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Tik pavadinimai
Pasaulyje turbūt niekur nėra tiek daugiažodiškų ti

tulavimų, sugalvotų pavadinimų, kaip proletariatui at
stovaujančiose santvarkose, ypač Sovietų Sąjungoje. 
Okupuotos Lietuvos spauda mirgėte mirga tais keistais 
titulais, sieksniniais pavadinimais, kurie šiaip jau gy
vojoj kalboj nevartojami. Kai kurie iš jų kalte kalami, 
norint visuomenę pripratinti, įtikinti, kad taip iš tikrųjų 
esą. Pvz. labai populiarus “buržuazinis nacionalistas”. 
Šiai keisto vardo kategorijai priskiriama ir mūsų išeivi
ja. Palyginus su neseniai apšauktais “hitlerininkais” ar 
“istorijos sąšlavynan išmestaisiais”, tasai pavadinimas 
— “buržuazinis nacionalistas” skamba švelniau ir man
dagiau, nors labai neaiškus ir nelogiškas, nes tų skirtin
gų sąvokų sudėtinė geriausiu atveju gali būti tik kaip 
neprigijęs naujadaras. Įdomu, kaip nukentėtų neapykan
tos išraiška, jei “buržujus” ir “nacionalistas” būtų varto
jami atskirai? Dabar išeivis nešioja tokią iškabą, kuri 
jam nėra jokiu būdu charakteringa. Galima tik spėti, kad 
tasai nukaltas vardas reiškia antikomunistą? Jei taip, 
tai ko varžytis išeivius pavadinti antikomunistais, nes 
iš tikrųjų jie tokie ir yra. Tai buvo įrodyta masiniu iš tėvy
nės pasitraukimu karo metu. Tai įrodoma ir dabar, kai 
vienam kitam pavyksta išvykti į laisvuosius vakarus. Ir 
tai ne dėl to, kad jie Lietuvos nemylėtų, o tik dėl to; kad 
nenori gyventi komunistinėje santvarkoje.

T
IYLESNIEJI antikomunistų milijonai kenčia ir lau
kia. Šitai puikiai žino ir Kremlius, ir Vilnius. Kas gi 
šiandien nežino, kad Sovietijoje visuomenę valdo 
mažuma. Užtat proletariato diktatūros gretinimas šalia 

demokratijos arba net demokratijos vardo vartojimas ge
riausiu atveju yra ir vėl žodžių ir pavadinimų žaidimas. 
Štai — jeigu “demos” yra liaudis, o tai liaudžiai atstovau
ja komunizmas, tai jisai ir yra “demokratija” ... Tokio
se ir panašiose pavadinimų ir vardų painiavose verčiami 
kapstytis ir sovietinamos Lietuvos žurnalistai, rašyto
jai, mokytojai ir visi kiti, kuriems tenka tarti žodį viešu
mai. Kitoks prasitarimas — valstybės šmeižimas ir po 
to ... atitinkamas paragrafas.

APMĄSTANT “buržuazinio nacionalisto” sąvoką, ne- 
Zjk sunku visa paversti kiek į kitą pusę, kurioje, iš 

■L vakarų pasaulio pozicijų žiūrint, pasirodys ir 
“buržuazinis komunistas”. Į klausimą — kas gi jis, gali
ma būtų paaiškinti, kad tai valdančiosios mažumos at
stovas, kuriam pirmiausia rūpi dėl patogesnio ir sotes
nio gyvenimo išsilaikyti savoje tarnyboje, nors tai ir pa
reikalautų sąžinės sankirčio. Tai daugiau veidmainiškų 
bruožų žmogus, prisidengęs komunizmo ideologija, per 
partiją siekiąs karjeros, įsitvirtinimo ir materialinės 
gerovės. Trijų milijonų lietuvių tautoje tokių buržua
zinių komunistų tėra labai maža dalelė, būtina ir ribota. 
Kolaboravimu ji padeda Maskvai išlaikyti okupaciją, 
kuri anuomet buvo pavadinta respublika su nauja vėlia
va ir “ministeriais”. Kauno valstybės teatre 1940 m. lie
pos mėnesio vaidinimas buvo taipgi surežisuotas sauje
lės pataikūnų, karjeristų ir kitataučių. O tasai šlykštus 
melas, kad Lietuvos liaudis pareiškusi norą prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos dar iki dabar dangstomas tais keis
tais vardais ir pavadinimais. Tuos pavadinimus saugo
ja jėga, ne tiesa. Bet jie vistiek tėra pavadinimai, ir nie
kas daugiau. Č.S.

Tasaulio į vykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ ATITRAUKIMĄ IŠ AFGANISTANO 
užtikrinančią sutartį Ženevoje pasirašė JAV valstybės sekr. G. 
Shultzas, Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris E. Še
vardnadzė, Afganistano užsienio reikalų ministeris A. Vakilas ir 
šias pareigas einantis Pakistano ministeris Z. Noranis. Pasira
šymą stebėjo Jungtinių Tautų sekr. J. P. de Cuellaras. Sutartis 
įpareigoja Sovietų Sąjungą savo 115.000 karių atitraukimą pra
dėti š. m. gegužės 15 d. Pusė tų karių turi grįžti Sovietų Sąjungon 
iki rupgjūčio 15 d., o likusi pusė - iki 1989 m. vasario 15 d. Sutar
ties betgi nepasirašė prieš sovietinę okupaciją kovojančių par
tizanų atstovas. Tad ji užtikrina tik sovietinių dalinių pasitrau
kimą, bet negarantuoja karo veiksmų užbaigos tarp prosovieti- 
tinio prez. Nadžibulos režimo •-------------------------- -—•------------

KANADOS ĮVYKIAI

Karingi, bet tingūs senatoriai
Spauda paskelbė statistinius 

Kanados senato 1987 m. duo
menis. Senate yra 104 vietos. 
Senatoriai nerenkami - lig 
šiol juos paskirdavo Kanadą 
valdančios partijos ministe- 
ris pirmininkas. Ateityje, kai 
bus patvirtinti Kanados konsti
tucijos pakeitimai, kandida
tus į senatorius pasiūlys pro
vincijų premjerai. Dabarti
niame senate didžiulę savo 
atstovų daugumą turi Kanadą 
ilgiausiai valdžiusi liberalų 
partija. Jų skaičių gerokai pa
didino iš politikos pasitrau
kiantis P. E. Trudeau, dalį pa
sirinktų kandidatų sąrašo pa
likęs net ir jį pakeitusiam J. 
Turneriui. Metinė kiekvieno 
senatoriaus alga, įskaitant 
neapmokestinamą priedą, yra 
$66.600. Pernai posėdžiuose 
turėjo dalyvauti šimtas sena
torių: 64 liberalai, 31 konser
vatorius ir 5 nepriklausantys 
partijoms. 1987 m. Kanados se
natas turėjo 91 posėdį. Jiems 
paprastai skiriamos tik trys 
savaitės popietės. Paskelb
toji statistika liudija, kad per
nai tik du posėdžius praleido 
liberalas Royce Frith, tris - 
konservatorius Richard Doyle, 
keturis - liberalai Azellus De
nis ir Joseph-Philippe Guay. 
Jie yra sąžiningiausi posėdžių 

lankytojai. Liūdnesni reikalai 
su kitais senatoriais: pusėje 
visų posėdžių nedalyvavo 20 
senatorių, dviejuose trečda
liuose - net 42. Tad didžioji 
senatorių dalis negali pasi
girti darbingumu.'

Liūdniausia būna tada, kai 
tie gerai apmokami, bet tingūs 
senatoriai, vadovaudamiesi gry
nai partiniais motyvais, atsi
sako patvirtinti rinktų Kana
dos parlamento narių jau pri
imtus įstatymus. Kanados par
lamentą sudaro visų kanadie
čių renkami atstovų rūmai, ne
oficialiai vadinami tiesiog 
parlamentu, ir nerankamas, 
tik skiriamas senatas. Lig šiol 
jau buvo įsitivirtinusi tradi
cija, kad senatoriai tik per
žiūri priimtus įstatymus ir 
juos patvirtina. Kanados fe
deracijos steigėjai, tiesa, jiems 
buvo numatę ir priimtų įstaty
mų pakeitimus, bet įsigaliojo 
tradicija įstatymų nekeisti, 
pabrėžianti skirtumą tarp ren
kamų parlamentarų ir skiria
mų senatorių. Tradicijos lau
žymas prasidėjo pastaraisiais 
metais, kai dabar didžiulę 
rinktų parlamentarų daugumą 
turi ministerio pirm. B. Mai
ronio konservatoriai, o ne-

(Nukelta į 8-tą psl.)

“Tėviškės žiburių” spaudos vakaras 1988 m. balandžio 9 d. Anapilyje. Vakarą atidarė R. SAKALAITĖ-JONAITIE- 
NĖ, meninę programą atliko Los Angeles vyrų kvartetas (iš kairės): R. DABŠYS, A POLIKAITIS, R. APEIKYTĖ, 
B. SELIUKAS, E. JARAŠŪNAS; Lietuvių fondo tarybos pirm. dr. A. PACEVIČIUS įteikė “TŽ” valdybos pirm. dr. 
S. ČEPUI 3000 dol. čekį; prie loterijos laimikių dail. A. TOTORAITIENĖ, V. AUŠROTAS Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Siūlo steigti Estijos nepriklausomybės partiją
Estijos kompartija per 50 

metų pasirodė nepajėgi apgin
ti estų tautos reikalus. Estams 
šiuo metu gresia pavojus tapti 
mažuma savo tėvynėje, krašto 
ūkis, švietimas, kultūra ir 
gamtos sąlygos taip pablogo, 
kad iškilo pavojus estų tautos 
išlikimui. Todėl susidarė objek
tyvi būtinybė turėti kitą parti
ją, kuri gintų estų tautos rei
kalus. Mes ketiname steig
ti Tautinės nepriklausomybės 
partiją, kurios svarbiausias 
tikslas atkurti Estijos tautinę 
valstybę ir jos nepriklausomy
bę. Jei Estijos nepriklausoma 
valstybė būtų galėjusi gyvuoti, 
visas jos gyvybiškas problemas 
ir mažiau svarbius klausimus 
būtų buvę galima spręsti na
mie ir ne Maskvoje. Nebūtų 
reikėję trėmimų, prievartinio 
kolektyvizavimo, estų siunti
mo į Afganistaną, fosforitų pa
vojaus. Tik nepriklasomybės 
sąlygomis kiekviena tauta gali 
geriausiai ginti savo reikalus. 
Ligi nebus atkurta estų tauti
nė valstybė, Estijos tautinės 
nepriklausomybės partija gins 
estų tautos reikalus esamomis 
valstybingumo sąlygomis kaip 
opozicija Estijos kompartijai. 
Mums atrodo, kad Nepriklau
somybės partija turi apimti 
štai ką:

I. Atnaujinti istorijos tiesą:
I. Skelbti tikrus dokumentus, 

kurie būtų visiems prieinami;
a) apie Estijos respublikos su
kūrimą ir nepriklausomybės 
laikotarpį (nepriklausomybės 
kovos, Tartu taika, tautos kul
tūros raida, žymiosios asmeny
bės ir t.t.), apie 1939-40 metus 
ir nepriklausomybės sunaikini
mą, karo metus ir pastangas at
kurti Estijos nepriklausomybę;
b) apie neteisėtas represijas, 
nuo kurių nukentėjo estų tauta 
(teroras, areštai, trėmimai, 
kolektyvizavimas ir t.t.).

II. Kovoti, kad estų tautybė 
turėtų vyraujančią padėtį

savo valstybėje:
1. Sugrąžinti estų kalbos pa

dėtį kasdieniame ir viešame 
gyvenime, paskelbti ją valsty
bės kalba Estijoje.

2. Paskelbti Estijos TRS pi
lietybės įstatymą (pripažįstant 
piliečiais visus, kurie buvo Es
tijos respublikos piliečiai iki 

1940 rugpjūčio 6, ir jų vaikus, 
taip pat tam tikromis sąlygo
mis tuos, kurie moka estiškai 
žodžiu ir raštu.

3. Pilietybė turi teikti kai 
kurių privilegijų prieš kitus 
asmenis. Tik piliečiai gali dirb
ti valstybės aparate (vyriausy
bės ir valdžios organuose) ir 
turėti rinkimų teisę.

4. Sustabdyti masinį įvažia
vimą, kad būtų išsaugota vy
raujanti estų tautybės padėtis.

III. Kovoti su Estijos gamtos 
naikinimu:

Sustabdyti nusikaltėlišką ka
syklų eksploatavimą ir be
protišką gamtos turtų švaisty
mą, - vandenų, oro ir derlingos 
žemės teršimą.

IV. Ūkis:
1. Pakeisti sustingusį plano 

ūkį rinkos ūkiu.
2. Paversti Estiją savaran

kiška ekonomikos ir finansų 
sritimi.

3. Vystyti naujas pramonės 
šakas, kurios atitiktų XXI-jo 
amžiaus poreikius.

4. Atsisakyti ekstensyvaus ūki
ninkavimo (sustabdyti dirb
tinį pramonimą, uždaryti ga
myklas, kurioms trūksta žalia
vų ar darbo jėgos respubliko
je), įvesti intensyvų ūkininka
vimą.

5. Sukurti racionalią pramo
nės ir žemės ūkio sistemą, pa
sinaudojant kitų šalių patirti
mi, kad pakiltų gyvenimo lygis, 
darbininkų uždarbiai ir varto
tojų aprūpinimas prekėmis.

6. Leisti privačias įmones, 
atnaujinti privatų ūkininka
vimą žemės ūkyje, leidžiant 
neribotam laikui nuomoti že
mę, panaikinti visus privataus 
įmonininkavimo suvaržymus.

7. Užmegzti normalius pre
kybos ryšius tarp užsienio ir 
Estijos valstybės bei privačių 
įmonių.

V. Žmogaus teisės:
1. Besąlygiškai gerbti visas 

konstitucijos ir įstatymų ga
rantuojamas teises bei laisves 
ir tas, kurias užtikrina daugia
šaliai susitarimai, kaip Jung
tinių tautų visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija, Tarptauti
nis ūkio, visuomenės ir kultū
ros teisių susitarimas, Euro
pos saugumo ir bendradarbia

vimo sutartis, Kolonizuotų ir 
engiamų tautų nepriklausomy
bės teisių deklaracija. Čia pri
klauso nuomonės, sąžinės ir re
ligijos laisvė, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė, išvažiavi
mo ir sugrįžimo laisvė.

2. Įvesti žmogiškas sąlygas 
kalėjimuose ir kitose laisvės 
atėmimo vietose. Laisvės atė
mimas nepateisina fiziškų kan
čių ar žmogaus niekinimo. Kiek
vienas, kuriam Estijos teismas 
paskirs bausmę, turi ją atlikti 
Estijoje.

VI. Kultūra ir švietimas:
1. Pradinį, vidurinį ir aukš

tąjį mokymą pakelti į tarptau
tinį mokymo lygį.

2. Mokyklinis auklėjimas tu
ri atitikti tautos būdą.

3. Tautinės mažumos (rusai, 
ukrainiečiai, gudai, žydai, suo
miai, vokiečiai ir kiti) naudoja
si kultūros savivalda su teise 
steigti mokyklas su savo gimtą
ja kalba, kultūros įstaigomis 
ir panašiai.

VII. Sveikatos apsauga, 
socialinis draudimas ir

parama:
1. Sudaryti sąlygas, kad aukš

to lygio medicinos priežiūra 
būtų visiems prieinama. Leisti 
privačią gydytojų praktiką ir 
privačias klinikas.

2. Pašalinti socialinį netei
singumą, kurį patiria pensinin
kai ir nedarbingieji, garantuo
ti jiems pakankamą pragyve
nimą.

3. Rūpintis žmoniškomis bu
tų sąlygomis, nutraukti dau
giabučių namų statybas prie
miesčiuose.

VIII. Kariuomenė:
1. Estijos piliečiai karo tar

nybą atlieka Estijos teritori
joje.

2. Atsisakantieji nuo karo 
tarnybos dėl įsitikinimų turi 
teisę pasinaudoti darbo tar
nyba.

IX. Įstatymai ir teisingumas:
1. Paskelbti rinkimų teisę, 

kuri leidžia rinkėjams pasi
rinkti tarp kandidatų, kurie 
atstovautų skirtingomis pro
gramoms su privalomais kan
didatų debatais.

2. Estijos TSR įstatymai ne
turi kopijuoti sąjunginių įsta-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

ir jo nepripažįstančių maho
metonų partizanų. Tikimasi, 
kad kovas nutrauks sovietinių 
ginklų tiekimo sustabdymas 
prez. Nadžibulos kariuome
nei ir amerikietiškų ginklų - 
partizanams. Prez. Nadžibu- 
la karą tęsiančius priešus ža
da sutriuškinti geležine ran
ka, o Pakistane susitikę septy
ni partizaninių grupių vadai 
lauka jo greito kritimo, kai bus 
atitraukti sovietų kariuome
nės daliniai. Partizanams ne
užtenka tik sovietų pasitrau
kimo. Jie taipgi nori laisvai 
sudarytos mahometoniškos vy
riausybės, paliktų sovietinių 
minų nuginklavimo, visiško ka
ro pavojaus pašalinimo, pen
kių milijonų pabėgėlių grįži
mo iš Pakistano ir Irano. Prez. 
Nadžibulos režimo Afganista
ne nepripažįsta ir Pakistanas, 
taip pat laukiantis prosovieti
nės valdžios kritimo. Partiza
nų vadai savo nuotaikas išreiš
kia šūkiais: “Mirtis Nadžibu- 
lai!” ir “Mirtis rusams!”

Nelaimė Pakistane
Pakistaną sukrėtė didžiulio 

kariuomenės municijos sandė
lio sprogimas tarp dviejų gre
ta esančių miestų - Ravalpin- 
džio ir sostinės Islamabado. 
Sprogime žuvo beveik šimtas 
pakistaniečių, buvo sužeista 
apie 1.200. Sprogimas šimtus 
raketų ir artilerijos sviedinių 
numetė už kelių kilometrų, kur 
tie ginklai sprogo atsidaužę į 
žemę arba gali sprogti ateity
je. Specialistus plačiai išmė
tytiems sprogmenims nugink
luoti atsiuntė JAV karo laivy
nas. Įtariama, kad municijos 
sandėlį galėjo padegti sovie
tų agentai, nes iš jo dalis gink
lų pasiekdavo Afganistano par
tizanus. Beveik tuo pačiu lai
ku kitas mažesnis municijos 
sandėlis sprogo netoli Afga
nistano sienos.

Skaudžiausia diena
Balandžio 16 d. vakarinėje 

Jordano pakrantėje ir Gazos 
juostoje buvo pasiektas naujas 
aukų rekordas Izraelio karių 
susidūrime su palestiniečių 
paaugliais. Tą dieną kariai 
nušovė 14 palestiniečių, sužei
dė apie 90. Nuo 1987 m. gruo
džio 9 d. šiose Izraelio oku
puotose srityse žuvo 160 pa
lestiniečių paauglių. Įtampą 

Šiame numeryje: 
Tik pavadinimai

Žodžių ir pavadinimų žaidimas
Siūlo steigti Estijos nepriklausomybės partiją 
Estams gresia pavojus tapti mažuma savo tėvynėje 
Aštuntosios tautinių šokių šventės belaukiant 
Plačiai paplito tautinių šokių ansambliai išeivijoje

Lietuvos bylos klausiniai
Reikia įsisavinti gyvenamojo krašto metodus

Planingo darbo vaisiai
Baltiečių laisvės lygos veikla Amerikoje

Savųjų ištakų bejieškant
Etnografinis ansamblis atšventė penkerių metų veiklos sukaktį 

Velykų šventės Lietuvių namuose
Meninė programa, velykinis stalas, medžio skulptūrų paroda 

“Parama” - lietuvių finansinė tvirtovė 
Savų kooperatyvų nauda ir reikšmė 

Naujas “Anykščių šilelio” vertimas 
Vienas žymiausių lietuvių kūrinių vokiečių kalba 

“Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje” 
Vyt. A. Jonynas vertina Vlado Kulboko veikalą

gerokai sustiprino ir palesti
niečius išjudino PLO organi
zacijos karinio vado Chalilo 
al-Vaziro nužudymas Tunise. 
Iki 1963 m. jis gyveno Gazos 
juostoje, kur ir dabar tebėra 
artimų šeimos narių ir gimi
nių. Ch. al-Vaziras buvo vie
nas PLO vado J. Arafato padė
jėjų. Jis pasižymėjo karinė
mis PLO operacijomis prieš 
Izraelį ir turėjo daug įtakos 
dabartinėms paauglių riaušėms 
Izraelio okupuotoje vakarinė
je Jordano pakrantėje ir Ga
zos juostoje. Žinia apie jo nu
žudymą gerokai sustiprino pa
lestiniečių paauglių riaušes 
Gazos juostoje. Dėl to ir buvo 
pasiektas rekordinis vienos 
dienos aukų skaičius.

Įtariamas Izraelis
Ch. al-Vaziro nužudymu Tu

nise įtariama Mossadu vadina
ma slaptoji Izraelio tarnyba, 
priešų žudymu užsienyje pasi
žymėjusi ir anksčiau. Į Ch. al- 
Vaziro butą Tunise įsiveržė aš- 
tuoni veidus užsidengę atenta- 
tininkai, dėvintys kovos lauko 
drabužius, ginkluoti garso dus
lintuvus turinčiais automatais. 
Jų tarpe buvo viena moteris. 
Jie nušovė lauke prie buto sar
gyboje stovėjusį Tunezijos ka
rį ir du asmeninės Ch. al-Vazi
ro apsaugos vyrus. Ch. al-Vazi- 
rą sukapojo apie 170 kulkų. 
Atentatininkai pabėgo. Pajū
ryje prie Tuniso buvo rasti du 
išsinuomoti “Volkswageno” au
tobusiukai ir“Peugeot 305” au
tomobilis. Įtariama, kad jie bu
vo panaudoti pasiekti Vidurže
mio jūros pakrantėms, kur 
atentatininkus pasiėmė lau
kiantis laivas. Tunezijos prez. 
Ben Alis sudarė specialią ko
misiją atentatui ištirti. Gerai 
paruoštas atentato įvykdymas 
įtaigoja, kad tai buvo Izraelio 
slaptosios tarnybos darbas. 
Premjeras. J. Šamiras atsisako 
komentarų, bet jo veide nema
tyti nustebimo dėl Ch. al-Vazi
ro staigaus žuvimo. Keršto tak
tika visada baigiasi naujomis 
aukomis. Palestiniečiai paaug
liai jai jau atidavė 14 gyvybių. 
PLO organizacija atsilyginti 
žada sustiprintais kariniais 
veiksmais prieš Izraelį, dar 
aštresnėmis palestiniečių pa
auglių riaušėmis Gazos juos
toje ir vakarinėje Jordano pa
krantėje.
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Faktai ir išvedžiojimai

Hamiltono “Gyvataras”, besirengiantis Aštuntajai tautinių šokių šventei, kuri įvyks 1988 metų liepos 3 dieną

Aštuntosios tautinių šokių šventės belaukiant

AfA 
JUOZUI JURAIČIŲ 

mirus Čikagoje,

jo brolį ALBINĄ JURAITį ir kitus gimines liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

K. S. Karaškai S. Labuckienė
J. J. Liaugminas S. A. Urbonavičiai
S. P. Dalius J- M. Rybij

Lietuvos katalikų 1987 m. ka- 
lendoriuje-žinyne yra rašo
ma: “Netikslu sakyti, kad Vil
niaus arkivyskupija priklau
susi ar priklausanti Lenkijos 
bažnytinei provincijai, nes ne
buvo ir nėra tokio bažnytinio 
vieneto. Prieškarinėse Lenki
jos ribose buvo šešios bažny
tinės provincijos: Gniezno, 
Varšuvos, Krokuvos, Poznanės, 
Lvovo ir Vilniaus. Jos ligi šiol 
nepanaikintos ir nesujungtos”.

Žinyno redaktoriai suklydo. 
Prieškarinėje Lenkijoje buvo 
penkios bažnytinės provinci
jos, Gniezno - Poznanės pro
vincija buvo ir yra viena pro
vincija, o ne dvi. Šią klaidą 
pakartojo J. Vitėnas straipsny
je “Vatikanas Vilniaus nepri
pažino lenkinąs” (“TŽ” kovo 15 
d.) ir dar pridūrė keletą savo 
samprotavimo išvadą, kurios, 
deja, nesutinka su faktais.

Pagal 1925 m. vasario 10 d. 
Vatikano-Lenkijos konkorda
to IX straipsnį visos šios pen
kios provincijos-metropolijos 
yra Lenkijos politinių sienų ri
bose, įskaitant ir Vilniaus vys
kupiją. Tų pačių metų spalio 
28 d. popiežius Pijus XI Bule 
“Vixdum Poloniae” oficialiai 
įsteigė Lenkijai priklausan
čią Vilniaus arkivyskupiją- 
metropoliją. (Hubert Jedin: 
“History of the Church” X to
mas 513 psi.).

J. Vitėnas tvirtina, kad len
kai norėjo, kad Vilniaus vysku
pija būtų prijungta prie Varšu
vos arkivyskupijos, tačiau sa
vo tvirtinimo jokiais šaltiniais 
neparemia. Minėtoje kygoje ir 
tame pačiame puslapyje yra 
rašoma, kad kaip tik Vatika
nas nenorėjo Vilniaus arkivys- 
kupijos-metropolijos įsteigi
mo ir, jeigu taip būtų susitar
ta, tai Vilnius būtų prijungtas 
prie artimiausios Varšuvos, 
metropolijos. Apaštališkasis 
sostas norėjo Lenkijai palikti

Siūlo steigti Estijos.
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tymų, bet turi atitikti vietos 
sąlygas ir kultūros tradicijas, 
įstatymų leidimas priklauso 
tik nuo vietos įstatymų leidžia
mųjų organų. Visos konstituci
nės teisės turi būti skelbiamos 
įstatymais.

3. Stengtis išreikšti šiuos 
siekimus Estijos TSR įstaty
mais ir konstitucija.
X. Tarptautinis atstovavimas:

1. Estija turi turėti savo atsto
vybę Jungtinių tautų organi
zacijoje.

2. Pertvarkyti Estijos atsto
vavimą olimpinių žaidynių ko
mitete, Estijos diplomatinės 
atstovybės turi veikti svarbiau
siuose kraštuose. 

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!”

tris tradicines arkivyskupijas: 
Varšuvos, Gniezno ir Lvovo.

J. Vitėno tvirtinimas, kad 
Vilniaus metropolija-provin- 
cija buvo tiesiog pavaldi Šv. 
Sostui, nėra paremtas faktas. 
1925 m. konkordatas garanta
vo Lenkijos metropolijoms pil
ną ryšio su Vatikanu laisvę, 
bet skirti joms vyskupus be 
Lenkijos prezidento sutikimo 
Šv. Sostas negalėjo (Pobog- 
Malinowski: “Najnowsza His- 
toria Polski” psl. 631). Gdans
ko (Dancigo) vyskupijai, kuri 
tikrai tiesiog priklausė Šv. 
Sostui, popiežius galėjo skir
ti vyskupus savo nuožiūra. Kad 
Gdansko vyskupija tiesiog pri
klauso Šv. Sostui buvo Vatika
no paskelbta 1925 m. gruodžio 
30 d. Tokio pareiškimo Vil
niaus arkivyskupijos atveju 
nebuvo.

J. Vitėno samprotavimo išva
da, kad arkiv. Reinio pasky
rimas Vilniaus arkivyskupo- 
metropolito Jalbžykovskio pa
dėjėju yra lygus 1925 m. Vati
kano-Lenkijos konkordato nu
traukimui, yra klaidinga. Va
tikanas kitaip komentuoja 
tarptautinę teisę negu Vitėnas. 
Po šio įvykio dar ilgus metus 
Vatikanas ir Lenkijos egzili- 
nė vyriausybė diplomatinių 
santykių nenuįraukė ir laikė 
konkordatą galiojančiu. Arkiv. 
Reinio paskyrimas buvo tik to 
konkordato pažeidimas, kuris 
buvo Vatikano padarytas tikin
čiųjų labui ir J. Vitėnui nete
ko patirti, kad šis konkorda
tas būtų Vatikano atšauktas.

Bandydamas atsakyti į du 
klausimus (“TŽ” 1988 m. balan
džio 5 d.), J. Vitėnas rašo, kad 
Lietuvai, Lenkijai ir Gudijai 
priklausančioms Vilniaus ar
kivyskupijos dalims buvo pa
skirti apaštališkieji administ
ratoriai. Ir Gudijai? Iš kur šis 
“faktas”? Šią sritį po II D. karo 
valdė ir tebevaldo Minsko kul
to komisaras. J.B.

XI. Paskelbti vasario 24-ją, 
Estijos respublikos paskelbimo 
metinių dieną, oficialia švente:

Mes raginame visus, kurie 
rūpinasi Estijos ir estų tautos 
likimu bei jaučia moralinę pa
reigą darbuotis dėl Estijos 
ateities, prisidėti prie mūsų. 
Pateikiame minimalią progra
mą atviram tautos svarstymui. 
Šis tekstas su parašais ir adre
sais buvo išsiuntinėtas spau
dai, radijui ir Estijos TSR mi
nistrų tarybai.

Vertėjo pastaba. Šis pasiū
lymas steigti Estijos tautinę 
nepriklausomybės partiją šie
met sausio mėnesį pirmiausia 
buvo pasirašytas 16 asmenų. 
Parašai toliau renkami. Lmb.

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Trečioji šventė 1968 m.

liepos 5 d. Čikagoje
Tautinių šokių šventės Čika

goje buvo rengiamos kas pen- 
keri metai. Trečiosios šventės 
rengėjų komiteto pirmininku 
buvo dr. L. Kriaučeliūnas, me
ninės dalies vadove J. Matu
laitienė. Šokiams grojo sim
foninis orkestras, diriguoja
mas J. Zdaniaus, o kai kuriems 
šokiams daina pritarė Čikagos 
moterų choras ir solistas A. 
Brazis. Programą pranešinėjo 
aktorė Aldona Eretaitė iš Vo
kietijos.

Dalyvių skaičius padidėjo li
gi 1500. Grupės buvo stipresnės 
ir žinojo ko iš jų reikalauja
ma. Šokiams grindų plotas bu
vo gražiai išnaudotas, visą lai
ką užpildytas, šokių metu bu
vo sudaromos įvairios figūros.

Ketvirtoji šventė 1972 m.
liepos 2 d. Čikagoje

Ši šventė pavadinta Laisvo
jo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių švente, nes dalyvavo gru
pės iš Brazilijos, Urugvajaus 
ir Vokietijos. Šis vardas pasi
liko ir sekančiose šventėse, 
nes vis daugėjo šokėjų skaičius 
iš užjūrio. Taip pat sulaužyta 
tradicija, ir šventė surengta 
po ketverių metų. Šventei reng
ti komiteto pirmininku buvo 
dr. L. Kriaučeliūnas, meninės 
dalies vadove - G. Dumčiūtė- 
Breichmanienė. Simfoniniam 
orkestrui dirigavo A. Vasai- 
tis. Pirmą kartą šventėn bu
vo įjungtas mišrus Čikagos ope
ros ir “Dainavos” ansamblio 
choras. Jis daina palydėjo kai 
kuriuos šokius, o taip pat už
pildė tarpus tarp šokėjų per
ėjimų. Daliai šokių grojo taip 
pat pirmą kartą Montrealio 
“Gintaro” liaudies instrumen
tų orkestras, vadovaujamas 
Zigmo Lapino.

Šokėjų skaičius pasiekė 2000, 
grupės buvo gerai pasiruošu
sios, šokamas grindų plotas 
užpildytas įvairiomis figūro
mis. Šventę atidarė JAV pre
zidento žmona P. Nixon. Pra
nešėjos - Lina Verbickaitė ir 
Jolita Kriaučeliūnaitė.

Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventė 

1975 m. spalio 12 d.
Pirmoji Kanados lietuvių 

dainų ir tautinių šokių šventė 
buvo surengta Hamiltone “Fo
rumo” arenoje. Dalyvavo vien 
tik Kanados chorai, sudaryda
mi jungtinį chorą, diriguoja
mą V. Verikaičio. Taip pat da
lyvavo Kanados tautinių šokių 
grupės - vyresnieji šokėjai ir 
vaikai. Šokių meninės dalies 
vadovė - G. Breichmanienė. 
Šokiams grojo Montrealio 
“Gintaro” liaudies instrumen
tų orkestras, diriguojamas Zig
mo Lapino.

Šventė buvo surengta Čika
gos švenčių pavyzdžiu. Ji buvo, 
aišku, daug mažesnės apimties, 
bet pavyko labai gerai.

Penktoji laisvojo pasaulio 
šventė 1976 m. rugsėjo 5 d.

Čikagoje
Ši šventė sutapo su 200 me

tų JAV sukaktimi. Buvo pirmas 
bandymas šventę rengti rude
nį, bet pasirodė data nepatogi, 
nes šokėjai vasarai išsiskirs
to atostogų ir sunku per trum
pą laiką pakartoti ir tai, kas 
jau buvo išmokta pavasarį.

Šventė vyko buvusių šven
čių pavyzdžiu. Liaudies inst
rumentų jungtiniam orkestrui 
dirigavo A. Mikulskis. Simfo
ninio orkestro dirigentas - A. 
Modestas. Šventę atidarė JAV 
prezidento žmona B. Ford. 
Šventei rengti komiteto pir
mininkas - Br. Juodelis, meni
nės dalies vadovė - G. Gobie- 
nė. Pirmą kartą šventėje daly

vavo 14 grupių “veteranų” - bu
vusių pirmųjų švenčių šokėjų. 
Veteranai pasiliko ir sekan
čiose šventėse. Šventės šokė
jų skaičius su veteranais sie
kė 2000. Programą pranešinė
jo J. Cijūnėlienė ir Jolita Kriau
čeliūnaitė.

Šeštoji šventė 1980 m. 
liepos 6 d. Čikagoje

Šeštoji šventė įvyko Čikago
je tarptautiniame amfiteatre, 
kur ir visos prieš tai buvusios. 
Kiek sumažėjo jaunesnių šokė
jų, bet padidėjo veteranų bū
rys, ir šokėjų skaičius vis su
kosi apie 2000. Šventei rengti 
komiteto pirmininkas - J. Ta- 
landis, meninės dalies vadovė 
- N. Pupienė. Iš užsienio da
lyvavo Brazilijos “Nemunas”, 
Vokietijos “Ratukas”. Norėjo 
atvykti ir Australijos šokėjai, 
bet dėl lėšų stokos paskuti
niu momentu atkrito. Muziki
nis vadovas - F. Strolia. Liau
dies instrumentų orkestrui di
rigavo A. Mikulskis.

Septintoji šventė 1984 m. 
liepos 1 d. Klivlande

Pirmą kartą tautinių šokių 
šventė buvo surengta ne Čika
goje, bet Klivlande, Ohio. Šven
tei rengti komiteto pirminin
kas - dr. A. Butkus, meninės 
dalies vadovė - J. Reginienė, 
muzikinis direktorius - A. Mo
destas, jungtinių chorų diri
gentas — Br. Kazėnas, ^prane
šėjos - bąi'ia Orentaite ir Bi-' 
rūtė Litvinienė. Dainavo jung
tinis choras iš JAV ir Kana
dos. Šventėje dalyvavo studen
tų, moksleivių, veteranų ir vai
kų grupės.

Visų švenčių, rengėjas yra 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės. Kiekvienai šventei 
paminėti yra išleistas gražus 
leidinys su dalyvių nuotrau
komis, sveikinimais ir šventės 
programa.

Mažesnės apimties šventės
Didžiausi lietuvių telkiniai 

yra JAV ir Kanadoje, tad visos 
didžiosios tautinių šokių šven
tės vyksta čia. Tačiau ir toli
mesniuose kraštuose, kaip pvz. 
Australijoje, jaunimas rengia 
savo šventes, tik ne tokias gau
sias. Australijoje suvažiuoja 
visos ten veikiančios grupės 
ir atlieka tautinius šokius. 
Taip pat Amerikoje kartais 
rengiamos rytinio pakraščio 
tautinių šokių šventės. Vie
na tokių įvyko 1981 m. gegu
žės 31 d. Hartforde. Los Ange
les “Spindulys” pavasariais 
rengia mažąsias tautinių šo
kių šventes. Ten dalyvauja 
San Francisco “Vakarų vaikai” 
ir kartais pasikviečia vienetą 
iš JAV ar Kanados.

Visos šios šventės yra didin
gi lietuviško jaunimo rengi
niai, pareikalaują daug darbo, 
pastangų, išlaidų, bet jungia 
jaunimą vienan būrin, demonst
ruoja susiklausymą, uždega 
norą toliau pasilikti lietuviais, 
branginti savo krašto papro
čius - tėvų palikimą. Be to, kas 
ketveri metai vykstančios di
džiosios tautinių šokių šventės, 
į kurias kviečiamas visas lais
vojo pasaulio lietuviškas jau
nimas, duoda tikslą šokių vie
netams dirbti, nes tik praėjus 
vienai šventei, pradedama 
ruoštis sekančiai. Tautinių šo
kių šventės yra populiarios ir 
pasidarė mūsų gyvenimo išei
vijoje dalimi. Jaunimo jos taip 
pat mėgstamos, nes sudaro pro
gą susitikti su kitų kraštų lie
tuvišku jaunimu, pabendrauti 
ir užmegzti draugystes. Ypač 
tai svarbu nuo didesnių lietu
vių centrų gyvenantiems jau
nuoliams, nes jie turi tik la
bai retas progas su kitu lietu
višku jaunimu pabendrauti.

Okuputoje Lietuvoje
Negalime užmiršti ir Lietu

voje rengiamų švenčių, kurios 

taip pat didingos, gausios tiek 
žiūrovų, tiek dalyvių skaičiu
mi. Jos skirtingos nuo mūsiš
kių. Tuo tarpu, kai mes sten
giamės išlaikyti viską kuo lie
tuviškiau, Lietuvoje rengiamo
se šventėse dažnai įjungiami 
“broliškų tautų” šokiai. Šven
tės vyksta Vingio parke. Rei
kia skaitytis su galimybe, kad 
oras gali būti blogas, bet pliu
sas tas, kad atviroje aikštėje 
galima geriau pavaizduoti pa
pročius. Taip pat šokėjų skai
čius gali būti daug didesnis. 
Jaunimas suplaukia iš visos 
Lietuvos į Vilnių. Žygiuoja 
gatvėmis, dainuoja. Tai irgi 
jaunimo demonstracija, žadi
nanti jų patriotinius jausmus. 
Publika taip pat yra labai gau
si, žygiuoja, dainuoja kartu.

Aštuntoji šventė
Trumpai apžvelgus jau pra

eityje esančias tautinių šokių 
šventes, galima suprasti ko rei
kėtų laukti iš sekančios aštun
tosios šventės, kuri įvyks 1988 
m. liepos 3 d. Kanados Hamil
tone.

1987 m. suėjo 50 metų nuo 
pirmojo masinio tautinių šo
kių pasirodymo, pirmosios tau
tinių šokių šventės, įvykusios 
1937 m. birželio 27-29 d.d. Kau
ne, Petro Vileišio aikštėje, o 
taip pat 30 metų nuo pirmosios 
šventės, įvykusios 1957 m. bir
želio 30 d. ,Čikagoje. 1988 m. 
mums visiems svarbūs Lietu
vos istorijoje, nes vasario 16 
d. suėjo 70 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Taigi aštuntoji šventė vyks 
trijų sukakčių ženkle. Tad juo 
labiau ji turėtų praeiti iškil
mingai, darniai, įspūdingai. 
Tai priklauso ne vien nuo ren
gėjų, bet ir nuo mūsų visų.

Ateinanti šventė bus panaši 
į anksčiau buvusias, bet kar
tu ir skirtinga, nes tikrai nie
kada nepasikartoja tas pats 
renginys. Skirtinga vieta ir 
aplinka. Šventę taip pat ren
gia skirtingi žmonės, su nau
jomis idėjomis, naujais pla
nais, naujais reikalavimais. 
Į šventę suvažiuos apie 2000 
šokėjų, tarp kurių 500 vete
ranų - praėjusių švenčių šokė
jų. Laukiame grupių iš tolimų 
vietovių. Net ir Australija ruo
šiasi šventėje dalyvauti. Tiki
mės, kad jiems pasiseks nuga
lėti finansinius sunkumus, ir 
Australijos vėliava plevėsuos 
kartu su JAV, Kanados, Angli
jos, Vokietijos, Brazilijos ir 
Argentinos vėliavomis. Pirmą 
kartą dalyvaus Punsko lietu
viai.

Aštuntoji šventė bus Kana
doje. Kanados lietuviai ypatin
gai turėtų šią šventę remti ne 
tik pinigais, bet ir savo daly
vavimu. Hamiltono lietuviai 
yra pasiryžę ją surengti kaip 
galima iškilmingiau, puošniau, 
gražiau. Jie yra įrodę, kad ga
li surengti labai sėkmingus 
renginius, bet šis yra visoke
riopai didesnis, reikalaująs 
daugiau darbo, pastangų, pasi
šventimo. Parodykime visi sa
vo vieningumą šiais sukaktu
viniais metais.

Lietuvos jaunimas apie mū
sų šventę žino, domisi viso
mis detalėmis, trokšta, kad ji 
būtų sėkminga, graži. Neapvil
kime jų, nes mūsų laimėjimai 
yra ramsti jų veikloje. Jie no
ri žinoti, kad mūsų jaunimas 
lietuviškas, susiklausęs, vie
ningas.

AfA
ELENA NORMANTIENĖ- 

KULIKAUSKAITĖ
mirė š. m. kovo 26 d. ir buvo palaidota kovo 29 d.

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
Velionė buvo gimusi Kaune. Atvykusi iš Vokie

tijos gyveno Vankuveryje, Toronte, Kalifornijoje ir 
Čikagoje.

Prašome visus velionę pažinusius prisiminti 
savo maldose.

Nuliūdę giminės - Kazys ir Elena Majauskai

AfA
FELICIJAUS PREKERIO 

penkerių metų mirties sukaktis.
Gegužės 18 d. sueina skausmingi ir liūdni penkeri 

metai, kai iškeliavo į amžinybę mieliausias vyras, tėve
lis bei tėtukas. Už jo vėlę Mišios bus atnašaujamos ge
gužės 15, sekmadienį, šiose šventovėse: Šv. Vardo 1 
v.p.p. Gulfporte, Floridoje; Prisikėlimo par. 7 v.v. Toron
te; Šv. Thomo More 11 v.r. Darien, Conn.

Maloniai prašome visus artimuosius prisiminti 
a. a. Feliciją savo maldose.

Su giliu liūdesiu -
žmona Stasė, dukros Milda, 
Felicija-Dalia ir jų šeimos

■% t ’ ’ ’ v 1 v : • f ■ , x

PAD Ė KA
A. a. MYLIMAI ŽMONAI 

JADVYGAI
mirus,

nuoširdžiai dėkoju giminėms, artimiesiems, draugams 
ir visiems pažįstamiems, kurie malda, patarimu, užuo
jauta, atsilankymu koplyčioje, šventovėje ir palydėjimu 
į amžino poilsio vietą pagelbėjo ir sustiprino mane liū
desio valandoje.

Viktoras Dagilis

P A D Ė KA
MYLIMAM BROLIUI

AfA APOLINARUI ČEPAIČIUI
mirus 1988 metais kovo 1 dieną

iš giminių, draugų ir pažįstamų patyrėme daug nuoširdžios 
užuojautos, kuri mus stiprino liūdesio dienose.

Reiškiame nuoširdžią padėką Tėvams pranciškonams 
už lankymą ligoninėje, šv. Mišias ir laidotuvių apeigas, dr. 
A. Pacevičiui už nuoširdų rūpestį ligos metu.

Esame giliai dėkingi visiems, atsilankiusiems laidotu
vių namuose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gė
les ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Ypatinga padėka priklauso karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą a.a. Apolinarui.

Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą laiškais bei 
spaudoje, už aukas “Tėviškės žiburiams” ir Kanados lie
tuvių fondui, ponioms už pyragus ir B. Stanulienei ir jos pa
dėjėjoms už pusryčių paruošimą.

Sesuo Elena Bersėnienė, 
brolis Kazimieras ir jų šeimos

Canadian <lrt jUlemorialž 2iti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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 vis? menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Amerikos lietuvių tarybos delegacija Jungtinio Amerikos baltiečių ko
miteto (JBANC) pirmininkų suvažiavime 1988.III.5 Vašingtone. Iš kairės: 
ALTos atstovė ir JBANC ižd. M. Vaivadienė, ALTos pirm. G. Lazauskas, 
ALTos ir JBANC atstovas prof. dr. J. Genys, JBANC visuomeninių ryšių 
direktorė G. Palubinskaitė. Trūksta Lietuvos atstovo St. Lozoraičio

Nuomonės ir pastabos

Lietuvos bylos klausimai

Planingo darbo vaisiai
Baltiečių laisvės lygos metinis suvažiavimas ir VII-toji žmogaus teisių konferencija

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

L. A. Valiukas (“TŽ” kovo 
15 d.) savo straipsnyje “Lietu
vos bylai duotina pilna eiga” 
pajudino šį svarbaus klausimo 
kėlimą, nes vis dar Vakarų pa
saulyje, ypač Amerikos konti
nente, veikia “tylos sąmoks
las” prieš Baltijos kraštus. 
Sunku tikėti, kad jie yra pa
miršti ar jų problema nėra ži
noma, tačiau tarptautinės po
litikos labui tas klausimas 
yra nustumiamas ir paaukoja
mas, kad būtų mažiau trinties 
tarp Vakarų ir Sovietų Sąjun
gos. Mes savo tarpe tą faktą 
apgailestaujame, retkarčiais 
pasiunčiame įvairias delega
cijas, raginame rašyti laiškus 
ir siųsti telegramas, tačiau 
iki šiol rezultatai menki. To
dėl reikėtų pajieškoti priežas
čių, kodėl taip atsitinka, ir pa
daryti reikiamas išvadas.

Negalima būtų tvirtinti, kad 
mūsų veiksniai neklabintų du
rų, nerašytų memorandumų, 
nesilankytų, ir t.t. Tačiau 
tokia taktika neveiksminga. 
Mes gi žinome, joks mūsų 
veiksnys, jokia organizacija 
bent JAV-bėse, neturi jokios 
teisinės galios bei pripažini
mo. Norint pasiekti kitokių 
rfezultatų, reikia įsisavinti 
gyvenamojo krašto metodus. 
Informacija, biuleteniai, ku
riuos taip gausiai siuntinėja 
mūsų informacijos centrai 
Brooklyne ir Vašingtone, pa
prastai patenka į šiukšlių dė
žes arba, geriausiu atveju, į 
kurio nors trečiaeilio parei
gūno stalčius. Kas seka JAV 
jaunos kartos veikėjų (Rasos 
Razgaitienės, Povilo Žumba- 
kio ir kitų) įsteigtos orga
nizacijos (Americans for Due 
Process), tas pastebi, kad net 
ir organizacijos pats pavadi
nimas aiškiai nusako, kad tuo 
klausimu rūpinasi teisėti kraš
to piliečiai. Įvairios intere
sų grupės ar tai būtų paramos 
reikalas ūkininkams, ar Izrae
liui pagalba, veikia oficialiai 
ir formaliai susidariusios pro
fesinės “lobby” agentūros, ku
rios jau remiasi balsuojančių 
piliečių reikalavimais. Teko 
spaudoje skaityti, kad Los An
geles įvykusiame politinių stu
dijų savaitgalyje net buvo siū
loma įsteigti dar vieną infor
macijos centrą Vašingtone, 
nors tokį puikų centrą jau tu
rime. Jis informaciją skleidžia 
daugeliu kalbų visuose laisvo
jo pasaulio kraštuose. Vietoj 
to, kad būtų dar steigiama kas 
nors naujo ir nereikalingo, 
reikėtų tą centrą ne boikotuo
ti, bet jį remti ir jo patyrimu 
pasinaudoti, nežiūrint, kad 
jam vadovauja VLIKas .. . Mes 
labai greitai planuojame gran
diozinius projektus, retai te- 
pagalvodami apie jų konkre
čią naudą, ir be reikalo džiau
giamės dar vienu sumanymu. O 
vistik oficialaus “lobby” klau
simo Vašingtone niekas taip ir 
nekelia.

Informacija ir įvairių orga
nizacijų prašymai neturi nei 
svorio, nei įtakos politiniams 
sprendimams, kuriuos gali tu
rėti organizacija, atstovaujan

ti gyvenamojo krašto pilie
čiams, kurie reikalauja, kad 
į jų kilmės kraštus būtų at
kreiptas dėmesys, kaip tą daro 
lenkai, žydai ar kuri kita ma
žuma. Aišku, kad tokiam pro
jektui reikalingos lėšos, bet 
argi mes iki šiol nesurinkome 
milžiniškų sumų visiems mūsų 
projektams, įskaitant grandio
zines šokių ir dainų šventes, 
lituanistikos katedrą, ope
rą. . . Visi tie projektai prisi
deda prie mūsų kultūrinio gy
venimo gyvastingumo ir iš da
lies skatina jaunimą likti mū
sų eilėse. Tačiau kas liečia 
Lietuvos bylą, nesame nieko 
konkrečiai padarę, kas prisi
dėtų prie jos populiarinimo ir 
pralaužtų tylos sąmokslo le
dus. Netgi ir Vilniuje įvyku
sios demonstracijos Vasario 
16 proga didžiojoje spaudoje 
nerado vietos, nors šiomis die
nomis įtakingieji Amerikos 
žurnalai (“Time” ir “US News 
& World Report”) nagrinėja 
Kremliaus problemą su tauti
nėmis “mažumomis”, tačiau 
niekur neužsimena apie Bal
tijos valstybes. Laiškeliai 
redaktoriams neturi įtakos. 
Laiškeliai net ir pačiam pre
zidentui (kurių jis ne tik ne
mato, bet galbūt apie juos ir 
nėra informuojamas) neturi jo
kios įtakos. Tai yra faktas, 
kuriam turime atvirai pažvelg
ti į akis.

Tame pačiame straipsnyje L. 
A. Valiukas mini pavergtų lie
tuvių laišką kongreso nariams, 
ir stebisi, kad ryšium su šiuo 
laišku prezidentas vistik pa
vergtųjų tautų savaitės proga 
nepaminėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Argi tai nieko ne
pasako? Visų pirma, kongreso 
atstovai yra ne kas kita, kaip 
tik savo atstovaujamų sričių 
(district) atstovai, išrinkti 
tų sričių piliečių reikalus 
atstovauti ir už jų teises ko
voti. Taigi ar reikia stebėtis, 
kad nė vienas kongreso atsto
vas nesijautė įpareigotas kal
bėti už Lietuvą?

Mano siūlymas būtų toks: ša
lia Vašingtone jau seniai eg
zistuojančio lietuvių informa
cijos centro (ELTA) įsteigti 
oficialią “lobby” įstaigą, ku
rią finansuotume kaip vieną 
iš svarbiausių mūsų veiklos 
institucijų, galinčių konkre
čiai kovoti už Lietuvos laisvę. 
Toms pareigoms būtų reikalin
gas kvalifikuotas teisininkas, 
pilnai mūsų išlaikomas, nustu
miant į šalį mažiau svarbius ir 
kai kuriuos visiškai nevertin
gus projektus. Kas Lietuvos 
bylai duos pilną eigą, jei ne 
mes, gyvenantieji laisvojo pa
saulio demokratijose?

Šiuo savo siūlymu toli gražu 
nenuvertinu L. A. Valiuko siū
lymo rašyti laiškus ir siųsti 
telegramas Amerikos prezi
dentui. Tačiau žinant, kad mū
siškiai yra nerangūs tokiems 
dalykams, vis galvodami, kad 
“kas kitas” tai padarys, nega
lima tikėtis didelio laiškų ant
plūdžio, kuris bent kiek at
kreiptų didžiųjų politikų dė
mesį ar paskatintų juos pozi
tyviai reaguoti į mūsų paverg
tos tautos problemą.

JONAS MATULAITIS

Kovo 20 d. Los Angeles estų 
namuose įvyko metinis Baltie
čių laisvės lygos suvažiavimas, 
kuris pagrįstai galėjo pasi
džiaugti planingos 1987 metų 
veiklos vaisiais. Nuo praėju
sio, 1987 m. kovo mėnesį įvyku
sio suvažiavimo, Lyga atliko 
keletą konkrečių darbų: 1987 
m. birželio mėnesį Amerikos 
kongrese pravedė Baltiečių 
laisvės dienos rezoliuciją ir 
išgavo prez. R. Reagano pro
klamaciją ir šių metų pradžio
je pravedė “jungtinę” Jungti
nių Tautų rezoliuciją, kuri įpa
reigoja prezidentą ateinančio 
liepos 26 dieną oficialiai pain
formuoti visus Jungtinių tau
tų narius apie Amerikos nuo
sprendį nepripažinti Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos.

Dėl šių rezoliucijų pravedi- 
mo Lyga kartu dirbo su JAV 
LB krašto valdyba, talkinant 
latvių ir estų organizacijoms.

Lyga yra susitarusi su Lie
tuvių Bendruomene kartu 
veikti, kad Baltijos valstybių 
okupacija Amerikos vyriausy
bės būtų įtraukta į vadinamų 
“regioninių konfliktų” sąrašą, 
kaip Afganistanas, Nikaragva, 
Angola ir t.t. Šiuo reikalu jau 
ruošiamas rezoliucijos teks
tas, kuris bus bandomas pa
teikti kongresui. Tada reikės 
visuomenės laiškų akcijos.

Lygos teisinis patarėjas, 
Estijos garbės konsulas Jaak
Treiman, ėmėsi iniciatyvos, 
kad į naujai ruošiamus Kalifor
nijos švietimo komisijos isto
rijos vadovėlius būtų įtrauk
tas ir komunistų bei nacių Bal
tijos valstybėse įvykdytas ge
nocidas. Dėl šio reikalo buvo 
kovota beveik porą metų. Stip
rią paramą savo liudijimais su
teikė LB Vakarų apygardos 
pirm. Angelė Nelsienė ir tary
bos narys, kuris tuo metu buvo 
Baltiečių lygos internas, Tadas 
Dabšys. Dabar gautas praneši
mas, kad 10, 11 ir 12 skyrių va
dovėliuose baltiečių genoci
das bus minimas. Laimėjimas 
juo didesnis, kad Kaliforni
jos vadovėliai naudojami dar 
10 ar 12 Amerikos valstijų.

Lygos biuletenį “Baltic Bul
letin” paėmė redaguoti gar
siosios studijos “The Annexa
tion of the Baltic States” auto
rius William J. H. Hough III. 
Jis užsidegęs dirbti Baltijos 
kraštų reikalu. Susipažinęs su 
visomis didžiosiomis baltie
čių organizacijomis, nuspren
dė, kad konkrečius darbus dir
ba ir planingą veiklą vykdo 
Baltiečių laisvės lyga, todėl 
jai atėjo talkon.

Lyga paskelbė straipsnių 
Amerikos periodiniuose leidi
niuose konkursą. Įtakingame 
leidinyje baltiškas problemas 
nagrinėjančio straipsnio auto
rius gali laimėti iki 6000 do
lerių. Konkurso taisyklės gau
namos, rašant šiuo adresu: 
BAFL, P. O. Box 29657, Los An
geles, CA 90029, Attention: Ar
ticles Award.

Čia išvardyti stambesnieji 
metų darbai. Daug atlikta 
smulkesnių. Dirbama tyliai, 
bet ištvermingai. Metinis suva
žiavimas lietuvių sekciją Ly
goje papildė naujais tarybos 
nariais: Angele Nelsiene (lie
tuvių sekcijos pirm.), Algiu 
Raulinaičiu, stud. Tadu Dab- 
šiu ir stud. Dalyte Trotmanaite.

Žmogaus teisių 
konferencija

Dieną prieš metinį suvažia
vimą, kovo 19 d., “Universal 
Sheraton” viešbutyje įvyko VII 
Žmogaus teisių konferencija. 
Konferencijos paskaitininkai 
ir simpoziumo dalyviai anali
zavo Sovietų Sąjungoje rekla
muojamą “demokratėjimo” pro
cesą ir su tuo procesu susiju
sius įvykius Baltijos krantuo
se, o taip pat svarstė išeivijos 
rolę.

Posėdžiai vyko visą dieną. 
Pranešimus padarė Britų Ko
lumbijos universiteto profe
sorius iš Vankuverio dr. Ardo 
Hansson, Ilinojaus universiteto 
profesorė iš Čikagos dr. Rasma 
Karklinš, Amerikos teisinin
kų sąjungos Sovietų Sąjungos 
ekspertė P. T. Huntwork iš 
Arizonos ir Vytautas Volertas, 
rašytojas, JAV LB krašto val
dybos pirmininkas iš Filadel
fijos. Konferencijai pirminin
kavo JAV LB tarybos narys Ta
das Dabšys.

Temą “Šiemetinė baltie
čių politinė akcija” nagrinė

jo prezidento spec, asistentas 
iš Vašingtono Linas Kojelis, 
Estijos garbės konsulas Jaak 
Treiman ir Latvijos garbės 
konsulas Aivars Jarumanis. 
Moderavo amerikietis teisi
ninkas William J. H. Hough III.

Trumpai sutraukiant prane
šėjų, simpoziumo dalyvių ir au
ditorijos pareikštas mintis, 
būtų galima padaryti maždaug 
tokias išvadas:

Atvirumo ir persitvarkymo 
proceso Sovietų Sąjungoje nė
ra, ko sovietai norėtų, kad pa
saulis patikėtų, bet ir nėra vien 
tuščia propaganda. Šis tas 
vyksta, bet ir tai geriau negu 
niekas. Iš tikro, stengiamasi 
net žodžiais nepaliesti komu
nizmo esmės, o tik nudailin
ti aštriąsias komunizmo briau
nas, kad pasaulis lengviau pa
tikėtų.

Po Stalino mirties teroriz
mas prieš pavergtų tautų žmo
nes sumažėjo. Gorbačiovas te
rorizmą švelnina, tačiau pasi
priešinimą slopina baimės kė
limu: tardo, daro kratas, muša, 
šaukia į kariuomenę, atleidžia 
iš darbo, grasina psichiatrinė
mis ligoninėmis, neleidžia stu
dijuoti ir 1.1.

Pasipriešinimo sąjūdžiai Bal
tijos kraštuose, pasinaudoda
mi skelbiamu “demokratėji
mo” procesu, drąsiau ir drą
siau reikalauja jiems priklau
sančių žmogaus teisių ir tikėji
mo laisvės. Dar aštriau juda Vi
durinės Azijos tautos. Ten tei
kiasi priešrusiškos dinaminės

Laiškas iš Lietuvos
Rašo savo artimiesiems apie pasikeitimus krašte

MIELIEJI,
Laiškus gavome, siuntinuką 

taip pat, už viską nuoširdžiai 
dėkojame. Svečias, apie kurį mi
nėjote savo laiškuose, buvo už
ėjęs. Tai iš tikrųjų senas mūsų 
pažįstamas ir geras žmogus. Jis 
pasidalino kelionės įspūdžiais, 
papasakojo ką matė ir girdėjo 
apsilankęs pas jus. Jam didžiulį 
įspūdį paliko minėjimas, kuris 
buvo surengtas Lietuvos krikšto 
sukakčiai paminėti. Labai jam 
patiko tame minėjime pasakyta 
kalba ar pranešimas, nežinau 
kaip pas Jus tokie dalykai pri
imta vadinti.

Mūsų ekonomika dabartiniu 
metu pasiekė tokį lygį, kad mes 
beveik viską, ko reikia kasdieni
niam gyenimui, jau galime nu
sipirkti. Suprantama, mūsų pra
monės gaminių kokybė dar toli 
atsilieka nuo pasaulinio lygio, 
mūsų gaminiai dar nėra tokie 
gražūs, patogūs ir patvarūs, bet 
tikimės, kad jų kokybė palaips
niui gerės. Pastaruoju metu vy
riausybė perka užsienyje daug 
įrengimų ir, sprendžiant iš res
publikos spaudoje pasirodan
čių pranešimų, dalis jų skiriama 
ir mūsų respublikos pramonės 
įmonėms modernizuoti. Gautais 
įrengimais keičiami seni susidė
vėję dar “smetoniniai” pramo
nės įmonių įrengimai, rekonst
ruojamos ir plečiamos pačios 
įmonės. Suprantama, kad nau
jais importiniais įrengimais pa
gamintų gaminių kokybė gerėjo, 
bet negali pasiekti pasaulinio 
standarto, nes mes dar nesuge
bame pasigaminti kokybiškos 
žaliavos. Iš blogos vilnos ir med
vilnės net importiniais įrengi
mais nesiseka išausti gerų audi
nių, o iš netinkamai paruoštos ir 
apdirbtos odos, nesiseka pasiūti 
gerų batų. Tačiau vyriausybė 
imasi atitinkamų priemonių ir 
stengiasi visas ekonomikos pro- 
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blemas palaipsniui išspręsti. 
Ar jai tai padaryti pasiseks, bus 
aišku už 4-5 metų. Mat šiuo metu 
pas mus vyksta atkakli kova tarp

Aštuntosios žmogaus teisių konferencijos kovo 19 d. Los Angeles, Kalifornijoje, tema: “Šiemetinė baltiečių poli
tinė akcija”. Svarsto (iš kairės): Latvijos konsulas Aivars Janemanis, prez. R. Reagano specialus asistentas Linas 
Kojelis, William J.H. Hough, III, Estijos konsulas Jaak Tilman

jėgos, ir jų gyventojų skaičius 
kas 10 metų padvigubėja.

Pavergtose valstybėse susi
dariusios progos pilnai išnau
dojamos. Pasipriešinimo sąjū
džiai Baltijos klausimą iškėlė 
į pirmuosius didžiosios Vaka
rų spaudos puslapius. Tuo tar
pu išeivijos veiklos taktiko
je didesnių pasikeitimų ne
matyti.

Į savo veiklą išeivijos bal- 
tiečiai turi žiūrėti šaltai ir 
blaiviai. Organizacijų vado
vybėse reikia lanksčių profe
sionalų, gerai informuotų ir 
sugebančių informuoti. Ameri
kietis William J. H. Hough, III 
su entuziazmu sutiko Lietuvių 
Bendruomenės projektą Va
šingtone įkurti Amerikos lie
tuvių centrą. Daugelyje organi
zacijų jaučiamas sustingimas 
galvojime ir veiklos taktikoje.

Mūsų geriausia sąjunginin
kė yra mums palanki viešoji 
pasaulio opinija. Todėl veik
lą plėsti į kitataučius, kad mū
sų problema įgautų visuotinu
mo charakterį.

Konferenciją sveikino prez. 
R. Reaganas ir Kalifornijos gu
bernatorius George Deukme- 
jian. Pagrindinis banketo kal
bėtojas buvo Linas Kojelis iš 
Vašingtono, šiuo metu pa
skirtas svarbioms valstybės 
sekretoriaus asistento pava
duotojo pareigoms valstybės 
departamente.

Baltiečių laisvės lygos pir
mininku vėl perrinktas estas, 
sumanus veikėjas Avo Piirisild.

progreso šalininkų ir stabdymo 
mechanizmo. Jums gali būti ne
aišku, kas tas stabdymo mecha
nizmas, nes ir pas mus šis žodis 
pradėtas oficialiai naudoti visiš
kai neseniai. Taigi stabdymo me
chanizmu vadinamas tas pats 
gremėzdiškas valstybės valdymo 
aparatas, reglamentuojamas dau
gybei instrukcijų, nurodymų, 
keisčiausių, sveiku protu, ne
paaiškinamų draudimų, cent
ralizuotai nematomos rankos 
valdomas'. Tieša, visi - nuo’ap'd-' 
čios iki viršaus - juo piktinasi, 
priskiria jam visas negeroves ir 
visas pačių padarytas klaidas. 
Todės šis aparatas, ar tiksliau 
sakant jo stabdančioji dalis, 
pasidarė panaši į kažkokią mis
tinę būtybę, panašią į Lechneso 
ežero pabaisą Nešę, kurią įtaria 
esant, bet niekas jos nematė ir 
negali pasakyti kaip ji atrodo.

Taigi kas iš tikrųjų yra tas mū
sų stabdymo mechanizmas, taip 
niekas negali pasakyti, nors visi 
apie tai kalba, spauda rašo, per 
radiją komentatoriai kalba. 
Prieš keletą savaičių spaudoje 
buvo paminėta, kad mūsų valsty
bės valdymo aparate dirba 18 mi
lijonų žmonių, taigi penkiems - 
šešiems dirbantiesiems tenka 
vienas viršininkas iš tų 18 mil. 
Be to, lygiagrečiai egzistuoja ir 
partinis aparatas, kurio dydis 
oficialiai neskelbiamas, todėl 
tiksliai nežinomas, bet spėjama, 
kad šiame aparate dirba apie 6 
mil. žmonių. Praktika rodo, kad 
šiuose abiejuose aparatuose, 
tam tikra dalis žmonių priešina
si dabartiniu metu šalyje vyks
tančiam persitvarkymo procesui 
ir visokiomis priemonėmis sten
giasi šį procesą sabotuoti, t.y. 
kaišioti pagalius į ratus. Tačiau 
nustatyti, kuris iš jų priklauso 
stabdymo mechanizmui, o kuris 
pritaria persitvarkymo politi
kai, nustatyti neįmanoma. Tik 
tuo atveju, jei vyriausybė pa
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Kalninš (JBANC pinn.), estų - Mari-Ann Rikken ir lietuvių - prof. dr. Jo
nas Genys, minint 1949 m. didžiuosius trėmimus Sibiran, 1988 m. kovo 25 
d. pasiruošę padėti gedulo vainikus prie sovietų ambasados Vašingtone

EBaltiečiių demonstracija
Vašingtone kovo 25 d. įvyko 

Jungtinio baltiečių komiteto 
suorganizuota demonstracija 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos, atžymint 1949 m. didžiuo
sius trėmimus į Sibirą, o taip 
pat primenant ir kitas deporta
cijas. Laimingu supuolimu, 
prieš kovo 25 d. JAV Aukščiau
sias teismas atšaukė draudi
mą demonstrantams prieiti ar
ti ambasadų rūmų, tai mūsiš
kiai net galėjo įeiti į ambasa
dos vidų. Atsisakius priimti de
legaciją ir raštą Gorbačiovui, 
kuriame buvo primenamos de
portacijos ir reikalaujama, nu- 
kentėjusiems išmokėti kom
pensacijas, tas raštas Gorba
čiovui pasiųstas kitu keliu.

skelbtų tuo klausimu referendu
mą, tai gal būt slapto balsavimo 
rezultatai ir parodytų kokį pro
centą sudaro tie, kurie persi
tvarkymui nepritaria.

Nors paradoksalu, bet taip iš 
tikrųjų yra, kad pas mus pradėtą 
persitvarkymą, kurį mūsų spau
da dažnai apibūdina kaip revo
liuciją, praktiškai, turi atlikti 
kaip tik tie patys partinio ir vals
tybinio aparatų darbuotojai, ku
rie visą politinį, ekonominį, so
cialinį ir kultūrinį šalies gyveni
mą per praėjusius 70 metų kaip 
tik įr,,a,tvair,avo į aklavietę. Kad 
jūs, gęrjau. įsivaizduotumėte, da
bartinę situaciją, pateiką^pa
vyzdį. Įsivaizduokite, kad vieną 
gražią dieną Kanados ministrų 
taryba paskelbia, jog nuo tokios 
tai datos Kanadoje visos šalies 
politinis, ekonominis, socialinis 
ir kultūrinis gyvenimas prade
damas organizuoti socialisti
niais pagrindais. Neabejoju, 
kad tokioje situacijoje daugelis 
iš jūsų visiškai pasimestų ir ne
žinotų nei nuo ko pradėti, nei ką 
daryti, nei ką galvoti, ir svar
biausia ko laukti bei tikėtis. Tai
gi šiuo metu panaši situacija 
yra pas mus, nors nuo persitvar
kymo pradžios jau greitai bus 
praėję trys metai. Mūsų visuo
menė iš tikrųjų pasimetusi ir ne
žino ką jai žada persitvarkymas, 
kai jis bus užbaigtas. Mat per
sitvarkymą vykdo ne liaudis, o 
valdančios partijos vadovybė, 
tam reikalui naudodama parti
nį ir valstybinį aparatą, kurio 
žymi dalis yra priešinga persi
tvarkymo politikai. Jei stabdy
mo mechanizmas bus nugalėtas 
ir persitvarkymo procesas bus 
įgyvendintas iki galo, tai gal būt 
ir tarybiniai žmonės sulauks ge
resnių dienų. Tačiau šiuo metu 
eiliniai piliečiai į persitvarky
mo procesą žiūri su tam tikru 
nepasitikėjimu, o daugelis jam 
visiškai abejingi. Taigi to entu
ziazmo, kurį nori matyti persi
tvarkymo organizatoriai, liaudy
je nėra. Mat daugelis eilinių pi
liečių mano, kad po persitvarky
mo jų pragyvenimo lygis ne page

Kaip žinome, į Sovietų Sąjun
gą buvo per keletą metų iš
vežta apie milijonas lietuvių, 
estų ir latvių. Demonstrantai 
prie Sovietų ambasados pa
dėjo tris juodus gedulo vai
nikus. Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

rėš, kaip vyriausybė žada, bet 
žymiai pablogės. Nes visi žino, 
kad artimiausių 2-3 metų laiko
tarpiu turi žymiai pabrangti 
maisto produktai, padidėti butų 
nuoma, pabrangti elektros ener
gija, kuras ir pan. Taip, kad per 
praėjusius tris metus kokių nors 
apčiuopiamų teigiamų rezulta
tų ekonomikoje dar nematyti.

Visiškai kitokia padėtis vie
šumo didinimo, taip vadinamo 
“glasnost”, procese. Čia persi
tvarkymo politika pasiekė di
džiulės pažangos. Dėl to mūsų 
laikraščiai pasidarė įdomūs, o 
radijo laidos klausomos, nes 
pradėjo rašyti ir kalbėti, vieųp 
skaitytojo žodžiai* tariant, ne“ 
tik apie gyvenimą mėnulyje, bet 
ir apie žmogiškus reikalus, apie 
tai, kas rūpi eiliniams skaityto
jams. Tai patvirtina ir didėjan
tis prenumeratorių skaičius. 
Pavyzdžiui, pats drąsiausiai 
rašantis ir tuo pačiu populia
riausias mūsų dienraštis “Kom
jaunimo tiesa” 1988 metams sa
vo prenumeratorių skaičių padi
dino nuo 300 tūkst. iki pusės mi
lijono. Laikraščiuose spausdina
ma tokia informacija, už kurios 
publikaciją anksčiau laikraščių 
redaktoriai būtų buvę nuteisti 
ilgiems dešimtmečiams kalėti, 
o Stalino diktatūros laikotarpiu
- sušaudyti. Šių metų vasario 12 
dienos “Tiesoje” yra straipsne
lis, kuris ir mus nustebino. Ka
dangi jis nedidelis, tai aš jį pa
cituosiu.

MOTINOS BALSAS
Auginu mažylį, tad laikinai ne

dirbu. Kiek laikas leidžia, skaitau 
spaudą, stengiuosi neatsilikti nuo 
gyvenimo, kuris pastaruoju metu 
labai įdomus. Kelintą kartą “Tie
soje” pastebiu žinutes, kad mūsų 
respublikos vadovai susitinka su 
Lietuvos katalikų bažnyčios dva
sininkais ir pasidalija mintimis 
apie mus visus labai jaudinančius 
klausimus. Šitoks bendradarbia
vimas mane džiugina.

Man trisdešimt metų, dirbu bu
haltere, esu tikinti. Apie tai žino 
mano draugai ir pažįstami. Tikin
tieji ir netikintieji, suvieniję pa
stangas, kovoja, kad nebūtų sukurs
tytas naujas karas, drauge daro 
viską, kad būtų įveikta baisi rykštė
- girtavimas, moko sąžiningumo. 
Tuo pačiu aš nesutinku su tais 
žmonėmis - tikintieji jie ar ne - 
kurie bando kiršinti tarybinius 
žmones, klastoja istorinius faktus.

Džiaugiuosi, kad mūsų gyvenime 
vis daugiau viešumo. Ypač gerai 
nuteikė TSKP CK Generalinio 
Sekretoriaus M. Gorbačiovo pa
reiškimas dėl Afganistano. Juk 
mes, motinos, vaikus auginame gy
venimui ir negalime ramiai miego
ti, jei kur liepsnoja baisi karo ugnis.

Dar daug ką reikia ir mūsų ta
rybinėje visuomenėje taisyti, to
bulinti. Persitvarkymas - ne vie
nos dienos darbas. Tačiau kaip ir 
darnioje, gausioje šeimoje, taip 
ir mūsų tarybinėje visuomenėje 
sunkumai bus įveikti, nes yra susi
klausymas.

Loreta Kvetienė,
Kaunas

Suprantama, kad visų mūsų 
visuomeninio gyvenimo pusių 
viename laiške aptarti neįma
noma. Tačiau reikia pritarti ci- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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<g> PAVERGTOJE TEVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
OREIVIŲ DRAUGIJA

Vasario 27 d. Vilniuje buvo 
įsteigta Oreivių draugija, pirmo
ji tokia organizacija ne tik Lie
tuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje. 
Steigiamojoje konferencijoje 
dalyvavo skrydžių oro balionais 
entuziastai iš visų Lietuvos kam
pelių, svečiai iš Maskvos, Lenin
grado ir Kijevo. Pirmininku bu
vo išrinktas Rimvydas Maciule
vičius. Steigėjų pranešime pa
brėžiama, kad Lietuva visada 
garsėjo aviacijos sporto tradi
cijomis, kurias dabar papildys 
skrydžiai šildomo oro balionais.

GAMYKLOS SUKAKTIS
Gamybinis odos ir avalynės 

susivienijimas “Elnias” yra se
niausia pramonės įmonė Šiau
liuose. Jos 110 metų sukaktį el- 
niečiai paminėjo posėdžiu Šiau
lių dramos teatre, vakarone 
“Aušros” kavinėje. Per 110 me
tų nueitą kelią atskleidė “El
nio” klube gamyklos kraštoty
rininkų surengta paroda. Pa
grindinę “Elnio” susivieniji
mui priklausančią odos gamyk
lą Šiauliuose 1877 m. suorgani
zavo ukmergietis amatininkas 
Ch. Frenkelis. “Elnio” susivie
nijimui dabar priklauso Šiau
lių odos ir avalynės gamyklos 
ir viena gamykla Kėdainiuose. 
Šiauliuose išdirbama galvijų, 
Kėdainiuose — ožkų oda. “El
nio” susivienijimas per metus 
pagamina 30% visos odinės ava
lynės Lietuvoje.

SPROGIMAS VILIJAMPOLĖJE
Kauno autokelių linijinės 

valdybos meistras A. Rainys, ko
vo 21 d. sugrįžęs iš darbo, savo 
pirmo aukšto bute Liudo Ado- 
mausko gatvėje nr. 35 rado ne 
tik žmoną su dukrele, bet ir be
sisvečiuojančią brolienę Rasą, 
jos seserį V. Pilkonienę. Visą 
gatvę Vilijampolėje nugąsdino 
du staigūs sprogimai ir iš kar
to pliūptelėję ugnies liežuviai. 
Gaisrą aštuonias valandas še
šiomis vandens srovėmis gesino 
keturios ugniagesių mašinos. 
Pirmojo aukšto bute buvo ras
tos trys žuvusios moterys ir 
mergaitė. Atsitiktinumo dėka 
gyvas išliko tik kiton patalpon 

J nuėjęs buto šeimininkas A. Rai
nys. Tada paaiškėjo, kad nelai- 

| mės ištiktamę bute buvo ne vie
nas, o du suskystintų dujų ba
lionai: vienas stovėjo virtuvė
je, atsarginis — prieškambaryje. 
To atsarginio baliono sprogi
mas ir sukėlė gaisrą greit užsi
liepsnojusiame mediniame na
me. Tyrimo metu nustatyta, kad 
šiame name grubiai buvo pažeis
tos naudojimosi suskystintomis 
dujomis taisyklės: vietoje trijų 
įregistruotų dujinių viryklių 
rastos keturios, vietoje trijų 
suskystintų dujų balionų — net 
septyni. Prokuratūra dabar įieš
ko “geradario”, atvežusio papil
domus dujų balionus ir su jais 
keturių žmonių mirtį.

SKEVELDRA ŠIRDYJE
“Tiesos” korespondentas Ar

noldas Čaikovskis kovo 18 d. lai
doje rašo apie Afganistane sun
kiai Sužeistą šiaulietį seržantą 
Rolandą Valį, kuris iki tarny
bos kariuomenėje dirbo staliu
mi “Ventos” baldų susivieniji
me. Neseniai lankėsi Šiauliuo

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25 - birželio 8/12
Birželio 9-24
Birželio 30 - liepos 17

Gruodžio 27-s 
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W, Toronto, Ont., Canada, IVI6S1M7

Tel. (41 6) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Musų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

se, atvykęs į motinos laidotu
ves. Išvykdamas tėvui, žmonai 
ir dukrelei žadėjo greit sugrįžti 
iš kariuomenės, bet šeima susi
laukė tik telegramos: “Rolandas 
Valys buvo sunkiai sužeistas .. 
Daugiau žinių buvo rasta kariuo
menės laikraštyje “Krasnaja 
zvezda”. Didžiausią pavojų R. 
Valio gyvybei sudarė dešinį šir
dies skilvelį pasiekusi ir jame 
laisvai judėti pradėjusi skeveld
ra. Tas metalinis gabalėlis ga
lėjo sutrikdyti širdies vožtuvo 
darbą, pakenkti jos nervų siste
mai, patekti į prieširdį, pasiekti 
plaučių arteriją. R. Valys lėktu
vu buvo nugabentas Taškento 
karo ligoninėn. Ten netrūko 
širdies chirurgų, bet ligoninė 
neturėjo tokiai operacijai rei
kalingos dirbtinės kraujo apy
takos aparato. Chirurgams te
ko operuoti trumpam sustab- 
dant kraujo apytaką. Operaciją 
komplikavo skeveldros atsidū
rimas po širdies vožtuvu. Du 
kartus buvo visiškai sustabdy
ta kraujo apytaka, kol skeveld
rą išėmė chirurgas J. Ševčen
ka. Karinę prievolę Afganista
ne atliekantis lietuvis Rolan
das Valys buvo išgelbėtas.

MAŽINA SPECIALIUS FONDUS
Sovietų Sąjungoje dabar per

žiūrimi specialiuose fonduose 
laikyti leidiniai, kuriais nebu
vo leidžiama naudotis eiliniams 
skaitytojams. Dalis jų bus per
kelta į bendruosius fondus, pri
einamus visiems skaitytojams. 
Specialius fondus turi ir Lietu
vos respublikinė biblioteka Vil
niuje, juose sutelkusi daugiau
sia nepriklausomoje Lietuvoje 
pasirodžiusias knygas, leistus 
laikraščius ir žurnalus, nepriim
tinus kompartijos cenzoriams. 
Specialiuose fonduose Vilniuje 
laikytą literatūrą taip pat per
žiūri prie M. Gorbačiovo refor
mų prisitaikanti komisija. In
formacijų šiuo klausimu patei
kia “Tiesoje” kovo 15 d. paskelb
tas pasikalbėjimas su Lietuvos 
respublikinės bibliotekos direk
toriumi Vladu Bulavu: “Didelį 
darbą reikės atlikti specialis
tų komisijai, kuri revizuos bur
žuazinėje Lietuvoje išleistas 
knygas, Manome, kad į bendruo
sius fondus grąžinsime 80-90% 
knygy. Jau peržiūrėta fašisti
nės okupacijos metais išėjusi 
literatūra. Skaitytojai galės 
plačiau susipažinti su į Vaka
rus pasitraukusių rašytojų P. 
Rimkūno, S. Santvaro, JAV lie
tuvių visuomenės veikėjo V. Či
biro, kitų kūryba. Taip pat bus 
plačiau prieinama ir religinio 
turinio literatūra. Greitu lai
ku taip pat bus peržiūrima bur
žuazinės Lietuvos periodika. 
Manome, kad į bendruosius fon
dus atiduosime ne atskirus nu
merius, o ištisus komplektus .. 
Taip skamba oficialiu kompar
tijos žargonu padaryta esminė 
V. Bulavo pranešimo dalis. Dė
mesio verta ir kita atvira jo 
pastaba: “Bibliotekos darbuoto
jai nuogąstauja dėl buvusių 
specialiųjų fondų knygų ir 
periodikos likimo, nes kai ku
rių pavadinimų leidinių turime 
labai nedaug egzempliorių. At
eityje planuojame dalį šios li
teratūros mūsų lankytojams pa
teikti mikrofilmuose”. y

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21

io 10 1989 m.

Delhi-Tillsonburgo lietuvių šeštadieninė mokykla 
balandžio 30, šeštadienį, Tillsonburg Community Center salėje, 
rengia

Iš Toronto atvyksta “Volungės” choras. 
Po koncerto bus vaišės ir šokiai.
Pradžia 6.30 v.v. Kviečiame svečius ir iš tolimų apylinkių.

vi

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 
š. m. gegužės 1, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Jaunimo centro salėje ruošia 

ti ini.ę j

XaOVCVX-' įdomi programa,
loterija, šiltas maistas su vynu,

Y V'* gera nuotaika. įėjimas - 8 dol. asmeniui.

Bilietai gaunami pas valdybos narius. Kviečiame visus dalyvauti.

Valdyba

Hamilton, Ontario
HAMILTONO LIETUVIŲ PEN

SININKŲ KLUBAS ruošia tradici
nį “Pavasario balių”, kuris įvyks 
gegužės 1, sekmadienį, 4 v.p.p. Jau
nimo centre. Bus įdomi programa, 
kurią atliks: klubo dainos viene
tas, vadovaujamas Aldonos Matu- 
licz, klarinetu gros A. Dudonis, 
solo dainuos A. Laugalienė ir B. 
Pareštienė, akompanuojant muz. 
D. Deksnytei-Powell ir V. Rame- 
sat. Programos pravedėja L. Stun- 
gevičienė. Bus geras šiltas mais
tas su vynu. Maistą yra pasiryžu- 
sios paruošti mūsų nenuilstančios 
puikios šeimininkės. Maloniai 
kviečiame visus tautiečius gau
siai dalyvauti ir smagiai praleis
ti sekmadienio popietę. Valtyba

London, Ontario
KLB KRAŠTO ir Londono apy

linkės valdybos maloniai kvie
čia visus Londono ir Rodney apy
linkės lietuvius atsilankyti į in
formacinį susirinkimą, kuris įvyks 
š. m. balandžio 24, sekmadienį, 
tuojau po 11 v.r. pamaldų, Šilu
vos Marijos parapijos salėje. Nau
jai iš Lietuvos atvykusi disiden
te Dalia Tamutytė praneš apie 
Vasario 16 demonstracijas Lie
tuvoje. KLB krašto valdybos ir 
jaunimo atstovai padarys prane
šimus apie lietuvių veiklą Kana
doje ir kituose kraštuose.

Staigi mirtis
WINNIPEG, MANITOBA. Prieš 

keturis mėnesius Winnipege įvyko 
Monikos Marozienės sūnaus Al
berto vestuvės, kur ji šoko ir links
mai dainavo. Kovo 15 d. ji atsidūrė 
St. Boniface ligoninėje ir po ne
sėkmingos inkstų operacijos amži
nai užmigo.

M. Marozienė, 64 metų, buvo gi
musi gražiame Zarasų kampelyje. 
Užplūdus komunistinei bangai 
Lietuvą, kaip ir visi kiti tremti
niai, atsidūrė Vakaruose, veng
dama nešti Sibiro kančių. Kovo 
17 d. buvo atvežta į Šv. Ignaci
jaus kat. šventovę, kur kun. E. 
Jensen atliko bažnytines apeigas, 
o iš čia, ilgos virtinės automobi
lių giminių, draugų bei pažįstamų 
buvo palydėta į Chapel Lawn Me
morial Gardens kapines. Kun. E. 
Jensen pasakė gražų pamokslą, o 
vyras bei giminės užbėrė šven
tos lietuviškos žemelės.

Nuliūdime liko jos vyras Vincas 
Marozas, sūnus Albertas su žmo
na Joyce, dukra Irena su vyru agr. 
John Wesenberg, kurie yra baigę 
aukštuosius mokslus Manitobos 
universitete ir užima aukštas pa
reigas Manitobos valdžios įstai
gose.

Kaip a.a. M. Marozienė, taip ir 
visi šeimos nariai, gyvai reiškė
si lietuviškoje veikloje. Ji buvo 
visada liksma, bet jautraus bū
do. Nelengvai pernešdavo gyveni
mo sunkenybes bei skriaudas.

Jos dukra Irena, studijuodama 
universitete, buvo paskirta “Chi
mes” redaktore. Ji buvo atsako- 
minga už laikraščio redagavi
mą ir jo išleidimą. Irena Maro- 
zaitė jautėsi visada lietuvaite ir 
didžiavosi savo tėvais.

Karstą nešė: sūnus Albertas, Ed. 
Arborg, žentas agr. J. Wesenberg, 
V. Rutkauskas, J. Mališauskas ir 
K. Strikaitis.

Monika, ilsėkis ramybėje, kad 
ir toli nuo savo gimtojo kampelio 
Zarasų, o artimiesiems gili užuo
jauta, netekus brangaus šeimos 
nario. K. Str.

KLB visuomeninių reikalų komisijos susirinkimo pranešėjai 1988 m. kovo 
20 d. Hamiltone: neseniai* atvykusi iš Lietuvos (pirmoje eilėje iš kairės) 
D. Tamutytė, KLB reikalų vedėja D. Deksnytė; stovi iš kairės: KLB iždinin
kas J. Krištolaitis, badavusio Otavoje jaunimo atstovė D. Grajauskaitė, 
KLB pirm. V. Bireta, PLJ sąjungos vicepirm. M. Šaltmiraitė ir KLB Hamil
tono apylinkės valdybos pirm. B. Mačys Ntr. M. Borusienės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“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 27 MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Blyth & Company Travel
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2 

Telefonai: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų 
Ontario vietovių. 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų.

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

1988 METŲ KELIONĖS / LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. 'A milijono dolerių gyvybės drauda!)

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas" ZĄ) 
atstovas) B*

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Gegužės 24 - 10 naktų - $2050
su yyŽP’T/ciiisėti Jugoslavijoje - $2350

Birželio 21 - 9 naktys Vilniuje, 3 - Leningrade - $2550 
su galimybe nuvykti į Klaipėdą, Palangą

Liepos 19- 10 naktų Vilniuje, su galimybe nuvykti į Klaipėdą, 
Palangą. Norintiems proga aplankyti Prahą - $2270

Rugpjūčio 23-10 naktų Vilniuje.
Norintiems proga aplankyti Budapeštą - $2200

Rugsėjo 20 - 11 naktų Vilniuje. Su proga pailsėti 
Jugoslavijoje - $2235

KELIAUKITE SU MUMIS - NEAPSIVILSITE!
Sutvarkysime ar suplanuosime visus kitų kelionių 

reikalus - kreipkitės!

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 3%
santaupas ...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75%

JA Valstybės
A. a. Ona Birutė Galva-Galva- 

nauskienė mirė kovo 21 d. Čika
goje. Velionė buvo taip pat Čika
goje 1979 m. balandžio 23 d. mi
rusio ekonomisto ir žymaus 
spaudos bendradarbio Gedimi
no Galvos-Galvanausko našlė. 
Ji gimė Lietuvoje, Amerikoje 
praleido 38-rius savo gyvenimo 
metus. Palaidota kovo 23 d. iš 
Šv. Antano parapijos švento
vės Cicere Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse Čikagoje.

Jaunimo centro Čikagoje įsta
tai reikalauja kasmet sušaukti 
metinius narių susirinkimus. 
Šiemet buvo sušaukti du tokie 
susirinkimai sausio 17 d. ir va
sario 21 d. Pirmajame susirin
kime buvo išrinkta naujoji revi
zijos komisija, kurion įsijungė 
J. Šlajus, V. Zalatorius ir J. Iva- 
šauskienė, o kandidatais liko B. 
Vindašienė ir V. Radžius. Tary- 
bon reikėjo išrinkti keturis na
rius. Šiuos rinkimus teko pa
skelbti negaliojančiais, kai pa
aiškėjo, kad išrinktieji netgi 
nėra Jaunimo centro nariai. Dėl 
to ir teko skelbti antruosius rin
kimus vasario 21 d. Tarybon ta
da pagal visas taisykles buvo 
išrinkti keturi pilnateisiai na
riai — A. Paužuolis, V. Momkus, 
M. Gabalienė ir dr. J. Račkaus
kas, o kandidate liko S. Endrijo- 
nienė.

Lietuvių politinių kalinių są
junga kovo 20 d. Čikagoje pri
siminė ir paminėjo prieš 45 me
tus įvykusį 46-šių įkaitais paim
tų lietuvių uždarymą Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Geš- 
tapas juos suėmė 1943 m. kovo 
16 d., keršydamas už jaunų lie
tuvių atsisakymą įsijungti į oku
pacinės vokiečių valdžios orga
nizuojamą SS legioną. Minėji
mas pradėtas suimtųjų atmini
mui skirtomis Mišiomis, kurias 
Tėvų jėzuitų koplyčioje atna
šavo kun. J. Vaišnys, SJ, pamoks
le kalbėjęs apie skaudžias so
vietų ir nacių okupacijas, pa
stangas atkurti Lietuvos nepri
klausomybę. Gėlių vainiką prie 
altoriaus atnešė tada suimtas 
prof. Mečys Mackevičius, sovie
tų sušaudyto kpt. Jono Noreikos 
vaikaitė S. Kučėnaitė, aukas — 
dr. Adolfas Damušis ir Dalia Ku- 
čėnienė. Žuvusių ir mirusių įkai
tų pavardes perskaitė Lietuvių 
politinių kalinių sąjungos pirm, 
inž. Pilypas Narutis. Akademi
nė minėjimo dalis įvyko mažojo
je Jaunimo centro salėje. Apie 
skaudžią patirtį Štuthofo kon
centracijos stovykoje kalbėjo 
Lietuvos laikinosios 1941 m. vy
riausybės teisingumo ministeris 
prof. Mečys Mackevičius, apie 
kančias sovietinėje vergijoje — 
ilgai kalintas Povilas Vaiče
kauskas. Romon išvykusio Vy
tauto Skuodžio žodį perskaitė 
Juozas Šlajus. Atsiminimais da
lijosi inž. P. Narutis, juos papil
dęs Štuthofo koncentracijos sto
vykloje kun. Alfonso Lipniūno ir 
kun. Stasio Ylos sukurta malda. 
Lietuvos laikinosios 1941 m. vy
riausybės pramonės ministeris 
dr. Adolfas Damušis aptarė II 
D. karo ir okupacijų Lietuvai 
atneštus skaudžius nuostolius. 
Nužudytais, ištremtais Sibiran 
ir pasitraukusiais į Vakarus 
Lietuva neteko apie 800.000 gy
ventojų — maždaug vieno treč
dalio. Pasak dr. A. Damušio, 
toks lietuvių tautą ištikęs 
holokaustas yra lygiai žiaurus 
kaip ir žydų tautos. Oficialioji 
minėjimo dalis baigta Tautos 
himnu.
Australija

Vlado Pūtvio-Putvinskio, Lietu
vos šaulių sąjungos įsteigėjo, pen
kiasdešimt devynerių mirties 
metinių sukaktį Sydnėjaus lie
tuviai paminėjo kovo 13 d. Mi
nėjimą Lietuvių namuose rengė
jų vardu pradėjo S. Dariaus ir 
S. Girėno šaulių kuopos pirm. S. 
Pačėsa, primindamas ir miru
sius vietinius šaulių veikėjus. 
Paskaitą apie V. Pūtvio veiklą 
skaitė savaitraščio “Mūsų pasto
gė” red. V. Augustinavičius. Ei
lėraščių skaitymu programą pa
pildė S. Pačėsa ir A. Savickie
nė, duetu — dainininkės J. Muš- 
činskienė ir A. Savickienė. Mi
nėjimo dalyviams įdomi buvo 
šaulio Prano Sakalausko pa
ruošta vaizdajuostė. Televizi
jos ekrane jie matė ir girdėjo 
Melburno “Svajonės” daininin
kes, estrados sol. Violetą Ra- 
kauskaitę-Štromienę, Sydnė
jaus ‘^Sutartinę”, “Dainos” cho
rą ir tautinių šokių grupę “Sū
kurys”.
Britanija

Užgavėnių blynų vakarą va
sario 20 d. surengė Lietuvių 
moterų draugija Nottinghame. 
Pirm. P. F. Damaševičienė pa
sveikino apie 50 prie stalų su
sėdusių svečių. DBLS Notting- 
hamo apylinkės skyriaus pirm. 

K. Bivainis džiaugėsi vakaran 
įsijungusiais gausiais jaunes
niosios kartos atstovais. Dr. 
S. Kuzminskas linkėjo ir toliau 
laikytis lietuviškų tradicijų. 
Užgavėnių papročius visiems 
angliškai paaiškino V. Gaspa- 
rienė. Už pakvietimą į lietuviš
kas vaišes dėkojo Nottinghamo 
latvių pirm. D. Čiudars.

Britanijos baltiečių tarybos 
nariai kovo 9 d. lankėsi vidaus 
reikalų ministerio sudarytoje 
komisijoje, kuri tirs S. Wiesen- 
thalio centro bei kitų šaltinių 
parūpintą kaltinamąją medžia
gą apie Britanijoje gyvenančius 
II D. karo nusikaltėlius. Komi
sijai vadovauja buvęs Britani
jos prokuroras Thomas Hether- 
ingtonas ir jo pavaduotojas Wil
liam Chalmers, buvęs Škotijos 
prokuroras. Komisija peržiūrės 
surinktą kaltinamąją medžiagą 
ir apklausinės liudininkus. Bus 
teisiami asmenys už žmogžudys
tę, atsitiktinę žmogžudystę ir 
tautžudystę, įvykdytą II D. ka
ro metais Vokietijoje ar jos oku
puotose šalyse. Komisija taipgi 
patars Britanijos vyriausybei, 
ar tokiais atvejais reikės atitin
kamai pakeisti įstatymus, kad 
Britanijos piliečiai galėtų bū
ti teisiami už kitur padarytus 
karinius nusikaltimus. Britani
jos baltiečių tarybai atstovavo 
jos pirm. Mečys Bajorinas, vice
pirmininkai — latvis Zigurds 
Kronbergs ir estė Nora Morley- 
Fletcher. Baltiečiai ragino ko
misijos vadovus kritiškai sutik
ti iš sovietinių šaltinių gautas 
informacijas ir dokumentus. Pa
sikeista nuomonėmis, susitarta 
ir ateityje palaikyti nuolatinius 
ryšius.

Italija
Šv. Kazimiero kolegija vasa

rio 25 d. surengė išvyką į Vitter- 
bo miestelį, kur prieš penkerius 
metus buvo palaidotas lietu
viams ir Lietuvai daug padėjęs 
kardinolas Antonio Samorė. 
Penktųjų mirties metinių pro
ga prie velionies kapo Mišias 
laikė vysk. A. Deksnys, ilgame
tis velionies sekretorius prel. 
V. Mincevičius, prel. A. Bart
kus, kun. P. Cemeška iš Argen
tinos ir kun. E. Putrimas. Daly
vavo visi lietuviai klierikai. 
Kolegija kovo 4 d. atšventė savo 
globėjo šv. Kazimiero dieną iš
kilmingomis pamaldomis Villa 
Lituania koplyčioje. Mišias at
našavo kolegijos rektorius prel. 
A. Bartkus, jo pavaduotojas 
prel. K. Dobrovolskis su gar
bingu svečiu kardinolu W. Bau- 
mu, kuris yra Katalikiškojo auk
lėjimo kongregacijos prefektas. 
Pastarasis pamoksle kalbėjo 
apie dvasios vado kunigo reikš
mę dabartinei visuomenei. Prel. 
A. Bartkus apibūdino šv. Kazi
miero vaidmenį istorinėje lietu
vių tautos raidoje. Iškilmėje 
dalyvavęs vysk. A. Deksnys po 
Mišių pašventino du lietuviš
kus kryžius, kurie Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties iš
vakarėse buvo nešami Šv. Petro 
aikštėje, einant Kryžiaus ke
lius. Tuos kun. A. Bukausko pa
darytus kryžius planuojama pa
statyti Šv. Kazimiero ir Villa 
Lituania kiemuose.
Lenkija

Gdansko (Dancigo) lietuvių 
susirinkime 1987 m. gegužės
24 d. paskaitą apie poetą Julių 
Janonį ir rašytoją Ievą Simonai
tytę skaitė G. Lapinskaitė-Va- 
linčienė. Dalyvius su Jadvygos 
Čiurlionytės knyga “Atsimini
mai apie M. K. Čiurlionį” supa
žindino J. Uzdila. V. Kaunas 
kalbėjo apie 1986 m. Varšuvoje 
išleistą dr. B. Makausko knygą 
“Lietuviai Lenkijoje 1920-1939”.

Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos Štetino skyriaus 
narių susirinkime 1987 m. gegu
žės 31 d. paminėta Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktis. Visi 
su dideliu dėmesiu sutiko kun. 
Povilo Povalkio spaudoje pa
skelbtą rašinį “Lietuvos ir Va
tikano santykiai 1918-1940 m.”

Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos Vroclavo skyrius 
sidabrinę veiklos sukaktį at
šventė 1987 m. gegužės 9 d. Šven
tė pradėta Mišiomis, kurias kon- 
celebravo kun. Alfredas Rūkšta 
ir kun. Alfonsas Jurkevičius. 
Salėje įvykusiame minėjime 
pranešimą apie skyriaus veiklą
25 metų laikotarpyje padarė 
Kazimieras Černeckis. Ilgame
čiams skyriaus veikėjams — An
tanui Glušauskui, Elenai Žu
kauskienei, Leokadijai Rut
kauskienei, Zigmui Kisieliui 
ir Antanui Žukauskui padėkos 
raštus įteikė šventėn atvykęs 
LVKD centro valdybos pirm. 
Juozas Bliūdžius. Minėjimo da
lyvius dainomis linksmino 
Punsko lietuvių ansamblis 
“Klumpė". Svečių buvo susi
laukta iš Slupsko. Poznanės 
ii- Bidgoščės.



Savųjų ištakų bejieškant
Pedagoginio lituanistinio instituto etnografinis ansamblis
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Laiškas iš Lietuvos
JUOZAS ŽYGAS

Etnografinis ansamblis, ku
ris veikia prie Pedagoginio 
lituanistikos instituto Čika
goje, Jaunimo centre, atšven
tė savo veiklos penkerių metų 
sukaktį. Savo veiklai paminėti 
kovo mėn. 19 d. pastatė etno
grafinį vaidinimą “Bėkit, bare
liai” — rugiapjūtės pabaigtu
vių šventę. Prieš pradėdami 
kalbėti apie patį vaidinimą, 
pirmiausia turime pažvelgti 
kaip ansamblis atsirado.

Šio kolektyvo siela ir “spi
ritus movens” yra Arvydas Žy- 
gas (gaila, bet šių eilučių au
toriui ne giminaitis). Bejieš- 
kodamas savųjų ištakų, jis lan
kėsi Lietuvoje, ir daugiausia 
laiko praleido Punsko-Seinų 
krašte. Dainų užrašymo ir tau
tosakos reikalais jis lankėsi 
Punsko-Seinų krašte 1976,1978 
ir 1979 metais. Ten jis rado 
“tikrąją Lietuvą”, nesugadin
tą ir mažai laiko įvykių pa
liestą. Lietuvoje dėl žemės 
reformų kaimai buvo išskirsty
ti ir prarado savo senąjį cha
rakterį. Vilnijoje ir Seinų 
krašte lenkų valdymo laikais 
žemės reforma nebuvo praves
ta, tad kaimai išlaikė savo se
nąjį XIX amžiaus veidą. Oku
puotoje Lietuvoje, vykdant ko
lektyvizaciją ir melioraciją, 
traktoriai ir buldozeriai pa
keitė buvusį gamtovaizdį. Čia, 
Seinų krašte, kaimai išliko 
dar nei traktoriaus, nei bul
dozerio nepaliesti. Išliko ir 
jų gyventojai lietuviai su sa
vo dainomis, sutartinėmis ir 
senais papročiais. Tos dainos, 
sutartinės ir sužavėjo Arvydą, 
kuris pasiryžo jas užrašyti. 
Ne tik užrašyti, bet ir žmonėms 
parodyti. Norint geriau su
prasti tas aplinkybes, kurios 
privedė prie šio ansamblio at
siradimo, leiskime pačiam Ar
vydui tai papasakoti.

“Aš sėdžiu baltame kamba
rėlyje, ant senos medinės kė
dės prie didelės lovos. Lovoje 
atsisėdus balta senutė, apsi
gobus balta skarele, dainuoja 
vestuvių raudą, kurią buvo iš 

'ISavo močiutės išmokusi. Jos 
rankėse juoda maldaknygė, 
kurią jinai laiko prispaudusi 
prie širdies. Stefanija Januš
kienė, šio kaimo vadinama 
‘dainų karaliene’, nenoriai 
sutiko šiandien dainuoti, nes 
jos žodžiais — ‘pavargau, vai
keli, nebedainuoju...!’ (...). 
Mane vargino didelė lietuviš
kojo jaunimo nutautimo pro
blema, ir tikėjau, kad nebūtų 
taip lengvai savo tautos išsi
žadėję, jeigu jie būtų turėję 
progos ją intymiau pažinti ir 
pamilti. Dėstydamas Pedago
giniame lituanistikos insti
tute, pradėjau jausti, kad jau
nimas yra pasiekiamas per 
tautosaką ir kilo mintis ban
dyti steigti- jaunimo etnografi
nį ansamblį. (...) Per ištisus 
šimtmečius, iki pat dvidešim
tojo amžiaus pradžios, lietu
viškoji tautinė kultūra vystėsi 
daugiausia žemdirbių visuo
menėje. Per tamsiausius mū
sų istorijos laikotarpius Lie
tuvos kaimas išsaugojo lietu
višką sielą nuo sunaikinimo” 
(Draugas, 1988 m. kovo mėn. 
19 d.).

Arvydas su savo etnografiniu 
ansambliu mus nukėlė į Dzūki
jos kaimą, dar traktorių ne
paliestą ir išlaikiusį savo 
“lietuvišką sielą”. “Bėkit, ba
reliai” su dainomis, sutartinė
mis, raudomis, šokiais, “už
kalbėjimais” ir derliaus pa
pročiais sugrąžino mus į šio 
šimtmečio pradžios lietuviš

kąjį kaimą. Punsko apylinkė
se, kaip kokiame muziejuje, 
liko išsaugotas dzūkiškas kai
mas su savo žmonėmis, daino
mis ir papročiais. Kiek ilgai 
ten išliks? Dalyviai buvo nu
kelti į Dzūkijos kaimą ekrane 
rodomais vaizdais. Keitėsi 
kaimo vaizdai, laukai ir Dzū
kijos kalneliai. Vaizdai sekė 
vaizdus . . . scenoje atsirado 
jaunimas ir senimas, ir pradė
jo rengtis rugiapjūtei. Ruge
liai reiškė duonutę, tad rugia
pjūtė buvo apipinta tradicijo
mis ir derliaus dainomis. Su 
ypatinga pagarba buvo pjau
namas pirmutinis pėdas, vadi
namas “gaspadoriumi”. Tas 
“gaspadorius” buvo iškilmin
gai nešamas į namus ir pasta
tomas garbingiausioje vieto
je. Pradedant rugiapjūtę, bu
vo dainuojamos tik tam atvejui 
skirtos dainos. Baigdami pjo
vimą, vaišindavo derliaus dva
sias ir Motiną Žemę su duona 
ir druska šiais žodžiais: “Šven
toji Žemele, tu mums davei 
duonelės ir mes tau duoda
me”. Kad ir toliau Žemelė duo
tų gerą derlių, tai šeiminin
kas barstydavo grūdus — tai 
buvo auka...

Iš paskutinio pėdo būdavo 
pinamas vainikas ir kabina
mas garbingiausioje vietoje. 
Vyko pabaigtuvių apeigos. 
Derliaus nuėmimui dalyvau
davo talka, tad dalyvius rei
kėjo ir vaišinti. Vaidinant 
buvo bandyta pagal esamas 
sąlygas sudaryti realistinį 
vaizdą. Kad sudarytų lietuviš
kos kaimo trobos vaizdą, į sce
ną buvę atneštas gaidys ir dvi 
vištelės. Gaidys, atrodo, dar 
nebuvo savo rolės gerai išmo
kęs, tad iš trobos buvo greitai 
išneštas. Moterys minkė tešlą, 
raikė duoną, skuto bulves ir 
morkas, o viena net pešė vištą. 
Plunksnos skraidė po sceną 
(gal per daug realizmo ir na
tūralizmo!) ir darbai buvo pa
lydimi apeiginėmis dainomis. 
Paskui vyko jaunimo šokiai su 
liaudies instrumentų kapelos 
palyda.

Pasibaigus šokiams, į. sceną 
susirinko visi šio etnografi
nio vaidinimo dalyviai. Vėl į 
sceną buvo atneštas gaidys ir 
viena vištelė. Kur antroji? ... 
jau nupešta . .. Nejaugi įvyko 
kraujo praliejimas Jaunimo 
centre?! Netrukus atnešė ir 
antrąją vištelę .. . buvo leng
viau atsidūsta. Jos paleistos 
į sceną gražiai elgėsi, poza
vo... viena pradėjo net grū
dus lesinėti. Programos vado
vai ir atlikėjai buvo apdovano
ti gėlėmis. Ign. Serapinas, pe
dagogas ir buv. gimnazijos di
rektorius, savo ir žmonos var
du sveikino ir įteikė 400 dol. 
čekį už salės nuomą. Marija 
Remienė, Lietuvių fondo vald. 
pirmininkė, trumpu žodžiu pa
sveikino ir įteikė 3,500 dol. 
čekį. Taip pat gėlėmis buvo 
apdovanoti prof. dr. J. Rač
kauskas, PLI rektorius, ir St. 
Petersonienė, PLI direktorė.

PLI etnografinio ansamblio 
vadovas ir vaidinimo autorius 
— Arvydas Žygas. Chorvedės — 
Emilija Sakadolskienė, Danu
tė Rukšytė ir Dalia Polikai- 
tytė. Scenografija — Danutės 
Žemaitaitienės ir Arvydo Žy- 
go. Kaimiečiai... PLI jauni
mas.

Lieka tik linkėti, kad jau
nimas rankų nenuleistų, o mū
sų visuomenė jų veiklą viso
keriopai remtų. Neužtenka tik 
kalbėti, bet prie naudingo dar
bo reikia visiems prisidėti. 
Ne vien tik patarimais, bet 
talka ir piniginėmis!

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1988 m. balandžio 9 d. Anapilyje meninę programų atlikęs Los Angeles vyrų 
kvartetas (iš kairės): pianistė-akompaniatorė Raimonda Apeikytė, Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bro
nius Seliukas, Emanuelis Jarašūnas Nuotr. St. Dabkaus

Žvilgsniai į spaudos vakarą
Kasmet dalyvaujančiam “Tė

viškės žiburių” spaudos pobū
vyje, pasidairius po plačią 
Anapilio salę — viskas tas 
pats: pilna žmonių, gera, pa
kili nuotaika, skoningai išdė
lioti loterijos laimikiai... O 
ir tie žmonės, rodos, tie pa
tys, staliukais susiorganizavę 
draugai — nuolatiniai savojo 
laikraščio rėmėjai ir gerbėjai 
iš Toronto, Hamiltono, Londo
no, St. Catharines, Tillsonbur- 
go-Delhi, vis po vieną kitą ir iš 
tolimiausių vietovių. Rodos, 
visi ir tebesėdi tose pačiose 
vietose jau daugiau kaip du de
šimtmečius, kurie leido užaug
ti ir naujai kartai, taipgi mėgs
tančiai tuos pobūvius, kur pa
remiama spauda. Kas tuos jau
nuosius vedė lietuvišku ke
liu. dabar tejaučia širdies pa
lietimo užmokestį, tylų pasi
tenkinimą ir džiaugsmą.

Taip — salė, dalyviai, nuo
taikos ir išgyvenimai, tai pa
sikartojantis atpildas rūpes
tingiems rengėjams. Jei kas 
keičiasi, tai tik scenoje. Žiū
rovai kasmet mato ką nors kita 
— tai, žiūrėk, Čikagos teatra
lai, tai Montrealio oktetas, 
tai Klivlando tfūiriininkai. Vis 
kas nauja, nematyta, negirdė
ta. Arba — kažkada seniai, la
bai seniai. Šiais metais ba
landžio 9 d. pasirodė išpopu
liarėjęs Los Angeles vyrų kvar
tetas su pianiste Raimonda 
Apeikyte. Dainavo Emanuelis 
Jarašūnas, Bronius Seliukas, 
Antanas Polikaitis ir Rimtau
tas Dabšys. Meninio vadovo, 
aktoriaus ir režisieriaus Pet
ro Maželio reikšmingu įnašu 
kvartetas nesidavė prikala
mas prie grindų. Po R. DabšicT 
įžanginio žodžio, su E. Jara- 
šūno linksma įtarpa apie že
maičius ir pianistės R. Apei- 
kytės virtuozišku sąskambiu, 
kvartetas padainavo septynio
lika lietuvių kompozitorių ir 
liaudies dainų, bisui pridė
damas dar vieną. Ketvertukas 
laisvais judesiais ryškino dai
nų turinį, kas žiūrovų buvo 
labai šiltai priimta. Nors kai 
kas prolinksmiai pastebėjo, 
kad kvartetą paveikęs kaimy
ninis Hollywoodas, iš tikrųjų 
estradiniai pasirodymai visa
me pasaulyje ir visomis kalbo
mis jau toli pažengę nuo sta
tiškumo.

Po koncerto Kanados Lietu
vių fondo tarybos pirm. dr. A. 
Pacevičius įteikė “Tėviškės 
žiburiams” trijų tūkstančių 
dolerių čekį, Kanados liet. kat. 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
pirm. dr. S. Čepas padėkojo 
LF tarybos pirm. dr. A. Pace- 
vičiui ir valdybos pirm. H. Ste- 

paičiui už stambią auką, kaip 
paramą “Tėviškės žiburiams” 
bei šio laikraščio įvertinimą. 
Vaišės, šokiai ir loterijos iš
judino visus šio tradicinio po
būvio dalyvius pasilinksminti, 
pabendrauti, smagiai praleisti 
povelykinį šeštadienio vakarą, 
kuriam vadovavo Ramūnė Jo
naitienė.

Č. Senkevičius

Nelengva padaryti kontaktą 
nuo scenos su publika susėdu
sia salės pakraščiuose, bet 
jau po vienos, kitos dainos jau
tėsi L.A. vyrų kvarteto užmegz
tas šiltas ryšys su klausytojais. 
Atlikėjų entuziazmas visad pa
siekia auditoriją, o kvartetas 
moka tą entuziazmą sukelti ir 
jį išlaikyti iki programos ga
lo. Muziką pamėgę inžinieriai, 
puikiai susidainavę, atlieka 
dainas tai kartu, tai su solo 
įtarpais, pritaikytais jude
siais ir vaidyba. Šis teatrališ
kumas — tai meninio vadovo 
rež. Petro Maželio nuopelnas.

Programa gerai parinkta ba
liui — linksmos, lengvos įvai
rių, liet, .kęmpozitorių. ir poe
tų dainos. Viena sukurta muz. 
Raimondos Apeikytės, A. Gus
taičio humoristiniam eilėraš
čiui (“Kai du stos”) buvo ma
loni staigmena, iliustruojanti 
muzikaliai ir poetiškai mūsiš
kės visuomenės ydas.

Programoje buvo keturi įtar- 
pai, kuriuose po vieną daini
ninkai tarė trumpą žodelį, su 
sąmoju apibūdindami save, sa
vo kvarteto istoriją ir dabar

15 mokinių pasieks 
viršūnių pasitarimų 

Išsirašykite sau 
bilietą į Torontą

Penkiolika kanadiečių jaunuolių 
laimės apmokamą kelionę, 
kaip oficialiai akredituoti 
stebėtojai-žurnalistai, į 
Ekonomini viršūnių pasitarimą 
Toronte, vykstanti birželio 19-21 
dienomis.
Tai Kanados valdžios paskata

jaunimui domėtis ir dalyvauti 
šiame svarbiame tarptautiniame 
įvykyje, kurį globos ministeris 
pirmininkas Brian Mulroney, 
o jame dalyvaus JAV, D. Brita
nijos, Prancūzijos, V. Vokietijos, 
Italijos, Japonijos ir Europos 
rinkos vadovai.

tinę veiklą. Tokia besikeičian
ti dainų ir žodžio pynė davė 
programai įvairumo.

Kvartetą akompanavo muz. 
Raimonda Apeikytė labai sub
tiliai, atsisakydama ryškes
nio vaidmens ir sceną palik
dama kvartetui. Ji glaudžiai 
bendrauja su solistais, sek
dama ir pabrėždama jų daina
vimą ir judesius. Taigi labai 
įdomu buvo išgirsti ir tikrąją 
jos asmenybę dviejuose solo 
atliktuose kūriniuose ispanų 
melodijose “Kumana” ir “Ma- 
laguenia”. Čia ji pasirodė su 
dinamiška technika, ugningu 
temperamentu ir nors skambi
no trumpai, paliko publikai 
ryškų įspūdį. Ibk
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‘ ’■ “Dievas teikia mums meilę,' 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

(Atkelta iš 3-čio psl.)
tuoto straipsnelio autorei, kad 
dabar ir pas mus gyvenimas yra 
įdomus ir ne toks pilkas bei nuo
bodus, koks jis buvo prieš persi
tvarkymą.

Prisimenu, kai prieš dešimt
metį ar daugiau Saulius susipa
žinęs su mūsų laikraščių tema
tika paklausė: “Kodėl jūsų laik
raščiai diena iš dienos rašo vis 
apie tą patį klausimą - kaip pa
gaminti daugiau produkcijos? 
Negi jie neturi įdomesnių temų.” 
Iš tikrųjų, dabar mūsų laikraš
čiai analizuoja daug ir įvairių 
temų, yra įdomūs, bet užtai no
rint perskaityti juos reikia su
gaišti daug laiko.

Kadangi jau abu nedirbame, 

Paremkite savo auka

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Šventė įvyks liepos 2-3 d.d. Hamiltone.

Tai pirmoji tokio masto šokių šventė Kanadoje, kuriai 
surengti reikia daug lėšų. Už aukas, nemažesnes kaip 
$15.00, išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių. Visi aukoję nemažiau kaip $25.00 ir atsiuntę 
iki gegužės mėnesio 1 dienos, bus skelbiami šventės 
leidinyje. Čekius rašyti ir juos siųsti:

Tautinių šokių šventės lėšos,
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telki komisija Kanadoje

------- Marlin-------------- 
Travel

Mielai patarnaujame parūpindami viešbučius, 
keliones lėktuvais ir trauki

niais, slidinėjimų išvykas, grupines ar savarankiškas 
keliones, atostogas vilose, kelionių draudimus irt.t.
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Visais kelionių reikalais skambinkite

Raimundui Valadkai tel. 279-4235 (vakarais) arba 

tel. 231-1061,2959 Bloor St.W.,
Pne Regent treats vou royally!

Royal York. JTj ( ,| N | | JOLIDAYS

MarlinTravel MarlinTravel

įstojimui i šias varžybas reikia 
parašyti tiktai trumpą vedamąjį 
tema “Svarbiausias reikalas 
Kanadai ekonominiame viršūnių 
pasitarime”. Pasirinktas apra
šymui reikalas turi liesti Kanadą 
pasaulinės ekonomijos srityje 
arba socialinius bei kitokius 
požiūrius betarpiai liečiančius 
mūsų ekonominę veiklą.

Vazdajuostė su informacija 
pasiunčiamos jūsų gimnazijon 
(arba CEGEP) ir turėtų pasiekti 
balandžio 18 d. Tikslesnių žinių 
teiraukitės pas savo mokytoją 
arba vedėją. Taipgi galite skam
binti tel. 1-800-267-0829 dėl 
platesnės informacijos.

esame pensininkai, tai visus 
įdomesnius straipsnius laikraš
čiuose bei žurnaluose perskaito
me, pasižiūrime ir išklausome 
visas įdomesnias radijo bei tele
vizijos laidas. Tokiu būdu akty
viai sekame visą ekonominį ir 
kultūrinį šalies gyvenimą. Dar 
viena įdomesnė informacija, 
kad šiuo metu jau po visą res
publiką iš užsienio atvažiavu
siems turistams leidžiama va
žinėti. Todėl kviečiame atva
žiuoti ir visus mūsų pasisekimus 
bei likusius trūkumus savo aki
mis pamatyti.

Tad viso geriausio, iki susitiki 
mo Lietuvoje, laukiame atvyks
tant visų.

Laima su šeima

Varžybų taisyklės:
Rašoma angliškai arba prancūziškai. Rašinio ilgis 
iki 500 žodžių. Ant puslapio rašoma kas antra eilutė 
rašomąja mašnėle arba aiškiai įskaitoma rašysena. 
Dalyvauti gali visi moksleiviai, lankantieji pilną 
gimanzijos kursą (įskaitant CEGEP Kvebeke), 
nesulaukę daugiau kaip 19 m. amžiaus iki 1988 m. 
gruodžio 31 d. Specialistų komisija vertins rašinius 
pagal jų aiškumą, stilių, argumentų tvirtumą bei 
originalumą. Rašiniai turi pasiekti Ottawą iki 
1988 m. gegužės 12 d. Rašiniai nėra grąžinami. 
Laimėjusieji rašiniai gali būti pritaikyti, išversti, 
padauginti ir viešumai paskleisti.

Rašinius siųskite:
SUMMIT EDITORIAL COMPETITION 
Department of the Secretary of State 
of Canada
Ottawa K1A0M5
Attach this entry form or facsimile to your Summit Editorial.

■ ■ Hon. Lucien Bouchard■ tBf ■ The Secretary of State of Canada
Lhon. Lucien Bouchard 
Le Secretaire d'Ėtat du Canada

SOMMET TORONTO SUMMIT

ADDRESS:__________________________________________________

Postal Code

PHONE:AGE_

SCHOOL NAME:_____________________________________________

SCHOOL PHONE:____________________________________________

I have read the competition rules and accept them.

Signature of student

Signature of parent or guardian if student is a minor

Pour une copie de cet avis en franęais. veuillez composer 
le 1-8OO-267-O829

Hon. Jean Charest
Minister of State for Youth
Lhon. Jean Charest 
Ministre d Ėtat ė la Jeunesse

Canada
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Velykų šventė Lietuvių namuose
Pagal nusistovėjusią tradici

ją Velykų šventė Toronto Lie
tuvių namuose, kurios centri
nis renginys yra Velykų sta
las, kiekvienais metais ren
giama Atvelykio sekmadienį. 
Šiais metais Velykų stalas bu
vo paruoštas balandžio 10 d., 
Atvelykio sekmadienį, Min
daugo menėje. Dalyvavo apie 
350 svečių iš Toronto ir jo apy
linkių, Hamiltono, St. Cathari
nes, Amerikos ir net iš okup. 
Lietuvos.

Salės centre ant didžiulio 
stalo buvo sukrautos LN mo
terų būrelio narių paruoštos 
velykinės gėrybės: margučiai, 
ežiukai, grybeliai, tortai, įvai
rūs mėsos kepsniai, blizgan
čiais šarvais pasipuošęs par
šiukas. Jas saugojo išdidžioji 
B. Abromaitienės išgražinta 
baltoji gulbė. Aplink stalą bu
vo didelis judėjimas: žybčiojo 
foto aparatai, mažieji bandė 
pajudinti avinėlį ir paliesti 
margučius ir tik jų tėvelių 
žvilgsnis juos sulaikė nuo šio 
smalsumo.

Salės scena buvo išpuošta A. 
Jucienės rankdarbiais, vaiz
duojančiais pavasario gėles, 
krūmelius ir po krūmais pasi
slėpusius zuikelius. Salės pa
kraščiuose svečių laukė iš
puošti stalai, apkrauti vely
kiniais maisto patiekalais su 
įvairiaspalviais margučiais 
kiekvienoje lėkštėje.

Velykų puotą atidarė LN mo
terų būrelio pirm. Ada Jucie
nė, pasveikinusi svečius ir pri
minusi, kad šis Velykų stalas, 
kurio parengimas reikalauja 
daug planavimo, pasiruošimo 
ir dar daugiau darbų virtuvė
je, yra jau 17-tasis. Sukalbė
jus kun. E. Jurgučiui, OFM, 
maldą visi patikrino margu
čių stiprumą ir vaišinosi šal
tais maisto patiekalais. Per 
valandą sunyko velykinės gė
rybės nuo mažų ir didžiojo 
stalo, visiem draugiškai besi
kalbant, o mažiesiems žai
džiant salėje. Visi juto lietu-

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

viškos šeimos šilumą ir vie
nos šeimos darnumą.

2 v.p.p. prie salės įeinamų
jų durų įvyko netikėtas sumi
šimas, triukšmas. Pasirodė 
jaunimo laukiama Velykų bo
butė, kuri mažiausių vedama, 
tempė sunkų vežimą, prikrau
tą velykinėmis dovanomis. 
Apvažiavusi jau apytuštį sta
lą, sustojusi prie scenos, Ve
lykų bobutė (L. Mačionienė) 
klausinėjo mažuosius. Šie de
klamavo, dainavo ir buvo ap
dovanoti velykinėmis dovanė
lėmis.

Išvykus Velykų bobutei, pra
sidėjo labai įdomus ir spal
vingas koncertas. Pirmosios 
pasirodė jaunutės 6-9 metų 
trys sesutės iš Hamiltono: Gai- 
lė, Lina ir Asta Baltakytės, 
kurios kanklių švelniais gar
sais paskambino “Linksma 
diena” ir “Džiaugsmo daina”. 
Tik gaila, kad skambino ne 
ant scenos, bet prie scenos 
salėje, todėl ne visi dalyviai 
galėjo jas matyti ir pasigėrėti 
harmoningai skambėjusių 
kanklių garsais.

Scenoje netrukus pasirodė 
kvartetas “Sutartinė”, kurį su
daro: Dana Pargauskaitė, sesu
tės Zita ir Daina Gurklytės ir 
jų vadovė — mokytoja Nijolė 
Benotienė. Pačių muzikai pri
tariant, jos atliko 5 nuotaikin
gas dainas. Jas papildė garsu
sis Los Angeles vyrų kvarte
tas: A. Dabšys, A. Polikaitis, 
B. Saliukas, E. Jurašiūnas ir 
jų akompaniatorė R. Apeikytė. 
Šis vyrų kvartetas atliko kon
certinę programą “Tėviškės ži
burių” spaudos baliuje balan
džio 9 d. ir, A. Jucienei pakvie
tus, mielai sutiko dalyvauti 
Velykų stalo koncertinėje 
programoje. Čia Lietuvių na
mų scenoje kvartetas nuotai
kingai atliko 4 pramogines 
dainas. Koncertas užbaigtas 
abiejų kvartetų: “Sutartinės” 
ir Los Angeles vyrų švelniai 
glamonėjančia daina “Nemu
nėli!”

Publika nesigailėdama ilgai 
plojo mažosioms kanklinin
kėms, “Sutartinei” ir svečiams 
iš Los Angeles. Padėkos žodį 
tarė LN valdybos pirm. J. V. 
Šimkus, o programos atlikė
jai buvo apdovanoti gėlėmis.

Pasibaigus puotai ir koncer
tui, svečiai aplankė LN mote
rų būrelio paruoštą Petro Mar- 
kuškio skulptūros parodą LN 
Gedimino pilies menėje. Paro
da buvo atidaryta balandžio 9 
d., 4 v.p.p. Šis gabus savamoks
lis skulptorius yra mažai žino
mas Toronto lietuvių visuome
nei. Parodoje buvo išstatyti 12 
didelių iš medžio padarytų pa
veikslų ir ant stalų išstatyti 
kiti smulkesni medžio, akmens, 
metalo 138 skulptūros rodi- 
niai. P. Markuškio skulptūra — 
realistinė. Paveikslai vaizduo
ja gamtą, gyvulius, o mažesnie
ji rodiniai — laukinius gyvu
lius, paukščius ir t.t. Medžio 
skulptūros kūriniams naudoja 
apie 30 įvairios rūšies medie
ną, spalvotus akmenis ir meta
lą. Rodinių kainos, palyginus 
su kitų mūsų menininkų, yra 
labai žemos. Daug tautiečių 
įsigijo šio skulptoriaus ver
tingų kūrinių. Skulptorius ne
pamiršo ir Lietuvių namų, ku
riems padovanojo labai gražų 
skulptūrinį paveikslą.

J. Varčius

KLB švietimo komisijos suruoštas lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas 1988.III.9 Toronte. Iš kairės: A. 
Karkienė, L. Šileikienė, I. Ross, dr. I. Maziliauskienė, I. Ehlers, A. Vaičiūnas, G. Paulionienė, L. Tamošauskas; 
stovi: D. Kekienė, sės. Margarita, V. Matulaitis, N. Astravienė, S. Danaitienė, A. Celtoriūtė, M. Adamonytė, I. Čup- 
linskaitė, R. Kamaitytė, O. Stanevičiūtė, Z. Šelmienė, J. Paliulytė Nuotr. A. Vaičiūno

“Parama-lietuvių finansinė tvirtovė

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

mirus,
dukras - DALIĄ, LAIMĄ, brolius - kunigą kleboną 
AUGUSTINĄ, OFM, ALGIMANTĄ, seseris ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia - punkrjų šejma

B. STUNDŽIA

Sumanūs buvo tie vartotojai, 
kurie sugalvojo ir sutarė vieni 
kitiems be tarpininkų pagel
bėti. Taip atsirado vadinamie
ji kooperatyvai.

Kooperacijos įdėjos pradi
ninkais galima laikyti R. Owen 
(Anglija), Saint Simon, Luis 
Blanc (Prancūzija), Schulze - 
Delitzsch (Vokietija). Pirmieji 
kooperatyvai atsirado Angli
joje, 1769 m. buvo pirmas ga
mintojų susibūrimas. Bet pa
grindines gaires nustatė Roč- 
deilio darbininkai, 1844 m. 
susiorganizavę į vartotojų ko
operatyvą. Jie susitarė, kad 
visi nariai, nežiūrint įdėto ka
pitalo, turi lygias teises. Val
domieji organai renkami vi
suotinio susirinkimo, pelnas 
paskirstomas pagal kiekvieno 
nario išpirktų prekių kiekį.

Ročdeiliečių pavyzdžiu kū
rėsi kooperatyvai kitose šaly
se, veikla plėtėsi, nes atsira
do gyvenamųjų namų tiekimo, 
verslų, draudimo, pardavimo 
ir žemės ūkio kredito koopera
tyvai. Lietuvoje kooperacines 
įdėjas skleidė P. Šalčius.

Mūsų krašte nebuvo stam
baus kapitalo, todėl koopera
cija buvo paranki priemonė 
kelti valstybės gerovę. Susikū
rė stambios kooperacines orga
nizacijos: Pienocentras, Lie
tūkis, Maistas, Kooperacijos 
bankas ir kiti.

Kartu su lietuvių pabėgėlių 
antplūdžiu į užjūrius atvyko ir 
asmenys su kooperatyvinėmis 
įdėjomis. Imigrantams įsikūri
mui reikėjo paskolų verslams 
įsigyti, namams užpirkti, o ban
kai nebuvo paslaugūs. Todėl 
Toronte, Hamiltone ir Mont- 
realyje turime stiprius kredito 
kooperatyvus. Toronte net du: 
Paramą ir Prisikėlimo parapi
jos.

Kredito kooperatyvai ne tik 
padeda taupyti ir skolintis pi
nigus, bet, nemokamai atlieka 
kitus bankinius patarnavi
mus. Iš pelno remiamos įvai
rios organizacijos, laikraščiai 
ir mokyklos.

Šiemet Paramai sukako 35 
metai. Dabar kooperatyve yra 
per 6000 narių ir virš 60 mi

lijonų dol. Praeitais metais 
pašalpoms išmokėta 33000 do
lerių; penki studentai gavo sti
pendijas. Piniginės operacijos 
atliekamos geresnėmis sąly
gomis negu bankuose. Be to, 
nemažai gauna darbus, o vasa
ros metu dirba ir studentai. 
Taigi, Toronte turime saugią 
finansinę lietuvių tvirtovę.

Sukaktuviniais 35-tais me
tais “Paramos” valdybą suda
ro: pirm. D. P. Vaidila, vice- 
pirm. H. Stepaitis, iždininkas 
V. Aušrotas, sekretorius dr. J. 
E. Birgiolas, narys O. Delkus.

Kredito komitetas svarsto 
kam išduoti paskolas ir suside
da iš V. Petraičio, K. Draudvi- 
los ir T. Stanulio.

Svarbu yra kooperatyvo veik
los priežiūra, kad nebūtų pra
rastos paskolos. O taip gali pa
sitaikyti. Tą darbą atlieka S. 
Masionis, V. Sendžikas ir G. 
Dalinda. Kooperatyvo vedėjas 
-E. Stravinskas.

Šia proga norėčiau paminėti 
vieną mūsų finansinės ir vi
suomeninės veiklos darbuoto
ją, kuris dirba nepavargdamas 
ir nesigarsindamas - tai Her- 
betas Stepaitis.

Mažai turime tokių asmenų, 
kurie ištiesia pagalbos ranką 
ten, kur. atsiranda nesklandu
mų, veikla šlubuoja, neati
dėliotinai reikia ką nors da
ryti. Jam pavyksta sutvarkyti, 
išlyginti. Tai, matyt, įgimti 
organizaciniai sugebėjimai.

Būdamas aukštesnėje ko
mercijos mokykloje Tauragėje,

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

AfA
VLADUI SIMANAVIČIUI
užbaigus šią žemišką kelionę,

skausmo prislėgtas dukras — DALIĄ ir LAIMĄ, 
seseris - ZUZANĄ RAJECKIENĘ ir EUGENIJĄ 
RAGAŽINSKIENĘ su šeimomis, brolius ALGĮ, 
PETRĄ ir VINCĄ su šeimomis ir mūsų mielą 
kleboną Tėvą AUGUSTINĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir jungiamės maldoje —

I

Prisikėlimo parapijos taryba

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

mirus,
jo brolius - kun. kleb. AUGUSTINĄ, OFM, ir ALGį 
su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Haris ir Gražina Lapai

vadovauja jūrų skautams. Ly
giai prieš penkias dešimt metų 
baigė karo mokyklą, ir ne bet 
kaip, bet pirmuoju toje laido
je! Vėliau dar baigė aviacijos 
kursus.

Atvykęs į Torontą buvo pir
muoju skautų tuntininku, tal
kindavo skautų brolijos va- 
dijoje ir dirbo su jūrų skau
tais, lietuviais ir kanadiečiais. 
Buvo pakeltas vyr. jūrų skau
tininku. Duoną pelnėsi finan
sinėje srityje, dirbo su kom
piuteriais.

Susiorganizavus “Paramos” 
kredito kooperatyvui, buvo 
vienas iš pirmųjų narių. Šie
met sukako 25 metai, kai be 
pertaukos renkamas į valdybą. 
“Paramą” ištikus vienai nelai
mei, buvo išrinktas pirminin
ku ir juo išbuvo 20 metų. Nese
niai įvykusiame metiniame su
sirinkime, atžymint 25 metų 
darbą valdyboje, jam buvo 
įteikta dovana.

Pensininkų Vilniaus namuo
se susidarius tam tikrai padė
čiai, buvo išrinktas pensinin
kų valdybos pirmininku. Dabar 
reikalai susitvarkė.

Nemažą naštą jam tenka 
nešti Kanados lietuvių fonde, 
krašto bendruomenėje ir kitur, 
kur yra svarbus reikalas. Ke
bliose padėtyse, moka rasti 
išeitį. Atrodo, organizacinia
me darbe vadovaujasi koope
ratininkų šūkiu “Visi už vie
ną, vienas už visus”. Tikimės, 
kad H. Stepaitis darbuosis vi
suomeninėje veikloje dar ilgus 
metus.

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

mirus,

dukras, brolius, seseris ir plačią SIMANAVIČIŲ 
giminę nuoširdžiai užjaučiame-

Toronto vyrų choras “Aras"

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
dukteris - DALIĄ ir LAIMĄ, seseris, brolius bei arti
muosius giliai užjaučia -

Prisikėlimo parapijos choras

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
brolį, mūsų dvasios vadą, TĖVĄ AUGUSTINĄ, 
visus artimuosius ir gimines giliam liūdesy nuo
širdžiai užjaučiame bei jungiamės maldoje -

KLK moterų draugijos
Prisikėlimo parapijos skyrius

AfA
JURGIUI KALEINIKUI
Suvalkų trikampyje mirus, 

sūnums - JURGIUI Ir VITUI su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškiame -

Onutė Stepšienė Marytė Čebatorienė
Sudbury, Ont. Hamilton, Ont.

AfA 
JUOZUI FIRAVIČIUI

mirus,
MAMĄ, TĖTĘ, kitus gimines ir artimuosius bei 
draugus nuoširdžiai užjaučiame -

Angelė ir Jonas Šulcai

AfA 
ANICETUI AUGĖNUI

iškeliavus amžinybėn Lietuvoje,

jo seserį LINĄ URBONIENĘ ir jo brolį VYTAUTĄ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

A. D. Zakarevičiai
B. Žiobienė
R. P. Bražukai

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

AfA 
PETRUI GABRIENUI

mirus Lietuvoje,
broliui PRANUI, brolienei JADVYGAI, giminėms
Lietuvoje ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą bei kartu liūdime -

J. Z. Labuckai I. P. Baronai
O. P. Meškauskai O. P. Polgrimai

J. P. Gurklys



Vysk. ANTANAS BARANAUSKAS, “Anykščių šilelio” autorius

Naujas “Anykščių šilelio” vertimas

“Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje”
Antrąjį tomą pasitinkant

ALFONSAS TYRUOLIS

Vysk. Antano Baranausko 
(1835-1902) “Anykščių šilelis”, 
pats žymiausias poetinis kūri
nys po Donelaičio “Metų”, nors 
apimtim ir žymiai ribotesnis, 
susilaukė vertimų į kelias kal
bas. Originalas lietuvių kalba 
pirmų kartą buvo išspausdintas 
L. Ivinskio kalendoriuje 1860- 
61 m. Atskira knyga “Anykščių 
šilelis” pirmą kartą išleistas 
Vilniuje 1905 m., redagavo kal
bininkas Jonas Jablonskis, kai 
kuriuos autoriaus tarmiškumus 
pakeisdamas bendrinės kal
bos atitikmenimis. Po Pirmojo 
pasaulinio karo Lietuvoj buvo 
išspausdinti keli šio kūrinio 
leidimai. Amerikoj buvo iš
leistas 1916 m. (Baltimorėj) ir 
1961 m. (Niujorke). Šio pokario 
metu Lietuvoj pasirodė irgi ke
li “Anykščių šilelio” leidimai 
atskirai ir A. Baranausko raš
tuose (1970).

Bene anksčiausiai “Anykš
čių šilelis” buvo išverstas j 
lenkų kalbą. Vertė Stefanija 
Jablonska (Jablonskienė-Straz- 
daitė, paskatinta M. Davainio- 
Silvestravičiaus, kuris verti
mą išspausdino savo leidžia
mame žurnale “Litwa” (1909 m.) 
Tačiau jos vertimas nėra lai
komas ypatingai gerai pavy
kusiu.

Daugiau “Anykščių Šilelio” 
vertimų pasirodė šio pokario 
metu. Nors į anglų kalbą šį Ba
ranausko kūrinį N. Rastenis 
buvo išvertęs dar 1935 m., bet 
išleido jį “Lietuvių dienos” 
Los Angeles tik 1956 m. (antro
ji laida 1970 m., redaguota J. 
Tininio).

Rusų poetas N. Tichonovas 
“Anykščių šilelį” į rusų kalbą 
išvertė 1950 m. Nors versta iš 
pažodinio teksto, šis vertimas 
poetiniu atžvilgiu prašoka ki
tus vertimus. Į latvių kalbą 
vertė P. Kalva 1960 m. Po H. 
Buddensiego “Anykščių šile
lio” vertimo į vokiečių kalbą 
(1967 m.) praėjusiais metais 
savo vertimą skaitytojams vo
kiečių kalba pateikė Alfred 
Franzkeit, jau ir anksčiau ver
tęs lietuvių poeziją į vokiečių 
kalbą. Šiame vertime “Anykš
čių šilelis” pavadintas “Mišku” 
(Der Wald).

Užsklandos žodyje apie A. 
Baranauską ir “Anykščių šile
lį” vertėjas sako, kad ligšiol 
vokiečių kalba jam tetekę ma
tyti tik tokius šio kūrinio ver
timus, kurie buvę atlikti pažo
diškai arba netikusiais hegza
metrais, nepaisant kūrinio vi- 
vidinio ritmo ir nuotaikų. Iš 
tikrųjų “Anykščių šilelio” įžan
ga (18 eilučių) parašyta dakti
liais, o likusis tekstas - silabi
niu (skiemeniniu) metru (13 
skiemenų eilutė su cezūra po 
6-jo skiemens), t.y. taip, kaip 
parašytas ir Adomo Mickevi
čiaus “Ponas Tadas.” Beje, šis 
Mickevičiaus kūrinys padėjo 
atsirasti ir Baranausko poe
mai po to, kai seminarijos pro
fesorius A. Gapšvevičius teigė, 
kad tik lenkų kalba tesą galima 
taip gražiai aprašyti gamtą. A. 
Baranauskas įrodė, kad tą pat 
galima padaryti nė kiek ne blo
giau ir lietuvių kalba. “Anykš
čių šilelis” yra ištisa gamtos 
liaupsė, reto akustinio ir vi
zualinio pastabumo rezultatas, 
išreikštas pakilia menine for
ma.

Hegzametrais “Anykščių ši
lelį” (išskyrus 18 eil. įžangą) 

vertė ir A. Franzkeit, kaip ir H. 
Buddensieg, nes silabinis met
ras vokiečių literatūroj jau 
nuo Opitzo laikų 17-ame am
žiuje nebepraktikuojamas, o 
hegzametru rašė ne tik mūsų 
Donelaitis, bet ir Goethe su 
Klopštoku. Hegzametru ver
čiant pailgėja teksto eilutė 
3-4 skiemenim. Skirtumas tarp 
Buddensiego ir dabartinio ver
tėjo yra tas, kad “Miškas” iš
verstas dvieiliais rimuotais 
hegzametrais. Tik vienur kitur 
likęs neišlygintas rimas (pvz. 
p. 11, 12 ir kt.) Verčiant rimuo
tai kai ką tenka nusakyti savais 
žodžiais, kiek tolstant nuo ori
ginalo, nors tai nėra esminis 
dalykas - vertime svarbiau kū
rybinis originalo perdavimas, 
atkūrimas gera ar bent paken
čiama svetima kalba.

Šiame vertime yra praleistos 
3 originalo eilutės: 3-oji eilutė 
pradžioj (“Kur toj puikybė jū
sų pasidėjo?”) ir 307-308 eil. 
pabaigoj:
Ė tai vis dėl arielkos 

daugiausia išleidę:
Visi buvę kaip žydų šeimyna 

pasleidę.
Nėra aišku, kurį originalo 

leidimą vertėjas yra turėjęs ir 
ar tų eilučių ten trūko, ar jos 
praleistos turint kokių etinių 
ar estetinių sumetimų. Nors 
nepažymėta, iš kurio lietuviš
ko leidimo versta, bet origina
lo tekstas artimas paskutiniuo
ju metu kritiškai parengtiems 
leidimams.

Versdamas hegzametru, ver
tėjas gali kiek prasiplėšti, pla
čiau išsireikšti, negu versda
mas ribotesnę silabinę eilutę. 
Bet kartais vaizdo glaustumas 
turi stipresnį poveikį, negu 
bandymas vaizdą aprašyti. Kiek 
galima, vertėjas tokių atvejų 
yra vengęs, nors jau ir iš karto 
matome silabinės ir hegzame
trinės eilutės ilgio skirtumą.

Kadangi “Anykščių šilelis” 
daugiausia paremtas akustika, 
vertėjui nebuvo lengvas užda
vinys nugalėti visų tų garsų 
perdavimą, nekalbant apie 
daugybę botanikos ir zoologi
jos terminų. Bet apskritai ver
tėjui rūpėjo vertimo tikslumas, 
nepaisant senų ir tarminių žo
džių ar posakių. Vertėjo paaiš
kinimai skaitytojui būtų buvę 
naudingi, gal ne tiek geografi
nių terminų, kurių nėra daug, 
kiek kalbinių (tarminių) skir
tumų reikalui. Pvz. žodis “pa- 
vietris” verčiamas žodžiui 
“Unwetter” (blogas oras, au
dra), bet kituose lietuviškuose 
paaiškinimuose pažymėta, kad 
tai reiškia “marą”, nuo kurio 
žmonės masiškai kritę. Taipgi 
žodis “kučmeistras” verčiamas 
“ein Her in der Kutsche” (po
nas karietoj), nors iš tikrųjų 
čia turimas galvoj “girininkas, 
vyresnysis miškų prievaizdas”. 
Bet apskritai šis vertimas, kaip 
minėta, pakankamai tikslus ir 
poetingas, dramai priartinąs 
lietuviškąjį tekstą skaitytojui 
vokiečių kalba. Šalia kitų 
“Anykščių šilelio” vertimų į 
vokiečių kalbą tai naujas vers
tinės kūrybos darbas ir įnašas.

Išleista tabloidine forma (8x6 
in.) leidiniu, be iliustracijų, 
išskyrus pirmąjį viršelio pus
lapį.

Antanas Baranauskas. DER 
Wald, ein Poem ins Deutsche 
uebertragen von Alfred Franz
keit. Leer, Verlag G. Rauten- 
berg (1987). 31 p. Kaina nepa
žymėta.

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Labai vietoj šie paaiškini
mai. Kai kurios paklaidos, die
važi, kitaip nepaaiškinamos, 
kaip autoriaus patekimu į Gobi 
dykumą, kuria yra, kultūrine 
prasme, Florida. Negali būti 
jokių abejonių, kad V. Kulbo
kas būtų išvengęs tokio nerite- 
riško poelgio, kaip sakysim 
žvėriško (Dr). Alinos Staknie- 
nės pasendinimo, jei būtų tu
rėjęs kaimynystėj kokį eksre- 
daktorių (Staknienė, manding, 
priskirtina ton pačion amžiaus 
grupėn kaip Bir. Ciplijauskai- 
tė. Kiekvienu atveju jai tikrai 
ne vieta rašto veteranų tarpe)

Atrodytų, kad Kulbokas pri
vengė įvesdint į aptariamųjų 
kritikų tarpą asmenis pasira
šančius slapyvardžiais ir jo pa
sielgta protingai. Nežiūrint to, 
vienas kitas tokių “Kohlenk- 
lau” prasmuko. Čia vėl būtų 
buvę paranku Kulbokui turėti 
kokį konsultantą spaudos vil
ką ar hieną, kurie būtų padėję 
tuos slapukus išaiškint. Dabar 
kai kam juokinga, jog kai kurie 
kritikai atjauninami “iki juos
mens”. Mat slapyvardinė jų 
rašliava priskiriama jauniau
siai, mokytajai kartai.

Kai dėl praleistų spaudos bi
čiulių skaičiaus, jis mano ma
nymu, neturėtų būti perdaug 
didelis. Vienok tokių nepraė
jusių pro skryningą esama. Pa- 
sigendam sakysim Willekes 
(rašiusios daugiausia Word Li
terature) V. Šaltmiro (Tėviš
kės žiburių” bendradarbio), N. 
Jankutės - Užubalienės ... Su
sidaro įspūdis, kad Kulbokas 
bus užmiršęs pasižvalgyt Lie
tuvių išeivijos spaudos biblio
grafijos atitinkamuose sky
riuose. Tai būtų padėję jam 
išvengt tokių praganymų.

Kai visiems žinoma biblio
grafo darbas yra įdomus, bet 
kartu ir tuo nedėkingas, kad, 
net ir naudojantis modernia 
technika, nėra įmanoma jį dir
bant išvengt paklaidų. O ką be
kalbėt, kai kompiliacijos daro
mos tokiose nedėkingose saly.-, 
gose kaip nusakytose “Auto
riaus pastabose”. Užtat dai- 
rantis kiek Kulboko bibliogra
fija išsami, netenka nustebt, 
kad jinai kaip tai pripažįsta 
pats redaktorius, nepilna. Ar 
teisingiau, pilna spragų, ku
rių atsiradimo priežastys ne
suprantamos. Kodėl jų neiš
vengta, tampa skaitytojui tikra 
mįsle. Pripažinkim kad šitai, 
suteikia, iš kitos pusės, kai ku
riems skaitytojams tam tikrų 
virpulių. Mat kaip kad esama 
žmonių mėgstančių spręsti gal
vosūkius, kryžiažodžius, mo
kytis (senatvėj) groti trompo- 
nu, nagrinėti Uralo-Altajaus 
kalbų gramatikas, augint hid
roponikos metodu šungrybius, 
taip esama ir asmenų, kuriuos 
užvaldo šerlokholmiška aistra 
iššniukštinėti kas praganyta 
bibliografijose ir būtent kodėl. 
Atsakymus į pirmąją klausimo 
dalį Kulboko atveju atrasti ne
sunku. Kadangi Kulbokas su
mini tam tikrą kiekį recenzijų, 
rašytų tarp 1972 ir 1979 metų, 
ir kadangi tą patį laikotarpį 
dengia Liet. Išeivijos spaudos 
bibliografija, pakanka paly
ginti tarpusavy abu leidinius, 
naudojantis jų indeksais. Pa
kanka pasirinkt keletą veikalų 
(sakysim K. Almeno “Saujų 
skatikų”, Barėno “Kilogramą 
cukraus”, Cinzo “Raudonojo 

Dailininko MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO “Pasaka”, kurios karaliai gėrisi žėrinčia tėviške

arklio vasarą", Mero “Strip- 
tyzą"), ir žiūrėti, ar LISB tei
kiama informacija Kulbokas 
yra pasinaudojęs. Rezultatai 
gana aiškūs: maždaug pusė LI 
SB cituojamų dalykų aptin
kama Kulboko veikale 50%.

Kitu metodu pasitikrinti 
“išsamumo koeficientą” yra, 
žinoma, peržvelgti kokio nors 
svarbaus žurnalo komplektą. 
Tokiu būtų “Akiračiai”, kurie 
vien todėl, kad pasirodo 10 kar
tų per metus, yra pasidarę li
teratūriniu žurnalu “par excel
lence”. Čia lengva pasiduoti 
optinei apgaulei. Atrodo, kad 
Kulbokas yra juos išgliaudęs 
gana neblogai. Kas be ko pasi
taiko vienas kitas kažkodėl 
praleistas rašinėlis. Sakysim 
R. Šilbajorio — “Marcelijus 
Martynaitis - sąžinės ir žemės 
poetas", I. Gražytės-Maziliaus- 
kienės “Tikrovė ir fantazija R. 
Klimo novelėse”, V. A. Jonyno 
“Tomo Venclovos tekstologi
ja”. Sakytumėm nieko baisaus. 
Kokia iš viso būtų “išsamumo 
norma!? Bet Kulboko veikale 
esama kritikų, kurių “produk
cija” išanalizuojama iki pasku
tinės eilutės... O čia - kurio
ziškas J. Aleksandravičiaus at
vejis. Iš 19 jo “Akiračiuose" 
spausdintų straipsnių, Kulbo
kas pamini vos keturis, nors 
šiaip pripažįsta šiam autoriui 
išmanymą bei raštingumą. . 
Kodėl? Ar todėl kad J. Alek
sandravičius aptaria Lietuvoj 
pasirodžiusius leidinius, ar 
kad jo esama asmeninio Kulbo
ko priešo? Abu spėliojimai- 
grynos nesąmonės. Vargu ar 
leistina įtarinėti Kulboką pa
saulėžiūriniu šališkumu, ne
apykanta Lietuvoj išleistos 
raštijos analizėm, arba (kažkas 
buvo pakišęs man ir tokį įtari
mą) alergija rašiniams, apta
riantiems erotinio pobūdžio 
knygas.

Jei mano prielaida teisinga, 
rasit, Kulboko “favoritizmo” 
priežastis labai paprasta. Dėl 
leidinio trūkumų stambia da
lim kalti patys kritikai.

Tikriausiai tai ne visiems ži
noma, bet prieš keldamasis į 
Floridos tyrus, ar jau ten nusi- 

VYTAUTAS KASTYTIS

Rūpintojėliai žydi
Iš ežerų ir upių.
Pavasario rasa nugairinti. 
Audrų ir vėjų svetimoj pagairėj 
Lengvučiai debesėliai supas:

- Nuo Nemuno krantų.
Kur Lietuva, vargais supančiota. 
Našlaitės dalią kenčia, 
Atskriejam vėjo dvelkimu.

Kaip žydintys javai plačiai pasėti 
Visuos kraštuos lietuviai išsimėtė 
Už svetimų klaidas, didžiųjų kaltę 
Kančios ir nuoskaudų marias pakelti.

Ilgai gegulė sielvartą kukuos 
Ir skauduli mums patį didįjį ~ 
Saulėtuos Nemuno krantuos 
Rūpintojėliai žydi . . .

Orlandetas, Norvegija, 
1945 m. birželio 8 d.

kėlęs, V. Kulbokas buvo išsiun
tinėjęs laiškų nemažam skai
čiui kritikų, pranešdamas 
jiems savo užmačias toliau tęs
ti bibliografinį darbą ir prašy
damas, kad jie atsiųstų savo ra
šinių fotokopijas - “zyroksus”. 
Jei mūsų spėliojimai teisingi, 
bus buvę žmonių, kurie atsilie
pė į šį raginimą. Kiti patingėjo. 
Užtat visai negražu pykti už tai, 
kad Kulbokas pateikia kai ku
rių kritikų raštų pilnesnį są
rašą. Pagaliau, ar taip būtina 
išvardinti visus kritikų raši
nius tokio pobūdžio veikale, 
kuris surėdytas portretiniu 
principu. Juk svarbu nusakyt 
tik bendrus kiekvieno kritiko 
pasaulėjautos stiliaus bruo
žus.

Kaip bebūtų šiuo metu, kar
tojam, LLKT antrasis tomas 
yra - ir liks kol pasirodys (jei 
pasirodys) naujas Lietuvių 
išeivijos spaudos bibliografi
jos sąsiuvinys - pačia pilniau
sia išeivijos literatūros bib
liografija. Nežiūrint suminėtų 
trūkumų, tai šauni dovana gim
tojo žodžio mylėtojams. Ypa
tingai jis naudingas bus vi
siems lituanistinių kursų, dis
kusinių būrelių, dalyviams, Li
tuanistikos katedros studen
tams. Žodžiu visiems tiems, ku
riems yra miela toji rezonansi
nė erdvė, kurią sukuria aplink 
dailųjį raštą, kritika. Bet gal
būt užvis įdomiau turėtų būt 
susipažint su Kulboko veikalu 
Lietuvoj gyvenantiems litera
tams ir literatūrologams, ku
rie, jei tikėti gandais, protar
piais, o ypatingai šiais tenykš
čio prasivėdinimo laikais, pa
rodo nevaidinamą susidomėji
mą išeiviškąja raštija. Juk jei 
teisingai persiskaitom kas Kul
boko parašyta “Autoriaus pas
tabose” didžiausiu paskatų 
jam atlikt šį svarų bibliogra
finį darbą ir buvo lūkestis, kad 
jo knyga bus vertinama Lietu
voje ir kad ja bus naudojamasi

Vladas Kulbokas. LIETUVIŲ 
LITERATŪRINĖ KRITIKA 
TREMTYJE. II Išleista Vero
nikos ir Vlado Kulbokų lėšo- 
mis.’ Vlado Vijeikio spaustuvė: 
1987.(Leidyklos vieta ir knygos 
kaina nepažymėtos)
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□ KULTIMEJE VEIKLOJE
Literatūros vakarą su drama- Žemaitės premiją už geriausią

turgu Kostu Ostrausku balandžio 
23 d. viršutinėje Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia JAV LB 
Los Angeles apylinkės valdyba. 
Programon įsijungs ir Los Ange
les dramos sambūrio aktoriai. 
Rengėjai kviečia į šį neeilinį li
teratūros vakarą plačiąją lietu
vių visuomenę.

Estrados sol. Violeta Rakaus- 
kaitė-Štromienė aplankė Floridos 
lietuvius. Sausio 31 d. jos koncer
tas buvo surengtas Miamio lietu
vių klube, vasario 7 d. — St. Pe- 
tersburgo lietuvių klube. Abiejuo
se koncertuose skambėjo lietuviš
kai, angliškai, prancūziškai ir vo
kiškai dainuojamos pramoginės 
dainos. Didžioji programos dalis 
teko lietuviškoms dainoms, tarp 
kurių buvo B. Gorbulskio “Tėviš
kė” ir “Gegužinė”. Palydai vieš
nia atsivežė orkestrų įrašus juos
telėse, savo garsais sustiprinan
čius jos atliekamas dainas.

JAV LB kultūros tarybos 1987 
m. teatro $1.000 premijos laureatu 
tapo rež. Petras Maželis, dalyvau
jantis visuose lietuviškųjų teatrų 
festivaliuose, susilaukiantis žy
menų ne tik už režisūrą, bet ir sce
novaizdžius, aktorių aprangą. 
Vertintojų komisija — Algis Ruk
šėnas, Romas Apanavičius, Vacys 
Rociūnas ir Viktoras Mariūnas 
jam premiją paskyrė už ilgametę 
teatrinę veiklą. Mecenatas — JAV 
lietuvių fondas. Premija P. Ma
želiui ir kitiems laureatams bus 
įteikta VlII-je premijų šventėje, 
kuri įvyks gegužės 15 d. Los An
geles mieste, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje.

Dvidešimt šeštąjį novelės kon
kursą paskelbė Klivlande leidžia
mas savaitraštis “Dirva”. Laimėto
jui bus paskirta $600 premija iš il
gamečio mecenato Simo Kašelio- 
nio pomirtinio palikimo, kurį da
bar tvarko korporacija “Neo-Li- 
tuania”. Konkursinės novelės te
mą, turinį ir pobūdį pasirenka pa
tys autoriai. Novelė turi būti ne- 
trumpesnė kaip penkiolika maši
nėle rašytų puslapių su dvigubu 
tarpu tarp eilučių. Rankraščiai 
turi būti rašyti mašinėlę,, pasira
šyti slapyvardžiu. Jį taipgi reikia 
pažymėti ir ant užklijuoto voke
lio, kuriame įdedama tikroji au
toriaus pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Novelės turi būti 
atsiųstos iki š. m. birželio 15 d. 
imtinai šiuo adresu: Dirva, Nove
lės konkursas, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103, USA. Pre
miją balsų dauguma paskirs vertin
tojų komisija, turinti tris narius. 
Nepremijuoti rankraščiai bus grą
žinami tik autoriams prašant.

Kompozitorių Bronių Jonušą 
(1899-1976), lietuviškų maršų 
kūrėją, dūdų orkestrų ir chorų 
vadovą, dvyliktųjų mirties meti
nių proga vasario 20 d. prisiminė 
ir pagerbė Omahos lietuviai Ne- 
braskoje. Jo atminimo pagerbimu 
rūpinosi velionies našlė Emilija 
Jonušienė, įsteigusi tradicine 
tapusią metinę $1.000 Broniaus 
Jonušo stipendiją lituanistiką 
studijuojančiam lietuvių jaunuo
liui ar jaunuolei. Šiemet ta stipen
dija bus paskirta jau vienuolik
tą kartą. Velionis prisimintas Mi- 
šiomis Šv. Antano šventovėje, 
giedant kadaise jo vadovautam 
“Rambyno" chorui ir sol. Algiui 
Grigui. Omahos “Evergreen” ka
pinėse klebonas kun. P. Žarkaus- 
kas pašventino architekto a.a. 
Jono Muloko prieš keletą metų 
suprojektuotą antkapinį pamink
lą, kurio pastatymas buvo ilgai 
atidėliojamas. Mat velionis no
rėjo, kad jo palaikai būtų palai
doti Lietuvoje. Deja, šio pagei
davimo, nepaisant didelių pastan
gų, nepavyko įgyvendinti. Mar- 
morinio paminklo viršūnę suda
ro gaidų, kamertono ir Gedimi
no stulpų derinys. Angliškas 
įrašas papėdėje primins kapinių 
lankytojams, kad čia ilsisi Bro
nius Jonušas, lietuviškų maršų 
kūrėjas. Dešinėje pusėje — iškal
tas pakrypęs Lietuvos laukų ko
plytstulpis su Emilijos Jonušie
nės sukurta maldele. Velionies 
prisiminimas buvo tęsiamas Šv. 
Antano parapijos salėje sureng
tuose pusryčiuose. Apie Broniaus 
Jonušo nueitą kelią tėvynėje ir 
išeivijoje kalbėjo “Rambyno" 
choro pirm. Juozas Janyka. Vai
kystės metų atsiminimais dalijo
si sol. Algis Grigas, kuriam Vil
niaus filharmonijoje teko įteikti 
gėlių puokštes Kiprui Petrauskui 
ir Broniui Jonušui. Iš Čikagos jis 
dabar atvežė ten išleistas Broniaus 
Jonušo maršų gaidas. Leidinį puo
šia autoriaus nuotrauka, jo trum
pa biografija lietuvių ir anglų 
kalbomis. Deja, leidinys skiria
mas tik pianistams. 

lietuvių kalbos ir literatūros va
dovėlį įsteigė jos vardu pavadin
tas kolchozas Kapsuko (Marijam
polės) rajone. Laureatai bus skel
biami birželio 4 — literatūros 
klasikės J. Žymantienės-Žemaitės 
gimimo dieną, o pirmąją mokslo 
dieną žemdirbiai, pedagogai ir 
moksleiviai susitiks su šių knygų 
autoriais. Premiją skirs speciali 
komisija, kurią sudarys švietimo 
ministerijos darbuotojai, moky
tojai, Pedagogikos tyrimo insti
tuto ir aukštųjų mokyklų specia
listai.

V. Mykolaičio-Putino 95-tą- 
sias gimimo metines paminėjo 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukš
tesnioji muzikos mokykla. Minė
jimas, suorganizuotas vyr. dėsty
tojos V. Mockienės vadovaujamo 
literatų būrelio, buvo pradėtas 
paties V. Mykolaičio-Putino skai
tomų eilėraščių įrašu. Pranešimą 
apie velionį rašytoją ir jo kūry
bą padarė filologijos mokslų kan
didatė I. Kostkevičiūtė, atsimini
mais dalijosi Lietuvos dramos 
teatro veteranė T. Vaičiūnienė. 
V. Mykolaičio-Putino kūrinius 
skaitė aktorius Laimonas Norei
ka ir mokyklos literatai.

Du didelius koncertus Mask
vos konservatorijoje surengė Vil
niaus konservatorijos kompozici
jos katedra. Pirmajame koncerte 
skambėjo studentų — D. Prusevi- 
čiaus, T. Juzeliūno, A. Malcio, 
V. Augustino, A. Dikčiaus, V. 
Ptašeko, S. Dikčiūtės kūriniai. 
Antrajame koncerte dėstytojais 
dirbančių kompozitorių — O. Ba
lakausko, R. Žigaičio, B. Kuta
vičiaus, J. Juzeliūno, V. Lauru- 
šo kompozicijas atliko styginis 
Vilniaus kvartetas, pianistai A. 
Vasiliauskas ir B. Vainiūnaitė, 
dainininkės L Argustienė ir R. 
Maciūtė.

Marija Rasteikaitė, Vilniaus 
dramos teatro aktorė, mirė kovo 
23 d. po ilgos ir sunkios ligos. 
Velionė gimė Šiauliuose 1930 m. 
balandžio 25 d., A. Lunačarskio 
teatrinio meno instituto lietuvių 
studiją Maskvoje baigė 1952 m. 
Dar prieš studijos lankymą 1947- 
48 m. vaidino Šiaulių dramos teat
re. Profesinės aktorės kelią pra
dėjo 1952-56 m. Kauno muzikinia
me teatre ir juo iki mirties žengė 
Vilniaus dramos teatre. Sukūrė 
daug įsidėmėtinų vaidmenų: Da
lios — B. Sruogos “Apyaušrio da
lioje”, Liudos — A. Griciaus 
“Karštoje vasaroje", Ofelijos — 
V. Šekspyro "Hamlete”, Reginos
— H. Ibseno “Šmėklose”, Esteros
— A. Milerio “Kainoje”, Kreivė
nienės — V. Bubnio romano “Po 
vasaros dangum” inscenizacijoje. 
Velionės vaidybai būdingas bu
vo dramatiškumas, raiškūs cha
rakteriniai vaidmenys. Palaidota 
kovo 25 d. Antakalnio kapinėse.

Sąjunginiame baleto šokėjų 
konkurse Maskvoje II premiją 
laimėjo jaunoji vilnietė balerina 
Jolanta Valeikaitė, 1980 m. tame 
konkurse įvertinta garbės raštu. 
Antroji premija šiemetiniame 
konkurse buvo paskirta ir ode- 
sietei N. Jakovlevai. Vertintojų 
komisija šįkart niekam nepasky
rė pirmosios premijos moterų gru
pėje. Tad iš tikrųjų konkurso 
laimėtojomis tapo dvi balerinos
— vilnietė J. Valeikaitė ir ode- 
sietė N. Jakovleva. Pirmoje kon
kurso dalyje J. Valeikaitė su sa
vo partneriu Vilniaus operos ir 
baleto teatre Vytautu Kudžma at
liko ištrauką iš A. Adamo baleto 
“Žizel”. Dabartinei choreografi
jai skirtoj antroj daly ji šoko In
dijos muzikai pritaikytą “Sugrį
žimą" ir Žemuogės variaciją iš K. 
Chačaturiano baleto “Čipolinas". 
Trečioje dalyje J. Valeikaitė vėl 
su V. Kudžma atliko dviem šokė
jam skirtą ištrauką iš P. Čaikovs
kio baleto "Miegančioji gražuo
lė". J. Valeikaitė 1981 m. yra 
baigusi M. K. Čiurlionio vidurinę 
meno mokyklą Vilniuje. Diplomi
niam darbui ji buvo pasirinkusi 
Žizel vaidmenį tokį pavadinimą 
turinčiame A. Adamo balete. Pir
mą kartą Lietuvos baleto istori
joje tą pagrindinį vaidmenį moks
leivei J. Valeikaitei tada buvo 
leista atlikti Vilniaus operos ir 
baleto teatro spektaklyje. Dabar 
tame teatre J. Valeikaitė yra su
kūrusi daug pagrindinių vaidme
nų. Su baleto šokėjų grupėmis jai 
teko dalyvauti tarptautiniame 
Atėnų festivalyje, gastroliuoti 
Švedijoje. Sirijoje. Turkijoje. 
Argentinoje, V. Vokietijoje ir 
Lenkijoje. Už laimėjimą Maskvo
je J. Valeikaitė yra dėkinga ją 
kruopščiai paruošusiai mokyto
jai Adai Tumalevičiūtci-Nasvy- 
tienei ir patirtį turinčiam partne
riui Vytautui Kudžmai. V. KsL
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) R I S I K E L I M OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90 d. term, ind.................. 71/4%

180-185 d. ter. ind............... 7'!a°A>
1 metų term, indėlius........ 71/2%
2 metų term, indėlius........ 73/4%
3 metų term, indėlius........ 8 %
1 metų GlC-met.palūk........ 9 %
2 metų GlC-met.palūk........ 9’/c%
3 metų GlC-met. palūk........ 91/2%
1 metųGIC-mėn.palūk...... 8’/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8 % 
RRSP-1 metų term.ind....... 9 %
RRSP-2 metų term.ind....... 91A%
RRSP-3 metų term.ind....... 91/2%
Specialią taup. s-tą........... 7’/2%
Taupomąją sąskaitą ......... 6 %
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 7’/2%
Kasd.pal. čekių sąsk.iki.... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo .........................  11 %
Sutarties paskolas 

nuo ...................... 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ....................  101/4%
2 metų ..................... 103/4%
3 metų ....................  11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .......... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 ir 
narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFPIIAN’C EIIDQ 406 Roncesvalles Ave.OiCrnANO rUKd Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
--------------------------- o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
j -.......  SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

A.B GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------- ---- ----—--------"----------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

BLOOR ir SHAVER 
- 50 pėdų priekis, tri
jų miegamųjų viena
aukštis namas, atski
ras garažas. Kaina - 
$265,000.

CLOVERDALE MALL 
- 3 miegamųjų, atski
ras vienaaukštis na
mas, Įrengtas rūsys, 
du židiniai atskiras ga
ražas. Kaina - $255,000.

CENTRAL ETOBI
COKE - dviejų aukš
tų, 3 miegamųjų bu
tas (condo.) atskira 
skalbykla, išėjimas. 
Kaina - $153,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tarną vintas!

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

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

ZlIlCtSltP Simpson's, 176 Yonge St.,
z IIIOIulG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rinktame senate su tokia pat 
dauguma viešpatauja libera
lai. Šiuo metu senate jau ilgo
kai yra įstrigę du svarbūs “C-55” 
ir “C-84” įstatymai, turėję su
stabdyti nelegalų ateivių ant
plūdį Kanadon. Liberalai se
natoriai nori sušvelninti įsta
tymus, kurie Kanados vyriau
sybei leistų greitesnę politi
nius pabėgėlius vaidinančių 
ateivių peržiūrų. 1988 m. pra
džioje tokių nelegalių ateivių 
Kanadoje buvo 46.000, o dabar 
jų skaičius pasiekė 50.000. 
Vien tik į Torontą kiekvieną 
savaitę atskrenda geras šim
tas tokių ateivių, o vison Ka
nadon - 500. Jie sakosi esą po
litiniai pabėgėliai. Liberalai 
senatoriai nori sušvelninti 
griežtesnius konservatorių vy
riausybės įstatymus, užmirš
dami, kad dabartinį chaosą at
nešė senieji liberalų vyriau
sybės įstatymai, leidžiantys 
tokiems ateiviams pasilikti Ka
nadoje, kol yra svarstomas jų 
likimas. Tokia procedūra su 
apeliacijomis užtrunka keletą 
metų. Kai pagaliau nustatoma, 
kad ateivis yra nepriimtinas, 
jis jau būna įleidęs savo šak
nis ir netgi sukūręs šeimą. 
Taip ir auga nelegalių ateivių 
armija Kanadoje, trukdydama 
normalų kelią legaliems atei
viams.

Kanadoje yra apie 250.000 si- 
kų ir jų kilmės gyventojų, at
vykusių iš Indijos, kur jie Pun- 
džabo srityje nori turėti savą 
Chalistano valstybę. Sikai ve
da aštrią kovą su kitais Indi
jos gyventojais ir jos vyriau
sybe. Neapykantą Indijai sikai 
atsivežė ir Kanadon. Liūdniau
sia, kad jie yra kerštingi žmo
nės, nesiskaitantys su įstaty
mais. Prieš keletą metų vie
nas sikas šūviais nutraukė sa
vo teismą Toronte. Palikęs 
aukas, jis pabėgo iš teismo sa
lės ir lig šiol nebuvo surastas. 
Sikų bombos dėka prie Airijos 
krantų nukrito iš Toronto skri
dęs keleivinis Indijos lėktu
vas. Tad nenuostabu, kad Ka
nados užsienio reikalų minis- 
teris J. Clarkas specialiu laiš
ku patarė provincijų premje
rams bei kitiems pareigūnams 
nedalyvauti trijų ekstremisti
niais veiksmais pasižymėjusių 
sikų organizacijų renginiuo
se. J. Clarkas susilaukė aštrių 
priekaištų, nors jis buvo pa
brėžęs, kad tokiais veiksmais 
pasižymi tik Kanados sikų ma
žuma. Mississaugoje įvykusian 
sikų suvažiaviman atvyko sep
tyni pakviesti Kanados ir On
tario parlamentų liberalai at
stovai. Jiems buvo norėta paro
dyti, kad sikai iš tikrųjų yra 
labai ramūs žmonės. Įvyko prie
šingai: kai tik jie išėjo iš su
važiavimo salės, prasidėjo 
muštynės tarp J. Clarko išvar
dintų grupių narių, pasieku
sios Toronto dienraščių pus
lapius.

Kubos konsulatą nusiaubu
siame gaisre Montrealyje žuvo 
du pareigūnai ir vicekonsulo 
žmona. Ugniagesiai nusiskun
dė, kad konsulatas pats nepra
nešė gaisro ir nepasiprašė pa
galbos. Apie prasidėjusį gais
rą ungiagesiai buvo painfor
muoti iš kaimyninių namų. Kai 
jie atskubėjo prie konsulato,

generalinis konsulas L. Urra- 
tia kanadiečiams ugniage
siams neleido pradėti darbo 15 
minučių, teikdamas, kad su 
gaisru susidoros patys konsu
lato pareigūnai. Pavėluotai 
pradėtas ugniagesių pastan
gas kliudė ketvirtame pasta
to aukšte, kur prasidėjo gais
ras, visi užstatyti ir lentomis 
užkalti langai. Atrodo, tame 
aukšte buvo konsulato špiona
žo skyrius su slaptaisiais do
kumentais. Jame buvo rasti ir 
gaisre žuvusieji ambasados

žmonės. Ugniagesiai išsiplėtu- 
sį gaisrą užgesino tik po trijų 
valandų sunkaus darbo. JAV ir 
Kanados žvalgybos atstovai 
spėja, kad Kuba savo konsula
tą Montrealyje naudoja špio
nažui prieš Ameriką. Su JAV 
ji yra nutraukusi diplomati
nius ryšius ir turi tik nedide
lę atstovybę prie Jungtinių 
Tautų Niujorke. Kubiečių 
veikla ten labai suvaržyta ir 
stropiai sekama. Pagrindiniu 
špionažo centru buvo tapęs 
Kubos konsulatas Montrealy
je, slaptų dokumentų gelbė
jime ir naikinime paaukojęs 
trijų savo narių gyvybes.

Kanados Lietuvių Bendruomenė
Per KLB veiklą ryšium su Va

sario 16 įvykiais paaiškėjo rei
kalingumas turėti žmonių, kurie 
gali laisvai kalbėtis su žurnalistais. 
Norėdama ateičiai paruošti to
kių žmonių, KLB visuomeninių 
reikalų komisija š. m. balandžio 
9 d. suruošė seminarą, kaip pra
vesti pasikalbėjimus su spaudos, 
televizijos ir radijo žurnalistais. 
Seminare dalyvavo komisijos 
pirm. Joana Kuraitė-Lasienė, na
rys Algis Juzukonis, KLB vice- 
pirm. Algis Bacevičius, KLB To
ronto apyl. valdybos pirm. Rimas 
Strimaitis, KLB reikalų vedėja 
Darija Deksnytė, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirm. Alvy
das Saplys ir vicepirm. Mirga Šalt- 
miraitė, Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos pirm. Loreta Stanu- 
lytė, ir Darius Čuplinskas. Tech
niškai pagelbėjo Kęstutis Budre- 
vičius. Seminarą pravedė žurna
listas ir kelių knygų autorius Vic
tor Malarek. Pradžioje jis apibū
dino įvairių žinių agentūrų ypa
tybes — kokios žinios agentūras 
domina, kaip žinias pateikti, kad 
jos patektų į laikraščius ar tele
viziją. Toliau sekė kiekvieno da
lyvio 10 min. asmeniškas bando
masis “interviu”, kuris buvo fil
muotas. Visi dalyviai turėjo pro
gos ir savo, ir kitų pasikalbėjimus 
įvertinti bei iš jų pasimokyti. Vi
si dalyviai sutiko, kad vieno tokio 
seminaro neužtenka. Todėl šis se
minaras bus pakartotas ateityje.

Vasario 16 proga aukos KLB Ed- 
montono apylinkėje. Aukojo šie as
menys: $50 — A. Dudaravičius; $30 
— E. M. Kadis; $20 — G. Karosas, J. 
Popikaitis, J. Augis, T. Uogintas, 
P. Balutis, E. Melikauskas, P. Vait- 
kūnas, J. Nastajus, B. Žilinskas, 
V. Kasper; $10 — P. Klemka, J. Ra- 
meikienė, E. Lacknfer, M. Zakare
vičius, P. Joneliūnas, S. Pachnos- 
ky; $7 — M. Andrulevičienė; $5 —

Gamtos prajovas Kanadoje, Tober
mory, Ont. - tai įie stulpas, o van
dens išgraužta stambios uolos da
lis, angliškai vadinama “Flower 
pot” Nuotr. V. Matulaičio

Sigita Štuopienė atidarė KIRPYKLĄ, 
aptarnaujančią moteris, _ _ i>c> 

vyrus ir vaikus SIGIS
3186 Dundas St. West, (du blokai į rytus nuo Runnymede)
Šeštadieniais pageidautina iš anksto susitarti dėl priėmimo laiko 

telefonu 769-1894. Pirmadieniais uždaryta.

HAIRLINES

"TAX
TRO
NIX^

Save Time & Money

INCOME Imi
2290 Bloor Street W.(at Durie) Toronto,769-4558

• GERIAUSIAS PATARNAVIMAS. Garantuotas kompiuterinis 
apskaičiavimas. Jums naudingiausių mokesčių pritaikymas. 
Mes esame visada pasiruošę Jums padėti.

• MŪSŲ KAINOS prieinamos ir tiksliai apskaičiuotos kompiuterio. 
Automatiškai 30% nuolaida vyro ar žmonos mokesčių atveju, 
(kainą įeina ištisų metų patarnavimai ir patarimai.

• NEIMAME ATLYGINIMO, jeigu nesate pilnai patenkinti. 
Garantuojame tikslų, be klaidų apskaičiavimą.

• Patogi įstaigos vieta - tik 150 metrų nuo Runnymede j 
požeminio stoties, 2290 Bloor St. W.
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r. - 19 v., 
šeštadieniais nuo 
10 v.r. —16 v.

769-4558

-/z; J .. . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

A. Augytė-Loyer, M. Misiulis, D. 
Ninowski; $4 — A. Stals. Viso — 
$366.

St. Catharines apylinkėje aukojo: 
$25 — J. F. Gabrėnas, P. Šukys; 
$20 — P. Balsas, J. Dervaitis, M. 
Gverzdys, A. Zubrickas; $10 — J. 
Gudinskas, S. Ulbinas; $5 — S. Sla
vickas. Viso —$155.

Per informacinį KLB susirinki
mą kovo 20 d. Hamiltone aukojo: 
$100 — J. Astas; $50 — L. E. Klevai; 
$25 — T. J. Andrukaičiai, B. Šopys; 
$20 — J. Deveikis, A. Jusys, G. 
Krištolaitienė, A. Liaukus, P. Šid
lauskas, P. Vitas, P. Žulys; $15 — J. 
Kežinaitis; $10 — J. Mažulaitis, A. 
Obcarskis, V. Venckevičius; $5 — 
V. Kybartas, A. Pranckevičius; $2
— D. Švažas.

Per informacinį susirinkimą 
VVinnipege kovo 20 d. aukojo: $30
— J. Grabys, M. E. Šarauskas; $25
— M. Januška, V. Januška; $20 — 
E. Fedaras, E. Kalasauskas; $5 — 
A. Kuncaitis, V. Rutkauskas.

Aukos iš Toronto: $100 — Prisi
kėlimo parapijos katalikių mote
rų skyrius, A. Rūta; $50 — A. Le
das, J. Rimšaitė; $25 — R. Saplys; 
$20 — S. Čeponienė, M. E. Gegužis, 
J. Staškevičius; $15 — J. Augusti- 
navičienė, J. Rinkūnienė.

KLB veiklai paremti gautos se
kančios aukos iš Hamiltono: $50
— G. W. Agurkiai, L. Skripkutė; 
$20 —■ E. Repčytė; Iš Toronto: $200
— C. Psezdzieckis; $100 — A. Rūta; 
$75 — V. Jonynas; $50 — S. Dab- 
kus; $10 — J. Augustinavičienė.

Kanados lietuvių kultūros mu
ziejui $1,000 paaukojo A. Vaiš
vila (Torontas). Iš Rodney apy
linkės gauta $70 solidarumo mo
kesčių už 1987 m.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems remiantiems jos 
veiklą.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų metinė šventė bus 

gegužės 15. Visų kuopų nariai su 
vėliavomis organizuotai dalyvau
ja 10.15 v.r. Mišiose Prisikėlimo 
parapijoje. A. a. profi A. Maceinos 
minėjimas įvyks 4 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje. Apie 
velionį profesorių kalbės dr. J. 
Girnius. Po paskaitos seks meni
nė programa. I minėjimą yra kvie
čiama atsilankyti visa visuomenė.

Moksleivių rekolekcijos bus 
balandžio 29 — gegužės 1 d.d. Lo
retto slidinėjimo vietovėje. Re
kolekcijų vedėja — seselė Igne. 
I šias rekolekcijas kviečiamas 
visas gimnaziją lankantis jauni
mas. Registracija rūpinasi ir vi
sas informacijas teikia Indrė 
Čuplinskaitė tel. 533-7425 ir Ju
lija Šukytė tel. 823-1565. Organi
zatoriams yra būtina žinoti daly
vių skaičių bent 4 dienas prieš 
rekolekcijas, todėl prašome re
gistruotis jau dabar. O.G.

Jaunųjų ateitininkų vasaros 
stovyklos registracija jau prasi
dėjo ir tęsis iki gegužės 15. Re
gistracija vyksta per kuopų globė
jus. Pavieni asmenys ar informaci
jos reikalais kreipiasi pas: Eglę

MOKA:
7’/4% už 90 dienų term, indėl.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
7’/2% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC invest, pažym.
91A% už 2 m. GIC invest, pažym.
91/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
9’/4% už 2 m. term, pensijų planą 
9’/2% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4%-7% kasd. pal. sąsk.
7’/2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........101/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................101/z%
2 metų .................... 11 %
3 metų ....................111/4%
(fixed rate)

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

Asmenines paskolas duo
dame iki $65,000 Ir mortgl- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji mortglčlal.

i

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonas 532-1 1 49

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

STASYS JOKŪBAITIS.

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN Of DIS7 IN( T ION

30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

REŽMKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

Paulikienę, 9 S. 221 Rosehill Ln., 
Downers Grove, II. 60516, USA. 
Tel. (312) 985-5579.

Skautų veikla
• Šv. Jurgio minėjimas-su- 

eiga įvyks balandžio 23, šeštadie
nį, 12.30 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos Parodų salėje. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautai dalyvau
ja pilnoj uniformoj. Balandžio 24,

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

sekmadienį, 9.30 v.r. abiejų tun
tų skautai dalyvauja pamaldose 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Abiejuose renginiuose kviečia
me dalyvauti tėvelius ir prijau
čiančius.

• Prityrę skautai, vadovauja
mi draugininko R. Kalendros, 
balandžio 30 d. ruošia iškylą į 
Georgian Bay.

• Toronto skautininkų ramo
vės sueiga įvyks gegužės 3, antra
dienį, 7 v.v. pas v.s. V. Skrinską, 
116 Wincott Dr., tarp Kipling ir Is
lington gatvių į šiaurę nuo Eglin- 
ton. Tel. 249-4591. Darbotvarkėje: 
pašnekesiai ir skautininkams svar
bių reikalų aptarimai. Visi skau
tininkai kviečiami dalyvauti.

Seniūnas

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

Pajieškojimas
Asmuo, jieškantis Justino 

Stankūno, prašomas pranešti 
“TŽ” redakcijai dabartinį savo 
adresą.

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

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

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rusių, 

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Religinių žmogaus teisių delegacija
Keston College Canada vie

neto vadovaujama delegacija 
Velykų laikotarpyje lankėsi 
Sov. Sąjungoje. Jos tikslas bu
vo dabartinės Gorbačiovo atvi
rumo ir persitvarkymo politi
kos puoselėjimo proga at
kreipti Sov. Sąjungos valdžios 
dėmesį į tebevykdomą Dievą 
išpažįstančių piliečių diskri
minavimą ir religijos išpaži
nimo bei skleidimo varžymą. 
Delegacijoje dalyvavo 12 as
menų ir jie atstovavo Kana
dos katalikų vyskupams, Kana
dos liuteronų vyskupams, ei
lei Kanados senatorių, parla
mentarų ir ukrainiečiams, lie
tuviams, latviams ir estams 
Kanadoje.

Maskvoje delegacija susitiko 
ir turėjo ilgus pokalbius su 
Humanitarinių bei kultūrinių 
reikalų naujuoju skyriumi prie 
užsienio reikalų ministerijos 
ir su Religinių reikalų tary
ba. Vėliau delegacija išsiskirs
tė po jiems rūpimus okupuotus 
kraštus: 5 asmenys vyko į‘Kije
vą, 2 — į Lvivą, 2 — į Vilnių, 
1 — į Rygą ir 2 — į Taliną. Tuo
se miestuose jie turėjo pasima
tymus ir pokalbius su tiems 
kraštams skirtais Religinių 
reikalų tarybos įgaliotiniais 
apie tuose kraštuose esančią

Advokatas

Viktoras E. Rudinskas 
užpildo pajamų mokesčius 

(Income Tax).
Telefonai: 

įstaigos (416)767-2127, 
namų 762-5603, Toronte

religijos padėtį, jos varžymus 
bei pasikeitimo galimybes.

Vilniuje iš Religinių reika
lų įgaliotinio pavaduotojo Ed
vardo Juozėno patirta, kad 
šių metų liepos 1 d. Marijos 
Taikos karalienės šventovė 
Klaipėdoje būsianti perleista 
tikintiesiems. Taipgi praneš
ta, jog nuo dabar oficialiai 
leidžiama Lietuvon įsivežti 
arba paštu siųsti savo gimi
nėms bei pažįstamiesiems re
ligines knygas kaip dovanas. 
Be to, įgaliotinio pavaduoto
jas nurodė, jog buvę Kauno 
kunigų seminarijos rūmai 
greitu laiku būsią perleisti 
vienintelei Lietuvoje tebevei
kiančiai seminarijai.

Iš neigiamosios pusės paaiš
kėjo, kad vysk. J. Steponavi
čius ir toliau bus sulaikytas 
nuo savo vyskupiškųjų parei
gų ėjimo, Vilniaus katedra 
nebūsianti grąžinta tikintie
siems, kitos uždarytos šven
tovės nebūsiančios grąžintos 
tikintiesiems, naujuose mies
tų rajonuose nebūsią leidžia
ma statyti naujų šventovių, 
stojantieji į seminariją jau
nuoliai ir toliau būsią kvie
čiami į KGB įstaigas užverba
vimui, o kunigų skirstymas po 
parapijas pasiliks Religinių 
reikalų įgaliotinio galioje.

Delegacija aplankiusi Esti
ją, Latviją, Lietuvą ir Ukrai
ną susitiko Leningrade, o iš 
ten išskrido D. Britanijon. 
Londone delegacija turėjo 
spaudos konferenciją ir pain
formavo Vakarų spaudą apie 
dabartinę religijos padėtį 
Sov. Sąjungoje. Balandžio 12 
d. delegacija sugrįžo Kanadon.

J. Stšk.

“Gintaro” dainininkės, dalyvavusios Jaunųjų talentų popietėje 1988 m. kovo 27 d. Anapilyje. Iš kairės: A. Račkaus
kaitė, J. Račkauskaitė, A. Paulionytė, D. Baršauskaitė, K. Baršauskaitė, A. Puzerytė, A. Karasiejūtė, J. Gaižutytė
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i Jei nQxii^,pirl$Jj^.,pjąŲdj^Qti,jg.ajxią, 
‘ ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas — Tom Thompson

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA, 
kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel).

•4^- Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $100, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 239-9411, tel. 275-7747, 

(kalba rusiškai, lenkiškai ir angliškai).

MARIUS E. RUSINAS, turįs septynerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP-nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto IVI5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

TORONTO^ 
DIDŽIOSIOS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

LOTERIJOS LAIMĖTOJAI:
1. Krakausko (iš Punsko) dovana 

taut, juosta 010408 B. Biretienė.
2. J. Vegienės dovana takutis ir 

servietėlės 015079 A. V. Lukas.
3. V. E. Verikaičių dovana megzti

nis 010758
4. A. Bliūdžiaus dovana staltiesė 

015761 J. Vidmantas.
5. “TŽ.” dovana taut, juosta 017240 

A. Mučinskas.
6. Z. Tenisonaitės paveikslas 005480 

Irena Raškevičienė.
7. A. Vaitonienės taut. drab, karū

nėlė 015697 Jonas Balčiūnas.
8. Z. Dobilo paveikslas 013522 G. 

Preikšaitis.
9. G. Rodkės lempos 001280 P. Kri- 

pas.
10. G. Baltaduonienės albumas 

016965 Jonas Citulis.
11. Z. Tenisonaitės paveikslas 006112 

D. Vasys.
12. G. Rodkės lempos 019115 O. 

Polgrimas.
13. Tautodailės instituto taut. drab, 

knyga 012610 Edis Ramas.
14. V. Biliūno dov. A. Rašymienės 

paveikslas 018139 Stasys Oleka.
15. B. S. Prakapų dovana audinys 

002432 J. Gipas.
16. A. Buragienės lovatiesė 007908 

J. Smulskis.
17. A. Totoraitienės paveikslas 

003650 Alė Rūta Arbas.
18. A. Tamošaičio paveikslas 018302 

kun. J. J. Grabys.
19. V. Balsienės puodas 002960 Gin

taras Repečka.
20. A. Rašymienės paveikslas 017480 

V. Duliūnas
21. V. Aušroto dovana A. Petrikonio 
paveikslas 007358
22. K. Abromaičio koplytėlė 009950

Henrikas Nagys. r
23. G. Rodkės lempos 008314 B. Mc

Donald.
24. S. Pacevičienės vaza 006615 Vla

das Garbenis.
25. W. Dauginis Insurance Brokers 

dovana elek. pečiukas 007156 B. 
Kairaitis.

26. R. Žiūraitienės paveikslas 
007155 M. Šimkus.

27. A. Katelienės medžio drožinys 
012093 E. Vieskalnis.

28. A. Tamošaitienės paveikslas 
009918 G. Balaišis.

29. D. Staškevičienės lėlė 018726 
L. Artičkonis.

30. P. Bigausko paveikslas 015773 
P. Šimonėlis.

31. J. Dagio skulptūra 001085 A. 
Valadka.

32. “TŽ.” leidėjų dovana 015296 
A. V. Dundzila.

33. “TŽ.” leidėjų dovana 005699 
A. Plioplys.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakare dalyvavo dail. Anasta
zija Tamošaitienė iš Kingsto- 
no, rašytojas Jurgis Jankus 
iš Ročesterio, Antanas su po
nia Vašiai iš Klivlando. Ne
mažai svečių buvo iš Hamil
tono, St. Catharines, Delhi- 
Tillsonburg rajono.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaro metu gautos aukos: $150 
- E. ir M. Bumeisteriai; $100 - 
A. ir R. Pacevičiai, H. ir G. La
pai, O. ir E. Delkai, V. ir I. Dau
giniai; $30 - H. Stepaitis, V. ir 
O. Taseckai, dr. J. ir A. Sungai- 
los; $25 - dr. A. Pacevičius, S. 
Šetkus. Leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Vyt. Mačernio poezijos pirmoji laida jau išparduota.

Leidėjai norėtų išleisti antrą laidą, jeigu atsirastų skai
tytojų. Jei esate suinteresuoti, prašytume šią atkarpą su 
adresu pasiųsti: A. Šmulkštys, MD, 319 IV. Broad St., 

Gibbstown, NJ 08027.
Vardas, Pavardė

Adresas 

“Tėviškės žiburių” aukotojai
$50: Medžiotojų ir meškerioto

jų klubas “Briedis”; $47: M. And- 
rulevičienė; $30: V. Aušrotas; $28: 
V. Žilinskas; $25: T. Kaminskas, 
A. Baliukonis; $20: A. Stalionis, 
J. Baron; $17: R. Dementavičius; 
$16: A. Laurinaitis; $15: J. P. Iva
nauskas; $10: O. Ščiuka, M. Kaz
lauskas, P. Kirstukas, C. Pocius, 
P. Dambrauskas, J. Astas, P. La
banauskas, F. Rimkus, V. Golden- 
bergas, A. Kantvydas, L. Gauer,
A. Dundzila, kun. A. Rubšys, M. 
Šliogerienė; $8: V. Rastenis; $7: 
V. T. Gražulis, V. Paulionis, E. 
Pakauskienė; $6: S. Virpša; $5:
B. Kupcikas, J. Yurkus, K. Beiga, 
A. Vitkauskas, P. Simanauskas, B. 
Čirūnienė, K. Jeneliūnas, S. Vai
čekauskas, K. J. Grigaitis, I. Kriau
čiūnas, A. Matinkevičius, K. Nau
džius; $3: V. Vaitkus, J. Peleckis, 
E. Daniliūnas; $2: V. Balsevičius,
J. Suslavičius.

Rėmėjo prenumeratų atiuntė:
$27: P. Bielinis, S. Janušas, J. 

Čekelis, J. Lasys, A. Rūkas; $25:
K. Žaltys, J. Jurėųas, E. Vindašie- 
nė, A. Statulevičius, M. Bašins
kas, V. Barauskas, L. Raslavičius, 
P.,^ąljaų.sl|(ųsn.Ę.JE. Geęas,,B, Ke-,, 
buris, Ą. Vazalinskas, A,.Janužis, 
J. Kęsgailienė, J., Dransutavičius, 
A. Šiukšta, S. Daugėla, B. Kupci
kas, J. Tatarūnas, S. Vaitkus, M.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $1000: Prisikėlimo parap. 
kredito kooperatyvas; $100: V. 
Matulaitis, KLK moterų dr-jos 
Lietuvos kankinių parap. sky
rius, Mažosios Lietuvos mote
rų Toronto būrelis; $20: Z. 
Didžbalienė, J. Žekas. Dėkoju 
už aukas savos gimnazijos iš
laikymui ir laukiu daugiau 
aukų ne tik jos išlaikymui, 
bet ir jos dalies’— apdegusios 
pilies atstatymui. Aukas ga
lima siųsti Kanados Liet. 
Bendruomenės kr. valdybai, 
pažymint, kad ta auka yra Va
sario 16 gimnazijai, šiuo ad
resu: 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8, o taip pat į “Pa
ramos” kooperatyvą sąskaiton 
nr. 3690 ir Prisikėlimo parap. 
kooperatyvą sąskaiton nr. 
1385771. Už aukas $15 ir dau
giau išduodami kvitai atleidi
mui nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo k-jos narys

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

Prikockis, H. Bitneris, B. V. Ši- 
liūnas, A. Juška, A. Baltakys, J. 
Marčiukaitis, K. Roman, J. Grauži
nis, V. Petraitis, R. Strikas, L. Ba- 
ziliauskas, O. Baziliauskienė, A. 
Dabšys, J. Kazan, P. Skučas, J. Bla
žys, K. Jasudavičius, K. Vilčins
kas, T. Kaminskas, B. Galinis, I. 
Rekštis, J. Žadeikis, J. Dainoras, 
V. Akelaitis, V. Simanas, M. Levi- 
šauskas, J. Labuckas, I. Kavanagh, 
V. Baliūnas, J. Juozaitis, dr. K. 
Ambrozaitis, J. Janušaitis, G. Tet- 
majeris, Z. Žebrauskienė, P. Ju- 
dzentis, M. Stankaitis, M. V. Kup
rys, S. Leikienė, V. Abromaitis,
H. Radėnas, V. Urbonas, A. Stan
čikas, R. Lovett, dr. S. Čepas, J. 
Lapinskas, P. Lenkaitis, S. Remei- 
kaitė, J. Valevičius, K. Kukleris,
I. Bumelis, A. Pračkys, I. Bakšys,
J. Bardauskas, dr. A. V. Steponas, 
J. Steponas, J. M. Ramas, P. Ali
šauskas, J. Kralikauskas, J. Kab
lys, J. Marcinėnas, J. Poška, K. Ša- 
počkinas, A. Baliukonis, T. Tim
merman, K. J. Grigaitis, K. Činči- 
kas, G. Balionas, L. Artičkonis, K. 
Kliorys, A. Kazmarskis, B. Du- 
manski, O. Plenienė, M. Rudokas, 
P. Pišnys, A. Povilonis, L. Pleč
kaitis, I. Raškevičienė, P. Pikevi- 
čius, G. Rugienis, J. Miglinas, A. 
Martinkevičius.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratų atsiuntė: B. Jackus.

Garbės prenumeratų atsiuntė:
$100: prel. J. Balkonas, S. Pakš

tienė; $50: P. Augaitis, J. Vans- 
ton, kun. A. Rubšys, J. Olšauskas; 
$47: R. Dirvelis; $40: V. Kazlaus
kas, V. Vaičiūnas; $37: I. Antanai
tis, S. Pakauskas; $35: J. Mocke
vičius, J. Žilys, S. Latviūnas, V. 
Jungelevičius; $32: J. Žilionis; 
$30: L. Pilipavičius, P. Dambraus
kas, V. Vaičiūnas, V. Naras, J. Liui- 
ma, Z. Rimša, J. Butkus, J. Juozapa
vičius, J. Kazlauskas, K. Zalagė- 
nas, V. Demikis, S. Tumosienė, D. 
Karosas, J. Šiugžda, N. Zajančaus- 
kas, P. Baltuonis, A. Stalionis, A. 
Adomavičius, V. Liutkevičius, S. 
Kėkštas, M. Putrimas, V. Nakro- 
šius, V. Dundys, A. Garkūnas, V. 
Bruzgis, A. Budzilas, P. Kitra, A. 
Žemaitis, J. Baron, V. Šalvaitis, 
J. Belazaras, A. Balnis, A. Ples- 
kys, J. Dagilis, dr. J. K. Valiūnas, 
S. Sinkienė, L. Adomavičius, R. De
mentavičius, J. Simanas, O. Juod
viršis, S. Kuzmas, V. Mockus, A. 
Stulgys, J. Bendoraitis, I. Kriau
čiūnas, I. Jurcevičius, L. Prial- 
gauskas, E. Piotrowska, kun. I. Mi
kalauskas, OFM.

Už dvejus metus atsiuntė V. 
Skaržinskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda > ir 
auką. Taip pat dėkojame atsiun- 
tusiems už loterijos bilietėlius 
didesnes sumas.

metų EKSKURSIJOS
t VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

birute spudas.BA
sales representative

RF/UBK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

2. Gegužės
3. Birželio

18-1 
15-29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13 — 27

6. Rugpjūčio 17 — 31
7. Rugsėjo 7 — 21
8. Spalio 10 — 19

Ekskursijų kainos: II - $2016.00, III, VI, VII - $2284.00, IV ir V - $2384.00, VIII - $1695.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus 
miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pietų pusę, ežerų bei parkų. Kaina $99.900. 
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPI.HJ'k, sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegp^O-" namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “'į^įdS.is”. Galima įrengti butų rūsyje. 
Kaina $349.900. V

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

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

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

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. PACEVIČIUS, b.sc., llb.

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

Advokatas VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.C.L., LL.B., M.B.A.

Ontario ir Kvebeko teisininkų organizacijų narys, dirba firmoje 
advokatų Anderson, Sinclair, Walters, Shaw a. Mooney.

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Toronto:
Suite 209, 
3416 Dundas St.W.
Toronto, Ontario M6S 2S1
767-2127

Mississauga:
Suite 200, Plaza One,
2000 Argentia Road, Mississauga,
Ontario, L5N 1P7,
821 -8522 TELEX: 06-960168

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. llb, 
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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bllls”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds"

arba angliškai -----

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph)
N orkos 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

"ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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 ATSTOVYBĖ •

T\ T) 17 C* TTT? T> insurance &1111 111 O 11 Ui lt REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v.,,šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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Anapilio žinios

— Praeitą savaitgalį pakrikšty
tas Tony ir Joanos (Daržinskaitės) 
Macoretta sūnus Petras-Aleksand- 
ras.

— Ketvirtadienį iš mūsų parapi
jos lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Juozas Firavičius 47 m. am
žiaus. Nuoširdi užuojauta jo tė
vams, giminėms ir artimiesiems.

— Motinos dienos pietūs, ren
giami mūsų parapijos Jaunų šei
mų sekcijos, bus gegužės 8, sek
madienį, 12.30 v.p.p. Anapilio sa
lėje. Pietus gamins J. Bubulienė. 
Įdomią programą atliks jaunimas. 
Bilietų kainos: suaugusiems - $14, 
jaunimui 12-15 m. amžiaus - $8, 
vaikams 7-12 m. amžiaus - $5, vai
kučiams žemiau 7 m. amžiaus - ne
mokamai. Bilietai platinami para
pijos salėje.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - L. Stosiūnas.

— Share Life vajui aukojo: $55 - 
S. Rudienė.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $200 - A. Kanapka (savo 
žmonos a.a. Onos Kanapkienės 5 
mirties metinių proga).

— Velykų metu parapijos salėje 
kavute ir pyragaičiais maldininkus 
vaišino Anapilio moterų būrelis.

— Mišios balandžio 24, sekma
dienį, 9.30 v.r. - už a.a. Antaną Va- 
dakojį; 11 v.r. - į Šv. Jurgį, skautų 
globėją.

Lietuvių namų žinios
— LN moterų būrelis nuošir

džiai dėkoja savo garbės narei O. 
Indrelienei už velykinę dovaną — 
50 dolerių.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: V. Kecorius, Ana Pakalnis, 
Anelė ir Juozas Dragašiai po $200. 
Viso fonde dabar yra $18,237.66. 
Aukos priimamos “Paramoje” 
sąsk. 8711 ir Prisikėlimo par. 
banke sąsk. 155332.17.

— LN valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. —J. V. Šimkus, vice- 
pirm. — W. Dauginis, ižd. — dr. J. 
Slivinskas, sekr. — E. Pamataitis, 
posėdžių pirm. - J. Norkus; visuo
meninės veiklos komitetas: W. 
Dauginis, dr. G. Ginčauskaitė, ir 
K. Raudys; statybos ir remonto 
komitetas: pirm. O. Delkus, J. Nor
kus ir J. Slivinskas; “Labdaros” 
švietimo fondo komisija: W. Dau
ginis, O. Delkus, V. Kulnys, J. Sli
vinskas ir S. Vaštokas; socialinių 
reikalų komisija — V. Kulnys; 
slaugos namų planavimo komiteto 
atstovai: O. Delkus, V. Kulnys, J. 
Šimkus, J. Slivinskas ir Strimaitis; 
revizijos komisija: A. Jucys, A. Bu
kauskas ir H. Bukauskas.

— Nauji LN nariai, sumokėję po 
$100: P. Bekeris, S. Gineitis, M. 
Gray-Grigaliūnas, D. Rotkienė.

— Maisto bilietai į Motinos die
nos pietus, gegužės 7 d., sekma
dienį, bus parduodami 11 v.r., 
prieš pradedant pietus. Programo
je: “Atžalyno” jauniausioji taut, 
šokių grupė.

— Naujoji Lietuvių namų vyrų 
būrelio valdyba savo posėdyje 
balandžio 4, pasiskirstė parei
gomis: pirm. W. Drešeris, 1-mas 
vicepirm. ir sekr. VI. Stabačins- 
kas, 2-ras vicepirm. Ant. Genys, 
ižd. Aug. Sukauskas. Valdybos 
nariai — Vyt. Kulnys, Ant. Kai
rys, P. Genys ir Zig. Rėvas, valdy
bos kooptuotas.

Posėdyje buvo apžvelgta vyrų 
būrelio 1988 m. veikla: Motinos 
dienos pietūs Lietuvių namuose 
gegužės 8 d., vyrų būrelio su 
“Atžalyno" šokių grupe gegužinė 
liepos 10 d., vyrų poilsio sto
vykla Wasagoje rugpjūčio mėn. 
pradžioje. Taip pat nutarta tal
kinti vieną dieną Karavane.

M. Dreseris, Vyt. Kulnys ir VI. 
Stabačinskas yra įgalioti atsto
vauti vyrų būreliui Lietuvių na
mų visuomeninės veiklos komitete. 
Būrelio valdyba, norėdama palai
kyti glaudesnį ryšį su nariais, 
nutarė kad ateityje visi valdybos 
posėdžiai bus atviri ir visi na
riai kviečiami juose dalyvauti.

Sekantis valdybos posėdis įvyks 
balandžio 25 d., 7.30 v.v. Lietuvių 
namuose, posėdžių kambaryje.

V.S.
A. a. dr. Emilijos Jasevičiū- 

tės atminimui Thunder Bay 
miesto lietuvių bendruomenė 
per H. Paškevičių atsiuntė 
“Tėviškės žiburiams” $500.

A. a. inž. Petro Lėlio, Kana
dos lietuvių fondų steigėjo, 
ketverių metų mirties prisimi
nimui Lėlių šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

DĖMESIO DANIJOJ GYVE
NUSIEMS! Liepos 3 d. Hamilto
ne įvyks Tautinių šokių šventė. 
Šio renginio metu bus gera pro
ga Danijoj gyvenusiems susitik
ti ir atnaujinti pažintis. Todėl 
skubiai atsiliepkite Al. Bričkus, 
1700 Bloor St.W„ Apt. 712, To
ronto, Ont. M6P 4C3. Canada. 
Tel. 1-416-762-6128. Platesnė 
informacija bus paskelbta vė
liau. (Sklb.)

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo Hamiltono lietu
vių Aušros Vartų parapijos cho
ras, vadovaujamas D. Deksnytės, 
solo giedojo A. Laugalienė.

— Susituokė Rita Vingelytė ir 
Linas Grybas.

— Naudotų rūbų ir daiktų išpar
davimą parapijos tarybos labda
ros sekcija praves šios savaitės 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
10 v.r. iki 9 v.v. Galintys padir
bėti prašomi skambinti B. Tarnu- 
lionienei 239-8201.

— Šv. Rašto seminaro užbaigi
mas įvyks šį trečiadienį, 7.30 v.v., 
su Mišiomis ir kavute muzikos 
studijoje.

— Popietė vaikams bus ateinan
tį sekmadienį nuo 3 v.p.p. para
pijos salėje.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks ba
landžio 24, sekmadienį, po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje.

— Vasaros stovyklos “Kretingos” 
stovyklavietėj prasidės liepos 
3 iki 16 metų lietuviškai kalban
tiems vaikams, nuo liepos 17 iki 
30 d. - lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams. Jaunų 
šeimų stovykla bus nuo liepos 30 
iki rugpjūčio 6 d.

— Pirmos Komunijos iškilmės 
mūsų parapijoj įvyks gegužės 1 d. 
per 10.15 v. Mišias.

— Parapijai aukojo: $200 - Č. B. 
Joniai, dr. N. Novošickis, V. M. 
Kriščiūnai; $100 - O. Beniušie
nė, B. M. Genčiai, A. G. Kuzmos, 
E. Švėgždienė, M. Vaškevičienė; 
$50 - E. Walenciej a.a. Vlado Si
manavičiaus atminimui, V. M. 
Indiriai, A. D. Filippelli, D. A. 
Nausėdos, R. Ruslys, A. Bliūdžius, 
dr. A. A. Valadkos, a.a. Juozo Ston
kaus atminimui; Religinei šalpai: 
$100 - S. V. Liuimos, A. Seliokas, 
O. Beniušienė; $50 - A. M. Statu- 
levičiai; D. B. Vaidilų šeima: tėvai 
- 50, Aidas - $100, Rasa - $25, And
rius - $20, Gailius - $20; vienuo
lynui: $50 - V. I. Ignaičiai; klieri
kų fondui: $50-B. V. Misevičiai.

— Mišios balandžio 24, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Kazimierą 
ir Karoliną Balaišius, 9.20 v.r. - už 
a.a. Konstanciją Gindriūnienę, 
10.15 v.r. - už a.a. Vytautą ir An
taną Jakubauskus, už a.a. Leoną 
Galinį, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, 7 v.v. - už Lu
koševičių ir Povilaičių šeimos mi
rusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Klebono pareigas einantis 

kun. P. Dilys dalyvavo balandžio 
16, šeštadienį, iškilmingose eku
meninėse pamaldose “in Comme
moration of Christianization 
Ukraine-Rus”, St. Paul’s Angli
can Church, Toronto. Maldas lie
tuvių kalba sukalbėjo kunigai J. 
Staškus ir P. Dilys. Dalyvavo apie 
3000 žmonių.

— Balandžio 17 d. pamaldų metu 
buvo prisimintas Jurgis Piečia, 
81 metų amžiaus. Jis mirė š. m. 
balandžio 11 d. Toronte ir buvo 
palaidotas balandžio 14 d. Beech
wood Cemetery, North Toronto. 
Liūdi našlė Verna ir giminės.

— Balandžio 24 — pamaldos 
įprastu laiku šventovėje.

— Balandžio 24 d., 4.00 v.p.p. 
Deer Park United Church, 129 St. 
Clair Ave. West, Toronto, bus lai
komos gedulingos pamaldos “in 
memory of the Holocaust”. Pa
mokslą tema “Remembrance: A 
Highway to Hope” sakys Sr. Kay 
MacDonald iš Montrealio, Kana
dos ekumeninio centro vicedirek
torius. Kviečiame parapijiečius 
gausiai dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis 
trečiadienį, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Parapijos choras susirenka 
repeticijoms pirmadieniais, 7.30 
v.v., parapijos salėje.

BALTPEX IX — baltiečių 
pašto ženklų paroda bus ba
landžio 23-24 d.d. Toronto Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor St. 
West. Ten bus parduodamas 
mirusio kunigo palikimo Lie
tuvos pašto ženklų rinkinys 
žymiai papigintomis kaino
mis. Visos pajamos už jį ski
riamos Lietuvos religinei šal
pai. P.B.

KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus su
sirinkimas įvyks balandžio 24, 
sekmadienį, po 11.15 v.r. pa
maldų, Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Paskaitą skai
tys psichologijos daktarė Bi
rutė Petrulytė-Jonienė tema: 
“Kaip kalbėti su savim ir ki
tais, kad atsiektumėm pozity
vių rezultatų”. Dr. Birutė pro
fesoriavo Toronto universite
te, dirbo įvairiose protinėse 
ligoninėse, vadovaudama sky
riams. Šiuo metu veda North 
York miesto vakarinės dalies 
mokyklų sistemos psichologi
nį skyrių. Už atliktus moksli
nius darbus yra pakviesta į 
mokslininkų organizaciją (Sig- 
ma-XE). Kviečiame visas ir vi
sus.
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Maloniai kviečiame jus atsilankyti i
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balandžio 30, šeštadieni 6.30 v.v., Toronto lietuvių namuose
Programoje: vyrų choras "Aras”, vadovaujamas V. Verikaičio, akomp. - J. Govėdas; 

vakarienė su vynu, šokiai ir loterija.

Stalai bei vietos užsakomi iš anksto pas D. Laurinavčiųtel. 656-6167, J. Lasįtel. 535-7051,
P. Šturmą tel. 274,3529, V. Pečiulytei. 767-8877, J. Kiškūnątel. 534-8226, sekmadieniais

- Prisikėlimo parapijoje, Lietuvių namuose, Anapilyje ir Išganytojo parapijoje.

1988 m. gegužės 1, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras —12.00 v.p.p. Popietė ir meninė programa — 3 v.p.p.
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

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

I MOTINOS DIENOS

Programoje: "Atžalyno" jauniausioji tautinių šokių grupė. 
Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. Veiks 
gėrimų bufetas. Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę 
atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

-----~ ~~ įvyks 1988 m. gegužės 8, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. Anapilyje.

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

Bilietų kainos: suaugusiems - $14, jaunimui nuo 12-15 m. amžiaus-$8, vaikams 
nuo 7-12 m. - $5, o vaikučiams žemiau 7 m. - nemokamai. Bilietai gaunami sek
madieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų ir pas J. Bubulienę - 279-0256.

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

KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parap. skyrius gegužės 
1, sekmadienį, rengia Mari
jos metuose Marijos garbei 
popietę — gegužines pamal
das 4 v.p.p. Prisikėlimo šven
tovėje. Po pamaldų salėje 
programa: seselės Margari
tos paskaita, seselės Onutės 
Mikailaitės poezija ir jaunos 
pianistės Veronikos Kriau
šaitės atliekami muzikos kū
riniai. Kviečiame visus atsi
lankyti.

KLB Rodney apylinkės val
dyba rengia Motinos dienos 
minėjimą š. m. gegužės 1, sek
madienį, 5 v.p.p., Rodney 
lietuvių namuose ir kviečia 
visus apylinkės bei tolimes
nių vietovių tautiečius daly
vauti. Paskaitą skaitys vi
suomenininkas dr. Petras Lu
koševičius. Meninę dalį atliks 
Vaclovo Povilonio vadovauja
mas dainos ir muzikos viene
tas. Po minėjimo kavutė.

“The Catholic Register” ba
landžio 16 d. laidoje išspaus
dino straipsnį “Lietuvių ko
va už savo tikėjimą” su kun. 
Kazimiero Pugevičiaus ir Ni
jolės Sadūnaitės nuotrauko
mis. Laikraštis naudojosi Lie
tuvių informacijos centro Niu
jorke direktoriaus kun. K. Pu
gevičiaus informacija. Gorba
čiovo “glasnost” (atvirumas) ir 
“perestroika” (persitvarky
mas) tikintiesiams Lietuvoje 
yra tušti pažadai. Ten kata
likai ir toliau veda žūtbūtinę 
kovą už savo tikėjimo išlaiky
mą. Atvirumo politika tikin
čiųjų atžvilgiu nepasikeitė. 

Apie du trečdaliai iš 3.5 mil. 
gyventojų yra katalikai. Jiems 
ir toliau gresia persekiojimas, 
suėmimai, netekimas darbo, 
kalėjimai. Prieš okupaciją 
Lietuvoje buvo 4 kunigų semi
narijos apie 470 klierikų. 
Šiandien veikia tik viena to
kia seminarija su labai ribotu 
klierikų skaičiumi. Kasmet 
Lietuvoje įšventina mažiau 
kunigų negu jų miršta. Be to, 
sovietų valdžia dažnai truk
do aukštos moralės, stiprios 
valios jaunuoliams pakliūti į 
seminariją. Valdžios yra bru
kami kandidatai, kurių cha
rakteriai nėra girtini. Kata
likų Bendrija negali naudotis 
spauda ir išleisti religinio 
turinio knygų. Tarp kunigų 
Lietuvoje yra dvi pažiūros. 
Vieni mano, kad reikia prisi
taikyti ir nesipriešinti. Kitų 
nuomone, toks nusistatymas 
yra savižudybė. Todėl yra su
sidariusi kunigų ir pasaulie
čių neoficiali vadovybė, kurios 
diriguojami tikintieji kovoja 
už savo teises. Nuo 1972 m. be 
pertraukos yra leidžiamas po
grindžio leidinys “LKB kroni
ka”. Joje yra iškeliamos tikin
čiųjų patirtos skriaudos. Dva
sinis tos kovos vadas yra vysk. 
Julijonas Steponavičius, Vil
niaus arkivyskupijos apaštali
nis administratorius. Jis prieš 
25 m. iš Vilniaus buvo ištrem
tas į Lietuvos užkampį — Žaga
rę. Nors negali eiti tiesiogi
nių vyskupo pareigų, tačiau 
savo tvirta laikysena jis yra 
tapęs moraline jėga visiems 
tikintiesiams. J.A.

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

gegužės 8, 
sekmadienį, 
11.00 v.r. - 
4 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje.

&

Ir sumainė aukso žiedus ... 
“Gintaro” ansambliečių Ri
tos Vingelytės ir Lino Grybo 
sutuoktuvės įvyko 1988 m. ba
landžio 16, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos švento
vėje, dalyvaujant gausiam bū
riui giminių bei draugų. Ve
dybų apeigas, asistuojant kle
bonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, atliko Vingelių šeimos 
giminaitis vyskupas P. Balta
kis, OFM. Jis jaunavedžiams 
suteikė šv. Tėvo palaiminimą. 
Mišių metu, vargonuojant muz. 
J. Govėdui, giedojo muz. D. Vis- 
kontienės trijulė ir sol. J. 
Vaškevičius, o jaunosios se
sutė Viktutė fleita įspūdingai 
atliko “Avė Maria”. Parapijos 
salėje vaišės pradėtos lietuviš
ku papročiu: tėvai pasitiko 
jaunuosius su druska, duona ir 
vynu. Jaunųjų palyda, pasi
puošusi tautiniais drabužiais, 
kartu su jaunavedžiais pašoko 
“Rezginėlę”. Vaišių dalyvius 
su jaunaisiais, jų tėveliais 
bei giminėmis supažindino A. 
Bubulienė ir B. Kušlikis. Ska
nią vakarienę paruošė B. Sta
nulienė su talkininkėmis, o 
gintariečių jaunimas vikriai 
patarnavo. Gera nuotaika ir 
linksma šokių muzika truko 
iki vidurnakčio. Jaunieji po- 
vestuvinėn kelionėn išvyko į 
Ispaniją, vb

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

Irena R. Danytė, M.D., F.R.C.P(C), 
McGill ir Montrealio universitetų 
rengiamame seminare apie nau
jausius' metodus kritiškų ligonių 
priežiūroje gegužės 6 Montrealy- 
je yra pakviesta skaityti vieną 
iš pagrindinių paskaitų. Dr. Da
nytė yra McGill universiteto asist. 
profesorė. Kaip specialistė neu
rologe yra konsultantė Montrea
lio generalinėje žydų ligoninėje, 
kurioje yra taip pat intensyvios 
priežiūros neurologinio vieneto 
direktorė. Šis skyrius yra McGill 
Montrealio neurologijos instituto 
medicinos dalis. Dr. Danytė tyri
nėja metodus (elektros impulsais) 
nustatyti vieną iš retų, bet pagy
domų senatvės ligų — praradimą 
atminties. Dalį savo tyrinėjimo 
rezultatų pateikė Kanados neuro
logijos mokslų kongrese praeitais 
metais (1987) birželio mėn. Van
kuveryje. Neurologijos specialy
bę įsigijo Seattle, WA, universi
tete; taip pat yra išlaikiusi neu- 
rologės specialistės provincinius 
egzaminus Kvebeke, ir profesinių 
medicinos korporacijų egzaminus 
Kanadoje FRCP(C) ir JAV-se: Dip
lomat, American Board of Psy
chiatry & Neurology, v.

AV šventovė jau pradėta dažyti. 
Parapijiečiai kviečiami prisidėti 
savo aukomis, nes dar daugiau iš

LITAS
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 $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ....................83/4%
Term, indėlius:

1 metų ................... 8 %
180 d.-364 d.......... 7 %
120 d. - 179 d.......... 63/4%
60 d. -119 d.......... 62/z%
30 d. - 59 d..........6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 101/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

1475 DeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00 
10.30-12.30

1 988 metų 
Kretingos 
stovyklos

1. Liepos 3-16 — lietuviškai kalbantiems
(6-16 m. amžiaus)

2. Liepos 17-31 — lietuviškai nekalbantiems
(6-16 m. amžiaus)

Po tautinių šokių šventės laukiam daug stovyklautojų 
iš kitų vietovių. Jei atsirastų pakankami norinčių, už
sakysime autobusą nuvežti vaikus iš Hamiltono (po 
šokių šventės) tiesiai į stovyklą.

Kviečiame visus dalyvauti 

stovyklų suvažiavime 
gegužės 8 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje Toronte. 
Registracijos ir kitais reikalais skambinkinte 

Linai Kuliavienei (416) 766-2996 arba 
Rūtai Jaglowitz (416) 622-9919

PARDUODU tautinius drabužius 
mėlynos spalvos. Skambinti tel. 
535-1012 Toronte.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

/Ve tik namai, 
bet ir Jūsų ateitis 

laidų pareikalus automobiliams 
pastatyti aikštės asfaltavimas, ku
rio reikalauja Montrealio miesto 
savivaldybė.

Margučių pietus surengė Šv. 
Onos draugija balandžio 10 d. AV 
parapijos salėje. Beveik šimtas sve
čių buvo pavaišinti skaniais val
giais. Gaila, kad nebuvo jokios 
meninės programos, kuri tikrai 
būtų pritraukusi didesnį skaičių 
dalyvių.

Kun. Pauliaus Mališkos primici
joms rengti balandžio 13 d. AV 
klebonijoje buvo sušauktas para
pijos komiteto ir lietuviškų or
ganizacijų atstovų susirinkimas.

KLK moterų draugijos Montrea
lio skyrius šaukia svarbų susirin
kimą balandžio 24 d. seselių na
muose. Narėms dalyvavimas būti
nas.

“Simo Kudirkos pabėgimas”, tri
mis žvaigždutėmis įvertintas 1978 
m. filmas, buvo rodomas balan
džio 10 d. per 57 TV kanalą. Pro
gramoje pažymima, kad tai buvo 
drąsus lietuvio jūrininko šuolis 
nuo rusų laivo prie Massachusetts 
krantų.

A. a. Stasys Žemaitis, 72 m. am
žiaus, mirė kovo 31 d. Šeimos pri
vačios laidotuvės įvyko balandžio 
6 d. Liūdi brolis su šeima ir kiti 
giminės. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.................5’/4%
Taupymo - su gyv. dr............  5 %
Taupymo-kasdienines....... 43/4%
Einamos sąsk........................ 41/z%
RRIF-RRSP-term.............  93/4%
RRIF-RRSP-taup............. 61/4%

Rosemont šv. Kazimiero par.

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

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

WASAGA BEACH išnuomojamas 
visam sezonui butukas dviem ar 
trim asmenim. Skambinti vakarais 
nuo 6-9 v.v. Tel. 762-2411 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS antrame aukšte 
kambarys ir virtuvė vyresnio am
žiaus moteriai. Skambinti tel. 534- 
8057 Toronte.

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

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.


