turėjau laimę pamatyti ir 
išsikalbėti su didžiuoju mūsų 
tautos kankiniu Petru Paulai- 
čiu, kuris už meilę ir ištikimy
bę Dievui ir Tėvynei iškalėjo 
35 metus sovietiniame Gulage. 
Tik įsimąstykime: 35 metai 
antžmogiškų kančių, pažemi
nimo, nužmoginimo! Bet visa 
tai jo dvasios nepalaužė. Ne
veltui Šv. Rašte pasakyta: 
“Tiesa jus padarys laisvus!”

Petras Paulaitis liko kūdi
kiškai giedras, o jo nuolan
kumas ir meilė visiem, net 
priešams, jaudino iki ašarų. 
Neveltui net čekistai jį vadi
no moralinio tyrumo etalonu.

P. Paulaitis — neeilinis 
Dievo malonės stebuklas! Kai 
jau baigėsi 35 metai kančių 
Gulage, vienas aukšto rango 
čekistas paklausė, ar jam ne
gaila tų 35 iš jo gyvenimo iš
brauktų metų? Į tai ponas Pet
ras (kaip jį kaliniai vadino), 
atsakė: “Man gaila tik vieno, 
kad būdamas mažos tautos — 
Lietuvos sūnus, nesugebėjau 
apginti jos laisvės nuo daug 
gausesnių sovietinių okupan
tų ...”

Visi jį gerbė
Gulage, visų tautybių ir 

įsitikinimų geros valios kali
niai seniai lenkėsi prieš jo mo
ralinę didybę ir žmogišką šilu
mą — mokėjo pasidalinti pas
kutiniu duonos kąsniu su kar
ceriuose išsekintais kaliniais, 
kiekvieną paguosti, išklausyti, 
sustiprinti. Kitų tautybių są
žinės kaliniai šventai pavydė
jo mums, lietuviams, kad po
nas Petras ne jų tautietis. Kai 
perkelti iš vieno į kitą konc- 
lagerį kaliniai susitikdavo, 
tai pirmiausia klausdavo, kaip 
gyvena ar sveikas ponas Pet
ras, o tik po to, apie savus 
tautiečius.

Jauni kaliniai, kaip ukrai
nietis Zorian Popadiuk, gerb
dami poną Petrą, konclageryje 
išmoko lietuvių kalbą. Iš nu- 
trėmimo Zorianas gražia lietu
vių kalba parašydavo man laiš
kus. Tas gražios dvasios jau
nuolis, po 9 Gulago kančių me
tų, nežiūrint, kad kalinamas 
susirgo plaučių TBC ir nutrė- 
mime dalį plaučių pašalino, 
vėl “dosnios” KGB rankos bu
vo apdovanotas 15 metų nelais
vės vien už tai, kad liko išti
kimas Tiesai. Zorian Popadiuk 
dabar kalinamas Uralo 36 
konclageryje kartu su mūsų 
didž. gerb. kunigu Alfonsu 
SVARINSKU (618263 Perms- 
kaja obl. Čusovskoj rajon, 
Kučino, učr. VS 389-36).

Čia pat jau trečią kartą nu
teistas kali ukrainiečių sąži
nės kalinys Ovsienko Vaši Va- 
siljevič. Zoriano motina, ne
pakėlusi pakartotinio privers
tinio išsiskyrimo su vientur
čiu sūnumi, mirė. Amžiną atil
sį ir džiaugsmą suteik jai, 
Viešpatie! O mes visi, daryki
me viską, ką galime, kad pa
lengvintume žmogaus protui 
neįsivaizduojamas sąžinės ka
linių kančias sovietiniame 
Gulage.

Dabar su Gerojo Dievo pagal
ba pasistengsiu atkurti tai, 
apie ką man pats Petras Pau
laitis, sugrįžęs iš sovietinio 
Gulago, pasakojo.

Gestapininkų rankose
Nacių okupacijos metais 

P. Paulaitis mokytojavo Jur
barko gimnazijoje — dėstė lo
tynų kalbą. Jis kartu su savo 
mokiniais redagavo pogrindi
nį laikraštį ir antifašisti
nius atsišaukimus. Kartą į mo
kytojų kambarį atėjo gestapi
ninkai. Jie įsakė mokyklos di
rektorius nuvesti juos į tą kla
sę, kurioje dirbo ponas Petras. 
Tai išgirdusi jauna mokytoja, 
taip pat buvusi mokytojų kam
baryje, tiesiausiu keliu, per 
kitas klases, nubėgo perspėti 
Petro Paulaičio. kad gestapas 
jo jieško. Direktorius nekvies
tus svečius tyčia vedė gaišda
mas ir tolimiausiu keliu. Abu 
norėjo padėti ponui Petrui pa
bėgti. O Petras pagalvojo: jei
gu gestapas jo neras klasėje, 
įtarimas kris ant mokytojos ir 
direktoriaus. Nenorėdamas 
jiems nemalonumų, pasiliko 
klasėje, tikėdamasis, kad 
greit turi būti pertraukai 
skambutis ir suspės dingti. 
Deja, gestapininkai į klasę 
atėjo prieš skambutį ir liepė 
jam kartu su jais eiti. Ponas 
Petras paprašė, kad leistų į 
mokytojų kambarį nunešti iš 
mokinių surinktus sąsiuvinius, 
tikėdamas nepastebimai, kar-

PETRAS PAULAITIS, iškalėjęs so
vietiniuose lageriuose 35 metus ir 
miręs Kretingoje

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, šių atsimi
nimų autorė, nuolat persekiojama 
sovietinių saugumiečių

tu su sąsiuviniais palikti ir 
krūvoje esančius atsišauki
mus. Nueiti leido, bet atsi
šaukimų palikti nepavyko. Jį 
visą laiką įdėmiai stebėjo. Iš
sivedę iš mokyklos, įsodino į 
mašiną. Kurį laiką pavažinėjo 
Jurbarko gatvėmis, o po to nu
važiavo pas p. Paulaičio įskun
dėją už miesto.

Kai privažiavo išdaviko so
dybą, vienas iš^ gestapininkų 
išlipo ir nuėjo plis jį. Kiti liko 
mašinoje saugoti pono Petro. 
Lauke lynojo, buvo drėgna ir 
šalta. Areštuotasis pasiprašė 
trumpai išlipti iš mašinos, no
rėdamas šalia jos užkasti atsi
šaukimus. Išlipti leido ir net 
jo nelydėjo. Bėgti nebuvo kur, 
aplinkui lygūs laukai. Pra- 
sklaidęs ant kelio molio tyrę 
viską užkasė ir lipo atgal į ma
šiną, nes pasigedę ėmė jį šauk
ti.

Neužilgo sugrįžo išėjęs ge
stapininkas. Įjungė mašinos 
motorą, bet ratai sukosi moly
je, ir mašina nejudėjo iš vie
tos. Belaviruojant ratai už
kliudė “slėptuvę” ir visus at
sišaukimus išmetė ant kelio. 
Gestapininkai pamatė ir pa
ėmė. Visiems buvo aišku, kad 
juos užkasė ponas Petras. Da
bar šalia žodinio skundo buvo 
ir įkaltis .. .

Kai mašina išsikapstė iš 
klampaus molio, parvežė į jo 
butą kratai. Ponas Petras gy
veno Il-ro aukšto kambaryje, 
o pirmame aukšte turėjo kam
barį svečiams priimti ir ap- 
nakvyndinti. Į tą svečių kam
barį jis ir atvedė gestapinin
kus, kurie, žinoma, kratos me
tu čia jokių įkalčių nerado. 
Kratos metu ir jo kambarėlyje 
įkalčių nebebuvo, bet to po
nas Petras nežinojo. O buvo 
taip: jo mokiniai, kai tik ge
stapas jį išsivežė, išbėgo iš 
mokyklos ir kopėčiomis užli
pę pro langą į jo kambarėlį 
viską, kas Gestapą domino, iš
nešė ir paslėpė.

Po kratos ponui Petrui liepė 
šilčiau apsirengti, bet jis, 
nenorėdamas parodyti savo 
kambarėlio, išvažiavo tik su 
kostiumu. Vežė ilgai. Sutemo. 
Po kiek laiko kryptį pakeitė, 
suprato, kad gavo įsakymą jį 
atvežti į Kauną. Pakeliui su
stojo nedideliame miestelyje. 
Čia turėjo areštuoti dar vieną 
lietuvį. Policijos raštinėje 
paliko poną Petrą, saugomą 
vieno ginkluoto kareivio, o 
visi kiti, užsakę vidurnakčiui 
gerą vakarienę su išgėrimu, 
išvažiavo.

Pabėgimas
P. Paulaitis buvo labai su

šalęs. Tai pamačiusi policijos 
viršininko žmona — mokytoja 
atnešė jam karštos arbatos ir 
užkandos. Kai jį ragino užkąs
ti, jis tyliai pasakė: “Jūs turi

te man padėti pabėgti. ..” Pa
matęs, kad mokytoja labai su
mišo, paaiškino jai:“Jums nie
ko nereikia daryti. Noriu tik, 
kad jūs žinotumėte, jog bandy
siu bėgti”. Čia ir tebuvo vie
nintelė galimybė tai padaryti. 
Kelyje į Kauną daugiau niekur 
nebesustos. Iš kiemo raštinės 
langai buvo uždaryti langinė
mis, bet duris mokytoja paliko 
praviras. Ji atnešė vaisių ir 
poną Petrą saugojančiam ka
reiviui. Pro praviras duris 
matėsi koridorius ir dvejos 
durys, vienos į valgomąjį, ki
tos į į virtuvę. Moterys ruošė 
vakarienę, dengė stalą.

Gestapininkai sugrįžo pik
ti, žmogus, kurį turėjo areštuo
ti, pasislėpė, matyt, kas nors 
jį perspėjo. .. Visi susėdo 
prie gausiai apkrauto stalo 
vakarieniauti. Valgė, gėrė, 
pamažu nuotaika pasitaisė. 
Pagaliau ruošdamiesi išva
žiuoti pakėlė taures už šeimi
ninkę. Tada mokytoja, garsiai 
pareiškusi, kad už ją visi turi 
išgerti, įbėgusi į raštinę išsi
vedė į valgomąjį kareivėlį, 
saugojusį poną Petrą. Jiems iš 
paskos išėjo ir ponas Petras, 
tik ne į valgomąjį, o per vir
tuvę į kiemą .. . Kol gestapi
ninkai atsipeikėjo ir išlindo 
iš užstalės, Petras Paulaitis, 
Dievui padedant, nakties tam
soje perlipo aukštą tvorą ir 
daržu nusirideno tolyn. Išbė
gę gestapininkai įjungė savo 
mašinos prožektorius, ėmė 
šaudyti, tik, matyt, nesioren- 
tavo į kurią pusę ponas Petras 
pabėgo. O jis vis ridenosi dar
žais tolyn nuo policijos ir be- 
šaudančių gestapininkų. Tik 
kai viskas nurimo, atsistojo ir 
laukais ėjo visą naktį. Ankstų 
rytą priėjo kažkokią gyvenvie
tę. Pasibeldė į nuošaliai sto
vinčio namelio langą. Išėjusio 
šeimininko paprašė leisti jam 
sušilti ir išsidžiovinti drabu
žius, nes buvęs svečiuose, iš
gėrė ir pasiklydo .. Namelyje 
gyveno gausi šeima, visi dar 
miegojo ir kambaryje nebuvo 
vietos nei praeiti. Jam paro
dė netoli stovinčią dailią so
dybą: “Ten gyvena dviese ir 
jus tikrai priims”. Ponas Pet
ras burbtelėjo: “O gal ten gy
vena nacistams parsidavę žmo
nės!” “Tokių mūsų kaime nė
ra!”— garantavo šeimininkas.

Tautiečių globoje
Nurodytame vienkiemyje 

poną Petrą tikrai labai nuo
širdžiai priėmė. Sočiai paval
gydinę davė poilsiui atskirą 
kambarį, o jo drabužius išva
lė ir padžiovė prieš besikūre
nančią krosnį. “Užmigti, nors 
buvau labai pavargęs, nesise
kė, — pasakojo man ponas Pet
ras, — vis atrodė, kad mane 
vejasi.. .”

Kiek pailsėjęs susiruošė 
eiti. Šeimininkams pasisako, 
kad pabėgo iš Gestapo. Jie gi 
prašė pas juos ilgiau pabūti, 
nes kaime ramu. Ponas Petras 
skubėjo dar ir dėl to, kad no
rėjo jurbarkiečiams pranešti, 
jog jau laisvas, kad jo nejieš- 
kotų ir patys neįkliūtų. Šei
mininkas palydėjo jį laukų ta
keliu, kelionei įdėjo maisto 
ir pinigų, paaiškino kaip to
liau eiti, neišeinant į vieške
lį ir pas ką galima pernakvoti.

Visi kelyje sutikti žmonės 
labai nuoširdžiai padėjo, o vie
ni jam net arklį davė, kad grei
čiau Jurbarką pasiektų. Tą 
arklį sutarė palikti netoli Jur
barko, pas pažįstamus. Bet kai 
ten nujojo, geri žmonės pono 
Petro neleido eiti į miestą, 
o patys pranešė apie jį arti
miesiems. Dirbdamas pogrin
dyje, Petras Paulaitis išgyve
no visą nacių okupacijos metą. 
Daug žmonių, rizikuodami lais
ve ir gyvybe, dirbo su juo kartu 
ir jam padėjo. Juos visus su 
meile ir dideliu dėkingumu 
prisiminė. Stebėjausi nuosta
biai šviesia pono Petro atmin
timi. Labai gaila, kad nesuge
bėjau visko smulki.au įsimin
ti . . . (Bus daugiau)

Kilniajai lietuvei, poetei visuomenininke!

a. a. MARIJAI AUKŠTAITEI- 
NAVIKEVIČIENEI

mirus,
sūnums - ANTANUI ir JURGIUI bei artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia -

Marija P. Ramonienė

AfA
šauliui ANTANUI GURGŽDŽIUI

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ONĄ, dukras - ALDONĄ, NIJOLĘ su šeimo
mis bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba, 
šaulės ir šauliai

AfA 
ANTANUI GURGŽDŽIUI

mirus,

žmonai ONAI ir šeimai reiškiame nuoširdžią už
uojautą -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

MIELAI MAMYTEI 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą dukrai IRENAI 
PETKIENEI, žentui HENRIKUI, vaikaitėms
- RIMAI ir DALIAI -

A. V. Dubickai

BRANGIAI MAMAI 
mirus,

sūnų JUOZĄ ANDRUKAITį ir šeimą nuošir
džiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

Mielai mamytei , _
Į AA

ANTANINAI VIRMAUSKIENEI-
MERKELIENEI
mirus Lietuvoje,

dukrą JADVYGĄ RUKŠIENĘ, jos šeimą, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Laima ir Petras Butėnai 
Petra ir Vladas Jankaičiai 
Valė ir Vytas kasiuliai 
Stasė ir Benius Jokubynai

PADĖKA 
AfA 

MARYTĘ KRIAUČELIŪNIENĘ, 
mylimą mano žmoną, 1987 m. balandžio 16 d. Dievulis pašaukė 
pas save.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Ignui Mikalauskui už 
Rožinį koplyčioje, atnašautas šv. Mišias, pamokslą ir palydė
jimą įamžino poilsio vietą - Šv. Petro kapines Londone.

Ačiū vargonininkei Ritai Vilienei, smuikininkei Reginai Ban- 
kienei, “Pašvaistės” choristam už gražų giedojimą šventovėje, 
ir karsto nešėjams.

Dėkojame atvykusioms giminėms: iš Čikagos - broliui, bro
lienei ir jų šeimai; iš Sudburio - Virginijai Hanson, iš Delhi - 
Albinai Astrauskienei ir draugams.

Nuoširdus ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, pareikš
tas užuojautas - žodžiu ir telefonu, atsiųstas gėles ir dalyva
vimą laidotuvėse.

Liūdintys - vyras Jurgis, duktė ir vaikaitės

Canadian girt fUIrmorials liti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugstos 
kainos Gaunami kontakto lesiai 

(contact lenses)

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.

Tel. 233-4486

smulki.au


Kai nepadorumas laikomas padorumu
JAV ambasadoriaus R. Schifterio kalba lietuviams, kurioje gvildeno sovietinės politikos nemoralumą, 

laikomą padorumu ir pažvelgė į Baltijos valstybių ateitį

DR, KAZYS ĖRING1S
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Demokratinė Lietuvos 
tradicija

Džiugu pažymėti, kad kalbė
damas apie krikščionybės per
sekiojimą Lietuvoje ambasa
dorius R. Schifteris atkrei
pė dėmesį į tai, jog šios 
nieku nepateisinamos sovietų 
akcijos ir žmonių kančios vyks
ta šalyje, turinčioje ilgas ir 
garbingas demokratines tradi
cijas. Lietuvos valstybė, kuri 
įsteigė 1251 m., yra pradinin
kė žmogaus teisių savo pilie
čiams. Jau 1529 m. Lietuva pri
ėmė konstitucinį įstatymų tei
syną, kuris buvo tiek iškilus 
religijos ir tautinių mažumų 
teisių srityje, kalbėjo amba
sadorius, kad jis pasitarnavo 
modeliu kitų šalių konstituci
joms sudaryti.

Minėtas teisynas, Lietuvos 
statutas, buvo paskelbtas 1548 
m., ir tai buvo pirmoji įstaty
mų knyga, išspausdinta Euro
poje. Ši demokratinė tradicija 
buvo išsaugota per šimtmečius 
ir savo viršūnę pasiekė 1922 
m. Lietuvos konstitucijoje, 
kuri siekė išplėsti nepriklau
somo valstybės gyvenimo tvir
tus demokratinius pamatus, iš
vystyti teises ir teisingumo 
sąlygas, laiduoti lygybę, lais
vę ir gerovę visiems piliečiams 
bei tinkamą valstybinę apsau-s, 
gą žmogaus darbui ir moralu
mui. Šie kilnūs žodžiai, pažy
mėjo R. Schifteris, padėjo pa
matus laisvai Lietuvos valsty
bei, atstačiusiai nepriklauso
mybę po 123 metų carinės Rusi
jos priespaudos. Deja, laisvės 
tarpsnis buvo toks nelemtai 
trumpas.

Čia pateiktas ambasado
riaus R. Schifterio Lietuvos 
konstitucinės teisės įvertini
mas yra labai reikšmingas Lie
tuvai ir lietuviams, nuskambė
jęs iš Amerikos valstybininko 
politiko lūpų. Mums džiugu 
girdėti, kad aukščiausio lygio 
JAV vyriausybinėse žinybose 
taip palankiai atsiliepiama 
apie Liętuvęs valstybės kons
titucines teises. Tuo Maskva 
su jos vykdomomis dvidešim
tojo šimtmečio barbarybėmis 
apnuoginama, morališkai nu
ginkluojama ir pastatoma pa
saulio akivaizdoje prie gėdos 
stulpo. Tai reiškia, kad Mask
vai vis dažniau reikės aiškin
tis dėl valstybinių ir žmogiš
kųjų teisių pamynimo toms 
tautoms, kurios jau seniai su
darė teisynus, nurodančius 
kaip elgtis su kitomis tauto
mis ir tais teisynais vadova
vosi dar tada, kai maskviečiai 
dar žalią mėsą valgė.

Tik patiems lietuviams rei
kia gerai žinoti ir niekados 
neužmiršti, kad 13 skyrių, 282 
straipsnių Lietuvos statutas 
buvo parengtas Lietuvos vals
tybės kancelarijoje Vilniuje 
ir seime patvirtintas 1529 m. 
Tai priminė ir ambasadorius 
R. Schifteris savo kalboje. 
Žymiai išplėsta ir sutikslin- 
ta 14 skyrių, 368 straipsnių 
antroji Lietuvos statuto redak
cija buvo patvirtinta Vilniaus 
seime 1566 m. Trečioji 14 sky
rių, 488 straipsnių Lietuvos 
statuto redakcija buvo patvir
tinta 1588 m. Tačiau po 1795 
m. trečiojo padalijimo, Rusi
jai okupavus Didžiąją Lietu
vos kunigaikštiją, statuto vei
kimas buvo laikinai sustabdy
tas. Okupantui susipainiojus 
savo džiunglių “įstatymuose”, 
1588 m. Lietuvos statuto vei
kimas po kelių metų buvo vėl 
atgaivintas ir didžiojoje kuni
gaikštijos dalyje veikė iki 1840 
m., Ukrainoje — iki pat cari
nės Rusijos žlugimo I D. kare.

Tęsdamos senovinės Lietu
vos teisės tradiciją, religijų 
ir tautinių mažumų teises taip 
pat užtikrino nepriklausomos 
Lietuvos konstitucijos (1922, 
1928 ir 1938 m.). Priešams su- 
trikdžius Lietuvos konstituci
jos veikimą, tautinės Lietuvos 
mažumos žuvo arba buvo iš
blaškytos po pasaulį. Kartu 
žuvo tėvynėje arba deportaci
jų vietose ir šimtai tūkstan
čių lietuvių, nespėjusių arba 
negalėjusių palikti tėvynės. 
Už tuos nusikaltimus tiesio
ginė atsakomybė tenka sovie
tiniams komunistams ir Vokie
tijos naciams.

Turint galvoje tai, kas sve
čio buvo pasakyta apie seno
vines ir naujųjų laikų nepri
klausomos Lietuvos konstitu

cijas, reikia džiaugtis. Bet 
toji informacija į aukšto Ame
rikos lygio žinybas nepateko 
savaime. Prireikė 40 metų, kad 
ji tenai atsirastų ir pasiektų 
ne tik mūsų ausis ir protus. 
Šiuo atveju dideli nuopelnai 
priklauso inž. Antanui Ru
džiui, kurio ryšiai su JAV vy
riausybinėmis įstaigomis ir 
verslo sferomis yra platūs, 
užtikrinantys ir galimybę su
pažindinti vyriausybinius 
Amerikos sluoksnius su Lie
tuvos valstybės konstitucijo
mis ir būdą pakviesti aukš
čiausio lygio diplomatą pada
ryti pranešimą Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjime. Tai vie
nas labai veiksmingų politi
nės veiklos būdų, kurio lietu
vių išeivija, deja, lig šiol 
plačiau nepanaudoja.

Praėję 43 metai, kalbėjo 
ambasadorius R. Schifteris, 
nėra pirmas Lietuvos istorijo
je tarpsnis, kuriame tenka pa
kelti Rusijos viešpatavimą. 
Tačiau yra didelis skirtumas 
šiuo atveju, ir daugelyje kitų, 
tarp Romanovų dinastijos ir 
komunizmo carų viešpatavi
mo. Tai skirtumas tarp seno
vinio autokratinio ir moder
naus totalizmo. Carai okupa
vo Lietuvą ir siautėjo atėmę 
Lietuvos žmonėms bet kokią 
savivaldos galimybę, bet jie 
nesistengė brautis į kiekvie
no asmeninį namą, į šeimą, 
siekdami išugdyti iš princi
po kitokio nusistatymo žmo
nes, galinčius atsisakyti sa
vų tautinių tradicijų. Betgi 
dabar akivaizdu, kad sovie
tai to nori pasiekti. Aiškiai 
matyti, kad dabar naujieji 
Lietuvos tautiniai didvyriai 
tiems siekiams kovingai prie
šinasi.

Dabartiniu metu mes gauna
me žinių apie visą eilę esmi
nių įvykių Sov. Sąjungoje. 
Andriejui Sacharovui ir Ele
nai Bonner yra leista sugrįžti 
Maskvon. Daugiau kaip šimtas 
kalinių pirma laiko buvo pa
leisti iš įkalinimo vietų, leis
ta spausdinti kai kurias už
draustas knygas; statyti už
draustus teatrinius kūrinius, 
rodyti uždraustus filmus.

Ką visa tai reiškia? Ką tai 
reiškia žvelgiant per Lietu
vos padėties prizmę? — klau
sė ambasadorius R. Schifte
ris.

Mes tuo klausimu nieko pati
kimo negalime pasakyti — tę
sė ambasadorius. Ką atneš 
ateitis tai sričiai (Lietuvai), 
kuri mums rūpi, sprendžia
moji galia priklauso politbiu- 
rui. Jo sprendimai priklauso 
didžiausioms paslaptims šian
dieniniame pasaulyje. Mes ga
lime daryti tik prielaidas. 
Tad tebūnie man leista tuo 
klausimu pareikšti kelias min
tis.

Praėjus beveik 70 metų nuo 
bolševikų revoliucijos, mes 
galime išskirti dvi Sov. Są
jungos vyriausybės linkmes. 
Iš vienos pusės ten reiškiasi 
lenininė linkmė, siekianti 
stiprinti valstybę ir našesnę 
sistemą. Tai priešingybė sta
lininei linkmei, siekančiai 
išlaikyti despotinį viešpata
vimą, naudingą valdančiajai 
klikai, nekreipiant rimto dė
mesio į plačiosios visuome
nės poreikius. Lenininė link
mė žiaurėja, siekdama valsty
binių tikslų, o stalininė daro 
tą patį, tik aklai, ir siekia 
pagrindinio tikslo apimta įsi
vaizduojamos baimės.

Nėra jokios abejonės, pa
žymėjo kalbėtojas, kad dabar
tiniu metu, naudojant sovietų 
numylėtą frazę, jėgų santykyje 
persveria lenininė linkmė. 
Andriejui Sacharovui yra leis
ta sugrįžti Maskvon, bet judė
jimas, kuriam jis vadovavo, yra 
visiškai sunaikintas. Ir jis pats 
yra aiškiai pasisakęs, kad jau 
esąs per senas ir per silpnas 
bandyti iš skeveldrų sukurti 
naują sąjūdį. Štai kodėl vals
tybei buvo nenaudinga jį laiky- 

, ti Gorkyje. Žinant užsieniečių 
teikiamą didelę reikšmę Sa
charovo ištrėmimui, valstybei 
buvo naudinga leisti jam grįžti 
Maskvon. Lygiai taip pat kiti 
asmenys, kurie šiuo metu buvo 
paleisti, daugumoje atvejų yra 
izoliuotos asmenybės ir grįžta 
jau ne kaip grupės ar sąjūdžio 
dalis. Jie buvo paleisti tik 
jiems pasirašius pasižadėji
mą neįsijungti į tokią veiklą, 
už kurią jie buvo suimti. Iš 
pasakyto aišku, dėl ko esamo

mis aplinkybėmis buvo nu
spręsta, jog laikyti tuos žmo
nes kalėjimuose valstybės po
žiūriu nėra prasmės.

Kiekvienam paleistam kali
niui ir jų šeimom bei draugam 
jų paleidimo faktas, savaime 
suprantama, yra labai reikš
mingas įvykis. Tai kartu reiš
kia represijų atoslūgį, kurį 
galima vadinti atsitraukimu 
nuo stalininės linkmės ir per
ėjimu į lenininę. Tačiau nieko 
nėra įvykę tiek reikšmingo, 
tarė ambasadorius R. Schif
teris, kas galėtų dabar teikti 
naują viltį Lietuvai ir lietu
viams. Priespauda siekiama 
surusinti Lietuvą, įjungti ją 
į Rusijos imperiją ne tik per 
karinę okupaciją, bet ir iš es
mės pakeisti gyventojus. Jeigu 
matysime pasikeitimus sovie
tų politikoje tokiu esminiu 
klausimu, kaip Lietuvos vals
tybės problema, tada tikrai 
galėsime sakyti, kad Sov. Są
jungoje gali išaušti nauja die
na.

Pavasaris Baltijos krantais?
Ar tikėtina, kad tokia daug 

žadanti diena ateis? Šiandie
ną kokių nors patikimų prama- 
tymų padaryti negalima — pa
reiškė ambasadorius Schifte
ris. Visa, ką mes galime pra
matyti, yra tai, kad tokia die
na neateis, jeigu susirūpinu
sios šiuo lauktinu procesu viso 
pasaulio asmenybės neišlaikys 
išvystę šia linkme spaudimo. 
Sovietų vadovybė nedaro vy
riausybinių sprendimų, pa
remtų geraširdiškumu ar mo
ralės dėsniais. Ji sprendžia 
pasiremdama šaltais apskai
čiavimais pagal tai, kas jai 
teikia daugiausia naudos. Sov. 
Sąjunga savo istorijos kelyje 
dėl įvairių motyvų aiškiai sie
kė pagerinti viso pasaulio nuo
monę apie ją. Gen. sekretorius 
Gorbačiovas to tikslo pagrindi
nai siekia todėl, kad išjudintų 
Sov. Sąjungą iš ekonominio 
atsilikimo vėžių, kuriose ji 
yra įstrigusi. Jis yra padaręs 
aiškią išvadą, kad užsibrėžto 
tikslo pasiekti yra vienas ke
lias — panaudoti Vakarų tech
nologiją, patirtį ir kreditus. 
Tad, kaip dauguma stebėtojų 
nurodo, mes turime reikalą 
su nauju Petru Didžiuoju — 
pareiškė ambasadorius.

Apie paleistus iki šiol iš 
kalėjimo asmenis pasakytina, 
kad sovietų valstybės intere
sai juos paleisti buvo svares
ni, negu motyvai juos laikyti 
įkalintus. Kad ateityje tokios 
analizės rezultatai būtų pa
lankesni Lietuvai, priklausys 
nuo tų, kurie tęs spaudimą 
Kremliui.

Tais žodžiais baigė savo kal
bą valstybės pasekretoris am
basadorius R. Schifteris.

Minėto ambasadoriaus min
tys buvo svarios. Jų šviesoje 
verta pažvelgti į lietuvių iš
eivijos ryšius su pavergta tau
ta. Jie yra reikšmingi, bet ne
galima vadovautis sentimen
tais ir visus priešo padarytus 
nusikaltimus bei skriaudas už
miršus žaisti likiminės reikš
mės dalykais ir pulti Vilniuje 
į sovietinės okupacinės admi
nistracijos pareigūnų glėbį.

Silpninti Ameriką
Vienas labai svarbių mark

sistinės diversinės dogmos 
tikslų yra silpninti ir sugriau
ti Ameriką. Kad to Maskva sie
kia, matyti iš jos brovimosi 
veiksmų pasaulin, ypač P. 
Amerikon. Maskva Kuboje su
kūrė modernią piratinę vals
tybę ir nusikalstamai jos ka
rius panaudojo savo tikslams, 
žalodama mažos tautos, ypač 
karių, moralę. Panašių tikslų 
tik kitaip Maskva siekia Nika
ragvoje, ten pradžioje įtvir
tindama “labai švelnų” mark
sistinį režimą. Bet šiandien 
“švelni raudona rožė” pavirto 
į dygų erškėtį ir nuo sovietų 
gamybos tankų jau dulka Nika
ragvos vieškeliai, kaip ir 
1940 m. Lietuvoje, nors vis ki
taip. Kažin kur ta 70,000 Nika
ragvos kariuomenė pajudės? 
Gal ir niekur. Maskvai svarbu 
įvelti Ameriką į sunkumus ir 
keblumus pasaulyje (Artimieji 
Rytai, Iranas, Libija, Naujoji 
Zelandija ir pan.) ir ją stip
riai, kad ir nedidelėmis pra
džioje problemomis, užimti 
“namuose”, P. Amerikoje, gal 
Kanadoje.

Tokia pagal marksizmą-le
ninizmą “minimum” programa 
Maskvą kol kas pilnai paten-

(Nukeltą į 9-tą psl.)

Vilniaus universiteto senasis pagrindinis įėjimas. Virš durų lotyniškas 
įrašas “Alma Mater Vilnensis” (Vilniškė motina maitintoja) Ntr. V. Čiplio

Lietuvis lenkų tarnyboje
Avos Saudargienės knygą “Naikinamieji” perskaičius

B. JURGELIONIS
Gražu, kad sesuo brolį Pet

rą Siemnišką po jo mirties gra
žiai aprašė kaip daug iškentė- 
jusį Sibiro tremtinių darbo 
stovykose. Autorė stengiasi 
kaip lietuvį daugiau iškelti 
ir įrikiuoti į tikrųjų Lietu
vos vaikų patriotų eiles.

Petras Siemnišką nuo pat 
savo jaunystės paliko gimtąją 
Lietuvą ir iškeliavo į Rytus. 
Kurį laiką vargo, dirbo įvai
rius darbus. Karui einant prie 
galo, Petras baigė lenkų vidu
rinę mokyklą ir, suviliotas 
aukštojo mokslo pažadu, aštuo
niolikos metų sulaukęs stojo į 
besikuriančią lenkų kariuo
menę.

Atlikęs stažą, gavo leitenan
to laipsnį ir dalinį karių su 
50 arklių. 1920 m. lenkams oku
pavus Lietuvos dalį ir sostinę 
Vilnių, Petras su pulku buvo 
nukeltas prie gudų sienos Ei
šiškių — Varanavo apylinkes. 
Tais laikais Pilsudskis ir Že- 
ligowskis telkė tenai kariuo
menę ir ruošėsi užgrobti Vilnių 
bei Vilniaus kraštą. Gen. Želi- 
gowskis 1920 m. spalio 8 d. da
vė įsakymą užimti Vilnių. Spa
lio 9 jį užėmė. Kas žino, gal 
net ir Petras Želigowskio da
liniuose dalyvavo?

Po metų Petras paliko lenkų 
kariuomenę ir grįžo į Vilnių. 
Gavęs stipendiją, mokėsi są
skaitybos. Po poros metų susi
siekimo valdyboje buvo pa
skirtas geležinkelių apsaugos 
skyriaus viršininku. Visa Lie
tuva verkė, nes Lietuvos sosti
nė Vilnius ir jo kraštas buvo 
lenkų okupuotas, o Petras lai
mingas džiūgavo Vilniuje.

Rašoma, kad Petras mylėjo 
senąją Lietuvos sostinę kaip 
gimtąjį miestą, didžiavosi lie
tuviška kilme. Kadangi Petras 
buvo lenkų kariuomenės leite
nantas (poručnikas), jam buvo 
patikėtos aukštos pareigos su
sisiekimo valdyboje. Jeigu Pet
ras būtų buvęs geras lietuvis, 
tai niekada leitenanto laips
nio nei raitelių dalinio vado 
vietos nebūtų gavęs, nes ko
voms vykstant prieš lietuvius 
lengvai galėjo pabėgti pas ko
vojančius lietuvius. Svarbių 
pareigų tarnyboje net ir žemos 
lietuvių kilmės asmenims len
kai visai neduodavo, nes jais 
nepasitikėdavo. Taip pat Pet
ras negalėjo viešai didžiuotis 
savo lietuviška kilme, nes bū
tų buvęs “sutvarkytas”.

Vėliau Petras palaikė ryšius 
su lenkų pogrindžio karinio 
pobūdžio rezistencine organi
zacija AK (“Armia Krajowa”), 
kuri Vilniuje ir Vilniaus kraš
te teriojo, naikino lietuvius.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

AK vadas buvo Wilk (Vilkas). 
Rusams artėjant prie Vil
niaus, Petras gavo dokumen
tus su gimimo vieta Ostrow 
Mazowiecki, Varšuvos rajone. 
Pasivadinęs slapyvardžiu 
Sraigtas, sutiko eiti Vilniaus 
miesto apsaugos komendanto 
pareigas. Tai negirdėtas da
lykas, kad bent vienas geras 
lietuvis būtų dalyvavęs AK 
veikloje ir dar sutikęs eiti 
tokias aukštas pareigas, kaip 
Vilniaus miesto apsaugos ko
mendanto!

Knygos skaitytojas gali susi
daryti vaizdą, kiek Petras yra 
pasidarbavęs Lietuvos naudai. 
Neatrodo, kad ateityje rašan
tieji Lietuvos istoriją Petrą 
Siemnišką įrikiuos tarp lietu
vių kankinių. Greičiausiai jis 
bus padėtas ant tos pačios len
tynos prie Pilsudskio, Želi- 
gowskio, Jalbrzykowskio, AK 
vado Vilko ir visų tų, kurie 
jiems dirbo bei tarnavo.

Kam įdomu apie AK ir baltų
jų lenkų partizanų veiklą Vil
niuje ir Vilniaus krašte vokie
čių okupacijos metu, gali pasi
skaityti: “Tėviškės žiburiai” 
1986. IX. 30 (Algimantas Gu- 
reckas); “Pasaulio lietuvis” 
1986 m. spalio mėn. 9 psl.; Br. 
Kviklys “Mūsų Lietuva”, I t., 
267 psl., “Graužiškių apylin
kės”; “Tėviškės žiburiai” 1986. 
XI. 16 “Naujas Sibiro tremties 
liudijimas” (K. Barėnas).

Pirkite Ontario žvejybos 
leidimus šiandien

Nuo 1987 m. sausio mėn. 1 d., Ontario gyventojai nuo 18 iki 64 mėty amžiaus, 
kurie nori žvejoti, privalo pirkti metini leidimg, kuris kainuoja $10, arba leidimg 
keturioms dienoms už $5. Žinant kam tie pinigai skiriami, kaina yra nedidelė.

Ontario meškeriotojams pasisekė, kadangi provincijoje yra didelis žuvų 
pasirinkimas. Bet vien sėkmės neužtenka. Reikalinga išsaugoti tam tikros 
žuvų rūšys, pagerinti veisimosi sąlygas, organizuoti savanoriŲ projektus ir 
žvejybos tyrinėjimus.

Naujieji Ontario žvejybos leidimai išduodami vietiniuose leidimg skyriuose 
arba Gamtos IštekliŲ Ministerijos rajoniniuose skyriuose.

Ontario žvejybos leidimas yra geras indėlis j 
Ontario žvejybos pramonės ateitj.

Ministry of 
Natural Resources

© Ontario
Minister. Hon. Vincent G. Kerrio
Premier. Hon. David Peterson

Tėviškės žiburiai * 1987, V. 19 — Nr. 21 (1944) • psl. 3

Dabartiniai mūsų kaliniai
Rašo Lietuvos pogrindžio “LKB kronika” 72 numeryje

Paskutiniu metu žymiai pasun
kėjo kalinių gyvenimas ir jų ry
šiai su savaisiais. Kun. Alfonsas 
SVARINSKAS jau treji metai ne
gauna pasimatymo su artimaisiais. 
Pagal šiuo metu galiojančius įsta
tymus, kas metai jam priklauso 
vienas ilgas (2-3 parų) ir du trum
pi (2 valandų) pasimatymai. Iš kun. 
A. SVARINSKO nuo š. m. birželio 
mėnesio nebegaunama laiškų. Sa
vieji teiravosi lagerio administ
racijoj, kodėl jie negauna iš kali
nio laiškų. Viršininkai, tarsi no
rėdami pasityčioti, atsakė: “Klaus
kite patį kalinį, kodėl jis jums 
nerašo”. Paskutinis kun. A. SVA
RINSKO laiškas, pasiekęs Lietu
vą, buvo rašytas birželio 25 d., gau
tas rugpjūčio 28 d.
Iš kun. S. TAMKEVIČIAUS laiškų

“Šiandien mintys skrieja į ne
tolimą praeitį. Jau treji metai pra
ėjo nuo tos dienos, kai gegužės 5 
d., paaukojęs Nekruvinąją Viešpa
ties Auką, išėjau iš namų... o 
laukė labai tolima kelionė, kurio
je palydėti gali tik vienas Die
vas. Guodžia mintis, kad daug kas 
palydi malda. Visada šalia savęs 
jaučiu Tą, kuris pasivadino Tie
sa, Keliu ir Gyvenimu. O kas turi 
Tiesą, žino Kelią ir eina ne į mir
tį, o į Gyvenimą, tam visada priva
lo būti giedras dangus. Esu įsiti
kinęs, kad kelias į Gyvenimą su 
Dievu per Uralą nėra nei ilgesnis, 
nei blogesnis už visus kitus kelius. 

■G . •)
Gegužės mėnesio nuotaikos lydi 

mane ir čia. Kokie brangūs gegu
žės vakarai buvo per dvidešimt 
pastoracinio darbo metų. Savo 
dvasia apkeliauju visas darbo 
vietas, aplankiau jaunus ir senus 
ir visiems linkiu, kad meilė Die
vo Motinai Marijai būtų labai gy
va jų širdyse. Meldžiuosi už visus 
buvusius parapijiečius, kad Die
vas augintų tai, ką kadaise neto
bulai sėjau. Norėčiau daugelį at
vesti pas Kristų, norėčiau ta lai
me, tais dvasios lobiais, kurių 
gausiai sėmiausi prie dangiškos 
Motinos kojų, pasidalyti su visais. 
Kaip brangu šiandien prisiminti 
tuos vakarus, kai šimtai balsų, 
tarsi viena šeima, traukdavo “Svei
ka Marija, Motina Dievo”. (.. .) Dar 
kartą už viską ačiū. Kaip gera ži
noti, kad mūsų mažutėje tautoje 
yra tiek daug plačių širdžių. Duok 
Dieve, kad šis krikščioniškiausias 
bruožas - gero darymas artimui - 
būtų gyvas kiekvieno tautiečio 
širdyje”.

1986 m. gegužis
P. S. Pagal nuostatus, kaliniui 

atlikus pusę bausmės, peržiūrima 
jo byla. Paprastai, jei kalinys nėra 
prasižengęs kalėjimo ar lagerio re
žimui, jo bausmė sutrumpinama 
arba pakeičiama lengvesne, bet 
tai taikoma tik kriminaliniams 
nusikaltėliams. Politiniams ar 
dėl tikėjimo nuteistiems asme
nims šį “perteisimą” kalėjimo 
administracija ir Saugumas nau
doja kaip papildomą bandymą pa
laužti žmogaus valią, jo įsitikini
mus ir priversti, atsisakius savo 
pažiūrų, parašyti malonės pra
šymą. Toks bandymas, žmonių va
dinamas “smegenų praplovimu” 
buvo atliktas ir su kun. S. TAMKE- 
VIČIUMI. Liepos 29-30 d.d. lėktu
vu iš Permės jis buvo pristatytas 
į Vilniaus KGB būstinę. Čia jį iš

laikė iki rugpjūčio 29 d. Kun. S. 
TAMKEVIČIAUS pasakojimu, če
kistai su juo elgėsi mandagiai ir 
pagarbiai.

Stengiantis sužadinti didesnį 
laisvės ilgesį, kun. S. TAMKEVI- 
ČIUI buvo parodyti trys video fil
mai, susieti su Lietuvos bažnyti
niu gyvenimu, viename iš jų J.E. 
vyskupo J. PREIKŠO ingreso Kau
no katedroje iškilmių įrašas. Rug
pjūčio 19-20-21 d.d. kun. S. TAM- 
KEVIČIUI buvo leista po 2 valan
das pasimatyti su broliais ir bu
vusia šeimininke O. DRANGI- 
NYTE.

Pasimatymų su artimaisiais me
tu kun. S. TAMKEVIČIUS pareiš
kė, kad rašyti malonės prašymą at
sisakė, todėl, savaime aišku, į lais
vę išeis tik tokiu atveju, jei dėl 
vienokių ar kitokių politinių sume
timų “išmes už KGB būstinės vartų”.

Rugpjūčio 29 d. kun. S. TAMKE
VIČIUS etapu (traukiniu, kuriuo 
vežami kaliniai) iš Vilniaus buvo 
išsiųstas atgal į Permę ir po dvi 
savaites trukusios kelionės pri
statytas į ankstesnę kalinimo vie
tą; įdarbintas, kaip ir anksčiau, 
virtuvėje.

Kun. Jonas-Kastytis MATULIONIS
“Dėkoju už laiškus, tuos, kurie 

mane pasiekė ir kurie nepasiekė- 
grįžo jums atgal (...) Rašytojas 
Čingizas AITMATOVAS žurnale 
“Literatūrnaja gazieta” (1986.8.13) 
rašo: “Tautos nemirtingumas slypi 
kalbos išsaugojime. Kiekvienai 
tautai brangi sava kalba. Kiek
vienas iš mūsų turime jausti sū
naus pareigą mus išauginusiai 
tautai - išsaugoti jos dovanotos 
kalbos grynumą ir j? praturtinti...”

Po daugiau nei pusę metų tru
kusio susirašinėjimo gimtąja lie
tuvių kalba lagerio administra
cija pranešė, jog neturi vertėjo 
ir ateityje bus galima susirašinėti 
tik rusų kalba. Abejoju, ar ši prie
žastis vienintelė, kuri privertė 
adminsitraciją imtis tokių sank
cijų. (Kun. J. MATULIONIS atsi
sakė rašyti malonės prašymą - 
red. past.). Gaila sesers ... Ji rusų 
kalbos visiškai nemoka (...)

Artinasi ruduo .. . Gamta čia 
nuostabiai graži. Dievui stiprinant, 
sveikata nesiskundžiu - tebus Jo 
šventa valia! Žinau, šiuo metu Tė
vynė švenčia Šiluvos atlaidus, sa
vo dvasia stengiuosi juose daly
vauti ir aš. Tegul visuomet jus ly
di Dievo Motinos Marijos palaima. 
Visiems, visiems, kurie mane pri
simena, nuoširdžiausi sveikinimai 
ir linkėjimai!”

1986.IX.8

P.S. 1986 m. liepos 31 d. pas ka
linamą kun. Joną-Kastytį MATU
LIONĮ, į tolimą Užbaikalę-Čitą, 
buvo nuvykę: sesuo Albina KIBIL- 
TIENĖ, buvusi jo šeimininkė Mo
nika GALECKAITĖ ir Bronė KI- 
BICKAITĖ. Pasimatyti su kalina
mu kunigu buvo leista seseriai ir 
B. KIBICKAITEI. Po dviejų parų, 
išleidžiant iš kalėjimo, lagerio 
administracija iškrėtė pasimaty
me buvusias moteris. B. KIBIC- 
KAITĖ buvo priversta visiškai iš
sirengti ir atlikti nurodomus pra
timus, nors čia pat, už stiklinių 
durų, vaikščiojo kalėjimo persona
las. Tai buvo baisus moralinis pa
sityčiojimas. Iš B. KIBICKAITĖS

(Nukelta (6-tą psl.)
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PAJUOSTANTIS AUKSAS

“Tiesos” korespondentė Vi
da Bielskytė balandžio 7 d. lai
doje skaitytojus supažindina su 
ilgoku sąrašu moteriškių, ku
rias suviliojo netikro aukso spin
desys. Jas sugundė dvi juoda
akės prekiautojos — L. Redicė 
ir R. Firar, pasiūliusios aukso 
dirbinių — žiedų, auskarų, me
dalionų. Suktos vaizbūnės sa
vo gastroles pradėjo Panevėžio 
rajone, aplankydamos Eleonorą 
Ječienę Akmenių kaime, Aldoną 
Andrikonienę ir Bronę Tvarkū- 
nienę — Molainių kaime, Janiną 
Kamarauskienę — Rabikių kai
me. Prekyba buvo tęsiama Ra
seinių rajone pas Šienlaukio 
kaimo gyventoją Olgą Fiodoro
vą ir netgi Raseinių mieste, kur 
pardavėjas sulaikė milicinin
kai. Jie betgi buvo geri vyrai: 
sulaikytas sukčiautojas tik pa
vėžėjo iki Kauno rajono ribos 
ir paleido. Iš ten jos patraukė 
Alytaus link, nutarusios vilio
jantį netikro aukso spindesį iš
bandyti pas dzūkes. Panevėžio 
liaudies teisme vėliau paaiškė
jo, kad apgavikėms visur sekėsi. 
Aplankytos moterys mielai pir
ko žiedus, auskarus bei kitus ne
tikro aukso gaminius, kartais 
netgi pasiskolindamos pinigo iš 
kaimynių arba į tuos pirkinius 
mainydamos pūkinius patalus, 
lovatieses, skaras, palaidinu
kes. Teismo pakviesti specia
listai nustatė, kad geltono me
talo žiedai, auskarai ir meda
lionai, vėliau spėję pajuosti, 
buvo pagaminti iš tam tikros 
bronzos. Nukentėjusios apgavi
kes pradžioje vadino plėšikė
mis vidury dienos, bet staiga 
sušvelnėjo, kai teismas grąžino 
pas teisiamąsias surastus pi
nigus.

“TIESOS” SUKAKTIS
Lietuvos meno darbuotojų rū

muose Vilniuje balandžio 10 d. 
buvo paminėtas Maskvai tarna
vusios ir tebetarnaujančios “Tie
sos” septyniasdešimtmetis. Laik
raščio darbuotojus sveikino vil
niškės kompartijos centro komi
teto I sekr. P. Griškevičius, dė
kodamas už ištikimą pagalbą 
kompartijos siekiams, sovieti
nio komunizmo idėjų garsinimą. 
“Tiesa” buvo apdovanota vilniš
kės aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo garbės raštu. Vyr. red. 
A. Laurinčiukas savo žodyje pri
minė, kad pirmas “Tiesos” num
eris buvo išleistas Petrapilyje 
1917 m. balandžio 12 d. “Tiesa” 
sekė Lenino “Pravdos” nustaty
tą kryptį, pasirinkdama net ir 
jos lietuvių kalbon išverstą pa
vadinimą. Pirman numerin buvo 
įdėtas Juliaus Janonio eilėraš
tis “Neverkit pas kapą”. Tur
būt dėl to “Tiesos” septynias
dešimtmečio minėjime Juliaus 
Janonio eilėraščius deklama
vo aktorius Laimonas Noreika. 
Šiandien sąmoningai nutylima, 
kad J. Janonis buvo įstojęs Ru
sijos socialdemokratų partijon 
ir nusižudė 1917 m. gegužės 17 
d. Petrapilyje, šokdamas po 
greituoju traukiniu, praėjus tik 
mėnesiui po jo eilėraščio pasi
rodymo “Tiesoje”.

TEATRO ŠVENTĖ
Tradiciniu kauniečių rengi

niu tapo teatro šventė, šiemet 

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

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

įvykusi kovo 27-28 d.d. Šventėje 
profesiniai Kauno teatralai 
tampa tik kauniečių su dėkingu
mu gerbiamais žiūrovais. Spor
to halėje kovo 27 d. įvyko teat
ralizuotas humoristinis savi
veiklininkų koncertas, kurio 
programą atliko dainininkai, 
muzikantai ir šokėjai. Kaunie
čius teatralus šventės proga 
sveikino dar vieno triumfo su
silaukę “Žalgirio” krepšininkai. 
Kovo 28 d. popietę Laisvės alė
joje prasidėjo karnavalas. Šven- 
tinėn eisenon įsijungė daugybė 
teatro mylėtojų — saviveiklinių 
grupių, dramos būrelių narių. 
Trijose aikštelėse vyko vaidi
nimai, teatro loterija, kurioje 
buvo galima laimėti bilietus į 
vieną iš trijų Kauno teatrų. Abu 
šiuos renginius režisavo A. Nor
vilą, apipavidalino Z. Mackevi
čiūtė.

“BILDUKO” KAVINĖ
Klaipėdos jaunimo susibū

rimo vieta tapo “Bilduko” kavi
nė, kurion į nuotaikingus vaka
rus kviečia ūkiskaitos pagrin
dais veikiantis kūrybinis jau
nimo susivienijimas. Mokslei
viai, studentai, jauni darbinin
kai ypač pamėgo “Bilduke” ren
giamas pramogines diskotekas, 
teminius vakarus, susitikimus 
su įdomiais žmonėmis, liaudies 
universiteto muzikos fakulteto 
užsiėmimus. Kavinėje visuome
niniais pagrindais koncertuo
ja Vilniaus konservatorijos Klai
pėdos fakultetų meno grupės. 
Vadovai “Bilduko” kavinėje pla
nuoja įsteigti vokalinį instru
mentinį ansamblį, šokėjų grupę, 
roko (rock and roll) klubą.

NUSIVYLĘ TELEFONAIS
“Tiesa” kovo 11 d. paskelbė 

iš Panevėžio rajono gautą O. 
Bunienės, S. Pelenienės bei ki
tų skaitytojų atsiųstą laišką: 
“Mūsų, Panevėžio rajono Liūdy- 
nės, gyvenvietėje nemažai žmo
nių turi telefonus, tačiau labai 
dažnai jie neveikia. Daug kartų 
kreipėmės į Panevėžio rajono 
eksploatacinį-techninį ryšių 
mazgą, prašydami sutvarkyti te
lefono ryšį. Visuomet gauname 
atsakymą, kad bus sutaisyta. De
ja, pažadai ir lieka pažadais. 
Ryšininkai tikriausiai turi sa
vų sunkumų. Nesinorėtų tikėti, 
jog jie tiesiog bando, kaip žmo
nės sako, vedžioti už nosies. Ta
čiau tokiu atveju juk privalu ir
gi pasakyti tiesą, nežadėti to, ko 
negali tesėti. Kas mėnesį moka
me už telefoną, norime juo ir 
naudotis”.

ANTROJI VANDENVIETĖ
Senosios vandenvietės gelmių 

siurbliai Mažeikių gyventojams 
per parą parūpindavo apie 19.000 
kubinių metrų geriamojo van
dens, bet jo jau neužtenka spar
čiai augančiam miestui. Antro
sios vandenvietės statyba pra
dedama Pumpurų kaime, už sep
tynių kilometrų nuo Mažeikių. Ši 
vandenvietė per parą parūpins 
16.000 kubinių metrų geriamo
jo vandens. Jos vamzdynas ne
bus tiesiamas įprastuose grio
viuose, bet ant paruošto grun
to, užpilamo smėliu ir žvyru. 
Ant vamzdyno bus nutiestas ke
lias, kuris miestą jungs su nau
jąja vandenviete. v K t

Prie Ontario St. Catharines miesto rotušės iškeliant Lietuvos vėliavą Vasario 16 proga. KLB St. Catharines apy
linkės pirmininkas A. ŠETIKAS (kairėje), vadovavęs tai iškilmei ir supažindinęs susirinkusius tautiečius su 
garbės svečiais, kurie ne tik dalyvavo iškilmėje, bet ir tarė sveikinimo žodį

Hamilton, Ontario
ELENA DAUGUVIETYĖ - KU

DABIENĖ “Aukuro” režisierė, 
kovo mėnesį grįžusi iš Edmonto- 
no, kur vaidino “Citadel” teatre 
“Tsymbaly” anglų kalba, įsijun
gė į daugiakultūrę veiklą ir pra
dėjo organizuoti Devintąjį teat
rų festivalį. Daugiakultūriai fes
tivaliai Hamiltone ruošiami kas
met gegužės-birželio mėn. Tai pa
grindinė teatrų materialinė pa
rama.

Šiame festivalyje "Aukuras” bu
vo numatęs vaidinti “Eglę žalčių 
karalienę”, tačiau kai kuriems 
aktoriams atsisakius, nuspren
dėme atnaujinti Antano Gustai
čio “Sekminių vainiką”. Režisuo
ja ir vaidina Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė. Paskutiniu laiku An
tanas Gustaitis veikalą pailgino, 
įvesdamas naują vaidmenį - kaimo 
perėjūną Dzidorių Puplešį. Tai 
spalvingas, įdomus vaidmuo, kurį 
atlieka Kazimeras Bungarda. Ki
tus vaidmenis atlieka Marija Kal- 
vaitienė, Antanas Mingėla, Lilija 
Liaukutė, Onutė Stanevičiūtė, Ma
tas Stanevičius, Onutė Žukauskai
tė, Irena Žukauskaitė, Raimundas 
Miltenis, Algis Rudaitis ir Tomas 
Kekys. “Sekminių vainiko” vaidi
nimas įvyks gegužės 24, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Westdale mokyklos 
auditorijoje, 700 Main St. West. 
Bilietai suaugusiems — $5, jauni
mui - $2. Labai džiaugiamės, kad 
“Aukuro” pakviestas sutiko mums 
talkinti “Rambyno” pensininkų 
klubo dainos vienetas, kuriam 
sėkmingai vadovauja Aldona Ma
tui icz.

Gegužės 3 d. jie gražiai pasirodė 
su įdomia programa Jaunimo cent
ro salėje. Mieli žiūrovai, “Auku
ras” kviečia visus atvykti į spek
taklį. Pamatysite nuotaikingą 
veikalą su naujais talentais ir iš
girsite gražias dainas. Savo atsi
lankymu paremsite “Aukuro” vei
kalą ir įrodysite svetimtaučiams, 
kad palaikote ir įvertinate savo 
teatro darbą. Juo labiau, kad daly
vauja kritikas (adjudicator). Ga
biausieji aktoriai bus apdovano
ti. Gegužės 30. šeštadienį, 6 v.v., 
Hamiltono centrinės bibliotekos 
auditorijoje (55 York Blvd.) įvyks 
žymenų įteikimo iškilmė. Įvairių 
tautybių aktoriai, dainininkai at
liks programą, po to bus vaišės. 
Įėjimas $2. Visi kviečiami atsi
lankyti. M.K.

A.a. JONUI LEKUČIUI iškelia
vus amžinybėn, reikšdami užuo
jautą liūdesio valandoje broliui, 
seseriai ir visiems giminėms bei 
bičiuliams, jo atminimui paauko
jo Tautos fondui: 50 dol. — A. J. 
Asmenavičiai; 20 dol. — J. K. Der- 
vaičiai iš St. Catharines, Z. Didž- 
balis, VI. S. Matukaičiai iš Can- 
field, Al. Aug. Patamsiai; 15 dol. 
— J. EI. Bajoraičiai, Br. Ema Mi- 
iašiai; 10 dol. —J. Lesčius, Adelė 
Pauliukonienė, Z. Al. Pulianauskai.

Visiems nuoširdūs ačiū už au
kas tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikalams.

Tautos fondo atstovybė
(Nukelta į8-tą psl.)

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Netikėtai atsidūrusi ligoninė
je, susilaukiau gausių lankytojų. 
Dėkoju giminėm draugam ir vi
siem, kurie mane aplankė ligoni
nėje ir namuose. Taip pat dėkoju 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugijos Delhi skyriui už 
atsiųstas gėles. Esu labai dėkin
ga savo vyrui ir vaikams, kurie 
mano ligos atveju turėjo daug rū
pesčių.

Jūsų visų nepamirštanti -
Bronė Rutkauskienė,

Tillsonburg, Ont.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” /fu
atstovas) eg

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Ottawa, Ontario
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS su

kaktis Kanados sostinėje bus pa
minėta š. m. gegužės 31, sekmadie
nį, Otavos katedroje - bazilikoje 
12.15 v.p.p. iškilmingomis pamal
domis, kurias laikys vietos arki
vyskupas J. A. Plourde, D.D., asis
tuojamas lietuvių kapeliono kun. 
dr. V. Skilandžiūno ir kitų kuni
gų. Tai bus bendros katedros para
pijiečių ir vietos lietuvių pamal
dos. Visi lietuviai, Otavos ir apy
linkių, kviečiami dalyvauti. La
bai pageidautina, kad visi, kas tik 
gali, pasipuoštų tautiniais drabu
žiais ir dalyvautų iškilmingoje 
procesijoje, lydint arkivyskupą į 
iškilmingas pamaldas.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NĄ aukų surinkta -$205.00. Auko
jo: J. V. Danys - $50.00; K. Vilčins
kas - $10.00; A. Šimanskienė - 
$5.00; kiti - $140.00. Nuoširdus 
ačiū visiems.

KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS 
vedė rekolekcijas šiais metais 
Gavėnios metu šiose vietovėse: St. 
Catharines, Wellandei Čikagoje. 
Buvo nepaprastai sužavėtas lie
tuvių pamaldumu, nuoširdumu ir 
vaišingumu. Jaučiamas didelis su
sidomėjimas Dievo žodžiu ir dvasi
niu gyvenimu.

KUN. STASYS ŠILEIKA, SDB, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
Montrealyje, atlaikė Gavėnios su- 
sikhupimo pamaldas Otavos lietu
viams š: m. kovo 29 d. Visi dalyva
vusieji yra labaf'd'ėkingi už dvasi
nį patarnavimą.

LINAS PRIŠČĖPIONKA, gim
nazijos mokytojas, ruošiasi tuok
tis su Sharon Mitchell, kuri, bū
dama nekatalikė, priėmė katalikų 
tikėjimą. Sutuoktuvės įvyks domi
ninkonų viehuolyno šventovėje 
Otavoje š. m. rugpjūčio 15 d. Vi
sas apeigas atliks lietuvių kape
lionas. Kr.

Delhi, Ontario
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAU

GIJOS tolimesnė veikla. Š. m. kovo 
25 d. įvyko gausus visuotinis na
rių susirinkimas. Jį pradėjo sky
riaus pirmininkė, kviesdama mal
dai už vergijos pančiuose kenčian
čią tėvynę Lietuvą. Susirinkimui 
sumaniai pirmininkavo Irija Luko
šienė, sekretoriavo L. Vitienė. 
Valdybos narė A. Čiuprinskienė 
kalbėjo apie pirmąją Lietuvos 
krikščionę karalienę Mortą. Klau
simuose ir sumanymuose buvo ap
tarti šie veiklos užmojai: 1. Š. m. ge
gužės 10 d. lietuviškos mokyklos 
ruošiamam Motinos dienos minėji
mui talkinti kepiniais. 2. Gegužės 
17 d. visoms narėms organizuotai 
dalyvauti pamaldose, meldžiantis 
už persekiojamus kunigus ir pa
sauliečius Lietuvoje, prašyti kle
boną pritaikyti pamokslą tai in
tencijai. 3. Paremti Suvalkų tri
kampio lietuvius, pasiunčiant 
siuntinių jų prašiusiems. 4. Re

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas...................... 4.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.25%
term, indėlius 1 m..........  7.75%
term, indėlius 3 m..........  8.50%
reg. pensijų fondo.............. 6%
90 dienų indėlius..........  6.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............  7.75% 

liginei šalpai Lietuvoje skirti 
200 dol. auką. 5. Balandžio 12 d. 
suruošti parengimą-pietus su pa
skaita, pelną skiriant “Moters” 
žurnalui ir parapijai paremti.

Parengimas-pietūs jau įvyko ba
landžio 12 d. parapijos salėje, da
lyvaujant beveik visiems parapi
jiečiams. Pasivaišinus šiltais pie
tumis, sekė įdomi paskaita, pritai
kyta baltagalvių auditorijai. Ją 
puikiai perteikė, skaidrėm papil
dydama, gailestingoji sesuo Moni
ka Leighfield, pavedžiodama po 
savo darbovietę - Delhi senelių 
prieglaudą. Po to sekė aktualūs 
klausimai ta tema. Pabaigai Bi
rutė Vytienė paskaitė savo kūry
bos keletą eilėraščių. Valdybos 
pirmininkas padėkojo programos 
atlikėjams, visoms narėms, pri
sidėjusioms darbu bei gėrybėmis 
ir dalyviams už gausų atsilanky
mą. “Moters” žurnalui pasiųsta 
200 dol. auka. Valdyba

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIO VILKO" — žūk

lautųjų ir medžiotojų klubo me
tinis parengimas labai gerai pa
vyko, žinoma, ne materialiniu, bet 
tautiniu požiūriu, nes tuo pačiu 
laiku buvo paminėta ir Motinos 
diena. Dalyvavo klubo nariai, daug 
motinų, vietos lietuviai ir svečiai. 
Tai pirmas toks gražus lietuviš
kas ir kultūringas tarporganiza- 
cinis ir visuomeninis bendradar
biavimas.

Pradžioje visi dalyviai valgė 
klubo narių-šeimininkių paruoš
tą skanią vakarienę. Klubo pir
mininkei A. Albrechtienei vaišes 
paruošti padėjo klubo narės — N. 
Paulaitienė, B. Stankienė, A. Ba
takienė, O. Poderienė.

J. Bataitis “Geležinio vilko” klu
bo vardu pasveikino dalyvavusias 
motinas ir paskaitai pakvietė Ni
jolę Benotienę — “Sutartinės” 
kvarteto vadovę. Paskaitoje bu
vo paaiškinta kas yra mums moti
na, jos meilė kūdikiui, lietuvės 
motinos meilė tėvų žemei ir var
gai, kovos už lietuvių kalbą ir tė
vynės laisvę. Meninę programą at
liko “Sutartinė” iš Toronto: Ni
jolė Benotienė — vadovė, Danutė 
Pargauskaitė, Zita Gurklytė, Dai
na Gurklytė. Dalyviai menine pro
grama buvo sužavėti ir dėkingi 
“Sutartinės” dainininkėms. Pa
dėkai dainininkės buvo papuoš
tos gražių gėlių puokštėmis. Vė
liau įvyko turtinga loterija, veikė 
baras. Muzika-O. K. Poderių.

BALTIEČIŲ SĄJUNGA — lie
tuviai, latviai, estai rengia sibiri- 
nių trėmimų minėjimą birželio 14, 
sekmadienį, 7 v.v., St. Andrews 
Place, 111 Larch St. Lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti, prisimin
ti mūsų tėvų, brolių ir sesių žiau
rias kančias komunistinėje trem
tyje ir mirtį Sibiro taigose.

KLB Sudburio apylinkės
valdyba

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask........... 9.50%
asmenines paskolas ... 11.25%

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

JA Valstybės
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties minėjimams yra sudary
tas bendras Mičigano valstijos 
komitetas, vadovaujamas Liudos 
Rugienienės. Komitetan jau yra 
įsijungę Grand Rapids, Lansin- 
go, Detroito, Windsoro lietuviai 
ir jų parapijos. Pagrindinis mi
nėjimas įvyks spalio 17-18 d.d. 
Lietuvių kultūros centre South- 
fielde, Detroito priemiestyje, 
ir Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos šventovėje. Iškilmin
gas Mišias atnašaus arkiv. Ed
mundas Szoka su vysk. P. Balta
kiu, OFM, ir lietuviais kunigais. 
Paroda ir koncertas įvyks Lietu
vių kultūros centre. Programą 
atliks iš Toronto pakviestas “Vo
lungės” choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės. Minėji
mas Šv. Antano parapijoje Det
roite įvyks — gegužės 24 d. Ren
ginio įtrauktos Mišios, St. Sli
žio vadovaujamo choro koncer
tas ir dr. Marijos Gimbutienės 
paskaita apie religiją Lietuvo
je prieš krikščionybę. Prelegen
tei susirgus, ją sutiko pakeisti 
jaunoji istorikė dr. Rasa Mažei
kaitė. Mičigano sostinėje Lan- 
singe minėjimas numatytas bir
želio 28 d. Nedidelėje Mičiga
no sostinėje Lansinge gyvena 
nemažai rengėjų komiteto na
rių ir lietuviškų organizacijų 
veikėjų. Tikimasi, kad ne tik gy
ventojų, bet ir valdžios dėme
sį atkreips minėjiman atvažia
vęs didelis skaičius lietuvių.

Lietuvių Aušros Vartų para
pija Niujorke, vadovaujama 
klebono kun. Vytauto Palubins
ko, vikaru susilaukė naujo kun. 
Eugenijaus Savickio. Jis yra gi
męs Bruklyne, gyvenęs įvairiose 
Niujorko dalyse, dirbęs kariniu 
policininku V. Vokietijoje su 
JAV kariuomenės daliniais. Jam 
taipgi teko dirbti su Niujorko 
ugniagesiais, perauklėjamais 
narkotikų vartotojais. Tačiau 
nuo vaikystės dienų E. Savickis 
norėjo tapti kunigu. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
V. Palubinskas 1984 m. patarė 
įstoti į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Jį, turintį jau 47 me
tus amžiaus, kunigu įšventino 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
1986 m. gruodžio 6 d. Niurjorke, 
Šv. Patriko katedroje. Vikaru 
jis buvo paskirtas Niujorko 
Manhatane esančiai Aušros 
Vartų parapijai, pastaruoju 
metu sutelkusiai daugiau lie
tuvių, plečiančiai ne tik religi
nę, bet ir kultūrinę lietuvių 
veiklą.

Baltiečių moterų taryba, įsteig
ta 1947 m. V. Vokietijoje, 40 me
tų veiklos sukaktį balandžio 
5 d. paminėjo Niujorke, Estų 
namuose. Su atliktais veiklos 
darbais minėjimo dalyvius su
pažindino pirm. Aldona Pintsch, 
primindama tris ilgai dirbusias 
žymiausias lietuvių atstoves 
— a.a. Ligiją Bieliukienę, 
Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę 
ir a.a. Galią Žilionienę. Tarybą 
sukakties proga sveikino: ge
neralinis Lietuvos konsulas 
A. Simutis, generalinis Estijos 
konsulas E. Jaaksonas, Latvijos 
atstovas V. Kreicbergs bei kiti 
kalbėtojai. Ilgą žodį tarė pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
Linas Kojelis, prez. R. Reagano 
patarėjas Baltuosiuose rūmuo- 

. se. Lietuviškų dainų programą 
atliko sol. Rasa Bobelytė-Brit- 
tain su pianiste Aldona Kepa- 
laite. Baltiečių moterų taryba 
kasmet eilės tvarka keičia savo 
vadoves. Po šio minėjimo pirmi
ninkės pareigas iš lietuvės Al
donos Pintsch perėmė latvė Hel
ga Ozolins.

Venezuela
A. a. Elena lešmantaitė-Dervo- 

jedaitienė mirė š. m. sausio 29 d. 
Velionė, gimusi 1905 m. Daugė- 
laičiuose prie Kybartų, baigė 
Vilkaviškio gimnaziją 1926 m. ir 
dirbo Lietuvos pašto skyriuose. 
Plačiau buvo žinoma kaip Balti
jos žuvėdra, šiuo slapyvardžiu 
rašiusi eilėraščius ir prozos 
kūrinėlius, kurių daugiausia 
paskelbė “Vaidilutė”, “Pašto 
pasaulis”, Klaipėdoje leistas 
“Lietuvos keleivis”. Pokaryje 
gyveno baltiečių stovykloje 
Muehldorfo mieste, leido sien
laikraštį, ruošė vaidinimėlius, 
skaitė paskaitas. 1949 m. su šei
ma išvyko Venezuelon. Ten prie 
Jaritagos miestelio įsigijo ma
žytį ūkį, vertėsi gyvulių ir paukš
čių auginimu. Vyras Vladas Der- 
vojedaitis Jaritagoje buvo ati
daręs foto studiją “Baltica”. Ve
lionė buvo parašiusi dviejų da
lių atsiminimų romaną “Gran
dinės”. Abi Baltijos žuvėdros 
slapyvardžiu pasirašyto romano 
dalis — “Gintaro krantuose” ir 
“Gedimino kalno pavėsyje” išlei
do “Argentinos lietuvių balsas” 
1954 ir 1956 m. Velionies vyras 
Vladas mirė prieš keletą metų, 
o dabar Venezueloje buvo palai

dota ir Baltijos žuvėdra. Liko 
dukra Danguolė su šeima.

Australija
XIV-sios Australijos lietuvių 

dienos 1986 m. pabaigoje įvyko 
Sydnėjuje. Nors jų įspūdžiai dar 
nespėjo išblėsti, jau pradedama 
rūpintis XV-siomis Australijos 
lietuvių dienomis, įvyksiančio
mis tik 1988 m. pabaigoje Ade
laidėje. Australijos lietuvių 
spauda paskelbė rengėjų komi
tetą. ALB krašto valdybos sek
retorė A. Baltrukonienė prane
ša, kad į komitetą įeina: pirm. 
Janina Vabolienė, vicepirminin
kas ir narys spaudos reikalams 
Viktoras Baltutis, ižd. ir sekr. 
Leonas Gerulaitis, posėdžių sekr. 
Nata Alvikienė, narys jaunimo 
reikalams Aidas Kubilius, narys 
sporto reikalams Jurgis Jonavi- 
čius - ALFAS valdybos pirmi
ninkas.

Britanija
Savo klubo lietuviškai veik

lai sustiprinti reikia vidurinė
je Anglijoje gyvenantiem lietu
viam. Jau daug kartų buvo kal
bėta ir rašyta, kad geriausia bū
tų įsteigti Nottinghamo lietu
vių klubą, kuris palengvintų 
lietuviškos kilmės jaunimo su
sitelkimą. Čia gimusios, dau
giau išsilavinusios jaunesnės 
kartos atstovai buvo sudarę ne
oficialią grupę klubui pirkti 
ir pradėję pirmuosius pajieš- 
kos žingsnius. Pastatams pa
brangus, vietiniams Notting
hamo lietuviams būtų sunku su
telkti pirkiniui reikiamą sumą.

• Raštu į specialų pasitarimą va
sario 1 d. buvo sutelkti ne tik 
Nottinghame, bet ir apylinkėse 
gyvenantys lietuviai. Susirin
ko apie 70 įviriom kartom pri
klausančių tautiečių. Susirin
kimui vadovavo DBLS Notting
hamo skyriaus vicepirm. P. Anu
žis. Dalyvių eilėse buvo DBLS 
centro valdybos pirm. J. Alkis, 
planuojamo steigti klubo reika
lus praktiškai aptaręs dr. S. 
Kuzminskas. Oficialiai buvo nu
tarta steigti klubą, kuris taps 
Londone esančios Lietuvių na
mų bendrovės dalimi. Išrinkta 
klubo valdyba su pirm. P. Anų- 
žiu. Valdyba jieškos klubui tin
kamo pastato, rinks investaci- 
jas, telks lėšas iš kitų šaltinių.

A. a. Stasys Anužis, gimęs 1917 
m. vasario 14 d. ūkininko šeimo
je prie Papilės, mirė š. m. sausio 
12 d. savo namuose Bradforde 
po ilgos ir sunkios ligos. Velio
nis iš Lietuvos pasitraukė Vokie
tijon 1944 m. vasarą, Britani- 
jon atvyko 1947 m. Pradžioje dir
bo anglies kasyklose Škotijoje, 
o vėliau persikėlė į Bradfordą ir 
pradėjo dirbti siuvykloje. Mat 
dar Lietuvoj buvo įsigijęs siuvė
jo specialybę. Bradforde vedė 
vokiečių kilmės Gerdą Hards, gi
musią ir augusią Tauragėje. 
Gerda Anužienė dalyvavo Brad
forde veikusioje tautinių šokių 
“Atžalyno” grupėje. Tad sūnus 
Romas ir dukra Ingreta užaugo 
lietuviškoje nuotaikoje, išmoko 
lietuvių kalbą. Net ir vaikai
čiai Paulius su Danute dabar 
mokosi kalbėti lietuviškai. Ve
lionis, išėjęs pensijon, vertė
si privčiu siuvėjo amatu, buvo 
veikliu “Vyčio” klubo nariu. 
Laidotuvių apeigas atliko lie
tuvių kapelionas kan. V. Kamai- 
tis. Gausus bičiulių būrelis ve
lionį palydėjo į krematoriumą. 
Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į “Vyčio” klubą arbatėlei.

Vokietija
Abitūros egzaminus šiemet 

laiko penki Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai - Daiva Bart- 
kevičiūtė-Meyer, Joakimas Frė- 
teris, Robertas Funkas, Edita 
Kirkickytė ir Tomas Veršelis. 
Priešvelykines rekolekcijas gim
nazijos moksleiviams kovo 24- 
26 d.d. vedė: katalikam — iš Ro
mos atskridęs kun. Edis Putri
mas, evangelikams — kun. Klum
bys iš Bensheimo. Velykų atos
togas Vasario 16 gimnazija tu
rėjo balandžio 11-26 d.d.

Kaziuko mugę Vasario 16 gim
nazijos valgykloje kovo 14 d. 
surengė “Aušros” tunto skau
tai ir skautės, vadovaujami tun- 
tininkės v.s. Meilės Mickienės. 
Mugė buvo pradėta iškilminga 
sueiga, skautų įžodžiu, pakėli
mu į aukštesnį laipsnį. Šią va
sarą Mickų šeima grįžta į JAV. 
V.s. Meilė Mickienė supažindi
no su busimąja “Aušros” tunto 
tuntininke ps. Jūrate Lemkie- 
ne. Pastaroji padėkojo v.s. M. 
Mickienei už uolų vadovavimą 
tuntui trejus metus. Tuntas da
bar turi 51 narį. Jaunieji skau
tukai suvaidino dainelę apie 
žvirbliuką, choras padainavo 
“Baltos burės plazda”. Progra- 
mon įsijungė būrelis instrumen
talistų. Ant mugės stalo buvo 
sudėti rankdarbiai, tautiniais 
raštais siuvinėti takeliai, ve
lykiniai margučiai.

I
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Mtokytoju diena

Gvildentos baltiečių problemos
Akademinio lygio svarstybos Toronte, surengtos Kanados baltiečių federacijos. Dalyvavo žymūs 

profesoriai, teisininkai, politikai ir gausi auditorija

1987 m. gegužės 2 d. Toronto 
universiteto Ignatievo teat
re (auditorijoje) buvo sureng
tos svarstybos tema “Kanados 
— Sovietų Sąjungos santykiai 
ir Baltijos valstybių klausi
mas”. Ta proga išvakarėse, 
gegužės 1 d., 7.30 v.v., įvyko 
Kanados latvių kultūros cent
ro patalpose Toronte susipa
žinimo vakaras, kurį pradėjo 
Kanados baltiečių federaci
jos pirm. dr. Guntis Silinš. 
To vakaro įvadinė tema buvo 
“Kanados pilietybės 40 metų 
sukaktis”.

Ta proga kalbą žadėjo pasa
kyti Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministeris David Crom
bie. Po maždaug pusvalandžio 
paaiškėjo, jog dėl netikėtai 
iškilusių būtinų asmeninių 
reikalų ministeris negalėsiąs 
dalyvauti nei šiame vakare, 
nei kitą dieną. Ministerio vie
toje atsilankė parlamentarė 
Pauline Browes, kuri balan
džio 26 d. Prisikėlimo para
pijos salėje dalyvavo Baltie
čių moterų organizacijos 35 
m. sukakties iškilmėje (buvo 
įdomi programa, tautinių dra
bužių demonstravimas, kavu
tė ir skanėstai).

Parlamentarės P. Browes su
pažindinimo vakaro kalbos 
vedamoji mintis buvo ši; kada 
nors baltiečių imigrantų vai
kai galės savo protėvių kilmės 
Baltijos kraštuose aptikti vi
sas tokias pat pilietines tei
ses, kokiomis jie naudojasi 
Kanadoje. O tos teisės išplau
kia iš prieš 40 metų Kanadai 
savo gyventojams įvestos savo 
pilietybės. Tą Kanados pilie
tybės įstatymą priėmus, kon
servatorių partijos vadas G. 
Diefenbakeris anuomet sušu
kęs: “I am a free Canadian”!

Tarptautinėje teisėje
Po parlamentarės P. Browes 

kalbėjo William J. H. Hough 
III, tarptautinės teisės žino
vas ir buvęs redaktorius ap
žvalginio žurnalo “New York 
Law School Review Journal of 
International and Comparati
ve Law”. Vienas iš paskutinių
jų jo tame žurnale specialiu 
numeriu paskelbtų darbų yra 
“The Annexation of the Baltic 
States and its Effect on the 
Development of the Law Prohi
biting Seizure of Territory”. 
Jo kalbos tema buvo istorinė 
raida teisės, draudžiančios 
jėga inkorporuoti svetimas 
teritorijas, prabėgomis pa
liesdamas laikotarpį nuo Pran
cūzų revoliucijos iki Antrojo 
pasaulinio karo.

Ta proga jis paminėjo 1917 
m. lapkričio mėn. Sovietų Są
jungos komisarų tarybos de
klaraciją, suteikiančią apsi
sprendimo teisę visoms caris- 
tinės Rusijos buvusioms tau
toms atsiskirti ir sudaryti 
savo nepriklausomas vyriausy
bes. Jis priminė ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misaro Litvinovo 1938 m. pa
darytą pareiškimą Tautų Są
jungoje Ženevoje dėl nelega
lios italų valdžios įvykdytos 
Etiopijos okupacijos bei jos 
inkorporacijos. Pagal Hough’o 
cituotą Litvinovo anuomet pa
sakytą kalbą, Tautų Sąjunga 
neturinti tikslo savo nusista
tymo keisti — laikyti neteisė
tom kitų kraštų okupacijas, 
kam nors okupuojant arba in
korporuojant kitų kraštų te
ritorijas, kai tokie inkorpo
ravimai yra pridengiami suda
rant marionetines vyriausy
bes, tarnaujančias užpuoliko 
tikslams.

Šiame vakare dalyvavo apie 
200 asmenų, kurių tarpe matė
si estų bei latvių konsulai, 
estų bei latvių ev. liuteronų 

vyskupai ir svarstybose numa
tyti kalbėtojai. Lietuvių da
lyvavo apie 20. Buvo taip pat 
vadovaujančių atstovų iš len
kų ir vengrų bendruomenių.

Svarstybų pradžia
Gegužės 2 d. prasidėjo svars

tybos Ignatievo auditorijoje, 
kuri buvo pilnutėlė (apie 200 
klausytojų). Priešpiet buvo pa
liesta Sov. Sąjungos politika, 
Kanados politika ir baltiečių 
padėtis.

Pirmiausia buvo nagrinėja
ma “Sovietinės vidaus ir užsie
nio politikos kryptis”, vado
vaujant Toronto universiteto 
istorijos prof. Harvey L. Dyck. 
Pirmasis kalbėjo Timothy J. 
Colton, politinių sistemų pro
fesorius ir direktorius rusų 
bei Rytų Europos studijų To
ronto universitete. Jis gvil
deno reformų dilemą Sov. Są
jungoje, o ypač pajudinimą 
ekonominio gyvenimo, Gorba
čiovo bandomas reformas jo 
vos 26 mėn. trukusioje veik
loje.

Jau po Brežnevo mirties so
vietai esą matė, kad ką nors 
daugiau konstruktyvaus reikia 
daryti, norint išvesti Sov. Są
jungą iš ekonominio mer
dėjimo ir iš susiformavusios 
brežnevinės stagnacijos. Dvie
jų pasenusių vadų — Andropo
vo ir Černenkos valdymo metu 
išsivystęs savotiškas “inter
regnum”, kuris buvęs panau
dotas nubrėžti ateities veik
los gairėm. Prieita išvada, 
kad jaunesnieji turi pakeisti 
senesnuosius, ateidami ne tik 
iš atitinkamo pačios partijos 
luomo, bet ir iš už to luomo 
ribų. Atsirado eilė naujų są
vokų, pradedant “perestroika” 
ir baigiant “glasnost”. Tos są
vokos apglėbė ne tik platų 
krašto ekonominio gyvenimo 
klausimą, bet ir socialinių 
bei kultūrinių reikalų per
tvarkymą, neskaitant demo
kratizacijos reikalingumo 
vidaus politinių klausimų 
plotmėje.

Iškilo Sov. Sąjungoje ini
ciatyva, siekianti nugalėti gy
ventojų apatiją, geresnių ry
šių su intelektualais. Būtini 
darėsi: suaktyvinimas ekono
minės veiklos, pasistūmėjimas 
į aukštąją technologiją, kom
piuterizaciją mokyklose, per
žiūra kokybės kontrolės sis
temos, geresnių produktų ga
mybos ir vienodesnio pastarų
jų paskirstymo, užsienio pre
kybos ir pramonės plėtimas, 
atlyginimas pagal produktin- 
gumą, išvystymas kooperaci- 
nės veiklos žemės ūkyje bei 
naujų kooperacinių formų su
radimas, leidimas iki tam tik
ro laipsnio privačios inicia
tyvos ir 1.1.

Po šios sovietinės politikos 
apžvalgos kalbėjo estų studijų 
profesorius iš Toronto apie so
vietų užsienio politikos kryp
tis. Jis pabrėžė rusų tautos 
plėtrą, pasinaudojant karais, 
pridengiant savo tikslus tai
kos sąjūdžiais. Siekiant eks
pansinių savo tikslų, buvo iš
plėstas ginklavimasis.

Politinis požiūris
Po 20 min. pertraukos 

pereita prie antros rytmeti
nės svarstybų dalies: “Kana
dos — Sovietų Sąjungos santy
kiai ir Baltijos kraštų klau
simas tarptautinėje teisėje”. 
Pirmininkavo Nandor Dreiszi- 
ger, vengrų studijų profeso
rius Toronto universitete.

Pirmas kalbėjo Derek R. T. 
Frazer, Kanados užsienio rei
kalų ministerijos Sovietų Są
jungos ir Rytų Europos santy
kių skyriaus direktorius. San
tykiai su sovietais reiškiasi 

daugiausia prekybos, žemės 
ūkio ir javų eksporto srityje. 
Sutarta, kad Kanada ekspor
tuos į Sov. Sąjungą per sekan
čius 5 metus 25 milijonus tonų 
kviečių. Tai maždaug trečdalis 
Kanados javų eksporto. Per
traukti buvo, bet vėl atnauji
nami santykiai mokslinėje sri
tyje. Daug dėmesio kreipiama 
į technologiją, būtiną tolimos 
šiaurės ir Arktikos rajonų ža
liavų eksplotacijai. Šalia to 
bandoma Sov. Sąjungą sudo
minti kitomis aukštosios tech
nologijos sritimis. Kliūtį su
daro išlyginimas eksporto-im
porto, kuris dabar eina Sov. 
Sąjungos nenaudai.

Baltiečius liečiančiais klau
simais ribojamas! žmogaus tei
sių vykdymo stebėjimu. Du- 
tris kartus per metus Sov. Są
jungai primenama apie atve
jus, susijusius su šeimų su
jungimu ar apsilankymų sun
kumais. Baltiečių turtų sri
tyje yra tik šeši atvejai.

Kanada laiko Baltijos vals
tybes “de jure” nepriklauso
momis. Žemėlapiuose numa
toma Baltijos valstybes žy
mėti kaip Sov. Sąjungos oku
puotas. Užsienio reikalų mi
nisterijoje svarstomas baltie
čių konsulų statusas. Yra kas
metinių susitikimų su baltie- 
čiais Otavoje, kuriuose daly
vauja ministerial ir senato 
bei atstovų rūmų nariai.

Teisinis požiūris
William J. H. Hough III kal

bėjo tema “Baltijos kraštų 
klausimas tarptautinėje teisė
je”. Čia buvo smulkiau palies
tas atsiradimas ir priėmimas 
Tautų Sąjungos konvencijos X 
paragrafo, kuris neleidžia le
galizuoti okupuotų kraštų teri
torijų prijungimo arba inkor
poravimo.

Po šios paskaitos iš susirin
kusių buvo keli įvairaus pobū
džio paklausimai dėl baltie
čių konsulų oficialaus pripa
žinimo ir jų įjungimo į Kana
dos užsienio reikalų ministeri
jos leidinį, apimantį Kanadai 
skirtas atstovybes — ambasa
dorius, pasiuntinius, konsu
lus. Atsakydamas į kiekvieną 
paklausimą, Frazeris atkrei
pė dėmesį į Kanados užsienio 
reikalų ministerio Clarko at
sakymą, duotą į atitinkamą 
parlamentaro A. Witerio klau
simą 1987 m. balandžio 1 d. 
parlamente, kad tų konsulų 
reikalas yra svarstomas jo 
ministerijoje.

Praktiniai siūlymai
Po šios svarstybų dalies 

klausytojai perėjo į Trinity 
kolegijos “Buttery” valgyklą 
pietums, kur po pagrindinio 
patiekalo vėl kalbėjo William 
J. H. Hough III apie išvystymą 
veiklesnės ir koordinuotos 
baltiečių veiklos.

Jis iškėlė reikalą įsteigti 
Centrinį baltiečių fondą fi
nansuoti veiklai. Centrinė bal
tiečių veiklos įstaiga turėtų 
būti Londone, tam tikslui per
ėmus ir atremontavus buvu
sios Estijos pasiuntinybės rū
mus Londone, kurie yra labai 
tinkamoje vietoje. Esą reikėtų 
įsteigti Vidurio ir Rytų Euro
pos muziejų buvusiame Esti
jos pasiuntinybės pastate Va
karų Berlyne.

Būtinas glaudus nuolatinis 
bendradarbiavimas tarp bal
tiečių atstovybių, steigimas 
konsulatų visuose kraštuose, 
kurie nepripažįsta Baltijos 
valstybių inkorporacijos į 
Sov. Sąjungą. Geros perspek
tyvos tuo reikalu esančios 
Pietų Amerikoje.

Būtinas centrinis baltiečių 
anglų kalba organas — biule-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto lietuvių šeštadieninės 
Maironio mokyklos mokytojų die
na įvyko balandžio 11 d. Prisikė
limo parapijos patalpose. Moky
tojai susirinko padiskutuoti 
mokyklos programų ir metodikos. 
Kiekvienas mokytojas turėjo pro
gos pareikšti savo nuomonę ir 
pasiūlymus. Mokytojų dienos pro
gramą paruošė Toronto Maironio 
mokyklos vedėja Giedra Paulio- 
nienė. Posėdyje dalyvavo švie
timo vadybos pirm. V. Bireta ir 
tėvų komiteto pirm. B. Batraks. 
Pastaroji kalbėjo mokyklos tėvų 
komiteto vardu ir pareiškė, kad 
tėvai yra pasiryžę visada ir visur 
bendradarbiauti su mokykla bei 
mokytojais ir prisidėti savo dar
bu. Pasak jos, mokiniai (vyresnie
ji) turėtų susitikti ir su kitomis 
liet, šeštadieninėmis mokyklomis 
ir pajusti, kad jie ne vieni lanko 
šeštad. mokyklas. V. Bireta pa
sveikino šios dienos dalyvius, 
iškeldamas pagrindinę mokyto
jams mokymo problemą, būtent 
trumpą mokymo laiką ir dauge
lio klasėse nelygų lietuvių kal
bos mokėjimą. Per dainą galima 
išmokyti vaikus lietuviškų žo
džių, nes mokantis dainuoti, tie 
patys žodžiai vis kartojasi. Bireta 
ragino jaunuosius mokytojus 
važiuoti į lituanistinį seminarą, 
kuris įvyks liepos 18-31 d.d. Le- 
monte (arti Čikagos). Važiuojan
tiems į seminarą švietimo vadyba 
padengs $208 mokestį.

Vedėja pasiteiravo ar tokį se
minarą būtų galima suruošti ir 
Kanadoje. Jei tai būtų per bran
gu, gal būtų galima turėti semi
narą tik vieną savaitgalį, kuriame 
galėtų dalyvauti ir jaunieji tėvai.

V. Bireta supažindino su nau
juoju šviet. komisijos pirminin
ku — A. Vaičiūnu. Jis yra mokyk
lai gerai pažįstamas, nes buvo 
ir yra Maironio mokyklos mokyto
jas. Mokyklos knygynėlio globėja 
Ž. Šelmienė mokytojus supažindi
no su esamomis knygynėlyje kny
gomis, kuriomis mokytojai visada 
gali pasinaudoti.

Lana Vaidilienė, kuri lankė 
“Heritage language teaching” 
kursus, davė tų kursų apybraižą. 
L. Vaidilienė moko vaikus, silp
nai kalbančius lietuviškai. Ji pa
reiškė, kad trūksta medžiagos 
vaikams, nekalbantiems lietuviš
kai. Esamuose vadovėliuose pa
stebimas nespalvingumas, neįdo- 
mumas arba per mažos raidės 
pradedantiems skaityti. Buvo 
pasiūlyta silpnai lietuviškai 
kalbančius vaikus pusę laiko mo
kyti reguliariose klasėse, pusę 
— specialioje klasėje. Panašiai 
daro ir angliškos mokyklos.

Irena Ross pasiūlė prašyti pen
sininkus padėti vaikams su skai
tymu gal ir pamokų paruošimu. 
Kitos iškeltos mintys ir pasiūly
mai: tėvai turi domėtis lietuviš
ka mokykla, reikalingas artimes
nis ryšis su tėvais; paskirti vieną 
tėvą (motiną) iš klasės, kuris bū
tų ryšininkas tarp tos klasės tėvų. 
Tada nereikėtų mokytojams įvai
riais mokyklos reikalais Skam
binti tėvams; namų darbai duotini 
pagal vaikų pajėgumą; teorinę 
gramatiką baigti iki VIII skyriaus, 
IX ir X klasėms duoti literatūri-
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Veikalas apima 40 metų sporto veiklos lai
kotarpį, turi 502 psl., 400 nuotraukų. 
Sporto sąjunga ir lietuviai sportininkai 
didžiai pasitarnavo Lietuvos garsinimui 
tarptautinėje sporto arenoje, gindami 
lietuvių tautos interesus.

Leidinys (kietais viršeliais) gaunamas lie
tuviškuose knygynuose arba pas leidėją: 
ŠALFASS, 32 Rivercrest Rd., Toronto, 
Ont. M6S 4H3. Canada.

nius rašinius, atpasakojimus, lais
vą kūrybą; gramatinės klaidos 
rašiniuose diskutuotinos karto
jant išeitą teorinę gramatiką; duo
ti premijas už vaiko darbštumą; 
konkursai — geras paskatinimas 
dirbti; vyresnėse klasėse turėti 
visus trejus metus tą pačią auk
lėtoją; ne daugiau, kaip du moky
tojai vienam skyriui (vyresniųjų 
skyrių vaikams), tada bus daugiau 
laiko mokytojui dalyko dėstymui.

Vedėja pranešė, kad sekančiais 
metais Aukštesnieji lituanisti
niai kalbos kursai (XI ir XII kla
sės) vyks kitoje mokykloje, nes 
West Park mokyklos patalpos bus 
uždarytos. Visi X skyriaus abi
turientai žada mokyklos nenu
traukti ir lankyti aukštesniuosius 
kursus. Lietuvių kalbos kursų 
pažymiai priskaitomi prie angliš
kos gimnazijos XI ir XII skyrių 
reguliarių pažymių. Toronto Mai
ronio mokykla turi problemų su 
drauda. Gautas laiškas iš “Board 
of Education”, kuriame Maironio 
mokykla yra pagirta. Mokyklos 
abiturientų išleistuvės-pokylis 
bus gegužės 29 d., 7 v.v., Prisikė
limo parapijos salėje. Šiais me
tais baigiamųjų skyrių išvykos į 
Tamošaičių vietovę nebus. Reikė
tų įtraukti daugiau jaunų žmonių 
į mokyklos darbą, kad vyresniem 
išėjus, būtų kam toliau vadovauti 
ir mokyti.

Vedėjos pasiūlyta mintis: vieto
je VIII, IX, X skyrių suskirstyti 
vaikus pagal lietuvių kalbos mokė
jimą į 3 grupes.

Po trumpos pertraukos mokyto
jai susiskirstė į būrelius, pagal 
klases: jaunesniųjų, vidurinių ir 
vyresniųjų skyriai. Būreliuose 
mokytojai aptarė šiuos klausimus: 
mokinių skaičius ir pajėgumas jų 
klasėse, skaitymo knygos, prati
mų knygos, maždaug kiek laiko už- 

. ima vaikams duodami namų dar
bai, premijos žemesniųjų klasių 
vaikams, tikybos pamokų skaičius 
vyresniųjų klasių mokiniams.

Po darbo programos mokytojai 
dalyvavo a.a. adv. A. Puterio Mi
šiose, kuriose galėjo prisiminti 
ir kitus, taip dar neseniai miru
sius Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokytojus.

Mokyklos vedėja Giedra Paulio- 
nienė ir visi mokytojai buvo pa
tenkinti darbingu mokytojų susi
rinkimu, kuriame buvo progos 
apsvarstyti mokyklos problemas 
ir mokytojams pareikšti savo 
nuomones bei įnešti naujų min
čių, kurias nevisuomet buvo ga
lima pareikšti ar apsvarstyti 
trumpose mokytojų einamųjų rei
kalų posėdžiuose.

Liuda Šileikienė

• Užsakykite “Tėviškės žiburius" 
kaip dovaną jaunavedžiams.
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vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Leidinio kaina -

$25.00, plius $6.10 
persiuntimui. Leidinys 
gaunamas ir pas 
Sporto sąjungos atstovą
Pr. Bernecką, Toronte, 
kreipiantis telefonu 
(416) 763-4429.
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Pas Kanados viešųjų darbų ir namų paskolų ministerį STEWART McIN- 
NES, atsilankiusį Toronte ir sušaukusį spaudos konferenciją, kurioje 
“Tėviškės žiburiams” atstovavo VITALIUS MATULAITIS (dešinėje). 
Ministeris informavo apie įvestus pakeitimus Canapress Photo Service

Paskolos narnoms pirkti
1987 m. gegužės 1 d. paleng

vintos sąlygos gauti garantuo
tas paskolas iš federacinės val
džios namams statyti bei pirkti 
(Canada Mortgage and Hous
ing Corporation). Apie tai pra
nešė Kanados viešųjų darbų ir 
namų paskolų ministeris Ste
wart Mclnnes gegužės 7 d., į To
ronto “L’Hotel” sukvietęs 
spaudos bei kitų žinių sklei
dimo atstovus.

Pakeitimai padaryti, kad 
visi Kanados gyventojai galė
tų vienodomis sąlygomis pa
siskolinti lėšų namų statybai 
bei jų pirkimui. Valdžia pa
gelbsti gyventojams, statyto
jams ir skolintojams, garan
tuodama (apdrausdama) na
mų statybos bei pirkimo pa
skolas.

Pagal naujas taisykles lei
džiama duoti paskolas 90% 
nuo ■ tnųjų $125,000 namo 
vertės ir 80% nuo likusios 
sumos. Nėra ribojamas pasko
los dydis, kuris nustatomas 
pagal namo vertę. Pavyzdžiui, 
namo pirkėjas gali pirkti $160,- 
000 namą su $19,500 {mokėji
mu, kai seniau būtų turėjęs 
įmokėti $24.000. Paskola ga
rantuojama nuo 5 iki 30 metų.

Jaunimo kongreso žinios
Kanados atstovai. Kanadai tenka 

20 atstovų. Skaičių nustatė Pa
saulio LJS valdyba, kuri šiuo 
metu yra Los Angeles mieste, Ka
lifornijoje. Štai Kanados lietuvių 
jaunimo atstovai: iš Montrealio 
— Marytė Adamonytė, Vilija Luko- 
ševičiūtė; iš Londono — Zita Pra- 
kapaitė, Gintaras Uleckas; iš Ha
miltono — Dana Grajauskaitė; iš 
Toronto — Bernadeta Abromaity
tė, Marytė Balaišytė, Indrė, Ri
mas ir Vytas Čuplinskai, Daina ir 
Ričardas Kalendros, Mirga Šalt- 
miraitė, Monika Spudaitė, Loreta 
Stanulytė, Rita Rudaitytė ir Ma
rytė Rudytė. Šiuo metu yra dar 3 
neužpildytos vietos. Didelė padė
ka KLB valdybos vicepirm. Joanai 
Lasienei-Kuraitei už pagalbą or
ganizuojant rinkimus Toronte.

Finansinė auka. Kanados atsto
vams, vykstantiems į jaunimo 
kongresą Australijoje, iš Pri
sikėlimo parapijos jaunų šeimų 
sekcijos gauta $1.000 auka. Šis 
vienetas iš per eilę metų su
kaupto įvairių parengimų pelno 
nutarė paremti jaunimo atstovus, 
tikėdamasis, kad Kanados atsto
vai rimtai eis savo pareigas 
kongreso metu. Tikimės, kad ir 
kitos organizacijos paseks šiuo

Ai/kos jBen
Aukos Kanados lietuvių kultū

ros muziejaus statybai Anapilio 
sodyboje: $2,000.00 — L. E. Klevai; 
$1,322.50 — A. Remeikis iš Kali
fornijos; $1,000.00 — J. ir O. Kirvai
čiai, P. ir A. Vilučiai, M. F. Yoku- 
bynienė, Jieva Luomanienė. Stasė 
ir Vytautas Liuimos - visi penki iš 
Toronto: $50.00 — Carl K. Šimkus 
iš Britų Kolumbijos; $100.00 - Lie
tuvos karaliaus Mindaugo šaulių 
kuopa.

Aukos KLB veiklai: Wasagos- 
Staynerio apylinkės pirmininkas 
J. Mažeika atsiuntė du čekius; 
$100.00 - S. Pusvaškio ir $50.00
— P. M. Juozaičio.

Iš Oakvillės apylinkės valdybos 
gauta solidarumo mokesčio $60.00 
ir KLB krašto valdybos veiklai 
Vasario 16-tos proga surinkta 
$1.385.00 aukų.

Aukojo šie asmenys: $150.00 - 
A. Valė; $140.00 - kun. J. Staškus; 
$135.00 - R. J. Žiūraitis: $125.00
- R. V. Dementavičius; $100.00 - 
J. Arštikaitis, Alf. Kupitis; $50.00- 
Aug. Kuolas. P. Z. Linkevičius, L. 
Moorby, V. Pulkauninkas, H. Vai- 
čeliūnas; $40.00 - M. Jonušaitis 
ir A. Vaičeliūnas; $30.00 - V. Gra
bauskas. V. Juzėnas, A. E. Sergan
tis; $25.00 - A. Aulinskas ir kun. 
Pr. Gaida; $20.00 - V. Adomonis, 
E. Juzėnas, M. Krivickas. B. Liš- 
kauskas, J. Vėgelis; $15.00 - P. Ali

Mėnesiniai paskolos mokėji
mai apskaičiuojami visam 
paskolos laikui, kurie gali 
būti keičiami kas 3 ar 5 metai, 
kai keičiamas palūkanų nuo
šimtis. Taip pat duodamos pa
skolos seniau statytam namui 
pirkti. Numatoma duoti pasko
las judamų (mobile homes) ir 
plūduriuojančių (floating 
homes) namų pirkimui.

Namų paskolų įstaiga (Cana
da Mortgage and Housing Cor
poration — CMHC) buvo Kana
dos parlamento įsteigta 1946 
m. Ši įstaiga turi skatinti nau
jų namų statybą bei esančių 
namų pagerinimus. Dabar ši 
įstaiga per visą Kanadą turi 
3,016 tarnautojų. 1986 m. bu
vo 126,763 namams garantuo
tos paskolos iš viso $6,8 bili
jono vertės. Bendra suma ga
rantuotų paskolų 1986 m. buvo 
$39.3 bilijono. 19% garantuotų 
paskolų davė įvairios skolini
mo įstaigos. 1987 m. biudžete 
numatyta $1.7 bil. Šios įstaigos 
turtas siekia apie $10 bilijonų.

Norintieji statytis naują na
mą ar pirkti seniau statytą gali 
teirautis Canada Mortgage and 
Housing Corporation vietinėje 
įstaigoje. V.M.

pavyzdžiu ir padės Kanados at
stovams nuvykti į Australiją. 
Prisikėlimo parapijos jaunų šei
mų sekcijai nuoširdus AČIŪ.

Kelionių reikalai. Toronto Pri
sikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje buvo sušauktas pasi
tarimas kelionių reikalais į 
Australiją gegužės 6 d. 7.00 v.v. 
Norintieji keliauti per PLJS turi 
sumokėti $250J AV iki gegužės 15 d. 
Norintieji keliauti su Kanados 
grupe taipgi turi įmokėti $250 
kan. iki gegužės 15 d. Informa
cijas teikia: Gabija Petrauskienė 
(416) 232-0737, Bernadeta Abro
maitytė (416) 767-0867, Hamiltone 
Aušra Pleinytė (416) 549-5372.

Lėšų telkimas eina labai lėtai. 
Visoms pagrindinėms lietuvių fi
nansinėms institucijoms yra nuo 
sausio mėn. parašyti prašymai ir 
dar laukiama atsakymų. Išskyrus 
$400. surinktų prie aukų stalo, 
ir $1000 iš Prisikėlimo parapi
jos jaunų šeimų sekcijos, lėšų 
negauta. Planuojama vasaros me
tu platinti loterijos bilietus ir 
surengti jų traukimą per buvusių
jų kongresantų pobūvį 1987 m. 
rugsėjo mėnesį Toronte. Loteri
ja rūpinasi Aidas Vaidila ir Rai
mundas Smolskis. Gabija

druom e n ei
šauskas; $10.00 - B. Bagdonas, J. 
Barzdaitis, J. McKenna, J. Klipčius, 
L. Radzevičius.

KLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukojusiems.

J. Krištolaitis,
KLB valdybos iždininkas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533- 7954
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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 surengtų šventę Nuotr. J. Tamulaiėio

Lietuviu operos uždangai nusileidus
Čekų kompozitoriaus B. Smetanos “Parduotoji nuotaka” Čikagoje 1987metų balandžio 25 ir 26 dienomis

Dabartiniai musų kaliniai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

asmens kratos metu buvo atimta 
maldaknygė ir knygos. Kalinamam 
kun. J. MATULIONIUI perduoti 
maisto neleido. Jo nuotaika džiu
gi, nors sveikata menka ir sųlygos 
labai sunkios.

Mordovija. Iš Mordovijos lage
ryje kalinamo doc. Vytauto SKUO
DŽIO savieji nuo birželio mėnesio 
negauna laiškų. Turimomis žinio
mis, 1986 m. rugsėjo 8 - Lietuvių 
tautos dienų doc. V. SKUODIS iš
siuntė TSRS generaliniam proku
rorui pareiškimų, kuriame nuro
do, jog tremtį, į kurių siunčiami 
politiniai kaliniai, jis laiko susi
dorojimu - genocidu.

Balys GAJAUSKAS kalinamas 
Permėje ypatingo režimo lagery
je BC-389-36. Kalinimo laikas bai
giasi 1987 m. balandžio 20 d. Irena 
GAJAUSKIENĖ, B. GAJAUSKO 
žmona, paskutinį asmeninį pasi
matymų su vyru turėjo 1984 m. 
bendrų 1985 m. birželio mėnesį. 
Nuo 1986 m. birželio mėnesio (be
veik 5 mėnesiai) artimieji iš B. 
GAJAUSKO negauna laiškų. Į už
klausimus dėl negaunamų laiškų 
ir pasimatymų kalėjimo administ
racija atsako: “Pranešame, kad pil. 
GAJAUSKUI Baliui už lagerio re
žimo pažeidimų pasimatymas at
imtas . . . Klausimais dėl susira
šinėjimo kreiptis pas pil. B. GA
JAUSKĄ”. Pasirašo lagerio virši
ninkas DOLMATOVAS; kartais pa
rašas būna neįskaitomas.

Paskutiniu metu Lietuvų pa
siekė žinia, kad B. GAJAUSKAS

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 - 
įvairus 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. 

sunkiai sužeistas - perdurta krū
tinė netoli širdies - ir jau du mė
nesiai guli ligoninėje. I. GAJAUS
KIENĖ, norėdama smulkiau suži
noti apie vyro sveikatos stovį ir 
įvykusių nelaimę, išsiuntė tele
gramų lagerio administracijai. 
Į užklausimų buvo atsakyta sekan
čiai: “B. GAJAUSKO sveikatos sto
vis patenkinamas”.

Iš Povilo PEČELIŪNO laiško
“Šiais metais gaunu labai ma

žai laiškų ne tik iš svetur, bet ir 
iš Lietuvos . . . Bekompromisinė 
baigtis - štai kelrodė žvaigždė, 
kuri neleis paklysti, iš čia ir iš
tvermė. Nėra nieko įdomesnio, kų 
galėčiau parašyti. Kas gali būti 
ypatingesnio pilkiausioj vienatvėj, 
beveik saloj tarp miškų, pelkių 
ir vandens. Ir dar Sibiro šiaurėj.

Ko labiausiai trūksta? Deguo
nies! Man, turinčiam žemų krau
jo spaudimų, tikrai ne kas, bet 
argi tai svarbiausia? Kantrybė, 
ištvermė ir kuo mažiau galvoti 
apie save! Juk kitiems dar blo
giau”.

Rašo Vladas LAPIENIS
“Netenka bijoti jokios ateities, 

nes kaip ši diena, taip ir visos ki
tos ateina iš Dievo. Jei ateis ne
malonumų, vargų, pažeminimų, 
kančių dienos - būkime ramūs: 
ateina Viešpats! Jis atneša taurę 
kančių, kartu Jis atneša dar dau
giau malonės, šviesos jr didelių 
jėgų, kad viskų darytume su mei
le: kentėtume, dėkotume ir laimė
tume”.

1986.10.28

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.

JUOZAS ŽYGAS

Po kiekvieno iškilmingesnio 
ar žymesnio įvykio širdyje lie
ka tuštuma ir ilgesys. Kažko 
pasigendame, kažko stokoja
me. Buvo rengtasi, laukta . . . 
kaip mylimos viešnios, kaip 
brangaus svečio. Trumpam 
atėjo ir vėl išėjo, ir ta vienu
ma lieka dar vienišesnė. Nu
aidėjus paskutiniesiems or
kestro garsams ... tyla lieka 
dar tylesnė. Nebėra ko laukti, 
nebėra ko tikėtis . ..

Su uždangos nusileidimu 
Lietuvių opera pradėjo savo 
trisdešimtpirmąjį sezoną. Vie
na, ko galime laukti ir linkėti, 
kad dar daug tokių sezonų bū
tų.

Kad išvengtume kontroversi
jų, iš anksto pasisakau, kad 
nesu nei muzikos žinovas, nei 
kritikas, o tik eilinis lietuviš
kų renginių lankytojas. Tad 
jeigu ką ir pagirčiau, nesi- 
jauskite labai pagirti, o jeigu 
ką papeikčiau, tad vėlgi nerei
kia jaustis labai pažemintais.

Atėjus į salę ir atsisėdus, 
pirmiausia tiek man, tiek ir ki
tiems netoliese sėdintiems į 
akis įkrito ant scenos uždan
gos rūtos šakelės nebuvimas. 
Tos šakelės nuoširdžiai pasi
gedome. Atrodo, gal menkas 
dalykas, tačiau ta šakelė pa
daro mums svetimą Morton 
East High School auditoriją 
sava ir miela. Prie tokių teat
rinių tradicijų įpratome, tad 
ir norėtume jas toliau matyti.

Punktualiai (kadangi orkest
rantai unijistai — daugiau žiū
ri į laikrodį, o ne į gaidas), 
dirigentui Arūnui Kaminskui 
davus ženklą, pasigirdo iškil
minga muzika. Apie 40 asme
nų simfoninis orkestras — tai 
ne lietuviškų vestuvių kaimo 
kapela, nes visi orkestrantai 
profesionalai. Tad jaunam ir 
energingam dirigentui šį or
kestrą valdant, sklido iškil
mingos uvertiūros garsai. 
“Parduotosios nuotakos” uver
tiūra yra grojama koncertuose 
kaip atskiras muzikos kūrinys, 
tad muzikos mėgėjams jau ge
rai žinoma.

Pakilus uždangai, atsisklei
džia malonus vaizdas — masi
nė scena. Mėgstame masines 
scenas ir minią, mėgstame mū
sų operos chorą. Minioje ma
žiau įvairios klaidos ir deta
lės pastebimos. Nors Morton 
scena beveik dvigubai dides
nė už Kauno teatro sceną, ta
čiau kai pasirodo visas cho
ras ir priedo dar baletas, tai 
ir ši scena atrodo per maža. 
Esu mėgėjas masinių scenų,- 
tad į jas kiek daugiau dėme
sio ir kreipsiu.

Pirmas veiksmas vyksta Če
kijos kaime. Kaimo aikštė, ku
rioje yra ir užeiga. Šios ope
ros visas veiksmas ir vyks šioje 
aikštėje arba jos užeigoje. 
Vyksta kaimo jaunimo pasi
linksminimas, kurin įsijungia 
šokėjai. Maženkos ir Jeniko 
duetas, kurio lyrika ir meilės 
motyvai dar daug sykių karto
sis operos eigoje. Jau šiame 
veiksme dominuojantį vaid
menį (labai vykusiai) atlieka 
piršlys — Gregory Frank.

Antrojo veiksmo scena vyks
ta kaimo užeigoje prie alučio. 
Užeigoje dalyvauja vien tik 
vyrai, tai lyg savotiška “stag 
party”. Šioje scenoje pasiro
do ir Vašekas (numatytasis 
jaunasis) — Br. Kazėnas. Va- 
šeko vaidmuo sunkus, bet vos 
pasirodo užeigoje, tuojau už
imponuoja žiūrovams ir lieka 
jų dėmesio centre. Prie vyrų 
prisijungia moterys, ir visi 
įsijungia į smagų šokį.

Trečias veiksmas yra visų 
įspūdingiausias. Čia dalyvau
ja visi solistai, choras ir bale
tas. Intriga, kuri vystėsi operos 
eigoje, pasiekia kulminacinį 
tašką. Prie to prisideda atvy
kimas cirko: klounai, cirko 
direktorius —Julius Savrimas 
ir gražioji Esmeralda — Aud
ronė Gaižiūnienė. Kaimo aikš
tėje ūžimas kaip bičių avily
je. Intriga išsinarplioja. Šios 
intrigos kombinatoriai Hata — 
Gražina Stauskaitė ir piršlys 
lieka pralaimėtojais. Visų iš
juokiamas piršlys iš gėdos ne
žino kur dingti. Tuo metu įbė
ga vaikai (Danisa Dambraus
kaitė ir Monika Gylytė), rėk
dami, kad meška pabėgo.

Masinėse scenose jautėsi 
stipri režisieriaus — Peterio 
Amsterio ranka. Kiekvienas 
solistas ar choro dalyvis tu
rėjo savo vietą ir žinojo ką 
veikti. Ne tik stovėjo, bet 

veikė ir įsijungė į darnią vi
sumą. Momentais atrodė, kad 
jie ne vaidina, bet faktinai 
vyksta kaimo jomarkas su cir
ku ir juokdariais.

Negalima nepaminėti ir ba
leto, kurį parengė ir vadova
vo Violeta Karosaitė. Ji yra 
neeilinių gabumų — išradinga 
ir turi lakią vaizduotę. Jos 
parengti šokiai skoningai ir 
vykusiai perpina visą kaimo 
šventę, bendram vaizdui su
teikia daug gyvumo.

Kadangi dalyvauja cirkas, 
tai yra ir gyvulių dresiruoto
jas, moteris su gyvate ir leo
pardai. Visi sudaro darnią 
visumą, ir jaučiama ranka, 
kuri ją valdo. Gerai pritaiky
ta ir apranga. Programoje įra
šyta leopardai, nors žiūrint 
daugiau atrodė katės, pagal 
populiarų pastatymą “Cats”. 
Nesvarbu — leopardai ar ka
tės, bet darė gerą įspūdį.

Pagrindiniame Maženkos 
vaidmenyje — Daiva Mongir- 
daitė buvo gera, gyva, įtiki
nanti. Ji mūsų scenoje jau 
matyta ir gerai žinoma. Kru- 
šina — Algirdas Brazis nėra 
reikalingas supažindinimo 
ar aprašymo. Be jo mūsų ope
ra būtų kaip barščiai be drus
kos. Cirko direktorius Julius 
Savrimas, nors jo vaidmuo ne
buvo pagrindinis, minėtinas 
ypač todėl, kad apie jį teko 
girdėti: “Nežinia, kas kam su
kurtas: ar jis tam vaidmeniui, 
ar vaidmuo jam parašytas”. 
Toks natūralus cirko direkto
rius!

Apie operas rašantieji iš
kelia “žvaigždes”, “primado
nas”. Šioje operoje išeina 
kiek kitaip. Visų dėmesį pa
traukė ir vyravo vyrų vaidme
nys, būtent: Kecalis — pirš
lys ir Vašekas — numatytas 
jaunasis. Kecalis — Gregory 
Frank tiek balsiniu, tiek vai
dybiniu požiūriu savo vaidme
nį labai gerai atliko. Mūsų 
operos rengėjai gerai patai
kė. Toli j ieškojo — net iš 
Seattle, Wash., teko atsivežti, 
bet nebuvo apsirikta. Jis ne 
tik dominavo, bet ir pritapo 
prie kolektyvo. Lietuviškų žo
džių tarimas kažkaip jam nesu
darė didelės problemos. Rei
kėjo gerai įsiklausyti, kad su
prastum, jog t^i dainuoja ne
lietuvis. Minėjau “dominavi
mą” — tai toks jo vaidmuo. Jis 
reikalavo, kad dominuotų. Tu
rėjo pinti intrigą, prikalbė
ti, įtikinti, papirkti. Šį vaid
menį jis vykusiai ir įtikinan
čiai atliko. Nuo pat įžengimo 
į sceną matėsi, kad piršlys turi 
čia svarbiausią vaidmenį.

Kitas labai svarbus vaidmuo 
— Vašeko — Br. Kazėno. Jis 
turi sukurti “durnelį” ar, lie
tuviškai sakant “dulkinu mai
šu trenktą” tipą. Kažkur teko 
girdėti ar skaityti, kad “dur
nelių” ar girtų vaidmenys yra 
sunkiausi. Br. Kazėnas vyku
siai tą vaidmenį atliko, nors 
teko girdėti, kad gal per daug 

Iš operos “Parduotoji nuotaka”, pastatytos Lietuvių operos Čikagoje. Iš 
kairės: Esmeralda - AUDRONĖ GAIŽIŪNIENĖ, Vašekas - BRONIUS 
KAZĖNAS, cirko direktorius - JULIUS SAVRIMAS Ntr. A. Plėnys Studio

sušaržuota. Čia, žinoma, reži
sieriaus reikalas, kaip jis tą 
vaidmenį įsivaizduoja. Šiaip 
ar taip Br. Kazėno asmenyje 
Lietuvių opera turi stiprią pa
jėgą, su aiškiais vaidybiniais 
gabumais. Čiurlionio ansamb
lis jo asmenyje gavo pajėgų 
vadovą. Mirus Rytui Babickui, 
mes net Čikagoje rūpinomės 
čiurlioniečių likimu, kuris, 
atrodo, laimingai susitvarkė.

Arūnas - Robertas Kamins
kas, Lietuvių operos vadovas 
ir siela, yra gimęs Čikagoje, 
jau lituanistinių mokyklų 
auklėtinis. Lietuviškoji vi
suomenė, ypač Čikagoje, gali 
didžiuotis davusi tokią atža
lą. Esant jaunam muzikiniam 
vadovui, operos kolektyve at
sirado ir jaunų merginų, at
rodo, prasidėjo atjaunėjimo 
procesas. Tad gero vėjo!

Visas kolektyvas — tiek so
listai, choristai, tiek baleto 
šokėjai ir kiti įdėjo daug dar
bo, kad šis pastatymas dar il
gai liktų mūsų atmintyje. Ku
rie dalyvavo, beveik visi juo 
džiaugėsi ir išėjo dvasiškai 
turtingesni. O kurie patingėjo 
ar dolerių pagailėjo, tegul 
džiaugiasi savo čekių knygu
tėmis. Gal tokiems ir parašyta 
Antano Gustaičio komedija 
“Kaip velnias priviliojo For
tunato Klibo sielą”. Tegul 
džiaugiasi bankų knygutėmis 
ir prie sąskaitų priaugančiais 
nuliais, kol patys pavirs į 
didžiulį nulį.

Prieš operą ir per pertrau
kas buvo proga susitikti ir 
pamatyti žmones iš visų ketu
rių vėjų. Buvo daug atvykusių 
iš Kalifornijos, rytinių pa
krančių, Floridos, Detroito, 
Klivlando, net iš Australijos 
ir okupuotos Lietuvos. Beveik 
kaip Pasaulio lietuvių dieno
se.

Bevartant operos leidinį, į 
akis krinta keliolika klaidų. 
Rašoma: “Vieta: Čekoslovaki
ja. Laikas: 19 amžius”. Reikia 
pastebėti, kad 19-tame amžiu
je Čekoslovakijos sąvokos dar 
nebuvo, ji atsirado tik Versa
lio sutartimi, raikant Austro- 
Vengrijos imperiją. Ta klaida 
gal padaryta naudojant ame
rikietišką programą. Taip pat 
rašoma: “Pavasaris Bohemijos 
kaime” (pirmojo veiksmo įžan
goje). Turėtų būti pavasaris 
Čekijos kaime. Čekai “bohe
mų” pavadinimą laiko įžeidi
mu. Tai vokiečių jiems prime
tamas vardas. Hitleriui oku
pavus Čekoslovakiją, vokie
čiai norėjo Čekijos vardą vi
sai išbraukti. Jie sudarė Bo
hemijos ir Moravijos protek- 
toriatą ir Slovakijos respub
liką. Mes, būdami maža tauta, 
kurios istorija dažnai yra dar
koma, turime labiau respek
tuoti kitų tautų istoriją. Ne
skaitant keliolikos klaidelių, 
leidinys daro gerą įspūdį. Sko
ningas viršelis (dail. Ada Sut
kus) ir švarus (“Draugo”) spau
dos darbas.

Prof. VYTAUTAS VARDYS (viduryje), skaitęs paskaitą Toronte 1987 m. 
balandžio 5 d. Prisikėlimo salėje, tarp dviejų kunigų — pranciškono kun. 
EUGENIJAUS JURGUČIO ir ten vadovavusio rekolekcijoms dominin
kono kun. dr. TOMO ŽIŪRAIČIO Nuotr. Stp. Varankos

Gvildentos baltiečių problemos
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tenis, laikraštis, kuris turėtų 
būti siuntinėjamas visoms ki
tų kraštų atstovybėms. Ypač 
neužmirštinos savo skaičiumi 
dominuojančios Trečiojo pa
saulio valstybės, kuriose bal- 
tiečiai turi palikti aiškų įspū
dį, kad jie antikolonialistai, 
o ne antisovietai.

Be to, steigtinas Švietimo 
fondas, kurio lėšos galėtų 
būti skiriamos rašantiems 
mokslinius darbus baltie- 
čiams rūpimais klausimais. 
Jis taip pat galėtų remti iš 
Sov. Sąjungos pasitraukusius 
ir įgalinti studijuoti bei ati
tinkamomis temomis rašyti. 
Platesniu mastu leisti knygas 
anglų kalba, kad jos atsvertų 
Sov. Sąjungoje išleistus ir 
užsienyje platinamus leidi
nius.

Veiklos klausiniai
Po bendrų pietų, svarstybos 

buvo tęsiamos tema “Kanados 
baltiečių veikla perspektyvo
je”. Klausimus pateikė Baltie
čių federacijos pirm. dr. G. 
Silinš, į kuriuos atsakinėjo 
baltiečių bendruomenių val
dybų atstovai: Laas Leivatt, 
Estų centrinės tarybos pirm., 
dr. Linards Lukss, Latvių fe
deracijos vicepirm. ir “Cap
tive European Nations” pirm., 
ir adv. Algis Pacevičius, KLB 
pirm.

Šioje apklausoje paliesti

Girtavimo
Paklausti, kodėl jie geria, 

dauguma žmonių atsako: “Kad 
būtų linksmiau ir gerai jaus
čiausi”. Bet kiek žmonių tikrai 
žino kas atsitinka, kai alkoho
lis — tas stiprus skystis nury
jamas?

Alkoholis nereikalingas 
virškinimo, ir todėl skuba 
per kūną. Jis patenka į krau
jo apytaką per pilvo ir laibo
sios žarnos sieneles. Jo pasek
mė (girtumo laipsnis) visuo
met priklauso nuo alkoholio 
kiekio kraujuje. Išgėrus vyno, 
alaus ar degtinės, alkoholis 
kraujo apytakos išnešiojamas 
ir paskleidžiamas po kiekvie
ną ląstelę.

Akivaizdžiausia žala pasi
reiškia centrinėje nervų sis
temoje. Vidutiniškai išgėręs 
žmogus darosi kalbesnis (“at- 
siriša” liežuvis) ir atsileidžia 
savitvardos varžtai, kadangi 
smegenų dalis, kuri kontro
liuoja išmintį ir supratimą, 
pirmiausia alkoholio pavei
kiama.

Alkoholio kiekis, kildamas 
sistemoje, iššaukia žmoguje 
prislėgtumą, nuotaikos paki
timą ir nusilpnėjusį seksuali
nį pajėgumą. Tada alkoholis 
paveikia koordinaciją, nuo
vokos ir refleksų mechanizmą. 
Jis išplečia smegenų kraujo 
indus ir iššaukia vadinamus 
pagirių negalavimus. Ir ryto
jaus dieną žmogus jaučia gal
vos skausmą, tartum plaukų 
pilną burną, svaigulį ir nuo
vargį. Jei žmogus ir tokiame 
stovyje geria, alkoholis gali 
pakenkti plaučių ir širdies 
veikimui. Žmogui labai daug 
išgėrus, alkoholis paralyžuo
ja kvėpavimą, iššaukdamas 
mirtį. 

“Krikščionybė Lietuvoje”,
nuo priešmindauginių ligi šių laikų, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, redaguotas prof. dr. V. Vardžio, už kelių 
savaičių jau išeina iš spaudos. Bus apie 670 psl., iliustruotas, 
kietais viršeliais. Dabar užsisakantiems 20 dol. (JAV) su per
siuntimu. Iš spaudos išėjus - 25 dol. ir persiuntimo išlaidos. 
Užsakymus siųsti: Br. Polikaitis, 7218 S. Fairfield, Chicago, 
IL 60629, USA.

buvo šie klausimai: aukštojo 
mokslo institucijos išeivijoje, 
gimnazijos lygio mokyklos, 
baltiečių bendruomenių nuo
latinių tarnautojų etatai, in
formacijų perdavimo ir ryšių 
palaikymo kompiuterizacija 
bei jos centralizacija, ryšių 
palaikymas su svetimtaučių 
spauda, radiju, televizija, 
mokslo institucijoms ir įvai
rių laipsnių valdžios parei
gūnais, senosios kartos pasi
traukimas ir jaunosios paruo
šimas bei jos įjungimas, Bal
tijos valstybių klausimo iškė
limas iki artimųjų Rytų, Af
ganistano, Nikaragvos lygio, 
informaciniai leidiniai, mu
ziejai, archyvai, renginiai 
birželio 13-14 d. atminti (jau
nimo vigilijos, ekumeninės pa
maldos), maldos už kenčian
čią tikinčiųjų Bendriją, Kes- 
ton College ir kun. M. Bour- 
deaux atsilankymas, Desche
nes komisijos memorandumo 
pasekmės.

Baltiečių federacijos pir
mininkas padėkojo visiems, 
taip gausiai atsilankiusiems 
ir, baigęs svarstybas, pakvietė 
visus apsilankyti latvių stu
dentų “Latvia” korporacijos 
patalpose 229 Beverley St, 
Toronto universiteto rajone, 
pasivaišinti stiklu vyno ir 
tęsti simpoziume dalyvavusių 
susipažinimą. Apie 50 asmenų 
pasinaudojo šiuo pasiūlymu.

Dalyvis

negerovės
Išgeriantieji vyresnio am

žiaus žmonės rizikuoja gauti 
širdies priepuolį. “Journal 
of the American Association” 
praneša, kad kraujoplūdžio 
priepuolio galimybė girtuok
liuose yra tris kartus dides
nė, negu blaivininkuose.

Kadangi plaučiai alkoholį 
išsklaido, tai jie ir patiria 
visą jo nuodingumo smūgį. Pa
žengę alkoholikai susilaukia 
mirtinos cirozės — kepenų li
gos.

Kada žmogus girtas?
Dauguma Amerikos valstijų 

pripažįsta žmogų girtu, kai vie
nas tūkstantadalis (0.1%) krau
jo yra grynas alkoholis. Kai 
kurie žmonės tą girtumo stovį 
pasiekia per vieną valandą iš
gėrę du stikliukus alkoholio. 
Kai kuriems reikia daugiau. 
Išgėrus 5 (ar daugiau) stikliu
kų (0.2%) per trumpą laiką, 
smegenys paliečiami, ir žmo
gus pradeda strapalioti, da
rosi mieguistas. 0.3% alkoho
lio išgėrus žmogus yra labai 
girtas ir sumišimo stovyje. Po 
0.4% alkoholio dauguma žmo
nių būtų arti sąmonės neteki
mo ir reikalingi ligoninės pa
galbos.

(“Pensininkas”, 1987 m. ba
landis).

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams. mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22. rėmėjo - $25, garbės - 
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.



Didelės apimties rinktinių raštų pynė
Antrasis istoriko Zenono Ivinskio raštų tomas

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šiek tiek panašus į minėtą 
straipsnį ir “Senosios Lietuvos 
vaidmuo Europos istorijoje”. 
Perdėm originaliai vaizduoti 
autorius pradeda nuo pagoniš
kų laikų, kai Lietuva skirtin
gai gyveno ir vėlai įžengė į is
torinius’laikus. Ji neišgyveno 
Vakarų Europos viduramžių, 
nes iškilo jiems baigiantis. 
O iškilusi tuojau tapo žinoma 
Europoje. Kaip pagoniška vals
tybė, tapo kryžiaus karų lauku. 
Suminimi kraštai ir valdovai, 
vedę riterius į Lietuvą, kur jie 
kovodami tikėjosi gauti nuo
dėmių atleidimą ir turėti “gra
žius” kariškus žaidimus. Krikš
čioniška Lietuva iškilo Gedi- 
minaičių valdoma, kai ji išsi
plėtė nuo jūrų iki jūrų ir dar į 
rytų slavų kraštus. O po Žalgi
rio pergalės įgijo įtakos ir va
karinių valstybių tarpe. Reikia 
stebėtis autoriaus gebėjimu 
labai bendrinėmis frazėmis 
nuosekliai, tiesiog chronolo
giškai (neteikiant pačios chro
nologijos) nubrėžti Lietuvos 
istoriją nuo Liublino unijos 
iki padalijimų.

Šioje vietoje labai taikliai 
apibrėžtas poros šimto metų 
rinktinių karalių laikotarpis 
su bajoriškomis laisvėmis, 
kuris baigėsi jungtinės Lie
tuvos-Lenkijos valstybės pada
lijimais (1795). Čia pat įterpia
mas palyginimas su besiku
riančiomis absoliutinėmis 
valstybėmis. Jų trys — Aust
rija, Prūsija ir Rusija pasida
lijo Respubliką.

Straipsnis “Lietuvos reikš
mė Europos Vakarams jų kul
tūros gynyboje” pradedamas 
nuo pagoniškos Lietuvos ir 
rodoma, kaip Lietuva atlaikė 
vokiečių veržimąsi į rytus 
(Drang nach Osten). Ji buvo 
stiprus vokiečių ordinui ry
tinis kaimynas, gebėjęs ilgais 
karais apginti nuo jo Žemai
čius ir išlaikyti juos savo 
valdžioje.

Lietuva taip pat pajėgė ap
ginti ir išlaikyti siaurą Bal
tijos pakrančių ruožą, kur įsi
steigė Palanga, ir neleido susi
jungti dviem ordino šakom. 
Gindamasi nuo kryžiuočių, 
Lietuva neleido vokiečiams 
aprėpti Baltijos ir pasiekti 
rytinius slavus. Vokiečiai ne
įsigijo patogaus sausumos ke
lio, kuriuo būtų galėję tankiau 
kolonizuoti latvių ir estų plo
tus. Lietuva padėjo išlikti lat
vių ir estų tautoms.

Ivinskis iškelia Lietuvos 
vaidmenį ir rytinėms slavų 
tautoms (rusams, ukrainie
čiams, gudams), kai organiza
vo juos padrikusius ir po mon
golų jungu atsidūrusius. Lie
tuva apsaugojo jų dalį ir pati 
apsigynė nuo jų. Ji buvo viena 
rytinės Europos valstybių, ne
mokėjusių duoklės totoriams. 
Taipgi ji buvo Vakarų kultū
ros gynėja nuo totorių.

Paskutinis straipsnis “Se
nosios lietuvių kultūros pro
blemos” pradedamas nuo me
todologinių pastabų, kur kri
tiškai apžvelgiami klaidingi 
krikščionių autorių pasisaky
mai dėl pagoniškos lietuvių 
kultūros.

Krikščionys rašytojai, ne
mokėję lietuvių kalbos, nega
lėjo permanyti, tinkamai įver
tinti lietuvių būdo, jų papro
čių, tikėjimo. Ivinskis sumini 
kelis vakariečius, rašiusius 
apie Lietuvą: Guagninį, Her
beršteiną, Lasicijų, Possevi- 
no, pažymėdamas klaidingas 
jų žinias apie lietuvių tikė
jimą ir kasdieninius papro
čius. “Daug pasitaiko apie XII- 
XVI a. lietuvių kultūrinius 
santykius įvairių klaidų įvai
riuose svetimųjų šaltiniuose, 
daug netikslumų, kurie yra pa
tekę į mokslinę svetimtaučių 
tyrinėjojų literatūrą (458 p.). 
Ivinskis siūlė lietuvių kultūros 
istorikui sugriauti atsiradu
sias klaidingas pažiūras apie 
lietuvių kultūrą ir paskui per
eiti prie pozityvaus kuriamojo 
darbo.

Pats autorius apžvelgė kultū
rinį lietuvių gyvenimą trimis 
aspektais: kariniu, materiali
niu ir dvasiniu.

Senųjų lietuvių karingumą 
Ivinskis pažymėjo keliomis kro
nikų užuominomis. Pvz. cituo
jamas Henrikas Latvis, kuris 
apie lietuvius rašė, kad mažas 
jų būrys vijosi daug didesnį 
rusų skaičių. Latviai ir lybiai 
bėgo nuo lietuvių kaip kiškiai, 
pamatę medžiotoją. Rodoma, 

kaip lietuviai sutelkdavo di
delius būrius karių ir vykdy
davo tolimus išpuolius — į 
Saaremo salą, Maž. Lenkiją, 
Naugardą, Pskovą. Lietuviai 
kariai, atlikinėję tolimus žy
gius, negalėjo būti palaida 
masė. Jie turėjo būti organi
zuoti, nors dar nesusijungę į 
valstybę.

Lietuviai ir ginkluote turė
jo prilygti priešams, jei jie su 
jais grūmėsi. “Jietis, skydas, 
šalmas, kalavijas, geležimi ap
trauktos medinės buožės buvo 
tie patys, kuriuos vartojo ka
riai ir kituose kraštuose 
(460 p.). Turėjo būti ir kalvių 
ginklams pagaminti. Kariau
davo lietuviai dažniausiai rai
ti. Arkliai buvo pabalnoti, ka
riai pentinuoti.

Su pačių istorinių laikų pra
džia minimos ir pilys. Jos turė
jo būti statytos dar prieš vals
tybei įsisteigiant. Jų liekanos 
liudija apie aukštą statybos 
meną ir parinktų vietų tinka
mumą. Tiesa, pradžioje pilys 
buvo medinės. Mūrinės pradė
tos statyti jau istoriniuose 
laikuose. Ivinskis nurodo, pa
gal rusų istoriką Spicyną, apie 
1000 pilių Lietuvoje. Jis kal
ba daugiau apie Žemaičių pi
lis, sekdamas L. Kszyvvickiu, 
pripažinusiu jų statybos to
bulumą. Lietuviai parinkdavo 
natūraliai apsaugotas vietas, 
pelkėtas, ežeringas, prie ku
rių vedė zigzaguoti grindiniai 
(kūlgrindos). Tai rodo didelį 
lietuvių karinį patyrimą ir 
techninius sugebėjimus. Daug 
kalbama apie požeminius iš
ėjimus iš pilių. Fortifikuoti 
piliakalniai apsiginti nuo 
priešų buvo apylinkių cent
rai. Juose įkurdintos nuola
tinės sargybos pranešdavo 
plačioms apylinkėms ugnies 
signalizacija apie priešo įsi
veržimus.

Užsiminęs apie matekialinės 
kultūros pobūdį, autorius pir
ma pažymi jos stabdį — beveik 
pusantro šimto metų trukusius 
karus. Tačiau Lietuva vis dėlto 
pajėgė verstis pagrindiniu 
verslu — žemdirbyste, nors ji 
buvo trukdoma nuolatinių ka
rų. Priešai kryžiuočiai naikin
davo derlių, degindavo trobe
sius, išvarydavo gyvulius — 
arklius, karves, jaučius. Dėl 
priešų puolimų žemdirbystė 
buvo žemo lygio. Vartojo įvai
rius, bet paprasčiausius įran
kius. Arė medine žagre. Šako
tas medis buvo akėčios. Gele
žis buvo per brangi geležiniam 
noragui pasigaminti. Tik jau 
pažengus žemdirbystei, pradė
jo vartoti geležinius noragus. 
Sėjo įvairius javus, kurių pa
vadinimai išliko nuo seniau
sių laikų. Jų liekanos užtin
kamos ir archeologinėse iška
senose.

Pasak Ivinskio, daržovių 
auginimas lietuviams buvęs 
svetimas. Jų vardai — buro
kai (batviniai), morkos, kopūs
tai, ropės, ridikai esą kilę iš 
slavų ar vokiečių kalbų. Me
džioklė, pagal Ivinskį, buvusi 
svarbi ūkio šaka. Ji buvusi kas
dieninis verslas, teikęs mėsą, 
kailius. Labiausiai branginti 
kiaunių, bebrų, voverių kailiu
kai. Tai buvo eksportinė pre
kė ir mainų prekyboje vartota 
pinigų vietoje. Baudžiaunin
kai kailiais mokėdavo net ir 
duokles iki XVI š., kol mainų 
ūkis nebuvo užleidęs vietos 
pinigams. Kailiai sudarė ir di
džiojo kunigaikščio didelį 
turtą.

Svarbi seniems lietuviams 
buvo ir bitininkystė. Bičių me
dus buvo geriausia maisto sal- 
dinimo priemonė, ir vaškas — 
brangi eksportinė prekė. XIII- 
XIV š. parašytoje Rygos skolų 
knygoje išskirtinai minimas 
“lietuviškas vaškas” (cera li- 
thuanica). Vaškas vartotas 
žvakėms ar namams, bent tur
tingiesiems, apšviesti. Medus 
plačiai vartotas lietuviuose 
ir prūsuose žinomam gėrimui 
— midui.

Nuo seniausių laikų Lietuva 
buvo turtinga miškais. Per 
šimtmečius jie buvo vartojami 
saviems reikalams. Bet nuo 
XVI š. jų gaminiai — degutas, 
smala, pelenai, apdirbti me
džiai — rąstai, lentos ir kt. pa
sidarė eksportine preke. Ypač 
tiko eksportui ąžuolinės plokš
tės laivų statybai. Druska ir 
geležis buvo seniausi importo 
dalykai. Nuo XV š. pradėti 
importuoti ir visokie audiniai.

Plačiai išsivystęs natūralus 
ūkis padėjo plėtotis naminei 
pramonei. Nuo seniausių lai

kų žinomi įvairios rūšies ama
tininkai — staliai, kalviai, 
balniai, užraktų dirbėjai 
(“sliesoriai”). Apie lietuvių 
sugebėjimus amatuose liudija 
daug žalvarinių, geležinių, 
sidabrinių gražaus darbo daik
tų, randamų kapinynuose.

Ryšium su kaimais ir paski
rų ūkių sodybomis paminimas 
ir žemaičių “nomas”. Tai 5 m 
x 3 m pločio su židiniu vidury
je, su langų ir durų išpjovo
mis. Senas būdingas lietuvių 
statybos tipas, išsilaikęs iki 
vėlyvų laikų (XVIII š.). Labai 
senas statinys lietuvių (ir lat
vių) — pirtis. Ji minima jau 
XVII š. Iš baltų ją pasiskoli
no ir suomiai. Šalia tų dviejų 
statinių svarbus pastatas bu
vo klėtis javams laikyti, tar
navęs tam tikslui iki naujau
sių laikų.

Serija straipsnių baigiama 
keliomis autoriaus pastabomis 
bendra antrašte “Keli met- 
mens dvasios kultūrai pažin
ti”. Pirma autorius pažymi trū
kumą patikimų šaltinių apie 
senovės lietuvių religiją.

Apie ją randama žinių XVI, 
XVII ir net XVIII š. religinio 
turinio raštuose, kai senasis 
tikėjimas jau buvo deformavę- 
sis ir jo reminiscencijos išli
kusios burtuose, prietaruose, 
ypatinguose papročiuose, pro
testantų bažnytininkų užrašy
tuose. Iš užrašų ir tautosakos 
numanu, kad pagoniško lietu
vių tikėjimo esmė — gamtos 
bei jos reiškinių garbinimas. 
Cituojamas XIV š. pradžios 
kronikininkas Dusburgas ra
šęs: “... per klaidą visus su
tvėrimus Dievo vietoje garbi
no, būtent, saulę, mėnesį, 
žvaigždes, perkūniją, skrai
duolius (paukščius), dargi ke
turkojus, rupūžes. Taip pat tu
rėjo šventus miškus, laukus ir 
vandenis; juose malkų kirsti, 
žemę arti, žuvų gaudyti nedrį
so.”

Garbinti gamtos objektai ir 
reiškiniai nebuvo suasmenin
ti, atseit, aisčių tikėjimas 
nebuvo kokių įsivaizduojamų 
asmenybių garbinimas. Jų ti
kėjimo objektai buvo neasme- 
niniai. Minimi vardai vis tu
rėjo ryšį su gamtos reiški
niais. Kaip istorikas įrodinė
ja, jie buvo įdvasinami (465 p.). 
Iš čia ir kilo tokie dievų var
dai, kaip Aspelenie (namų pe
leno dievybė), aitvarai, dve- 
riks (Dievo rykštė), kaukai, 
lauksargiai, Žeminė, Medeinė, 
Ežerinė, Laumės juosta, Upi
nė, ir kiti. Jie rodo, jog lie
tuviai tų dievybių nebuvo suas
meninę ir nuo pačios gamtos 
nebuvo per daug atsiskyrę. 
“Daugybė laukų, miškų, pievų 
ir namų apylinkių dievybių, 
kurios lietuvių sieloje buvo 
nuo senų laikų įsigyvenusios 
ir įsišaknijusios, išgyveno 
ilgai juose ir sukrikščionė- 
jus” (465 p.).

Praslinkus beveik dviem 
šimtmečiam nuo Lietuvos 
krikšto, su gamtos reiški
niais sijusios dievybės pava
dintos tikriniais vardais. 
Jos imtos personifikuoti sve
timųjų autorių, dažnai nemo
kėjusių lietuvių kalbos. Tuo 
būdu senas lietuvių tikėjimas 
su daugybe dievų pradėtas lai
kyti stabmeldišku. Prūsijoje 
randami jau trys dievai: Per
kūnas, Patolis ir Patrimpas. 
Jie paminėti pirmą kartą 1418 
m. Iš jų tikrai antropomorfinę 
formą buvo gavęs Perkūnas — 
dangaus ir žemės valdovas 
(dangaus ugnis). Jo kultas iš
likęs iš dalies bažnyčioje, 
kaip rodo Verbų sekmadienis 
ir šventinamos verbos (pal
mės), kurios laikomos per vi
sus metus namų apsaugai nuo 
perkūnijos.

Šalia gamtos reiškinių kulto 
lietuviuose pirmavo vėlių kul
tas. Iš jo kilo ir lavonų degi
nimo paprotys. Esą tik lavonus 
sudeginus mirusieji ilsisi. Pa
slėptus medžių drevėse ėstų 
bitės ir vabzdžiai, žemėje už
kastus graužtų kirminai. Vėlės 
galėjo pereiti į kitą pasaulį 
tik sudeginus lavonus.

Lietuviai stipriai tikėjo į 
pomirtinį gyvenimą, ir lavonų 
deginimas buvo to gyvenimo 
išraiška. Dar Algirdas ir Kęs
tutis buvo sudeginti: Kęstu
tis su 18 žirgų, Algirdas — su 
daug žirgų, šunų ir sakalų.

Vėlių kultas buvo savita 
lietuvių religijos žymė, bet į 
vėles reikia žiūrėti bendrai 
kaip į kito pasaulio dvasias, 
o ne vien tik kaip į mirusiųjų 
sielas (467). Pagal istoriką,

Vilniaus katedros architektas LAURYNAS STUOKA-GUCEVIČIUS - pa
minklinis biustas Vilniuje. Jo statyta katedra, deja, sovietinės valdžios 
buvo nusavinta ir paversta paveikslų galerija Nuotr. V. Čiplio

Veikalas apie jėzuitą architektą
JURGIS GIMBUTAS

Gana išsamios žinios apie 
architektą jėzuitą kunigą To
mą Žebrauską (1714-1758) ran
damos prof. kun. P. Rabikaus
ko straipsnyje LE XXXV tome. 
Tuo metu, 1966 m., tos žinios 
dar buvo spragotos, ne visi šal
tiniai išnagrinėti. Kaunietis 
architektas VI. Zubovas dirbo 
dvylika metų, bandydamas su
rasti, išnagrinėti ir lietuviš
kai parašyti, kas tik jam buvo 
prieinama archyvuose ir bi
bliotekose apie tą daugelio 
šventovių ir rūmų architektą, 
astronomą ir matematiką, Vil
niaus universiteto profesorių 
Tomą Žebrauską. Be kitų, jam 
padėjo ir minėtasis prof. P. 
Rabikauskas atsiųstais doku
mentų išrašais iš Archivum 
Romanum Societatis lesu, Li- 
thuanica, Romoje (Zubovo pa
dėka psl. 9). 306 puslapių kny
gą “Tomas Žebrauskas ir jo 
mokiniai” išleido “Mokslo” 
leidykla Vilniuje 1986 m. 4000 
egz. tiražu. Redakcinės ko
legijos pirmininkas — pats 
Vilniaus universiteto rekto
rius Jonas Kubilius, mokslinis 
redaktorius fil. dr. R. Pleč
kaitis, recenzavo archit. kand. 
S. Abramauskas ir kiti.

Knygos turinys parodo, kad 
ši monografija yra anksčiau 
nepaskelbtų šaltinių rinki
nys, nes dokumentų tekstams 
skirta didžioji veikalo dalis 
— psl. 87-268. Čia randame 
labai įdomias Vilniaus uni
versiteto 1753-1755 metų ma
tematikos egzaminų ir tezių 
programas lotynų ir lietuvių 
kalbomis, aštuonis Žebrausko 

protėvių sielos buvo maitina
mos. Po šventu ąžuolu vyrams, 
po šventa liepa moterims tam 
tikru laiku buvo dedama mė
sos, sūrio, midaus.

Baigdamas skyriaus apžval
gą, istorikas paminėjo ir lie
tuvių vaišingumą. Juo pasižy
mėjo prūsai ir lietuviai. Vai
šingumas lietuviuose virsdavo 
į girtavimą. Dusburgas pasa
koja, kaip šeimininkas, šeimos 
nariai ir svečiai versdavo vie
nas kitą gerti. Buvo geriama 
ne tik švečius vaišinant, bet 
ir per visokias šventes, suei
gas, krikštynas, laidotuves. 
Apie lietuvių girtavimą tas 
pats Dusburgas rašė, kad tai 
buvo lietuvių paprotys.

Po straipsnio “Senovės lie
tuvių tikėjimas ir kultūra” 
seka mūsų garbingo istoriko 
tiesiog benediktiniško kruopš
tumo darbas “Senovės lietu
vių religijos bibliografija”. 
Ji teikiama po trumpo įveda
mojo žodžio. Tai margaspalvė 
ir labai sudėtinga bibliogra
fija (479-607). Toliau patei
kiama tos pačios bibliografi
jos rodyklė (608-830). Rinki
nys baigiamas nuorodomis 
(631-683), kur sudėtos biblio
grafijos, pridėtos prie iš LE 
pakartotų straipsnių. 

laiškus Steplingui Prahoje, 
Pliateriui ir Radvilai, visokių 
archyvinių dokumentų. Duo
toji Žebrausko lietuviško įrašo 
faksimilė iš rankraštinės 1734 
metų knygos “Praxes” — 
“Skulp: Ziemiausias Zte Pone 
Tarnas tawo T.Z.N.S.I.” — liu
dija, kad jo gimtoji kalba buvo 
lietuvių. Knygos pradžioje 
autorius Zubovas pateikė 
trumpą Žebrausko biografiją 
ir jo kūrybos apžvalgą (psl. 
22-77). Tebėra neišaiškinta 
kur jis gimęs. Nemažai vietos 
skirta šaltinių ir literatūros 
apžvalgai bei jų sąrašams. Vi
sas veikalas suplanuotas ne 
literatūriškos biografijos mo
deliu, o mokslinio-istoriogra- 
finio darbo pavyzdžiu. Tos pa
čios knygų serijos “Lietuvos 
mokslo paminklai” panašaus 
formato knygų jau turim ke
lias: Jono Jablonskio laiškai 
(1985), I. Jonynas istorijos 
baruose (1984), Stanislovas 
Rapolionis (1986). Redakcinė 
kolegija ta pati. Zubovo knygos 
pabaigoje pridėtas iliustraci
jų sąrašas su jų šaltiniais, 
asmenvardžių rodyklė, san
traukos rusų ir vokiečių kal
bomis (po 6 puslapius). Moks
linis bagažas be priekaištų.

“Tėviškės žiburių” 1987 15 
nr. skaitėme architekto Ed
mundo Arbo parašytą Tomo 
Žebrausko biografijos san
trauką pagal VI. Zubovo kny
gą. Ten nebuvo pasakyta iš kur 
imti duomenys. Tik E. Arbo ra
šinio pabaigoje duota trumpa 
pastraipa apie Vilniuje išleis
tą archit. V. Zubovo “redaguo
tą” knygą, be sąryšio su pa
skelbtąja biografijos santrau
ka. Zubovas ne redagavo, o pa
rašė tą knygą. Redagavo ir re
cenzavo kiti specialistai, ir 
jų pavardės surašytos antrojo
je viršelio pusėje. Be reikalo 
gerb. archit. Arbas priekaiš
tauja kolegai Zubovui, kad jo 
knygoje esą “daug nereikalin
gų citatų - ir faktų pakartoji
mo”. Reikėjo konkrečiai nuro
dyti, kas ir kur nereikalinga. 
Mano nuomone čia viskas rei
kalinga anksčiau žinotoms hi
potezėms ar abejotiniems fak
tams išaiškinti, paliudyti ar 
panagrinėti. Sutinkame su E. 
Arbu, kad tokie veikalai, kaip 
Zubovo “Tomas Žebrauskas” 
didžiai pasitarnavo Lietuvos 
kultūros istorijai.

Apie autorių Vladimirą Zu
bovą parašyta LE XXXVII to
me. Jo žmona — didžiojo M. K. 
Čiurlionio duktė, o jų dukra 
Dalia Zubovaitė-Palukaitienė, 
gimusi 1938 m., yra pasižymė
jusi skulptorė Kaune. VI. Zubo
vas seniau yra paskelbęs dvi 
stambias studijas apie XVII š. 
Lietuvos baroką. Zubovai gy
vena Kaune Sofijos Čiurlionie
nės namuose ir globoja jos at
mintinį muziejų.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.
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d KULTBENEJE VEIKLOJE
Kazio Bradūno poezijos rinkinį 

“Krikšto vanduo Joninių naktį” 
išleido “Ateities” literatūros fon
das Čikagoje. Knyga, skirta Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakčiai, 
apima krikščionybės ir senosios 
lietuvių kultūros sąlytį. Ji turi 
šešis skyrius po dvylika eilėraš
čių. Tie skyriai simbolizuoja krikš
čionybės šimtmečius, o eilėraščiai 
paliečia šimtmečiams būdingus 
krikščionybės atspindžius.

Baltistikos insitutas ir studijų 
centras Stockholmo universitete š. 
m. birželio 3-6 d.d. rengia konfe
renciją, kurios pagrindinė tema — 
“Baltijos šalys 1900—1914 me
tais”. Konferencijos išlaidas pa
dengs švietimo ministerija, Švedi
jos institutas ir Stockholmo mies
tas. Konferencijoje bus svarstomi 
ekonominiai, socialiniai, politiniai 
bei kultūriniai reikalai atskirose 
Baltijos šalyse ir aplamai Baltijos 
srityje 1900—1914 m. laikotarpy
je. Pradžia nebūtinai turi būti su
sieta su 1900 m., nes yra istorinių 
įvykių, kurių šaknys siekia 1890 ar 
net 1880 metus. Konferencijos ren
gėjai betgi nori, kad pasirinkti pra
nešimai neperžengtų 1914 m., ne
būtų nukelti pvz. į 1917 m., nes 
tada būtų prarastas pagrindinės te
mos nuoseklumas. Konferencijoje 
bus vartojamos anglų ir vokiečių 
kalbos. Jos darbus serijoje “Stu- 
dia Baltica Stockholmiensia” išleis 
Stockholmo universitetas. Praneši
mų rankraščiai negali būti ilgesni 
kaip 15 spausdintų puslapių, o 
jiems pateikti duodama 20 minu
čių. Speciali konferencijos sekcija 
priims 15 minučių pranešimus apie 
vykdomus baltistikos studijų tyri
mus, kurie nėra susieti su pagrin
dine konferencijos tema.

Šimtosioms kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus gimimo metinėms bu
vo skirta Petro Viščinio radijo 
valandėlės “Laisvės varpas” va
sario 22 d. laida, transliuojama 
Bostono' ir apylinkių lietuviams. 
Apie sukaktuvininką ir jo reikšmę 
tautinei lietuvių kultūrai kalbėjo 
Stasys Santvaras. “Laisvės var
po” laidos visada pradedamos Sta
sio Šimkaus daina “Lietuviais esa
me mes gimę”, Šį kartą Stasio Sant
vara pranešimą papildė keturi ki
ti sukaktuvininko kūriniai: sol. 
Vacio Daunoro atlika “Kur ba
kūžė samanota”, Liongino Aba
riaus vadovaujamo vilniečių choro
— “Vėjo dukra”, sol. Stasio Baro
— “Pilu stiklelį”, Čikagos lietuvių 
operos choro — ištrauka iš “Pa- 
girėnų” operos “Saulė motina pa
kilo”. Pagrindinį Stasio Šimkaus 
sukakties minėjimą su akademi
ne dalimi, solistais ir “Dainavos” 
ansambliu Čikagoje š. m. spalio 
3-4 d.d. rengia “Margučio” vado
vas Petras Petrulis.

Antano Gustaičio ir Stasio Sant
vara poezijos spektaklį Bostone 
balandžio 11 d. surengė JAV LB 
apylinkės valdyba su savo pirm, 
inž. Bruteniu Veitu, pasikvietu
siu būrį entuziastiškai nusiteiku
sių talkininkų. Programą sudarė, 
eilėraščius atrinko bei juos dek
lamavo Mirga Girniuvienė ir Zita 
Krukonienė su Aleksandru Pakal
niškiu, jn., Gitą ir Aidu Kupčins
kais. Liaudies dainas paruošė et
nografinis “Sodauto” ansamblis, 
vadovaujamas Gitos Kupčinskie
nės, su sol. Gaile Rastonyte, abie
jų poetų gyvenimą atskleidžian
čias skaidres - Antanas Kulbis, 
Gražina ir Vytautas Sakalai. Spek
takliu paminėtos dviejų bostonie
čių amžiaus sukaktys: Antano Gus
taičio aštuoniadešimtmetis ir Sta
sio Santvara aštuoniasdešimtpenk- 
metis. Pirmoji spektaklio dalis 
buvo skirta Stasiui Santvarui. Ji 
pradėta prasmingu jo eilėraščiu 
“Vabalėlis” iš 1939 m. išleisto rin
kinio “Giesmės apie saulę ir sie
lą”. Su liaudies daina “Oi seniai 
seniai” įsijungė “Sodauto” an
samblis. Ekrane buvo rodomos 
Antano Kulbio paruoštos skaid
rės. Pirmoji dalis baigta Stasio 
Santvara poezijos pyne. Kiekvie
nam buvo aišku, kad antroji spek
taklio dalis, pradėta linksma dai
na “Aš vyras kaip pipiras”, ski
riama Antanui Gustaičiui. Tai liu
dijo ir po dainos sekusi jo satyri
nių eilėraščių pynė, užbaigta “So
dauto” atlikta daina “Padainuo
sim atsistoję”. Ekrane buvo rodo
mos Gražinos ir Vytauto Sakalų 
paruoštos skaidrės. Trečiojoje 
dalyje, kuri buvo skirta abiem 
poetam, skambėjo “Sodauto” an
samblio dainos “Ne bet kokia aš 
mergelė buvau”, “Oi aisiu, aisiu”, 
eilėraščiai - Stasio Santvara "Gra
žiausia moteriškė” ir Antano Gus
taičio “Gražios moterys”. Daug 
dalyvių susilaukęs spektaklis baig
tas poetų podėkos žodžiais ir vai
šėmis.

Vytautas Sirijos Gira tapo penk
tuoju G. Petkevičaitės-Bitės pre
mijos laureatu. Šią literatūros pre
miją rašytojos atminimui yra įstei
gęs Panavėžio rajono Smilgių kol
chozas. V. Sirijos Girai ji paskir
ta už romaną “Nakties muzika”. 
Premija įteikta Vilniuje, Lietu
vos rašytojų sąjungos klubo sa
lėje. Laureatą sveikino rašytojai 
J. Baltušis, A. Baltakis, savo ei
lėraščius skaičiusi S. Lygutaitė- 
Bucevičienė. Literatūros kritikas 
S. Lipskis apibūdino esmines V. Si
rijos Giros kūrybos tendencijas, P. 
Bražėnas kalbėjo apie rašytojų už
davinius M. Gorbačiovo atnešto 
persitvarkymo metu.

Kompozitoriaus Antano Ra
čiūno premiją jo atminimui įam
žinti prieš porą metų įsteigė Ramy
galos kolchozas. Ji skiriama už 
geriausią dainą žemdirbiams. Šie
metinė A. Račiūno premija balan
džio 10 d. zoniniuose Ramygalos 
kultūros namuose įteikta kompo
zitoriui Z. Virkšui ir poetui S. 
Gedai už dainą mišriam chorui 
“Tėviškė”. Iškilmė baigta poe
zijos ir muzikos vakaru: savo ei
lėraščius skaitė S. Geda, A. Ra
čiūno bei kitų kompozitorių kūri
nius atliko pianistė B. Vainiūnai- 
tė ir smuikininkas J. Dvarionas 
su akompaniatoriumi A. Jurgelio
niu. Vakare dalyvavo “Ramyga- 
liečių klubo” nariai, velionies An
tano Račiūno našlė ir artimieji.

Karnavičių šeimos švente tapo 
Vilniaus konservatorijoje pami
nėta deimantinė pianisto, jos bu
vusio rektoriaus ir prof. Jurgio 
Karnavičiaus amžiaus sukaktis. 
Vakaro programą atliko pianistas 
sūnus Jurgis Karnavičius, M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatas, 
ir marti Sigutė Stonytė'-Karnavi- 
čienė, Vilniaus operos ir baleto 
teatro soliste. Jiedu programon 
buvo įjungę ir šios šeimos patriar
cho kompozitoriaus Jurgio Karna
vičiaus (1884-1941) kūrinių. Pia
nistas J. Karnavičius atliko savo 
senelio J. Karnavičiaus “Lopšinę”, 
J. Haydno sonatą, F. Liszto “Ober- 
mano slėnį”, sol. S. Stonytė — du 
J. Karnavičiaus romansus, H. Wol- 
fo “Vienatvę”, dvi arijas iš G. 
Puccinio “Bohemos” ir V. Belli- 
nio “Normos” operų. Sukaktuvi
ninkas prof. J. Karnavičius su me
no veikėju Juozu Antanavičiumi 
aptarė jauno žmogaus kūrybinio 
aktyvumo, asmenybės ugdymo, 
koncertinio gyvenimo problemas. 
Prof. J. Karnavičių deimantinės 
sukakties proga sveikino jo mo
kiniai, bendradarbiai, Vilniaus 
filharmonijos bei kitų institucijų 
atstovai.

Vilniaus universiteto teatras 
žiūrovus pakvietė į rež. R. Venc
kaus pjesę “Hamleto sąvoka arba 
repeticija su komplikacijomis”. 
Tai jau šeštasis poezijos teatro 
tradicijas puoselėjančio rež. R. 
Venckaus spektaklis universitete. 
Šį kartą pagrindiniai veikėjai jo 
pjesėje yra režisierius ir aktoriai, 
repetuojantys V. Šekspyro “Ham
letą”. Repeticijose vykstantis gin
čas rodo, kaip keistai kartais su
sipina teatras ir gyvenimas, vaid
menų ir juos atliekančių aktorių li
kimas. Diskusijos apie V. Šekspy
ro “Hamleto” veikėjus tampa prie
mone gyvenimiškiems konfliktams 
atskleisti. Premjeriniame spek
taklyje vaidino studentai ir bu
vusieji universiteto auklėtiniai
— V. Mickevičiūtė, L. Vanagaitė, 
D. Tumavičiūtė, V. Koševaja, V. 
Paškonis, E. Šileikis, J. Luko
ševičius, J. Banionis, R. Suzovi- 
čius, R. Vagrys, A. Imbrasas.

Atėnuose rengiamas tarptautinis 
jaunųjų dainininkų konkursas, 
kuriuo pagerbiamas žymosios grai
kų solistės Maria Callas atmini
mas. Šiemetinis konkursas kovo 
pabaigoje susilaukė trisdešimt 
vieno dalyvio iš Graikijos, Bulga
rijos, Kanados, Japonijos, Pran
cūzijos, Lenkijos, Italijos, Izrae
lio, Šveicarijos, Sovietų Sąjun
gos, Lietuvos bei kitų šalių. Lie
tuviai ten neoficialiai atstovavo 
su trim sovietų dainininkėm nu
siųsta jaunoji Vilniaus filharmo
nijos sol. Sigutė Trimakaitė, M. 
Glinkos konkurso Maskvoje lau
reatė. Vilnietė Atėnuose laimėjo 
pirmą vietą kamerinio-oratorinio 
dainavimo grupėje. Sol. S. Trima
kaitė spaudoje dėkoja ją lydėju
siai akompaniatorei A. Kisie
liūtei ir savo laimėjimą laiko vi
sų Lietuvos dainininkų įvertini
mu. Kitos Sovietų Sąjungos atsto
vės varžėsi operinio dainavimo 
grupėje ir susilaukė menkesnių 
įvertinimų: N. Datsko iš Lvovo
— II vietos, M. Šutkova iš Didžio
jo Maskvos teatro — II vietos, M. 
Chochlagorskaja iš Sverdlovsko
— diplomo. V.Kst.
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PAJUOSTANTIS AUKSAS
“Tiesos” korespondentė Vi

da Bielskytė balandžio 7 d. lai
doje skaitytojus supažindina su 
ilgoku sąrašu moteriškių, ku
rias suviliojo netikro aukso spin
desys. Jas sugundė dvi juoda
akės prekiautojos — L. Redicė 
ir R. Firar, pasiūliusios aukso 
dirbinių — žiedų, auskarų, me
dalionų. Suktos vaizbūnės sa
vo gastroles pradėjo Panevėžio 
rajone, aplankydamos Eleonorą 
Ječienę Akmenių kaime, Aldoną 
Andrikonienę ir Bronę Tvarkū- 
nienę — Molainių kaime, Janiną 
Kamarauskienę — Rabikių kai
me. Prekyba buvo tęsiama Ra
seinių rajone pas Šienlaukio 
kaimo gyventoją Olgą Fiodoro
vą ir netgi Raseinių mieste, kur 
pardavėjas sulaikė milicinin
kai. Jie betgi buvo geri vyrai: 
sulaikytas sukčiautojas tik pa
vėžėjo iki Kauno rajono ribos 
ir paleido. Iš ten jos patraukė 
Alytaus link, nutarusios vilio
jantį netikro aukso spindesį iš
bandyti pas dzūkes. Panevėžio 
liaudies teisme vėliau paaiškė
jo, kad apgavikėms visur sekėsi. 
Aplankytos moterys mielai pir
ko žiedus, auskarus bei kitus ne
tikro aukso gaminius, kartais 
netgi pasiskolindamos pinigo iš 
kaimynių arba į tuos pirkinius 
mainydamos pūkinius patalus, 
lovatieses, skaras, palaidinu
kes. Teismo pakviesti specia
listai nustatė, kad geltono me
talo žiedai, auskarai ir meda
lionai, vėliau spėję pajuosti, 
buvo pagaminti iš tam tikros 
bronzos. Nukentėjusios apgavi
kes pradžioje vadino plėšikė
mis vidury dienos, bet staiga 
sušvelnėjo, kai teismas grąžino 
pas teisiamąsias surastus pi
nigus.

“TIESOS" SUKAKTIS
Lietuvos meno darbuotojų rū

muose Vilniuje balandžio 10 d. 
buvo paminėtas Maskvai tarna
vusios ir tebetarnaujančios “Tie
sos” septyniasdešimtmetis. Laik
raščio darbuotojus sveikino vil
niškės kompartijos centro komi
teto I sekr. P. Griškevičius, dė
kodamas už ištikimą pagalbą 
kompartijos siekiams, sovieti
nio komunizmo idėjų garsinimą. 
“Tiesa” buvo apdovanota vilniš
kės aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo garbės raštu. Vyr. red. 
A. Laurinčiukas savo žodyje pri
minė, kad pirmas “Tiesos” num
eris buvo išleistas Petrapilyje 
1917 m. balandžio 12 d. “Tiesa” 
sekė Lenino “Pravdos” nustaty
tą kryptį, pasirinkdama net ir 
jos lietuvių kalbon išverstą pa
vadinimą. Pirman numerin buvo 
įdėtas Juliaus Janonio eilėraš
tis “Neverkit pas kapą". Tur
būt dėl to “Tiesos” septynias
dešimtmečio minėjime Juliaus 
Janonio eilėraščius deklama
vo aktorius Laimonas Noreika. 
Šiandien sąmoningai nutylima, 
kad J. Janonis buvo įstojęs Ru
sijos socialdemokratų partijon 
ir nusižudė 1917 m. gegužės 17 
d. Petrapilyje, šokdamas po 
greituoju traukiniu, praėjus tik 
mėnesiui po jo eilėraščio pasi
rodymo “Tiesoje".

TEATRO ŠVENTĖ
Tradiciniu kauniečių rengi

niu tapo teatro šventė, šiemet 

“AUDRA” TRAVEL 
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

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

įvykusi kovo 27-28 d.d. Šventėje 
profesiniai Kauno teatralai 
tampa tik kauniečių su dėkingu
mu gerbiamais žiūrovais. Spor
to halėje kovo 27 d. įvyko teat
ralizuotas humoristinis savi
veiklininkų koncertas, kurio 
programą atliko dainininkai, 
muzikantai ir šokėjai. Kaunie
čius teatralus šventės proga 
sveikino dar vieno triumfo su
silaukę “Žalgirio” krepšininkai. 
Kovo 28 d. popietę Laisvės alė
joje prasidėjo karnavalas. Šven- 
tinėn eisenon įsijungė daugybė 
teatro mylėtojų — saviveiklinių 
grupių, dramos būrelių narių. 
Trijose aikštelėse vyko vaidi
nimai, teatro loterija, kurioje 
buvo galima laimėti bilietus į 
vieną iš trijų Kauno teatrų. Abu 
šiuos renginius režisavo A. Nor
vilą, apipavidalino Z. Mackevi
čiūtė.

“BILDUKO” KAVINĖ
Klaipėdos jaunimo susibū

rimo vieta tapo "Bilduko” kavi
nė, kurion į nuotaikingus vaka
rus kviečia ūkiskaitos pagrin
dais veikiantis kūrybinis jau
nimo susivienijimas. Mokslei
viai, studentai, jauni darbinin
kai ypač pamėgo “Bilduke” ren
giamas pramogines diskotekas, 
teminius vakarus, susitikimus 
su įdomiais žmonėmis, liaudies 
universiteto muzikos fakulteto 
užsiėmimus. Kavinėje visuome
niniais pagrindais koncertuo
ja Vilniaus konservatorijos Klai
pėdos fakultetų meno grupės. 
Vadovai “Bilduko” kavinėje pla
nuoja įsteigti vokalinį instru
mentinį ansamblį, šokėjų grupę, 
roko (rock and roll) klubą.

NUSIVYLĖ TELEFONAIS
“Tiesa” kovo 11 d. paskelbė 

iš Panevėžio rajono gautą O. 
Bunienės, S. Pelenienės bei ki
tų skaitytojų atsiųstą laišką: 
“Mūsų, Panevėžio rajono Liūdy- 
nės, gyvenvietėje nemažai žmo
nių turi telefonus, tačiau labai 
dažnai jie neveikia. Daug kartų 
kreipėmės į Panevėžio rajono 
eksploatacinį-techninį ryšių 
mazgą, prašydami sutvarkyti te
lefono ryšį. Visuomet gauname 
atsakymą, kad bus sutaisyta. De
ja, pažadai ir lieka pažadais. 
Ryšininkai tikriausiai turi sa
vų sunkumų. Nesinorėtų tikėti, 
jog jie tiesiog bando, kaip žmo
nės sako, vedžioti už nosies. Ta
čiau tokiu atveju juk privalu ir
gi pasakyti tiesą, nežadėti to, ko 
negali tesėti. Kas mėnesį moka
me už telefoną, norime juo ir 
naudotis”.

ANTROJI VANDENVIETĖ
Senosios vandenvietės gelmių 

siurbliai Mažeikių gyventojams 
per parą parūpindavo apie 19.000 
kubinių metrų geriamojo van
dens, bet jo jau neužtenka spar
čiai augančiam miestui. Antro
sios vandenvietės statyba pra
dedama Pumpurų kaime, už sep
tynių kilometrų nuo Mažeikių. Ši 
vandenvietė per parą parūpins 
16.000 kubinių metrų geriamo
jo vandens. Jos vamzdynas ne
bus tiesiamas įprastuose grio
viuose, bet ant paruošto grun
to, užpilamo smėliu ir žvyru. 
Ant vamzdyno bus nutiestas ke
lias, kuris miestą jungs su nau
jąja vandenviete. v K -

Prie Ontario St. Catharines miesto rotušės iškeliant Lietuvos vėliavą Vasario 16 proga. KLB St. Catharines apy
linkės pirmininkas A. ŠETIKAS (kairėje), vadovavęs tai iškilmei ir supažindinęs susirinkusius tautiečius su 
garbės svečiais, kurie ne tik dalyvavo iškilmėje, bet ir tarė sveikinimo žodį

Hamilton, Ontario
ELENA DAUGUVIETYĖ -KU

DABIENĖ “Aukuro” režisierė, 
kovo mėnesį grįžusi iš Edmonto- 
no, kur vaidino “Citadel” teatre 
“Tsymbaly” anglų kalba, įsijun
gė į daugiakultūrę veiklą ir pra
dėjo organizuoti Devintąjį teat
rų festivalį. Daugiakultūriai fes
tivaliai Hamiltone ruošiami kas
met gegužės-birželio mėn. Tai pa
grindinė teatrų materialinė pa
rama.

Šiame festivalyje “Aukuras” bu
vo numatęs vaidinti “Eglę žalčių 
karalienę”, tačiau kai kuriems 
aktoriams atsisakius, nuspren
dėme atnaujinti Antano Gustai
čio “Sekminių vainiką”. Režisuo
ja ir vaidina Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė. Paskutiniu laiku An
tanas Gustaitis veikalą pailgino, 
įvesdamas naują vaidmenį -kaimo 
perėjūną Dzidorių Puplešį. Tai 
spalvingas, įdomus vaidmuo, kurį 
atlieka Kazimeras Bungarda. Ki
tus vaidmenis atlieka Marija Kal- 
vaitienė, Antanas Mingėla, Lilija 
Liaukutė, Onutė Stanevičiūtė, Ma
tas Stanevičius, Onutė Žukauskai
tė, Irena Žukauskaitė, Raimundas 
Miltenis, Algis Rudaitis ir Tomas 
Kekys. “Sekminių vainiko” vaidi
nimas įvyks gegužės 24, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Westdale mokyklos 
auditorijoje, 700 Main St. West. 
Bilietai suaugusiems — $5, jauni
mui - $2. Labai džiaugiamės, kad 
“Aukuro” pakviestas sutiko mums 
talkinti "Rambyno” pensininkų 
klubo dainos vienetas, kuriam 
sėkmingai vadovauja Aldona Ma- 
tulicz.

Gegužės 3 d. jie gražiai pasirodė 
su įdomia programa Jaunimo cent
ro salėje. Mieli žiūrovai, “Auku
ras” kviečia visus atvykti į spek
taklį. Pamatysite nuotaikingą 
veikalą su naujais talentais ir iš
girsite gražias dainas. Savo atsi
lankymu paremsite “Aukuro” vei
kalą ir įrodysite svetimtaučiams, 
kad palaikote ir įvertinate savo 
teatro darbą. Juo labiau, kad daly
vauja kritikas (adjudicator). Ga
biausieji aktoriai bus apdovano
ti. Gegužės 30, šeštadienį, 6 v.v., 
Hamiltono centrinės bibliotekos 
auditorijoje (55 York Blvd.) įvyks 
žymenų įteikimo iškilmė. Įvairių 
tautybių aktoriai, dainininkai at
liks programą, po to bus vaišės. 
Įėjimas $2. Visi kviečiami atsi
lankyti. M.K.

A.a. JONUI LEKUČIUI iškelia
vus amžinybėn, reikšdami užuo
jautą liūdesio valandoje broliui, 
seseriai ir visiems giminėms bei 
bičiuliams, jo atminimui paauko
jo Tautos fondui: 50 dol. — A. J. 
Asmenavičiai; 20 dol. — J. K. Der- 
vaičiai iš St. Catharines, Z. Didž- 
balis, VI. S. Matukaičiai iš Can- 
field, Al. Aug. Patamsiai; 15 dol. 
— J. EI. Bajoraičiai, Br. Ema Mi- 
lašiai; 10 dol. — J. Lesčius, Adelė 
Pauliukonienė, Z. Al. Pulianauskai.

Visiems nuoširdus ačiū už au
kas tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikalams.

Tautos fondo atstovybė 
(Nukelta į8-tą psl.)

Tillsonburg, Ont.
P A DĖKA

Netikėtai atsidūrusi ligoninė
je, susilaukiau gausių lankytojų. 
Dėkoju giminėm draugam ir vi
siem, kurie mane aplankė ligoni
nėje ir namuose. Taip pat dėkoju 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugijos Delhi skyriui už 
atsiųstas gėles. Esu labai dėkin
ga savo vyrui ir vaikams, kurie 
mano ligos atveju turėjo daug rū
pesčių.

Jūsų visų nepamirštanti -
Bronė Rutkauskienė,

Tillsonburg, Ont.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas" Zįu 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Ottawa, Ontario
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS su

kaktis Kanados sostinėje bus pa
minėta š. m. gegužės 31, sekmadie
nį, Otavos katedroje - bazilikoje 
12.15 v.p.p. iškilmingomis pamal
domis, kurias laikys vietos arki
vyskupas J. A. Plourde, D.D., asis
tuojamas lietuvių kapeliono kun. 
dr. V. Skilandžiūno ir kitų kuni
gų. Tai bus bendros katedros para
pijiečių ir vietos lietuvių pamal
dos. Visi lietuviai, Otavos ir apy
linkių, kviečiami dalyvauti. La
bai pageidautina, kad visi, kas tik 
gali, pasipuoštų tautiniais drabu
žiais ir dalyvautų iškilmingoje 
procesijoje, lydint arkivyskupą į 
iškilmingas pamaldas.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NĄ. aukų surinkta -$205.00. Auko
jo: J. V. Danys - $50.00; K. Vilčins
kas - $10.00; A. Šimanskienė - 
$5.00; kiti - $140.00. Nuoširdus 
ačiū visiems.

KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS 
vedė rekolekcijas šiais metais 
Gavėnios metu šiose vietovėse: St. 
Catharines, Wellande, Čikagoje. 
Buvo nepaprastai sužavėtas lie
tuvių pamaldumu, nuoširdumu ir 
vaišingumu. Jaučiamas didelis su
sidomėjimas Dievo žodžiu ir dvasi
niu gyvenimu.

KUN. STASYS ŠILEIKA, SDB, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
Montrealyje, atlaikė Gavėnios su- 
sikhupimo pamaldas Otavos lietu
viams š: m. kovo 29 d. Visi dalyva
vusieji yra labai'tl'ėkingi už dvasi
nį patarnavimą.

LINAS PRIŠČĖPIONKA, gim
nazijos mokytojas, ruošiasi tuok
tis su Sharon Mitchell, kuri, bū
dama nekatalikė, priėmė katalikų 
tikėjimą. Sutuoktuvės įvyks domi
ninkonų vienuolyno šventovėje 
Otavoje š. m. rugpjūčio 15 d. Vi
sas apeigas atliks lietuvių kape
lionas. Kr.

Delhi, Ontario
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAU

GIJOS tolimesnė Veikla. Š. m. kovo 
25 d. įvyko gausūs visuotinis na
rių susirinkimas. Jį pradėjo sky
riaus pirmininkė, kviesdama mal
dai už vergijos pančiuose kenčian
čią tėvynę Lietuvą. Susirinkimui 
sumaniai pirmininkavo Irija Luko
šienė, sekretoriavo L. Vitienė. 
Valdybos narė A. Čiuprinskienė 
kalbėjo apie pirmąją Lietuvos 
krikščionę karalienę Mortą. Klau
simuose ir sumanymuose buvo ap
tarti šie veiklos užmojai: 1. Š. m. ge
gužės 10 d. lietuviškos mokyklos 
ruošiamam Motinos dienos minėji
mui talkinti kepiniais. 2. Gegužės 
17 d. visoms narėms organizuotai 
dalyvauti pamaldose, meldžiantis 
už persekiojamus kunigus ir pa
sauliečius Lietuvoje, prašyti kle
boną pritaikyti pamokslą tai in
tencijai. 3. Paremti Suvalkų tri
kampio lietuvius, pasiunčiant 
siuntinių jų prašiusiems. 4. Re

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...............  3%
santaupas......................4.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................4.25%
term, indėlius 1 m......... 7.75%
term, indėlius 3 m.........  8.50%
reg. pensijų fondo.............. 6%
90 dienų indėlius......... 6.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m........... 7.75% 

liginei šalpai Lietuvoje skirti 
200 dol. auką. 5. Balandžio 12 d. 
suruošti parengimą-pietus su pa
skaita, pelną skiriant “Moters” 
žurnalui ir parapijai paremti.

Parengimas-pietūs jau įvyko ba
landžio 12 d. parapijos salėje, da
lyvaujant beveik visiems parapi
jiečiams. Pasivaišinus šiltais pie
tumis, sekė įdomi paskaita, pritai
kyta baltagalvių auditorijai. Ją 
puikiai perteikė, skaidrėm papil
dydama, gailestingoji sesuo Moni
ka Leighfield, pavedžiodama po 
savo darbovietę - Delhi senelių 
prieglaudą. Po to sekė aktualūs 
klausimai ta tema. Pabaigai Bi
rutė Vytienė paskaitė savo kūry
bos keletą eilėraščių. Valdybos 
pirmininkas padėkojo programos 
atlikėjams, visoms narėms, pri
sidėjusioms darbu bei gėrybėmis 
ir dalyviams už gausų atsilanky
mą. “Moters” žurnalui pasiųsta 
200 dol. auka. Valdyba

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIO VILKO" — žūk 

lautojų ir medžiotojų klubo me
tinis parengimas labai gerai pa
vyko, žinoma, ne materialiniu, bet 
tautiniu požiūriu, nes tuo pačiu 
laiku buvo paminėta ir Motinos 
diena. Dalyvavo klubo nariai, daug 
motinų, vietos lietuviai ir svečiai. 
Tai pirmas toks gražus lietuviš
kas ir kultūringas tarporganiza- 
cinis ir visuomeninis bendradar
biavimas.

Pradžioje visi dalyviai valgė 
klubo narių-šeimininkių paruoš
tą skanią vakarienę. Klubo pir
mininkei A. Albrechtienei vaišes 
paruošti padėjo klubo narės — N. 
Paulaitienė, B. Stankienė, A. Ba
takienė, O. Poderienė.

J. Bataitis “Geležinio vilko" klu
bo vardu pasveikino dalyvavusias 
motinas ir paskaitai pakvietė Ni
jolę Benotienę — “Sutartinės” 
kvarteto vadovę. Paskaitoje bu
vo paaiškinta kas yra mums moti
na, jos meilė kūdikiui, lietuvės 
motinos meilė tėvų žemei ir var
gai, kovos už lietuvių kalbą ir tė
vynės laisvę. Meninę programą at
liko “Sutartinė” iš Toronto: Ni
jolė Benotienė — vadovė, Danutė 
Pargauskaitė, Zita Gurklytė, Dai
na Gurklytė. Dalyviai menine pro
grama buvo sužavėti ir dėkingi 
“Sutartinės” dainininkėms. Pa
dėkai dainininkės buvo papuoš
tos gražių gėlių puokštėmis. Vė
liau įvyko turtinga loterija, veikė 
baras. Muzika - O. K. Poderių.

BALTIEČIŲ SĄJUNGA — lie 
tuviai, latviai, estai rengia siBiri- 
nių trėmimų minėjimą birželio 14, 
sekmadienį, 7 v.v., St. Andrews 
Place, 111 Larch St. Lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti, prisimin
ti mūsų tėvų, brolių ir sesių žiau
rias kančias komunistinėje trem
tyje ir mirtį Sibiro taigose.

KLB Sudburio apylinkės
valdyba

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask..........9.50%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties minėjimams yra sudary
tas bendras Mičigano valstijos 
komitetas, vadovaujamas Liudos 
Rugienienės. Komitetan jau yra 
įsijungę Grand Rapids, Lansin- 
go, Detroito, Windsoro lietuviai 
ir jų parapijos. Pagrindinis mi
nėjimas įvyks spalio 17-18 d.d. 
Lietuvių kultūros centre South- 
fielde, Detroito priemiestyje, 
ir Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos šventovėje. Iškilmin
gas Mišias atnašaus arkiv. Ed
mundas Szoka su vysk. P. Balta
kiu, OFM, ir lietuviais kunigais. 
Paroda ir koncertas įvyks Lietu
vių kultūros centre. Programą 
atliks iš Toronto pakviestas “Vo
lungės” choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės. Minėji
mas Šv. Antano parapijoje Det
roite įvyks — gegužės 24 d. Ren
giniu įtrauktos Mišios, St. Sli
žio vadovaujamo choro koncer
tas ir dr. Marijos Gimbutienės 
paskaita apie religiją Lietuvo
je prieš krikščionybę. Prelegen
tei susirgus, ją sutiko pakeisti 
jaunoji istorikė dr. Rasa Mažei
kaitė. Mičigano sostinėje Lan- 
singe minėjimas numatytas bir
želio 28 d. Nedidelėje Mičiga
no sostinėje Lansinge gyvena 
nemažai rengėjų komiteto na
rių ir lietuviškų organizacijų 
veikėjų. Tikimasi, kad ne tik gy
ventojų, bet ir valdžios dėme
sį atkreips minėjiman atvažia
vęs didelis skaičius lietuvių.

Lietuvių Aušros Vartų para
pija Niujorke, vadovaujama 
klebono kun. Vytauto Palubins
ko, vikaru susilaukė naujo kun. 
Eugenijaus Savickio. Jis yra gi
męs Bruklyne, gyvenęs įvairiose 
Niujorko dalyse, dirbęs kariniu 
policininku V. Vokietijoje su 
JAV kariuomenės daliniais. Jam 
taipgi teko dirbti su Niujorko 
ugniagesiais, perauklėjamais 
narkotikų vartotojais. Tačiau 
nuo vaikystės dienų E. Savickis 
norėjo tapti kunigu. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
V. Palubinskas 1984 m. patarė 
įstoti į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Jį, turintį jau 47 me
tus amžiaus, kunigu įšventino 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
1986 m. gruodžio 6 d. Niurjorke, 
Šv. Patriko katedroje. Vikaru 
jis buvo paskirtas Niujorko 
Manhatane esančiai Aušros 
Vartų parapijai, pastaruoju 
metu sutelkusiai daugiau lie
tuvių, plečiančiai ne tik religi
nę, bet ir kultūrinę lietuvių 
veiklą.

Baltiečių moterų taryba, įsteig
ta 1947 m. V. Vokietijoje, 40 me
tų veiklos sukaktį balandžio 
5 d. paminėjo Niujorke, Estų 
namuose. Su atliktais veiklos 
darbais minėjimo dalyvius su
pažindino pirm. Aldona Pintsch, 
primindama tris ilgai dirbusias 
žymiausias lietuvių atstoves 
— a.a. Ligiją Bieliukienę, 
Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę 
ir a.a. Galią Žilionienę. Tarybą 
sukakties proga sveikino: ge
neralinis Lietuvos konsulas 
A. Simutis, generalinis Estijos 
konsulas E. Jaaksonas, Latvijos 
atstovas V. Kreicbergs bei kiti 
kalbėtojai. Ilgą žodį tarė pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
Linas Kojelis, prez. R. Reagano 
patarėjas Baltuosiuose rūmuo- 

. se. Lietuviškų dainų programą 
atliko sol. Rasa Bobelytė-Brit- 
tain su pianiste Aldona Kepa- 
laite. Baltiečių moterų taryba 
kasmet eilės tvarka keičia savo 
vadoves. Po šio minėjimo pirmi
ninkės pareigas iš lietuvės Al
donos Pintsch perėmė latvė Hel
ga Ozolins.

Venezuela
A. a. Elena lešmantaitė-Dervo- 

jedaitienė mirė š. m. sausio 29 d. 
Velionė, gimusi 1905 m. Daugė- 
laičiuose prie Kybartų, baigė 
Vilkaviškio gimnaziją 1926 m. ir 
dirbo Lietuvos pašto skyriuose. 
Plačiau buvo žinoma kaip Balti
jos žuvėdra, šiuo slapyvardžiu 
rašiusi eilėraščius ir prozos 
kūrinėlius, kurių daugiausia 
paskelbė “Vaidilutė”, “Pašto 
pasaulis”, Klaipėdoje leistas 
“Lietuvos keleivis”. Pokaryje 
gyveno baltiečių stovykloje 
Muehldorfo mieste, leido sien
laikraštį, ruošė vaidinimėlius, 
skaitė paskaitas. 1949 m. su šei
ma išvyko Venezuelon. Ten prie 
Jaritagos miestelio įsigijo ma
žytį ūkį, vertėsi gyvulių ir paukš
čių auginimu. Vyras Vladas Der- 
vojedaitis Jaritagoje buvo ati
daręs foto studiją “Baltica”. Ve
lionė buvo parašiusi dviejų da
lių atsiminimų romaną “Gran
dinės”. Abi Baltijos žuvėdros 
slapyvardžiu pasirašyto romano 
dalis — “Gintaro krantuose” ir 
“Gedimino kalno pavėsyje” išlei
do “Argentinos lietuvių balsas” 
1954 ir 1956 m. Velionies vyras 
Vladas mirė prieš keletą metu. 

dota ir Baltijos žuvėdra. Liko 
dukra Danguolė su šeima.
Australija

XIV-sios Australijos lietuvių 
dienos 1986 m. pabaigoje įvyko 
Sydnėjuje. Nors jų įspūdžiai dar 
nespėjo išblėsti, jau pradedama 
rūpintis XV-siomis Australijos 
lietuvių dienomis, įvyksiančio
mis tik 1988 m. pabaigoje Ade
laidėje. Australijos lietuvių 
spauda paskelbė rengėjų komi
tetą. ALB krašto valdybos sek
retorė A. Baltrukonienė prane
ša, kad į komitetą įeina: pirm. 
Janina Vabolienė, vicepirminin
kas ir narys spaudos reikalams 
Viktoras Baltutis, ižd. ir sekr. 
Leonas Gerulaitis, posėdžių sekr. 
Nata Alvikienė, narys jaunimo 
reikalams Aidas Kubilius, narys 
sporto reikalams Jurgis Jonavi- 
čius - ALFAS valdybos pirmi
ninkas.
Britanija

Savo klubo lietuviškai veik
lai sustiprinti reikia vidurinė
je Anglijoje gyvenantiem lietu
viam. Jau daug kartų buvo kal
bėta ir rašyta, kad geriausia bū
tų įsteigti Nottinghamo lietu
vių klubą, kuris palengvintų 
lietuviškos kilmės jaunimo su
sitelkimą. Čia gimusios, dau
giau išsilavinusios jaunesnės 
kartos atstovai buvo sudarę ne
oficialią grupę klubui pirkti 
ir pradėję pirmuosius pajieš- 
kos žingsnius. Pastatams pa
brangus, vietiniams Notting
hamo lietuviams būtų sunku su
telkti pirkiniui reikiamą sumą.

• Raštu į specialų pasitarimą va
sario 1 d. buvo sutelkti ne tik 
Nottinghame, bet ir apylinkėse 
gyvenantys lietuviai. Susirin
ko apie 70 įviriom kartom pri
klausančių tautiečių. Susirin
kimui vadovavo DBLS Notting
hamo skyriaus vicepirm. P. Anu
žis. Dalyvių eilėse buvo DBLS 
centro valdybos pirm. J. Alkis, 
planuojamo steigti klubo reika
lus praktiškai aptaręs dr, S. 
Kuzminskas. Oficialiai buvo nu
tarta steigti klubą, kuris taps 
Londone esančios Lietuvių na
mų bendrovės dalimi. Išrinkta 
klubo valdyba su pirm. P. Anu- 
žiu. Valdyba jieškos klubui tin
kamo pastato, rinks investaci- 
jas, telks lėšas iš kitų šaltinių.

A. a. Stasys Anužis, gimęs 1917 
m. vasario 14 d. ūkininko šeimo
je prie Papilės, mirė š. m. sausio 
12 d. savo namuose Bradforde 
po ilgos ir sunkios ligos. Velio
nis iš Lietuvos pasitraukė Vokie
tijon 1944 m. vasarą, Britani- 
jon atvyko 1947 m. Pradžioje dir
bo anglies kasyklose Škotijoje, 
o vėliau persikėlė į Bradfordą ir 
pradėjo dirbti siuvykloje. Mat 
dar Lietuvoj buvo įsigijęs siuvė
jo specialybę. Bradforde vedė 
vokiečių kilmės Gerdą Hards, gi
musią ir augusią Tauragėje. 
Gerda Anužienė dalyvavo Brad
forde veikusioje tautinių šokių 
“Atžalyno” grupėje. Tad sūnus 
Romas ir dukra Ingreta užaugo 
lietuviškoje nuotaikoje, išmoko 
lietuvių kalbą. Net ir vaikai
čiai Paulius su Danute dabar 
mokosi kalbėti lietuviškai. Ve
lionis, išėjęs pensijon, vertė
si privčiu siuvėjo amatu, buvo 
veikliu “Vyčio” klubo nariu. 
Laidotuvių apeigas atliko lie
tuvių kapelionas kan. V. Kamai- 
tis. Gausus bičiulių būrelis ve
lionį palydėjo į krematoriumą. 
Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į “Vyčio” klubą arbatėlei.

Vokietija
Abitūros egzaminus šiemet 

laiko penki Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai - Daiva Bart- 
kevičiūtė-Meyer, Joakimas Frė- 
teris, Robertas Funkas, Edita 
Kirkickytė ir Tomas Veršelis. 
Priešvelykines rekolekcijas gim
nazijos moksleiviams kovo 24- 
26 d.d. vedė: katalikai — iš Ro
mos atskridęs kun. Edis Putri
mas, evangelikams — kun. Klum
bys iš Bensheimo. Velykų atos
togas Vasario 16 gimnazija tu
rėjo balandžio 11-26 d.d.

Kaziuko mugę Vasario 16 gim
nazijos valgykloje kovo 14 d. 
surengė “Aušros” tunto skau
tai ir skautės, vadovaujami tun- 
tininkės v.s. Meilės Mickienės. 
Mugė buvo pradėta iškilminga 
sueiga, skautų įžodžiu, pakėli
mu į aukštesnį laipsnį. Šią va
sarą Mickų šeima grįžta į JAV. 
V.s. Meilė Mickienė supažindi
no su busimąja “Aušros” tunto 
tuntininke ps. Jūrate Lemkie- 
ne. Pastaroji padėkojo v.s. M. 
Mickienei už uolų vadovavimą 
tuntui trejus metus. Tuntas da
bar turi 51 narį. Jaunieji skau
tukai suvaidino dainelę apie 
žvirbliuką, choras padainavo 
“Baltos burės plazda”. Progra- 
mon įsijungė būrelis instrumen
talistų. Ant mugės stalo buvo 
sudėti rankdarbiai, tautiniais 
raštais siuvinėti takeliai, ve-
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NE TAS ŽODIS
Nuoširdus ačiū už mano pavar

dės paminėjimą "TŽ” 1987 m. 16 
nr. Tačiau labai nustebau, kai 
paskaičiau, kad jau velionis (tai 
aš) yra parvežtas namo ir yra glo
bojamas iš Lietuvos atvykusos ma
no sesers.

Velionis, pagal “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną”, yra jau 
miręs žmogus. Tačiau aš, dėkui 
Dievui, esu dar gyvas, baigiu vi
sai pasveikti ir jau vėl įsitraukiau 
j savo mėgstamą žurnalistinį ir 
sportinį darbą.

Nenorėdamas, kad mano gausy
bė draugą ir bičiulių Kanadoje 
ir Amerikoje pagalvotų, jog aš 
jau esu Anapilyje, sveikinu visus 
ir laukiu jų pasirodant būsimose 
IlI-se Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, 1988 m. Australijoje.

Antanas Laukaitis,
Australija

Red. pastaba. Per neapsižiūrėji
mą žodis velionis žinutėje iš Aust
ralijos atsirado vietoje žodžio li
gonis ir suklaidino skaitytojus. 
Atsiprašome.

DIEVO BAUSMĖ?
Esu bemokslis, 86 metų amžiaus, 

skaitau "TŽ" nuo 1954 m. su dideliu 
malonumu ir dėmesiu. Noriu pa
reikšti šią mintį. Esu skaitęs ir iš 
mokytų žmonių girdėjęs, kad žydų 
tauta yra Dievo išrinktoji, kuri 
II D. karo metu buvo žiauriai naiki
nama. Galbūt tai buvo paties Die
vo leista bausmė? Kitaip Dievas 
būtų atitolinęs žiauras mintis nuo 
Hitlerio ir žudynės nebūtų įvyku
sios.

P. Ramaitis

SENIAUSI LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODŽIAI

Prof. A. Klimas straipsnyje “Se
niausi lietuvių kalbos žodžiai” 
rašo, kad ranka yra naujas žodis, 
lietuvių sudarytas iš tos pačios 
šaknies kaip rinkti, renka, rinko.

Šiuo atveju, aš manau, kad yra 
kitaip. Ranka yra senas žodis ir

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100: L. Baltrėnas; $75: P. Šer

nas; $50: M V. Kriščiūnai; $25: Ig. 
Budrys; $22: A. Obcarskis; $20: 
A. Liškauskas; $18: P. Dovidai- 
tis; $17: K. Dulevičius; $15: A. Če
pulis; $13: S. Prekeris; $12: G. Vis
kanta, A. Smilgys, E. Kvederienė, 
A. Pilipavičius, P. Viščinis; $10: 
M Šulskis, dr. N. G. Nogės, J. Les- 
čius, B Šerkšnas, P. Kirstukas, 
J Milerienė, V. Daugėlavičius, P. 
Augaitis, H. Bernotas, kun. A. Ba- 
bonas, P. Bružas, V. Civinskas; $7: 
A. Vaitkus. S. Strasevičius, J. Skla- 
daitis, L. Musteikis, K. Majaus
kas, J. Stravinskas, A. Skardžius, 
A. Juodvalkis. A. Kaminskas, kun. 
V. Palubinskas, A. Gailiušis, P. 
Williams, M. Vaškevičienė. A. Bu
lota, L Balaišis; $5: A. Masionis, 
K Šimutis. M. Naujokaitis, P. Ma- 
tiukas, J. Meškys. J. Nikaila, A. S. 
Kenstavičius, E. Eursa, B. Valiu
kėnas. O. Balčiūnienė. V. Barisas, 
J. Baliukas; $3: S. Fredas; $2: E. 
Vaitkūnienė, dr. B. Mikonis, A. 
Mironas. P. Stauskas, M. Kasper.
A. Petrulis, A. Prunskus, D. Au
gaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$29: I. Simonavičius; $27: A. 

Vizgirda, M Urbas. Z. Vainaus
kas. J Lazdauskas. P. Širnonėlis, 
B Laučys, V. V Milukas, J. Miški
nis, D Mackiala, P. Mikšys, V. 
Petrauskas. St. Janušas, S. Ka
činskas. B Jurgutis. E. Olšauskas, 
A Rasčius. V. Geras. J. Krištolai
tis. A. Urbonas. S. Yokubynienė, 
S Bužinskas, A. Burtininkas, P. 
Širnonėlis, V. Biliūnas. P Dunde
nąs; $26: O. Vėlyvienė, V. Vinda- 
šius, B Blekys; $25: K. Tuba, A. 
Vadeika. A. Vaičiūnas, A. Matu
laitis. R. Mitalas. B Norkienė. E. 
Narbutaitė. L. Markelis, P. Mu
rauskas. A Šergalis. A. Sakalas, 
K Stankus. V. Sapkus. J. Šerga
lis. R Saulėnas. J. Marčiukaitic- 
nė. I Mačerinskas, dr. N. G. Nogės, 
S Navickas. P Norušis, G. Mita
las. J. Naruševičius, S. G. Norei
ka. J Nastajus. L. T Lorencas, 
S Markus. Br Liškus. S Mažeika. 
A Morkūnas, J. Popikaitis, S. Lei- 
kus, J. Smaižys, S Bliudnikas. L. 
Artičkonis, V Pelda. E. Spudas, J 
Slivinskas, G. M Šernas. J Skau- 
dys, kun M. Jarašiūnas. A. V. Sta
nevičius, P Serepinas. O. Svarins- 
kienė, J Suslavičius. M Šaraus 
kas, J Skėrys. A Jurėnas. O Ko- 
tovienė. A Kiaupa. D. Juozapavi
čius, 1 Kairienė. A. Ketvirtis. J. 
Kralikauskas. J. Jasinevičius, G. B 
Krukis, J. Karka. J. Janušaitis, P. 
Pišnys, V Pulkauninkas, T Rugys,
B. Pakulis. G. Paukštys, N. P Puš- 
korius. A. Obcarskis. A. Norkevi
čius, dr D. Mažeika. V. Norman
tas, V Juchnevičius. O. Pusdeš- 
rienė. A M. Oils, Br. Dumanski, 
Br. Dundzys. J. Gražys, V. Grabaus
kas. Ig. Genys, V. Galeckas, Al. 
Dūda. Pr. A. Grušas, S. Vyskupai- 
tienė, G. Bučinys. J. Kavaliūnas. J. 
Valaitis. J. Trečiokas. Em. Veime- 
ris, M Volodka. P. Urbutis, E. 
Weir, R. Vaičaitis, J. Citulis, V. 
Andriulionis, A Andriulionis, P. 
Abromaitis, B. Čikotas, K. Černaus- 
kas, A. Albrechtas, K. Bobelis. V. 
Blinstrubas. A. G Kairys, A. Bal

ne vienų lietuvių sudarytas, bet 
indoeuropiečių. Latviškai ranka 
yra tariama ruoka (rašo - roką); 
slavų kalbose - ruka, išskyrus len
kus, kurie taria renka (rašo ręka). 
Latviai mišrųjį dvibalsį an pakei
tė į uo, o slavai į u, išskyrus lenkus. 
Be to, keltiškoje armorikų kalboje 
(Prancūzijos bretonų Bretanijos 
pusiasalyje) brank reiškia ranką. 
Iš ko prancūzai turi la branche, 
o anglai branch - šaka. Valų kal
boje braich - ranka.

Lotynų žodis brachium yra grai
kų kalbos skolinys brachion ir 
reiškė dilbį (rankos dalis nuo rie
šo iki alkūnės) arba ir ranką.

Baltai ir slavai numetė garsą b, 
suprastindami tarimą turbūt dėl 
pailgėjusios linksniavimo galūnės.

Iš to išeitų, kad ranka yra senas 
žodis, kurio pirminė šaknis turė
jo būti brank.

Aukščiau paminėta šaka taip 
pat yra senas žodis. Sanskrite 
šakha reiškia irgi šaka.

Jeknos, latviškai aknas, yra gi
miningos sanskrito jakrt; senovės 
persų, paprastai vad. zendo ar 
avestos kalboje, kuri yra artima 
sanskrito kalbai, jakar; lotynų ie- 
kuri (tarti jekuri); graikų (h)epar. 
Čekų jatra ir serbo-kroatų jetra 
(jeknos) yra kilę iš tos pačios šak
nies - jakr. Galima pastebėti gar
sų k ar r kaitą į t (graikų į p) ar n.

Jeigu žodis kepenys, kaip prof. 
A. Klimas teisingai nurodo, yra ki
lęs iš žodžio kepti, tai jis gali bū
ti sudarytas rytų slavų kalbų įta
koje.

Rusų šnekamoje kalboje papli
tęs pečionki, mažybinis ir daugis
kaitoje, nuo žodžio pečen (jeknos), 
o pečionka (kepinys ar kepsnys) 
nuo žodžio peč (kepti). Taigi pe
čionki yra jeknos (iš tikrųjų jekne- 
lės) ir kepiniai. Lietuviai galėjo 
susidaryti žodį kepenos ar kepe
nys nusižiūrėję į žodį pečionki.

Šiaurės rytų Lietuvoje seniau 
žodžio kepenys žmonės nežinojo.

K. Bulovas

sys, P. Balynas, A. Arlauskas, L. 
Baltrušaitienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$60: Pr. Basys; $50: vysk. P. Balta

kis, OFM; $37: dr. L. Kriaučeliū- 
nas, kun. V. Balčiūnas; $36: M. 
Andriulevičienė: $35: A. Valavi
čius; $32: dr. J. Maiiška. S. Mačiu- 
laitis, Pr. Seibutįs, V. Jokūbai
tis. J. flomikaitis;’ $30: Juoz. Va
liulis, R. Vaišvila. J. Macijaus
kas, kun. Ig. Mikalauskas, OFM, S. 
Majauskas, G. Kudžmienė, D. 
Mogck, A. Bungardienė, A. Šmi
tienė, F. Šutas, E. Sakavičienė, dr. 
R. Saplys, Z. Ščepanavičius, J. Šei- 
dys, A. Mačiulis, V. D. Norvilas. K. 
Manglicas, K. Linkus, V. Lauri
naitis. J. Lesčius, A. Medelis. P. 
Dovidaitis, J. Bagdonas. A. 1. Ber- 
sėnas, R. Strimaitis, A. Simanavi
čius, dr. H. Šolys, dr. G. Skrins- 
kas, G. J. Smolskis, A. S. Kikilas, Ig. 
Kazlauskas, A. Jonikas, V. Jaku- 
baitis, V. Nakrošius. M. Punkris, R. 
Račiūnas, V. Pleskus, K. Dubaus
kas, S. Girčys, O. Urnavičienė. A. 
Čepėnas. O. Čeika, V. Biskys. prel. 
J. Bertašius, G. Balanda, kun. K. 
Balčys, V. Bruzgys, L. Baltrėnas. L. 
Adomavičius, P. Ališauskas, P. Šu
kys, V. Mardosa.

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

Kai nepadorumas...
(Atkelta iš 3-čio psl)

kintų. Tik svarbu, kad ameri
kiečiai kuo smarkiau, kaip tie 
senovės romėnai, savo šalyje 
šauktų savo vadams: “Duokit 
mums kuo daugiau pramogų, 
žaidimų", kad nesusitartų 
kaip tvarkyti ir ginti šalį.

Mes, gyvenantieji Amerikoje 
išeiviai (čia ne tas žodis — 
mes tikri pabėgėliai nuo ver
govės ir pražūties) iš Vidurio 
Europos, Baltijos valstybių ir 
kitur, pažinę Maskvos politi
kos klastą ir karinį agresyvu
mą, turime būti pozityviais 
JAV patarėjais, parengti pla
tesnio masto ir brandesnius 
operatyvinės politikos darbus 
negu rengėme iki šiol.

Tie, kurie pažinome gyveni
mą tiesioginės sovietų ekspan
sijos erdvėje, turime didelę 
atsakomybę kalbėti ir raštuose 
sakyti amerikiečiams ir kana
diečiams apie sovietų politi
kos nepadorumą ir nešvaru
mą. pateikiamą pasauliui kaip 
aukštos moralės atvejį. Mums 
neužtenka didžiuotis, kad lie
tuviai Amerikai davė tik vie
ną gangsterį. Turime būti nuo
sekliai akylus, kad Maskva, 
stumianti mūsų tautą pražū- 
tin, mūsų gretose niekados 
nerastų jokios atramos griauti 
Amerikai, kurios laisvės idea
lais ir mums dera didžuotis 
paneigiant vergovę.

Prie Velykų stalo Toronto Lietuvių namuose. Iš kairės: L. SKRIPKUTĖ, svečiai iš Floridos-A. PILYPĄVIČIUS, 
L. STATULEVIČIENĖ-TREČIOKIENĖ. Visi jie yra “Tėviškės žiburių” skaitytojai bei dosnūs rėmėjai

Trijų jaunų vyrų trijulės koncertas Klivlande

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS, b.sc., ll.b.

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Dažnai galvodami apie savo 
tolimą tėvynę, drauge su poetu 
Brazdžioniu klausiame: “Ar ji 
gyva?” Bet Klivlande, vieną 
vakarą išgirdę tris Toronte 
gyvenančius dainininkus, bu
vome įtikinti, kad ji iš tikro 
gyva, nors jos balso negirdi
me, tik tą vakarą pajutome jos 
širdies plakimą. Vaclovas Po
vilonis, Valdas Samulevičius 
ir Vytautas Spudulis su akor
deono, gitaros ir fortepiono 
palyda, be pigaus sentimento 
ar dirbtinio patoso, palietė 
klausytojų ausis ir širdis Lie
tuvos laukais pakvipusiu vėje
lio dvelkimu, dainoje jos gyvy
bės pulsu nešini.

Kanados ir JAV lietuviams 
yra puikiai pažįstama Miči
gano valstijoje esanti Daina
vos stovyklavietė su jos "bal
taisiais rūmais”, erdviomis 
pamaldų, posėdžių ir pasi
linksminimų patalpomis bei 
pagarsėjusiu Spyglio ežeru. 
Joje vasaros, o kartais net 
ir žiemos metu, renkasi lietu
viškas jaunimas, mokytojai ir 
moksleiviai, organizacijos 
ir jų vadovybės. Įvertindamas 
Dainavos reikšmę, Klivlande 
jau daugelį metų veikia Daina
vai globoti komitetas, kuriam 
šiuo metu vadovauja energin
gas ir darbštus dr. Marius 
Laniauskas. Norėdamas pa
remti Dainavą, komitetas nu
tarė pasikviesti neseniai To
ronte įsisteigusią dainos tri
julę.

Š. m. balandžio 25 d. vakare 
Dievo Motinos parapijos salė
je susirinko gausus klivlan- 
diečių būrys, ne tiek nežino
mų dainininkų patrauktas, 
kiek norėdamas savo buvimu 
paremti kilnų reikalą. Tačiau 
vos pasigirdus pirmiems jau
nų vyrų dainos taktams, jų bal
sams susiliejus su gitara į idi
lišką, lietuvišką visumą, kaip 
elektros srovė, atsiradęs kon
taktas suliejo sceną su audito
rija. Naujos, negirdėtos dai
nos, lietuviškos ne vien savo 
žodžiais, bet ir nuotaika, nau
jai atkūrė tolimos Lietuvos 
vaizdus ir klausytojų Širdyse 
nuaidėjo jausmais, kurie jun
gia savo gimtojo krašto nete
kusius .. . “Kad tas dulkėtas

Naujame bute
— Šiame bute yra didelės 

spintos sienoje. Tai man pa
tinka.

— Atsiprašau, jūs apsirinka
te, — pastebėjo savininkas. — 
tai ne spintos, o atskiri kamba
riai! 

;9e% EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16

Grupes: gegužės 13. birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

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 “BetterBusiness"biuro

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

traukinys sustotų lietuviškoj 
žemelėj” ... “Tu be manęs, 
šalie, gali gyventi. Aš be tavęs 
pasauly kaip šešėlis” . . .

Jaunieji dainininkai nesi
stengė savo klausytojus sąmo
ningai graudinti, “Žvejo daine
lėje” apdainuodami Spyglio- 
ežerą, kuriame “žvejas mela
gis” sugavęs milžinišką lydį. 
Jaunystės romantika nuskam
bėjo “baltų ramunių žieduos 
mes bursime laimę kartu”, kei
čiant dainų ritmą į gyvą, šo
kiui kviečiantį tritaktį. Vac
lovo Povilonio ispanų kalba 
sudainuotos dvi ispaniškos 
darnos, jam pačiam pritariant 
gitara tipiškame Pietų Ameri
kos muzikos stiliuje, anglų 
kalba atlikta kaubojiška Ame
rikos baladė, įvairino koncer
tą, kuriame beveik kiekviena 
daina buvo maloni staigmena. 
Jei esame pratę mūsų koncer
tuose girdėti geriau ar pras
čiau atliekamus pasaulinių 
kompozitorių kūrinius ir vi
siems jau seniai girdėtas, dau
gelį kartų perharmonizuotas 
mūsų liaudies ir senas mūsų 
kompozitorių dainas, tai to 
vakaro repertuaras buvo pas 
mus retai užtindama naujovė. 
Protarpiais Valdas Samulevi
čius sąmojingais monologais 
klausytojus paruošdavo besi
keičiančiai nuotaikai, o pa
ties solisto komentarai ir 
instrumentų kaitaliojimas 
vertė su dideliu dėmesiu ati
džiai sekti scenoje vykstan
čius pasikeitimus.

Koncertui artėjant prie ga
lo, V. Povilonis paprašė sa
lėje uždegti šviesas, “kad bū
tų artimesnis kontaktas ir kad 
4tš jus visus galėčiau geriau 
matyti”... Jo vadovaujama 
publika kartu su juo dainavo 
ne vien jau pažįstamas, bet 
čia pat vietoje išmokytas dai
nas, vykusiai supažindinant 
su nekomplikuotu refrenu . . .

Po koncerto parapijos kavi
nėje buvo paruoštos puikios 
vaišės, bet jų metu nebuvo 
jokių padėkų ar prakalbų, o 
Vaclovas, truputį užkandęs, 
"apsiginklavęs" akordeonu.

i Deveniu kultūros fondo leidiniai MASKELL INSURANCE world-IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
n

i

n

su savo kolegomis įsimaišė 
į svečių tarpą ir taip kon
certas buvo tęsiamas toliau .. .

Sakoma, kad tautos gyvybė
pasireiškia jos kūryboje. Kon
certo programoje daugelis 
dainų buvo pažymėtos kaip 
“liaudies dainos”. Jose aiškiai 
skambėjo dvidešimtojo šimt
mečio lietuvio dvasia, turtin
ga, kovojanti ir kūrybinga, 
atitrūkusi nuo senoviškų to
nacijų, bet originaliai lietu
viška. Jos negali atkurti Lie
tuvoje daugelį dešimtmečių 
negyvenę.

Tokiu repertuaro pasirin
kimu netenka stebėtis, nes 
visi trys jauni dainininkai 
yra jau “trečios" pabėgėlių 
bangos atstovai, kurių širdyse 
yra dar labai gyva tikroji Lie
tuva, ne iš tolo mylima, o iš 
arti jaučiama.

V. Povilonis, prieš kurį lai
ką pasitraukęs iš Kuboje gast
roliavusio Lietuvos ansamb
lio, politinio pabėgėlio teisė
mis prieš dešimtį mėnesių ap
sigyveno Toronte, kuriame 
planuoja “pelningą ir praktiš
ką” profesiją, mokosi anglų 
kalbos ir jieško galimybių sa
vo įgimtam muzikos talentui 
klestėti toliau ir juo džiuginti 
savo tautiečius. Vytautas Spu
dulis, prieš penkiolika metų 
su savo motina legaliai imi
gravęs į Kanadą iš Šiaulių. 
Valdas Samulevičius — iš Su
valkų trikampio. Jie natūra
liai susibūrė į Vaclovo vado
vaujamą trijulę. Vadovas Vac
lovas Povilonis puikiai valdo 
tris muzikos instrumentus: 
fortepioną, akordeoną ir gi
tarą, juos panaudodamas re
pertuaro dainų nuotaikoms 
įvairinti ir derindamas prie 
skirtingo dainų stiliaus.

Reikia tikėtis, kad šis nau
jas, talentingas ir įdomus 
muzikinis vienetas turės pro
gą aplankyti visas lietuvių 
nausėdijas laisvajame pasau
lyje. Svarbu jį išnaudoti 
kaip galima pilniau, kol jų 
balsuose ir širdyse tebegy
vena gimtojo krašto dvasia, 
dar nepaliesta svetimos ap
linkos įtakų, nors visi trys 
jau yra įsilieję į savo naujai 
pasirinktos šalies gyvenimą, 
kad būtų naudingi ir jai. ir sau.

Jūratė Statkutė de Rosales. BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASALYJE. S15.00. JAV
Motiejus Karaša. GYVENIMO SŪKURIUOSE. S15 00 JAV 
Jokūbas Dagys. SCULPTURES (meno albumas) S35 00 JAV 
J. Andrius. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. S6 65. JAV

2
3 
4
Užsakymus siųsti: Devemų kultūrinis fondas.-P O. Box 10782.

St. Petersburg. FL 33733. USA

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

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) Artičkonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(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.

Tel. 535-2331 
arba 537-2869KINGSWAY NATIONAL

SIGN( DIS1INC 1ION

west really Inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

i ■ u- ■namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

CHOICE

769-1616

“Ali THE

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

TA T) T? Q TT T? O insurance &U Jl\ JŲ O JT JLj lt REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
v7~ Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652 

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

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

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

— Pakrikštytas Christopherio 
ir Anitos (Klibingaitytės) Waso- 
wicz sūnus Steponas-Kristupas.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai Anapilyje 
telkiamos lėšos. Aukojusieji 
$1000 ar daugiau bus įrašomi 
garbės lentoje. Galutinai pa
ruošti planai jau įteikti statybos 
rangovams. Už poros savaičių 
paaiškės rangovų kainos. Pagal 
jas bus pasirinktas rangovas.

— Maldos diena už persekioja
mus tikinčiuosius anapus gele
žinės uždangos bus birželio 14 d. 
įvairių tikybų šventovėse visoje 
Kanadoje. Organizuoja Keston 
Canada — kun. M. Bourdeaux įstai
gos padalinys. Iki šiol gautas 
6000 šventovių sutikimas daly
vauti minėtoje Maldos dienoje. 
Paremti šiai iniciatyvai parda
vinėjami specialūs ženkleliai, 
vaizduojantys nelaisvę — spyg
liuotas vielas. Kaina — $2.

— KL kultūros muziejui papil
domai aukojo: $150 — S. A. Sakai; 
$100 — St. H. Gailevičiai, A. Ape- 
ravičienė; Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $50 — G. Dobbs; $20 — K. 
Daunys.

— Pamaldos Wasagoje bus gegu
žės 24, sekmadienį, 11 v.r.

— Toronte š. m. gegužės 16 d. 
mirė a.a. Vaclovas Paliūnas, 66 
metų amžiaus. Bus pašarvotas 
Turnerio-Porterio laidotuvių 
namuose Mississaugoje (Queens
way W. — Hwy. 10). Maldos prie 
karsto — gegužės 21 ir 22 d., 8 v.v. 
Laidotuvės — gegužės 23, šešta
dienį, 11 v.r., iš Lietuvos kan
kinių šventovės. Dalyvaus velio- 
nies dukra, atvykstanti iš Lietuvos.

— Mišios gegužės 24, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Eleną Vasi
liauskienę, 11 v.r. — už a.a. Kos
tų Kalendrų ir Petrų Traškevičių; 
Wasagoje — 11 v.r. už a.a. Adelę 
ir Petrų Kemėžas.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos su šv. Vakariene 

bus gegužės 24 d., 9.45 v.r.
— Šiemetinė parapijos iškyla 

į gamtą įvyks birželio 14 d. Hu
ron parke, Mississauga, Ont. 
Moterų draugija prašo aukoti 
laimikius parapijos iškylos lo
terijai iki birželio 7 d. Prie bir
želio mėn. žiniaraščio bus pri
dėtas planas, kaip nuvykti iškylon.

— Kun. P. Dilys vyks gegužės 
25 d. į Čikagą, kur bus tęsiami jo 
sveikatos tyrimai.

Lietuvių namų žinios
— "An evening with Yuri Shym- 

ko MPP” susilaukė daugiau kaip 
500 dalyvių. Po vakarienės buvo 
daug kalbėtojų. Pagrindinis kal
bėtojas buvo Ray Hnatyshyn, MP, 
teisingumo ministeris. Padėkos 
žodį tarė Yuri Shymko. Dalyvių 
tarpe buvo ir nemažai lietuvių, 
kurie atstovavo KLB krašto ir apy
linkių valdyboms, pensininkų na
mams, baltiečiams ir Lietuvių 
namams.

— LN reikia baro tarnautojų. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis 
į LN raštinę arba skambinti tel. 
532-3311 darbo metu.

A. a. Jurgiui Dauginiui iške
liavus amžinybėn, giminės, drau
gai ir pažįstami aukojo Kanados 
lietuvių fondui: (JAV) $100 — A. 
Paulikas; $60 — A. I. Augustina- 
vičiai; $50 — Alg. Pacevičius, H. 
Lapas; $40 — V. Stanaitis; $35 — V. 
Bireta; $30 — Aldona Jankaitienė, 
B. V. Saulėnai; $25 — H. Stepaitis,
L. V. Adomavičiai; $20 — V. Bačė- 
nas, L. L. Balsiai, V. Butkys, A. A. 
Juciai, V. Kulnys, A. Kupitis, V. 
B. Petraičiai, V. Skrebutėnas, J. 
Slivinskas, J. Stravinskas, J. B. 
Žekai; $10 — L. Einikis, W. Jan
kaitis, O. Yurka, A. Lukošienė,
M. Račys, L. B. Romeikos, A. Su- 
kauskas, G. Tarvydienė, S. Unde- 
rytė, I. Vadauskas; $5 — J. P. Iva
nauskai, G. Pamataitis. Iš viso 
suaukota $805.81. K.L.F.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms už taip gražiai 
surengtų mergvakarį. Visuomet 
prisiminsiu Jūsų parodytą nuo
širdumų, o gražios Jūsų dovanos 
puoš Eugenijaus ir mano namus.

Diane Rosenthal

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už labai gra

žų ir įspūdingų mergvakarį, ku
ris buvo surengtas kovo 29 dienų 
Toronto Lietuvių namų salėje.

Dėkoju p. P. Saplienei, kuri taip 
sklandžiai ir maloniai vadovavo 
pogramai.

Taip pat dėkoju visoms rengė
joms, kurios įdėjo tiek daug dar
bo, už suneštus skanumynus ir 
dovanų.

Nuoširdus ačiū viešnioms už 
atsilankymą ir dovanas.

Dėkoju p. A. Totoraitienei už 
gėles, kurios puošė stalus ir teikė 
malonią nuotaiką.

Ačiū tetoms, dėdienėms, gimi
nėms iš Čikagos, ponioms ir Ed
vardo giminėms už gražias dova
nas.

Kartu su Edvardu nuolat prisi
minsime šią gražią mergvakario 
popietę, ir jūsų visų nuoširdumą.

Audra Varankaltė

Prisikėlimo parapijos žinios
— “Kretingos” jaunimo stovyk

lų suvažiavimas, į kurį kviečiami 
visi buvę stovyklautojai, tėvai ir 
svečiai, įvyks gegužės 24 d. para
pijos patalpose. Apie dalyvavi
mą pranešti L. Kuliavienei tel. 
766-2996 arba R. Jaglowitz tel. 
622-9919.

— Jaunų šeimų susirinkimas - 
birželio 7, sekmadienį, Muzikos 
studijoje po 10.15 v.r. Mišių. Pa
dėka praėjusių metų valdybai, 
kuriai vadovavo Nijolė Simona- 
vičienė. Sekančiais metais pir
mininkaus Gabija Petrauskienė.

— Gegužės 4 d. palaidotas a.a. Jo
nas Žaldokas, 70 m. amžiaus.

— Ruošiasi tuoktis: Raymond 
Koost su Catherine Gordon.

— Susituokė: Danutė Čepaitė su 
Arūnu Pabedinsku.

— Metinė ateitininkų šventė — 
birželio 7 d. Visų kuopų nariai or
ganizuotai dalyvauja 10.15 v.r. Mi
šiose.

— Sibirinių trėmimų minėjimas, 
kurį rengia KLB Toronto apylin
kės valdyba, įvyks birželio 14 d. 
Prisikėlimo salėje. Programoje
— kun. K. Pugevičius ir meninė 
programa. Sibirinių trėmimų mi
nėjimas, organizuojamas baltie- 
čių, įvyks birželio 13 d., 7.30 v.v., 
St. Paul’s šventovėje (Bloor & Jar
vis).

— Parapijai aukojo: $200 - Č. B. 
Joniai; $150 - Sutvirtinimo sakra
mento vaikų tėvų komitetas; $100
- dr. R. A. Karkos, A. Masiulis, S. 
Rukša, S. Ūkelienė; $50-J. N. Šim- 
kai, A. Stulgienė; stovyklavietės 
statybai: $200 - dr. J. M. Uleckai; 
vargonų vajui: $200-A. R. Simana
vičiai, $100-K. Juknevičienė; Lie
tuvos krikščionybės sukakties mi
nėjimo vajui: $300 - dr. J. ir dr. M. 
Uleckai; $100-J.M.P.; “Share Life”: 
$100-J. O. Gustainiai, D. Simana
vičiūtė; $50 - V. P. Melnikai, K. A. 
Paulioniai, P. Skrupskas; novenai: 
$100 - J. Lapp, $60 - M. Trečiokas; 
$50 - J. A. Baronaičiai, M. P. Juo
zaičiai, M. Jurėnienė, J. Kisūnas, 
J. B. Danaičiai, S. Barčaitis, P. M. 
Barbatavičiai, J. L. Roskoss, M. 
Trečiokas, M. E. Zabulioniai.

— Mišios gegužės 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Teodorų Dar- 
guvienę, 9.20 v.r. - už a.a. Leoną 
Dromantą, 10.15 v.r. - už Mišių no
venai pavestas motinas, Šiškų šei
mos mirusius, 11.30 v.r. — už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, 7 v.v. - 
už Petrauskų šeimos mirusius.

Danutės-Loretos Čepaitės 
ir Arūno-Antano Pabedinsko 
sutuoktuvės įvyko gegužės 
16 d. Prisikėlimo šventovėje. 
Apeigas atliko klebonas kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, prel.
J. Tadarauskas ir kun. E. Jur
gutis, OFM. Jaunavedžius, 
įžengiančius šventovėn, pasi
tiko kanklių muzika. Jauno
sios draugė latvaitė apeigų 
metu pagiedojo solo porą gies
mių.

Vestuvinis pokylis įvyko di
džiojoje Prisikėlimo salėje, 
dalyvaujant apie 300 tautie
čių. Dalyvių tarpe matėsi jau
nojo tėvai ir kiti giminės iš 
Čikagos — K. Pabedinskas, J. 
Pabedinskas su žmona, J. Ka
počius iš Bostono ir kt. Poky
lis prasidėjo pagal lietuviš
kus papročius — jaunavedžių 
sutikimu, vestuvinio stalo iš
pirkimu. Po šaunių vaišių jau
navedžius sveikino: Pabedins
kų giminės vardu vyriausias 
amžiumi visuomenės veikėjas
K. Pabedinskas (perskaitė ir 
telegramas iš Britanijos), jau
nosios giminių vardu - V. Jasi- 
nevičienė, draugių —Leta Vai- 
tonytė ir Aldona Sendžikaitė. 
Progai pritaikytą žodį — turi
ningą ir pilną humoro pasakė 
jaunosios tėvas dr. S. Čepas, 
buvęs KLB pirmininkas, Prisi
kėlimo bankelio ir KLB kultū
ros draugijos “Žiburiai” pir
mininkas, išreikšdamas padė
ką visiems vestuvių dalyviams 
ir linkėdamas laimingo gyveni
mo jaunavedžiams. Jaunasis 
taip pat tarė padėkos žodį. 
Pranešėjų pareigas atliko Z. 
Prakapaitė ir dr. A. Žlioba iš 
Čikagos. Tai buvo grynai lietu
viškos vestuvės, kuriose anglų 
k. nereikėjo D.

Ontario pilietiškumo ir 
kultūros ministerija sudaro 
sąrašą asmenų, sėkmingai pa
sireiškusių savo bendruome
nės veikloje, profesijoje, 
versle ir norinčių dirbti vie
šoje tarnyboje. Tokius asme
nis prašoma siūlyti: Advisory 
Council on Multiculturalism 
and Citizenship, 2nd Floor, 
10 St. Mary St., Toronto, Ont. 
M7A 2R9. Siūlyme reikia nuro
dyti asmens vardą, pavardę, 
adresą, telefono nr., gimimo 
datą ir t.t., dabartinę darbo
vietę, darbdavį, patirtį, kuriai 
bendruomenei priklauso, išei
tą mokslą, kokiu talentu pasi
žymi.

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME UŽBAIGIMO
AKTE ir VAKARIENĖJE, 
kuri įvyks š.m. gegužės 29, penktadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

MAIRONIO MOKYKLA

1987 metų gegužės 30-31 d.d
ANAPILIO PARODŲ SALEJE
ATIDARYMAS: gegužės 30, šeštadienį,

5 vai. po pietų. Dail. J. Bakis 
LANKYMAS SEKMADIENĮ- nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p.
Parodą suorganizavo kun. A. Kezio “Galerija

Parodą globoja Anapilio moterų būrelis
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Pavasarinio kapinių lanky
mo diena — gegužės 31, sekma
dienį. Mišios lietuvių kapinėse 
— 3 v.p.p., po to — naujų pa
minklų šventinimas. Tą dieną 
Anapilio salėje bus: galima 
pietauti jr vakarieniauti' Mais
tu rūpinsis KLK moterų dr-jos 
Anapilio skyrius. Plataus mas
to parodą gegužės 30-31 d.d. 
rengia Anapilio moterų būre
lis. Joje kun. A. Kezio, SJ, bus 
išstatyti 29 lietuvių dailinin
kų kūriniai.

Atvyksta į Torontą VI Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos komiteto Australijoje 
informacijos vedėja Aldona 
Butkutė birželio 3-5 d.d. Ta 
proga šaukiamas viešas infor
macinis susirinkimas Prisikė
limo parapijos posėdžių kam
baryje birželio 3, trečiadienį, 
7.30 v.v. Visi kongreso atsto
vai bei vykstantys į Australi
ją kongreso metu kviečiami da
lyvauti, išgirsti paskutiniąsias 
žinias apie Australiją, jauni
mo kongresą ir keliones.

Jaunimo kongreso ruošos 
komitetas Kanadoje

Kanados parlamento žmo
gaus teisių komitetas aplan
kys keletą miestų vakaruose 
ir rytuose, rinkdamas medžia
gą apie žmogaus teisių pažei
dimus anapus geležinės už
dangos. Š. m. gegužės 25-27 d.d. 
apklausa bus Vankuveryje, 
Edmontone ir Winnipege; bir
želio 9 ir 10 d.d. — Halifakse, 
birželio 3 ir 4 d.d. — Otavoje, 
kur bus priimami Ontario ir 
Kvebeko pareiškimai. Komite
tas kviečia pavienius asme
nis bei organizacijas pateikti 
atitinkamą medžiagą. Ją siųsti 
šiuo adresu: Mr. Nino Travel- 
la, The Clerk of the Standing 
Committee on Human Rights, 
House of Commons, Ottawa, 
Ont. KIA 0A6. Tel. (613) 992- 
3150. Iš ligšiolinių pareiški
mų, įteiktų minėtam komite
tui, matyti, kad lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenės yra 
užsiregistravusios pateikti 
turimai medžiagai Otavoje. Iš 
užsiregistravusių sąrašo ma
tyti, kad jame figūruoja dau
giausia įvairių tautybių orga
nizacijos.

Toronto dalis The City of 
North York pastatydino rūmus 
centrinei bibliotekai, turin
čiai 250,000 knygų. Jos atida
rymas — š. m. birželio 4-6 d.d. 
Birželio 6-ji skirta daugia- 
kultūrei publikai. Biblioteko
je yra knygų šiomis kalbomis: 
kroatų, olandų, suomių, pran
cūzų, vokiečių, hindi, latvių, 
lenkų, rusų, serbų, ukrainie
čių ir vietnamiečių. Kaiku- 
riuose bibliotekos skyriuose 
yra mažas kiekis knygų šiomis 
kalbomis: kiniečių, vengrų, 
italų, punjabi, ispanų. Lietu
vių kalba neminima.

A. a. Onos Zaleskienės atmi
nimui, užjausdama Zigmą ir 
Tusę Zaleskius, Monika Povi- 
laitienė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Kanadoje 
yra suplanavęs centrines 
iškilmes Toronte š. m. lapkri
čio 14 ir 15 d.d. Šio komiteto 
posėdyje, kuriam pirmininka
vo Vyt. Bireta, gegužės 14 d. 
Anapilyje padarė pranešimus 
paskirų sričių vadovai. Dr. J. 
Sungaila, kuriam teko pareiga 
rūpintis menine iškilmių da
limi, pranešė, kad kun. B. Mar- 
kaičio ir poeto B. Brazdžionio 
sukurta oratorįja “Baptizo 
vos” pradėta ruošti. Sudary
tas jungtinis choras iš Prisikė
limo, “Aro”, Lietuvos kanki
nių parapijos choristų, Londo
no “Pašvaistės*' ir Hamiltono 
chorų. Tikimasi, kad prisidės 
dar neįsijungę vienetai. To
rontiškių repeticijos vyksta 
pirmadieniais Prisikėlimo pa
talpose. Oratorija bus atlikta 
š. m. lapkričio 14, šeštadienį, 
Ryersono teatro salėje su so
listais ir orkestru.

Iškilmių programoje numa
tytos eitynės iš Toronto rotu
šės aikštės į Šv. Mykolo kated
rą, kur lapkričio 15, sekmadie
nį, 2 v.p.p., įvyks iškilmingos 
pamaldos. Eitynių komisijos 
pirmininkė yra dr. O. Gustai
nienė, pamaldų komisijos — 
kun. J. Staškus. Pageidauta, 
kad ypač eitynėse dalyvautų 
daug jaunimo.

Kun. P. Dilys, paskaitų ko
misijos pirmininkas, pranešė, 
kad surengtos keturios paskai
tos apie Lietuvos krikščiony
bę gerai pavyko — buvo gau
siai lankomos ir gautų aukų 
beveik užteko išlaidoms pa
dengti. Nutarta minėtas pa
skaitas išleisti atskira knyga.

Komiteto ižd. V. Taseckas 
kalbėjo apie lėšas, kurių dau
giausia reikės oratorijai. Jų 
telkimas jau pradėtas. Prisi
kėlimo bankelis paskyrė $2000, 
Kanados lietuvių fondas — 
$5000. Laukiama aukų ir iš ki
tų institucijų bei paskirų as
menų. Aukoję didesnes sumas 
gaus kvitus nurašymui nuo mo
kesčių.

Iškilmių programoje numa
tyta ir paroda, atvaizduojanti 
Lietuvos gyvenimą po krikšto. 
Parodos komisijos pirm. K. 
Manglicas negalėjo posėdyje 
dalyvauti, tad ir nesužinota 
nieko tikslesnio apie jos ren
gimą.

Buvo svarstytas ir užbaigia
mojo pokylio — vakarienės 
klausimas. Nusistatyta rengti 
tiktai vakarienę Prisikėlimo 
salėje lapkričio 14, šeštadie
nį, po oratorijos. Vakarienė
je dalyvauti bus kviečiami visi 
oratorijos choristai, solistai 
su savo antrosiomis pusėmis, 
rėmėjai, mecenatai ir vakarie
nės bilietus įsigiję tautiečiai.

Kadangi suplanuotos iškil
mės yra Kanadoje centrinės, 
laukiama gausaus tautiečių 
dalyvavimo oratorijoje, eity
nėse (organizacijos su vėlia
vomis) ir pamaldose. Lietuvių 
išėjimas į viešumą turi būti 
gausus ir įspūdingas. Inf.

Bilietai gaunami 
mokykloje arba 
pas B. Batraks 
tel. 271-1640.
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A. a. prof. Antanas Ramūnas- 
Paplauskas yra miręs prieš 13 
metų Otavoje, palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Anapi
lyje. Pagerbdama mirusį savo 
vyrą, žmona dr. Marija Ramo
nienė paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $50. Velionis buvo 
ne tik “TŽ” skaitytojas, bet 
ir nuolatinis bendradarbis.

Prof. R. Vaštokas, dėstantis 
antropologiją Trento universi
tete, parašė laišką “The Globe 
a. Mail” dienraščiui, kurį šis 
išspausdino 1987. V. 13. Tame 
laiške profesorius pasisako 
prieš JAV nutarimą neįsileisti 
Austrijos prezidento K. Wald- 
heimo kaip asmens. Tai esąs 
“raganų medžioklės” mentali
teto reiškinys. Dabar medžio
jami naciai, o praeityje JAV- 
bių priešai buvo raudonieji 
teroristai, “juodieji papistai”, 
orientalai, žydai ir italai. 
1919 m. esą buvo ištremti Sov. 
Sąjungon anarchistai Emma 
Goldman ir Alexander Berk
man drauge su 200 kitų “išda- 

. vikų”. Toks JAV elgesys esąs 
\nenuoseklus, nes netremia Iz

raelio atstovo generolo Amoso 
Yarono, pasižymėjusio aplai
dumu palestiniečių žudyme 
Sabros ir Šatilos stovyklose. 
Kanados min. pirmininko B. 
Mulronio sekimą JAV politika 
profesorius vadina papūgišku 
ir primena, kad Otavoje gyve
na žudynėmis pasižymėjęs Šri 
Lanka atstovas brig, genero
las Tissa Weeratunga.

“Gintaro” ansamblis (47 as
menys) gegužės 16 d. koncerta
vo JAV Hartforde, kur buvo su
rengtos Lietuvos krikščiony
bės sukakties iškilmės. Kon
certe dalyvavo 600 žiūrovų, ku
rie ir šokėjus ir sol. Rimą Pau- 
lionį labai šiltai sutiko. Gegu
žės 17 d. įvyko iškilmingos pa
maldos, kuriose gintariečiai 
negalėjo dalyvauti, nes auto
busu turėjo grįžti į Torontą. 
Visi renginiai buvo suorgani
zuoti labai gerose salėse ir 
buvo baigti iškilmingu poky
liu.

Toronto Maironio mokykla 
ir Aukštesnieji lituanisti
niai kursai išleisdino 1986- 
1987 m. metraštį albuminio for
mato, turintį 130 psl. Metraš
tyje gausiomis nuotraukomis 
atvaizduotas abiejų mokyklų 
gyvenimas. Yra nemažai moki
nių rašinių, skirtų Lietuvos 
krikščionybės sukakčiai. Met
raštį redagavo G. Paulionie- 
nė, R. Jonaitienė, spausdino 
Danaitis Associates Ine.

Dr. K. Ėringis, prieš keletą 
metų pasitraukęs iš okupuo
tos Lietuvos ir apsigyvenęs 
Čikagoje, lankėsi “TŽ” redak
cijoje. Atvyko Kanadon aplan
kyti savo bičiulių ir skaityti 
paskaitos Delhi, Ont., lietu
viams. Dr. K. Ėringis plačiai 
bendradarbiauja išeivijos lie
tuvių spaudoje, seka išeivijos 
ir okupuotos Lietuvos gyveni
mą.

Sol. Gina Čapkauskienė gegužės 
3 d. dainavo Joliette, Que., mieste. 
Koncertas buvo rengtas buv. mi- 
nisteriui Roch Lasalle pagerbti. 
Ateinančiuose federaciniuose rin
kimuose jis ketina dalyvauti kaip 
nepriklausomas kandidatas. Ge
gužės 10 d. sol. G. Čapkauskienė 
giedojo italą Notre Dame de la 
Consolata šventovėje, kur buvo 
teikiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Po šią iškilmių pokylyje ji 
atliko koncertinę programos dalį.

Motinos dienos proga gegužės
9 d. Botanikos sode buvo didelės 
iškilmės, kurias rengė parlamento 
narys konservatorius Eduard Des- 
rosier. Dalį programos atliko sol. 
Gina Čapkauskienė. Dalyvavo ir 
keliolika etninių grupių. Lietu
viams gražiai atstovavo Otavos 
“Ramunėlės”, vadovaujamos Rū
tos Kličienės. Jos turėjo daug dai
nuoti, kad užimtų praeinančius 
žiūrovus. Čia atsilankęs federa
cinės valdžios darbo ir imigraci
jos ministeris Benoit Bouchard 
buvo sužavėtas programa ir pasi
žadėjo ateinančiais metais daly
vauti baltiečių vakare Otavoje.

Pirmąją Komuniją priėmė sese
lės Margaritos Bareikaitės pa
ruošti trys vaikučiai: Andrew 
Ramsey, Morgan Moore ir Timo
thy Doyle. Iškilmės įvyko gegu
žės 10 d. per 11 v. pamaldas.

Motinos dienos minėjimas ir 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas įvyko gegužės
10 d. AV parapijos salėje. Minė
jimui sklandžiai vadovavo Rita 
Jaugelytė. Susikaupimo minute

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

ITA MONTREALIO LIETUVIŲ
LI I KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. .... 81/4% Taupymo-special............ .... 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... ....  7’/2% Taupymo-kasdienines .... .... 41/2%
180 d.-364 d. ... ....7 % Einamos sąsk.................... .... 4'/2%
120 d. - 179 d. ... .... 6’/2% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/4%
30d. - 119d..........  61/4% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 91/z%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

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

A. a. Antano Gurgždžio atmi
nimui, užjausdami velionies 
žmoną, dukras su šeimomis 
bei kitus artimuosius, J. K. 
Dervaičiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerė dr. Lily Munro 
praneša, kad jos ministerija 
organizuoja daugiakultūrišku- 
mo politikos peržiūrą. Yra nu
matyti vieši susirinkimai viso
je eilėje vietovių, kur bus kvie
čiama visuomenė pareikšti sa
vo nuomonę daugiakultūriš- 
kumo klausimu. Surinkus duo
menis, reikės juos studijuoti 
ir paruošti pakeitimą įstaty
mo “Ontario Heritage Act”. 
Ministerė savo rašte spaudai 
pareiškė: “Paveldo apsauga 
yra esminis dalykas kiekvie
nos visuomenės gerovei. Paži
nimas savos praeities teikia 
pastovumo jausmą dabartyje 
ir orientacijos jausmą atei
čiai”. Toronte suinteresuotos 
visuomenės susirinkimas š. m. 
gegužės 20, trečiadienį, 7 v.v. 
— 10 v.v., Harbourfront, 235 
Queen’s Quay West (Brigan
tine Room).

DAŽAU NAMUS iš lauko ir vidaus. 
Taisau stogus, statau naujas ve
randas ir tveriu modernias tvoras. 
Taip pat jūsų garaže galiu padėti 
jums pataisyti automobilius ir už
taisyti surūdijusias vietas. Par
duodu 14 karatų vyrišką auksinį 
laikrodį, trijų dimensijų foto apa
ratą, rašomąją mašinėlę ir “ste
reo" rekorderį, FM/AM “Panasonic” 
“stereo” patefoną su radiju, spal
votą “Zenith" 26” televizijos pri
imtuvą ir automobilių radijo tele
foną. Skambinti tel. 767-6354 To
ronte. 

buvo prisimintos mirusios moti
nos. Seselė Margarita Bareikai
tė penkiolikos minučių paskai
toje išryškino motinos vaidmenį 
istorijos slinktyje ir šeimoje. 
Meninėje dalyje pirmą kartą pasi
rodė neseniai Algio Lapino suor
ganizuotas mažųjų orkestras “Gin
tarėlis”, kuris puikia kanklių ir 
ragelių muzika visus klausytojus 
nustebino. Toliau sekė lituanis
tinės mokyklos mokinių deklama
cijos, vyresniųjų ir jaunesniųjų 
tautiniai šokiai, bendros dainos. 
Čia viskam vadovavo Marytė Ada- 
monytė. Šokius akordeonu palydė
jo Linas Staškevičius. Mokyklos 
vedėja Joana Adamonytė pranešė, 
kad mokslo metai pasibaigė ir pa
kvietė KLB Montrealio apylinkės 
pirm. Arūną Staškevičių įteikti 
šių metų absolventams pažymėji
mus. Mokyklą baigė V. Išganaity- 
tė, Romas Otto, Adrija McVicar ir 
Andrius Valkauskas. Baigusiųjų 
vardu nuoširdžią kalbą pasakė V. 
Išganaitytė ir savo skyriaus mo
kytojui A. Valevičiui įteikė pa
dėkos raštą. KL jaunimo sąjunga 
papuošė gėlėmis seselę Margari
tą ir Joaną Adamonytę. Pabaigoje 
A. Staškevičius padėkojo KLJS 
Montrealio skyriui už Motinos 
dienos minėjimo suorganizavimą 
ir visiems programos dalyviams. 
Visas renginys baigtas bendrai 
sugiedota “Marija, Marija”. Po 
to buvo pyragų ir kavos vaišės.

Algis Bobelis, dr. Kazio ir Dalios 
Bobelių sūnus, susižiedavo su 
Livija Stankevičiūte, Liudo ir 
Valės Stankevičių dukra. Vestu
vės numatomos šią vasarą. B.S.

PARDUODAMA televizijos taisymo 
dirbtuvė prieinama kaina. Skam
binti tel. 766-5941 arba 233-7496 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS naujai atremon
tuotas kambarys IlI-me aukšte. Pa
geidaujamas nerūkantis asmuo. 
Skambinti tel. 767-6718 Toronte.

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

PARDUODU AUTOMOBILIUS - 
“Honda-Acord” 1978 m. ir “Pontiac- 
Phoenix” 1980 m. Abu 4 cilinde- 
rių. Kaina - pagal susitarimą. Ga
liu padėti paruošti certifikavimui, 
bet pirkėjas pats turės sumokėti. 
Skambinti te). 767-6354 Toronte.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir kitom 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVIČIUS telefonu 766-1498 
Toronte.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

LENKŲ TAUTYBĖS ŽURNALIS
TAS su sūnum jieško dviejų ar tri
jų kambarių buto su virtuve. Skam
binti tel. 534-7699 arba 532-1950 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


