
Nr. 1 (1716) 1983 SAUSIS-JANUARY 6 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 50 ct.

Mažas keras...
Visų lietuvių dėmesys šiais metais krypsta į “Aušros” 

šimtmetį, nes lemtingų įvykių grandinėje tas laikraštis 
atliko reikšmingų vaidmenį tautos gyvenime. Tai buvo, 
galima sakyti, mažas keras, išvertęs didelį vežimų. Šian
dienų tai stebina mus, nes kitais atvejais matome daug 
didesnes pastangas, liekančias be žymesnių pasekmių. 
Tuo tarpu Basanavičiaus “Aušros” pasirodymas buvo, 
sakytume, magiškoji gairė, vedusi vis gilyn į tautos atgi
mimų. Net ir tada, kai “Aušra” po trejų metų darbuotės 
sustojo ėjusi, išjudinta srovė nebesustojo. Ji nusitiesė 
per ateinančius dešimtmečius visoje Lietuvoje ir išei
vijoje, nuolat stiprėdama. Ir šiandienų, kai reikia gyven
ti rusiškoje priespaudoje, “Aušros” pažadinta tautos sų- 
monė daro stebuklus. Mažytė Lietuva milžino priespau
doje drįsta priešintis, ginti savitų egzistencijų. Tiesa, 
yra ir parsidavėlių, defetistų, talkinančių pavergėjui, 
engiančių savo brolius, bet tai elementas menko morali
nio lygio, paveiktas pavergėjo vilionių, suklaidintas ir 
sugadintas. Tautai atgavus laisvę, tas elementas bus nu
sikaltėlių eilėse ir išryškės kaip padugnių žmonės, ku
riems rūpėjo ne tautos stiprinimas, o jos naikinimas. Jų 
pavardės neišdildomai surašytos ne tik pogrindžio spau
doje, bet ir oficialiuose dokumentuose.

ŽVELGIANT į pirmuosius “Aušros” žingsnius, krin
ta į akis tai, kad ji buvo pradėta leisti užsienyje, 
taigi išeivijoje. Tai rodo išeivijos reikšmę Lietu

vos gyvenimui. Dažnas mūsų veikėjas įvairiomis progo
mis pareiškia, esu išeivija tautos gyvenime nėra lemian
tis veiksnys, o jos spauda — mažareikšmė. Viskų attik
sianti tauta savame krašte. Išeivijai belieka tik stebėti 
bei rūpintis vien savo reikalais. Tokiu tvirtinimu tenka 
labai abejoti. Tiesa, pagrindinis vaidmuo tautos laisvės 
atgavime priklauso savame krašte gyvenantiems tautie
čiams, bet tada, kai tautos kamienas yra paralyžuotas, 
negali viešai net prakalbėti, rezistencinė pareiga tenka 
išeivijai, gyvenančiai laisvuose kraštuose. Tai suprato 
jau prieš 100 metų dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliūpas ir 
kiti, kuriems rūpėjo Lietuvos likimas. Vienintelis jų gink- 
• rr Įjojo lr.no spauda. Nei radiju, nei 1*1 .Tffdjns
jie neturėjo, tačiau sumaniai panaudojo turimų ginklų. 
Jų pavyzdys turėtų įkvėpti ir dabartinę lietuvių išeivi- 
jų, kurių pavergėjas stengiasi izoliuoti nuo gimtojo kraš
to visomis turimomis priemonėmis ir netgi jų silpninti 
per savo agentus. Bet išeivija šiandienų turi daug ‘‘Auš
rų”, kalbančių laisvės kalba, turi radijo bangas, kurio
mis pralaužia stiprias pavergėjo užtvaras, izoliuojančias 
Lietuvą nuo laisvojo pasaulio. Dėlto išeivijos balsas šian
dienų yra reikšmingas ir pavergtiesiems, ir laisviesiems, 
ir pavergėjams.

TOKIOJE šviesoje turėtume matyti ir išeivinės spau
dos paskirtį. Jau dabar matyti, kad kaikurie mū
sų laikraščiai linksta į biuletenio pobūdžio leidi

nius, pasitenkina kronikinėmis vietos žiniomis ir nemato 
pagrindinių mūsų tautos problemų. Jaunieji mūsų žur
nalistai, išėję vietines mokyklas, į laikraštinį darbų žiū
ri kaip informacijos profesijų, kurios paskirtis — skleis
ti bei rinkti žinias. Jų nuomone, tai komercinio pobūdžio 
darbas, apmokamas, kaip ir visose kitose įmonėse. Idė
jinė spaudos pusė jiems nerūpi. Kas kita lietuviškoje 
spaudoje. Jos paskirtis yra idėjinė — kovoti už Lietuvos 
laisvę ir išeivijos lietuviškumų. Neužtenka rinkti bei 
skleisti informacijų — reikia svarstyti, spręsti ir iškylan
čias problemas, gaivinti priespaudų kenčiančius, stiprin
ti lietuviškumų išeivijoje. Tai nuo “Aušros” laikų nužy
mėtos gairės, kurios galioja ir dabar. Jomis vadovaujasi 
mūsų spaudos darbuotojai. Išskyrus redakcijų, adminis
tracijų ir spaustuvių žmones, visi kiti dirba spaudos ba
ruose kaip savanoriai be jokio atlyginimo, prideda ne
mažai dargi savo lėšų. Jie dirba idėjai. Tai stiprioji iš
eivinės mūsų spaudos pusė. Kai didieji komercinės spau
dos milžinai krinta, bankrotuoja, mūsų spauda gyvuoja, 
nes ji parėmta kilnia idėja ir skaitytojų parama bei au
komis. Šį mūsų spaudos pobūdį reikėtų išlaikyti ir atei
tyje, nes jis plaukia iš mūsų išeivijos paskirties.

KANADOS (VYKIAI

Mažėjanti infliacija

Pasaulio įvykiai
SOVIETINĖS INVAZIJOS TREČIOSIOS METINĖS PASAULIO 
DĖMESĮ atkreipė į nesibaigiantį karų Afganistane. Jų proga di
delės afganistaniečių demonstracijos įvyko Teherane prie So
vietų Sųjungos ambasados, kur buvo nuo stiebo nuleista ir su
deginta raudonoji vėliava. Mažesnių demonstracijų su vėliavų 
deginimu Sovietų Sųjungos ambasados susilaukė Paryžiuje, 
Bonnoje, Ženevoje, Indijos New Delhi mieste bei kitose laisvojo 
pasaulio vietovėse. JAV prez. R. Reaganas pareikalavo sovieti
nių kariuomenės dalinių atitraukimo, nepriklausomybės sugrų- 
žinimo Afganistanui specialiomis derybomis. Komunistinė Ki
nija skatino kitas valstybes suteikti Afganistano partizanams

Metinė infliacija Kanadoje 
sumažėjo iki 9,8%, pirmų kar
tų peržengdama 10% ribų pas
tarųjų pustrečių metų laiko
tarpyje. Didesniam džiaugs
mui betgi nėra rimtos priežas
ties, nes infliacijos nukriti
mas paliko tame laikotarpyje 
gerokai pakilusias maisto bei 
kitų gaminių kainas, perbran- 
gius namus, augštų butų nuo
mų, brangų benzinų, sumažė
jusį atlyginimų didinimų, re
kordinę bedarbių armijų. In
fliacijos sumažėjimo buvo sie
kiama dolerių suvaržymu, at
nešusiu augštas palūkanas 
paskoloms, kuriom tik dabar 
prasideda ryškiau pastebimas 
atoslūgis, pranašautas JAV 
prez. R. Reagano, gynusio to
kių ekonominę politikų. .Jį 
daug kas kritikavo, reikalau
dami varžtų atšaukimo dole
riams. Visdėlto R. Reaganui 

pavyko pasiekti geresnius re
zultatus JAV, negu mūsiškiam 
P. E. Trudeau Kanadoje. Ten 
metinė infliacija nuo 12,4% 
nukrito iki 4,6% — dvigubai 
daugiau negu Kanadoje. Su 
tokiu infliacijos nuošimčiu R. 
Reaganas yra geresnėje pozi
cijoje skelbti kovų ’ nedarbui, 
sumažinti varžtus doleriams.

Ministeris pirm. P. E. Tru
deau pakvietė provincijų prem
jerus į Kanados konstitucijos 
reikalams skirtų konferencijų 
kovo 15-16 d.d. Otavoje. Pagrin
dinis dėmesys toje konferenci
joje teks indėnų bei eskimų 
teisių nustatymui, bet galės 
būti paliesti ir kiti konstitu
cijos paragrafai. Ontario prem
jeras R. Levesque, vis dar boi
kotuojantis Kanados konstitu
cijų, specialiu laišku pareika
lavo, kad Kanados parlamen-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kauno senamiesčio dalis (nuotrauka daryta 1981 m.). Iš Lietuvos gautoje nuotraukoje įrašytas posmas: “Kas 
puoštų, kas puoštų mūs’ senąjį miestą, jeigu čia nebūtų bažnyčių gražių! O kur gi, o kur gi širdis pasiguostų, 
jeigu ne pavėsy altorių šventų!” Nuotr. A. Sutkaus

Pranešimas iš V. Vokietijos

Anksčiau - Sadunaitė, dabar - Sadūnas
Jonas Sadūnas saugumiečių uždarytas psichiatrinėje Vilniaus ligoninėje

V. Vokietijos katalikų laik
raštis “Deutsche Tagespost” 
paskelbė straipsnį “Jonas Sa
dūnas psichiatriniame arešte”. 
Straipsnis iliustruotas nuo
trauka kurioje matyti Jonas 
Sadūnas su savo seserimi Ni
jole. Nuotrauka daryta 1979 
m. rugpjūčio mėnesį. Štai kų 
rašė “Deutsche Tagespost”.

Prieš kurį laikų rašėme apie 
grėsmingų Nijolės Sadūnaitės 
brolio padėtį. Jonas Sadūnas 
buvo Vilniuje suimtas ir nu
gabentas į psichiatrinę klini
kų. Žinia pasiekė telegrafiniu 
keliu Nijolės Sadūnaitės komi
tetų Bochume.

Sadūno likimas yra bloges
nis negu prieš 14 dienų buvo 
manoma. Matyt, valdžiai pasi
liko vienintelė išeitis, nes 
Jonui nebuvo galima įrodyti 
nė menkiausio nusikaltimo. 
Per kratų jo bute, kaip žino
ma, nerasta jokių įkalčių. Tik 
jo dukros Marijos žaislas su 
lietuviškos trispalvės spalvo
mis buvo įkaltis — “tautinės 
vėliavos laikymas”, į kurį ma
tyt, sovietiniai kaltintojai rim
tai nežiūrėjo. Tokiu atveju ne
lieka nieko kito, kaip psichiat
rinė klinika.

Kų ten daro?
Kas tokioje klinikoje vyks

ta, Vakaruose pakankamai ži
noma iš liudininkų. Ten belais
viai yra uždaryti neribotam lai
kui. Yra tokių, kurie per 20 
metų išbuvo pamišėlių namuo
se. Jiems visų pirma duodami 
patys stipriausi vaistai, kurie 
sukelia didelius skausmus ir 
augštų temperatūrų. Klinikų 
sųlygos, kančios, kurias turi 
pakelti sveikieji tarp psichi
nių ligonių, prašoka betkokį 
įsivaizdavimų Vakaruose.-
Žmonės laikomi uždaryti ligi 
jie “pasveiksta”, tai reiškia 
ligi jie dvasiškai sulaužomi 
ir palinksta į pageidaujamų 
partijos kursų. Dažnai taip 
nebūna. Tada tik masinis spau
dimas iš Vakarų gali išgelbė
ti. Kai nelaisvės sukelti ne
malonumai pasidaro didesni 
negu buvo galima iš kalinio 
laukti, tada jie be paaiškini
mo paleidžiami.

Todėl čia ir Nijolės Sadū
naitės komiteto verdu reikia 
raginti imtis veiksmų už per
sekiojamų šeimų ir visų pir
ma prašyti, kad Jonų paleistų. 
Tai galima padaryti, pavyz
džiui, siunčiant protesto laiš
kų ambasadoriui Semjonovui 
Bonnoje.

Michaelės laiškas
Donauviorte, Bavarijoje, 

gyvenanti vienuolė mokytoja 
sesuo Michaelė jau daug metų 
vadovauja Nijolės Sadūnaitės 
vardu pasivadinusiam jauni
mo būreliui, kuris rūpinasi 
skriaudžiam.?' , Lietuvos ka
talikais. Sesuo Michaelė 1982 
m. gruodžio 4 d. išsiuntinėjo 
tokį bendralaiškį.

Mieli bičiuliai! Tai joks ma
lonus kalėdinis laiškas — tik
rai ne! Tai šauksmas! Ir aš no
rėčiau, kad jis jus suvirpintų! 
Su pasibaisėjimu patyrėme, 
kad Jonas Sadūnas, mūsų Nijo
lės Sadūnaitės brolis, nuga
bentas į psichiatrinę klinikų. 
Tai į dangų šaukianti neteisy
bė žmogui, kuris nepadarė nė 
mažiausio nusikaltimo. Tai 
atskiras atvejis, kuris, tebū
nie pasiskųsta Dievui, nėra 
retas. Tai betgi toks atvejis, 
kuris mus ypač artimai palie
čia, nes Jonas ir jo šeima 
mums seniai, galima sakyti, 
yra pasidarę asmeniškai pažįs
tami ir artimi. Tačiau, kaip 
visuomet tokiais atvejais, šis 
smūgis pirmoje eilėje nukreip
tas ne prieš tam tikrų žmogų, 
bet prieš mūsų Viešpatį ir ti
kinčiųjų Bendrijų.

Patarimai veikti
Kų mes turime daryti? Nuo 

jo bėgti? Nieko nematyti ir nie
ko negirdėti? Bėgti, kaip moki
niai, kurie kaip tik tada Jėzų 
paliko, kai jis buvo nuvestas 
ii' ėjo prie kryžiaus? Ar mes to 
norim? Ne! Bet kų mes galime 
padaryti? Mes galime melstis!!! 
Su visa savo meilės jėga šau
kimės į Tėvų danguje, kuris 
juk nėra kurčias: “Tėve mū
sų .. . Teateinie Tavo karalys
tė!” Gal galėtumėte, jei to jau 
nedarote, ir šiokiadieniais 
išklausyti šventusias Mišias 
ir jas šiam reikalui paaukoti. 
O kaip su Rožinio malda? Apie 
tai man nereikia nieko sakyti 
— jūs patys esate išradingi, 
kai mylite.

Kų mes galime padaryti? 
Melstis ir užjausti — tai pir
mas dalykas. Tačiau tikrai jūs 
visi paklausysite Nijolės Sa
dūnaitės komiteto raginimo ir 
pasiųsite protesto laiškų nu
rodytuoju adresu. Jūsų širdies 
skausmas turi jame atsispin
dėti. o ne kokia neapykanta, 
nes anie velnio stumiami žmo
nės “nežino, kų daro”, kai jie 
tokiu akivaizdžiu būdu min
džioja žmogaus teises.

Kų mes galime padaryti? Ir 
Jono žmonai turėtume pasiųsti 
sveikinimų, bent keliais žo
džiais jai pranešti, kad mes 
už ja meldžiamės. Šiuo atveju 
būtų svarbu pasiųsti laiškų 

su pranešimu apie jo įteiki
mų. Tai duotų mums galimybę 
šiokiai tokiai kontrolei. Ga
vę pranešima apie laiško įtei
kimų, atsiųskite jį mums ar 
Nijolės Sadūnaitės komite
tui Bochume.

Paskleisti žinių
Dar kartų klausimas: kų mes 

galime padaryti? Mes ne tik pa
tys nešiosime kentėjimų, kuris 
ištiko Jonų ir dėl kurio Nijo
lė tikriausiai daug labiau ken
čia, negu dėl savo pačios šeše- 
rių metų bausmės, bet ir apie 
tai papasakosime kiek galima 
didesniam skaičiui žmonių, 
kad apie Jonų ir Nijolę susi
darytų platus solidarumo ra
tas. Kalbėkite apie tai, kur tik 
atsiras proga! Iškelkite šį.rei
kalų ir į kartais paviršutiniš
kas kalėdines šventes, primin
dami, kad nevisi žmonės gali 
švęsti “linksmas Kalėdas”!

Atleiskite, mieli bičiuliai, 
kad iš jūsų tikiuosi prisidė
jimo' nešti šitų kryžių. Taip 
darydami, gal jūs savo pačių 
išganymui iš naujo patirsite, 
kad yra svarbesnių dalykų, 
kaip tas gana beprasmiškas 
bėgiojimas prieš Kalėdas, ati- 
mųs galimybę pamatyti esmin- 
gesnius dalykus. Šėtoniškoji 
taktika gal net yra apskaičia
vusi, kad mes Vakaruose kaip 
tik dabar taip labai užsiėmę 
esame ir todėl neturėsime lai
ko pastebėti jų gėdingų poel
gių.

Kaip tik savo solidariais 
veiksmais dėl savo brolių ir 
seserų, kenčiančių už tikėji
mų, įsisųmoninkime, kad Ka
lėdos yra šventė, kurioje pa
sirodė Dievo solidarumas su 
mumis pražuvusiais žmonėmis 
Jėzuje, Teįkvepia tai mums 
pasitikėjimo! Ta prasme jau 
šiandien linkiu malonėmis 
gausių švenčių! Telaimina jus 
Dievas! Ketinu jums netrukus 
vėl parašyti. Jūsų sesuo Mi
chaelė. Jono žmonos adresas: 
Vilnius, Architektų 27-2, Ma
rytė Sadūnienė.

Laiškas iliustruotas Jono 
Sadūno šeimos nuotrauka, da
ryta 1978 m. lapkričio 27 d. 
Joje matyti Jonas ir jo žmona 
su dukrele ant kelių.

Jau anksčiau esame prane
šę apie tarptautinio komite
to Viktorui Petkui ir Nijolei 
Sadūnaitei remti kreipimųsi į 
Vakarų visuomenę dėl Jono 
Sadūno uždarymo psichiatri
nėje ligoninėje. Apie tai pa
skelbė Vakarų Vokietijos ka
talikų žinių agentūra KNA ir 
laikraštis “Deutsche Tages
post”.

didesnę moralinę bei material 
timi pasklido gandai, kad nau
jasis kompartijos vadas J. And
ropovas nori užbaigti beviltiš
kų karų. Tuos gandus išsklai
dė TASSo agentūros pareiški
mas, kad sovietų kariuomenė 
nebus atitraukta iš Afganista
no, kol kitos valstybės nesu
stabdys banditų gaujų rėmi
mo. Tais banditai^ vadinami 
didvyriškų kovų vedantys par
tizanai, atmetantys sovietinį 
B. Karmaiio režimų, kuris re
miasi demokratine liaudies 
partija, suskilusia į dvi dalis. 
Viena partiečių grupė yra pro
sovietinė, o kita siekia atvirų 
ryšių su partizanais.

Maskvos Vietnamas
Afganistanas dabar vadina

mas Maskvos Vietnamu, prisi- 
minant JA Valstybes ištiku
sių tragedijų Vietnamo kare. 
Skirtumas tik tas, kad į Afga
nistanu neįleidžiami užsienio 
žurnalistai. Apie dalį įvykių 
sužinoma tik iš užsieniečių 
diplomatų pranešimų, užsie
nin pabėgusių afganistanie
čių. Trys milijonai tų pabėgė
lių yra Pakistane, vienas mi
lijonas — Irane. Per trejus ka
ro metus Sovietų Sųjunga be
veik nieko nelaimėjo: 120.000 
jos karių savo kontrolėje turi 
tik sostinę Kabulu, kaikuriuos 
didesnius miestus, tiekimo ry
šius Kabulan. Trys ketvirta
daliai Afganistano teritori
jos tebėra partizanų kontrolė
je. Spėjama, kad kovose žuvo 
apie 5.000 sovietų karių, apie 
10.000 buvo sužeista ar susir
go sunkiomis ligomis. Afganis
tano karių skaičius sumažėjo 
iki 40.000 vyrų dėl nuolat vyks
tančių pabėgimų ir netgi perė
jimų pas partizanus. Karui lai
mėti Afganistano kariuomenė 
turėtų būti padidinta iki 
200.000 vyrų, sovietų kariuo
menės daliniai — iki 400.000. 
Tokio įsivėlimo į Afganistano 
karų vengė L. Brežnevas ir, at
rodo, vengs J. Andropovas. 
Ekonominei nepopuliaraus B. 
Karmalio režimo paramai 
Maskva kasmet išleidžia $350 
milijonų vertės rublių suma, 
kurios didžioji dalis tenka įve
žamam maistui. Afganistano 
žemės ūkį visiškai sugriovė 
karo veiksmai. Tai sunki pro
blema Kremliaus vadams, ku
rie ir savo gyventojams turi 
pirkti grūdus užsienyje, dide
lėmis sumomis remti ekonomi-

inę parama. Su L. Brežnevo mir- 

niame akligatvyje atsidūrusių, 
nepriklausomybės siekiančių 
Lenkijų.

Puola popiežių
Sovietinė TASSo agentūra 

paskleidė žurnale “Komunis
tas” paskelbtų straipsnį, aš
triai puolantį popiežių Jonų- 
Paulių II ir Vatikanu. Popie
žius vadinamas konservatyviu 
antikomunistu, pakeitusiu Va
tikano politikų. Esu Vatikanas 
prisidėjo prie “Solidarumo” 
unijos įsteigimo, remia pogrin
džio veiklų Lenkijoje, kursto 
neramumus R. Europoje. Tai 
pirmas toks aštrus Jono-Pau- 
liaus 11 ir Vatikano puolimas 
sovietinėje spaudoje. Iš tikrų
jų Jonas-Paulius II vengė at
viros gen. W. Jaruzelskio re
žimo kritikos, o katalikų pri
mas arkiv. J. Glempas netgi pa
laikė ryšius su kariniu režimu, 
visų laikų siekė kompromisi
nių sprendimų. Galimas daly
kas, šiuo puolimu norima su
trukdyti šiemet numatytų Jo- 
no-Pauliaus II apsilankymų 
Lenkijoje. Italijos komunistų 
partija, nesutarianti su Maskva 
dėl įvykių Lenkijoje, ėmė gin
ti popiežių Jonų-Paulių II ir 
Vatikanu. Pasak jos, didžiau
sias absurdas dėl įvykių Len
kijoje kaltę suversti Jonui- 
Pauliui II ir Vatikanui. Esu Ita
lijos komunistams tokia Mask
vos polemika bei jos pasirink
tas tonas yra nesuprantama 
mįslė.

Nauji šnipai
Atlanto Sųjungos būstinėje 

Briuselyje buvo susidomėta 
sunkvežimių vairuotojais iš 
Sovietų Sųjungos bei jos sa
telitinių valstybių. Prieš ke
letą metų Ženevoje pasirašyta 
sutartimi tie sunkvežimiai bu
vo įsileisti V. Europon. Spėja
ma, kad jų vairuotojai atlieka 
šnipų uždavinius. Kaikurie 
buvo pastebėti matuojant 
upių gilumų, kiti nukrypsta 
nuo pagrindinių kelių. Įtar
tinai atrodo olandų praneš
tas faktas, kad kaikuriem so
vietų sunkvežimiam kelionė 
nuo V. Vokietijos sienos iki 
Roterdamo uosto trunka net 
keturias dienas. Kyla rimtas 
įtarimas, kad tokie vairuo
tojai yra sovietinių tankų ka
rininkai, susipažįstantys su 
upėmis, tiltais, strateginiais 
keliais.

Siame numeryje: 
Mažas keras . . .

“Aušra" buvo tas mažas keras, kuris išvertė didelį vežimą
Anksčiau Sadūnaitė, dabar - Sadūnas

Saugumiečiai pradėjo persekioti Sadūnaitės brolį Joną
Bauda už tikinčiųjų lankymą

Nubaustasis kunigas Gražulis nelaimėjo ir sovietiniame teisme
Falklando salų karo atgarsiai

Tame kare britai pastebėjo savo klaidas ir jas taiso
Lietuvos laisvinimas ir išeivija

Dabartinis VLIKas, Bendruomenė ir atliktini ateities darbai
“Broliai, aš jūsų daugiau nebarsiu . .

Kun. A. Perkamo sukaktys ir vysk. V. Brizgio kelionės Venecueloje
“Gandhi”

Premijuotasis filmas, jo turinys, aktoriai ir vertė 
Pastangos savajai kultūrai

Lietuvių Kultūros Instituto darbai ir užmojai V. Vokietijoje
Devintą kartą rinkomės tremtyje

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Floridoje
Bejieškant vyskupo tako

Rašytojo Aloyzo Barono “30 istorijų suaugusiems" gvildenant
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Bauda už tikinčiųjų lankymą
Rašo ‘‘LKB Kronika” 52 numeryje apie kun. Antano Gražulio 

teismą ir prieniškių pareiškimą

Falklando saly karo atgarsiai

1982 m. vasario 2 d. Prienų 
rajono laikraštis “Naujas gy
venimas” persispausdino iš 
“Tiesos” (1982.1.26) straipsnį 
“Melas iš sakyklos”, nukreip
tą prieš Šilalės vikarą kun. 
Vytautą SKIPARĮ ir pridėjo 
tokį komentarą: “Prienų baž
nyčios vikaras Antanas GRA
ŽULIS bei Užuguosčio bažny
čios klebonas Zenonas NAVIC
KAS (kalinės už “LKB Kroni
kos” dauginimą brolis — red.), 
siekdami tikinčiųjų akyse dis
kredituoti mokytojus, komu
nistus ir aplamai visus ateis
tus, naudojasi tais pačiais 
metodais, kaip ir laikraštyje 
minimas Šilalės bažnyčios vi
karas Vytautas SKIPARIS”.

Prienų parapijos tikintieji 
nusiuntė valdžios įstaigoms 
griežto protesto raštą su 
1500 parašų. Rašte skelbiama, 
kad laikraštis neteisingai yra 
apkaltinęs jų vikarą kun. An
taną GRAŽULI.

1982 m. vasario 3 d. kun. An
tanas GRAŽULIS buvo nubaus
tas už tai, kad vykdydamas ku
nigo pareigas, lankė tikinčių
jų namus.

1485 Prienų tikintieji pasi
rašė po protesto raštu, kuris 
buvo pasiųstas Lietuvos KP CK 
pirmajam sekretoriui GRIŠ
KEVIČIUI. Štai sutrumpintas 
protestas:

“1982 m. vasario 3 d. Prienų 
rajono Administracinė komisi
ja nubaudė mūsų parapijos vi
karą kun. Antaną GRAŽULĮ 50 
rub. bauda, kad jis 1982 m. sau
sio mėn. bėgyje Prienų mies
te lankė mūsų šeimas. Tuo bū
du jis pažeidė LTSR ATP 1966. 
V.12 įsaką, kurio niekad nera
dome paskelbto laikraščiuose 
ir net nežinojome, kad toks 
draudimas yra įstatymais pa
grįstas, o ne koks nors ateis
tinis draudimas.

Kun. Antanas GRAŽULIS 
Administracinės komisijos 
nuobaudą laikė neteisinga ir 
apskundė Prienų raj. liaudies 
teismui. Deja, teismas į šį 
reikalą pasižiūrėjo tik forma
liai. Ir suprantama, tarybinia
me ateistiniame teisme kuni
gas negalėjo laimėti prieš vyk
domąjį komitetą.

Todėl išklausę Prienų raj. 
liaudies teismo sprendimą, pa
reiškiame, kad kun. Antanas 
GRAŽULIS tarybinių įstatymų 
nepažeidė, o tik vykdė savo, 
kaip kunigo, tiesiogines pa
reigas.

Bažnyčios teisių kanonai ir 
Vilkaviškio vyskupijos sino
do nutarimai reikalauja, kad 
kunigas kasmet aplankytų sa
vo tikinčiuosius.

Atsakingi tarybiniai valdžios 
pareigūnai ne kartą deklaravo 
spaudoje ir per televiziją, kad 
tarybinė valdžia nesikiša į 
Bažnyčios vidaus reikalus.

Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija sako: “Kiekvienas 
žmogus turi teisę į minties, 
sąžinės ir religijos laisvę; ši
ta teisė apima laisvę keisti 
savo religiją bei įsitikinimus 
ir laisvę išpažinti savo religi
ją bei įsitikinimus tiek pavie
niui, tiek kartu su kitais, vie
šai ar privačiai mokant, daly
vaujant pamaldose ir atliekant 
religines apeigas (18 str.).

Helsinkio Baigiamajame ak
te pabrėžta, kad “dalyvaujan
čios valstybės pripažins ir 
gerbs asmenybės laisvę išpa
žinti vienasmeniškai arba 
bendrai su kitais religiją 
arba tikybą, veikiant pagal 
savo paties sąžinę ...” (7 sk.).

Tą patį tvirtina ir Religinės 
laisvės deklaracija, kurią pra
eitų metų Generalinės Asamb
lėjos sesijoje pasirašė ir Ta- 

~ rybų Sąjunga.
Mes girdime per radiją, kad 

Tarybų Sąjunga gina airių tau

tos katalikus. Tai kodėl Prie
nų rajono ateistai nesimoko 
iš augštesnių savo pareigūnų?

Valstybių, pasirašiusių tarp
tautinius dokumentus, vidaus 
teisių kodeksai negali prieš
tarauti aukščiau minėtiems 
tarptautiniams įsipareigoji
mams. LTSR ATP įsakai (1966. 
V.12 ir 1976.VII.28) negali bū
ti priešingi tarptautiniams 
susitarimams ir LTSR Konsti
tucijos 50 str.

Iš savo patyrimo matome, 
kad Lietuvos ateistai, kurių 
yra tik mažuma, iki šiol nesu
gebėjo kovoti su religija ideo
loginiais ginklais, kaip mokė 
Leninas. Jie tesugeba kovoti 
tik grubios prievartos priemo
nėmis.

Mes tvirtiname, kad tokie 
bedievių kovos su religija me
todai Dievo iš lietuvio širdies 
neišraus, bet tik parodys jų 
tikrą veidą.

Bausmė kun. Antanui GRA
ŽULIUI yra ir mums bausmė. 
O gal tai yra atlyginimas už 
mūsų sąžiningą darbą gamybo
je ir žemės ūkyje?

Mes kvietėme ir kviesime 
savo parapijos kunigus, kad 
pašventintų mūsų namus bei 
aplankytų mūsų šeimas, nes 
mes kunigus mylime ir gerbia
me, juos išlaikome ir už juos 
meldžiamės.

Šio grubaus fakto akivaiz
doje reiškiame griežčiausią 
protestą”. 

* ♦ ♦
Kun. Antano GRAŽULIO 

teismas vyko ne teismo salė
je, bet mažame kabinete, ku
riame galėjo tilpti vos kelio
lika žmonių. Visi kiti Prienų 
tikintieji stovėjo teismo ko
ridoriuje.

Teisėja bandė įrodinėti, kad 
kunigui lankytis pas tikinčiuo
sius nedraudžiama, tačiau ta
rybiniai įstatymai tokį kunigo 
lankymąsi iš namo į namą ir 
tuojau po Kalėdų laiko kalėdo
jimu. Teisėja nesiteikė paaiš
kinti, kokie tie tarybiniai įsta
tymai, kurie šitaip supranta ka
lėdojimą, nes jų iš tikrųjų nė
ra.

Kun. Antanas GRAŽULIS 
teisme įrodinėjo, kad Prienų 
miesto Administracinė komisi
ja jį nubaudusi neteisingai, 
nes jis iš tikinčiųjų lankymo
si metu nepaėmęs jokios au
kos. Be to, jis lankėsi tik 
pas tuos tikinčiuosius, kurie 
pageidavo. Kun. GRAŽULIS 
klausė teismą: “Nuo kada ta
rybinis pilietis negali aplan
kyti kitą tarybinį pilietį, 
kai šis pageidauja?”

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
tiek Prienų miesto Vykdomojo 
komiteto Administracinė ko
misija, tiek Liaudies teismas 
parodė didelį nemokšiškumą, 
nes kun. Antanas GRAŽULIS 
buvo nuteistas remiantis LT
SR ATP 1966 m. gegužės 12 d. 
įsaku, kuriame nėra nė ma
žiausios užuominos apie ka
lėdojimą. Apie kalėdojimo 
draudimą yra užsiminta tik 
Religinių susivienijimų 
nuostatuose, kuriuos LTSR 
ATP patvirtino 1976 m. liepos 
28 d. Tačiau ir nuostatuose 
nepaaiškinta, kaip reikia su
prasti kalėdojimą. Lietuvo
je žodį “kalėdoti” visi supran
ta taip, kaip aiškinama “Da
bartinės lietuvių kalbos žo
dyne”, t.y. “rinkti duoklę”. O 
kunigas Antanas GRAŽULIS, 
lankydamasis pas tikinčiuo
sius, aukų nerinko. Todėl teis
mo sprendimas palikti Admi
nistracinės komisijos spren
dimą galioti sukėlė tikinčiuo
siuose didžiulį pasipiktini
mą. “Tai ir valdžia, kalba prie
niškiai, kad už kunigo apsilan
kymą pas mus baudžia 50 rub. 
bauda!”

B. STUNDŽIA

Nors karas dėl Falklando 
salų pasibaigė pergalės para
du Londone, bet jo atgarsiai 
dar nenutyla. Anglijos spauda 
dabar apšaudo savo laivyną, 
prikišdama jo vadovybei ne
pasiruošimą karui ir daug kur 
apsileidimą, nes buvo netekta 
keturių laivų ir daug jūreivių.

Naparuošti laivai
Sakoma, kad laivai buvo gais

rų židiniai: neįstengta sprogi
mų sukeltų gaisrų užgesinti, 
nepanaudota elektroninių 
įrangų, galinčių nukreipti nuo 
taikinio atskrendančias rake
tas. Esą karo lajve “Sheffield” 
gynybinis radaras buvo išjung
tas, kad netrukdytų ryšiams 
per satelitą su Londonu.

Ir žurnalo “New Scientist” 
darbuotojai iškėlė laivyno va
dovybei eilę kaltinimų ir nu
rodė nemažai padarytų nema
lonių klaidų. Kai į laivą “Shef
field” pataikė “Exocet” raketa, 
sprogimas sunaikino laivo dur- 
kyje (gale) esantį pagrindinį 
generatorių. Netrukus nustojo 
veikti ir laivo rage (priekyje) 
esantis generatorius. Vienas 
atsarginis generatorius kažko
dėl neveikė, o antro negalėjo 
pataisyti, nes ant borto nebu
vo atsarginių dalių. Nesant 
elektros srovės, neveikė vė
dinimo įrengimai, ir laivo pa
talpos prisipildė tirštų dusi
nančių dūmų.

Taip pat neveikė vandens 
siurbliai, nes kaikuriems irgi 
trūko dalių. Neveikė ir mažas 
atsarginis dujų turbinos siurb
lys.

Mažai ką pagelbėjo ranki
niai anglies dioksido gesin
tuvai, nes daugumas buvo be
veik tušti. Tie gesintuvai 
buvo pagaminti iš minkšto 
plieno, tad vengta juos ant 
borto pripildyti, kad nesprog
tų. Po Falklando įvykių karo 
laivynas gavo nerūdijančio 
plieno gesintuvus, kurie ga
li būti pripildomi vietoje.

Daug jūreivių mirė apsinuo
diję anglies monoksido dujo
mis (smalkėmis), nes trūko

JULIUS SASNAUSKAS, atliekąs bausmę Sibire. Jis buvo suimtas ir 
nuteistas už patriotinę veiklą Lietuvoje
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
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★

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

trumpalaikių kvėpavimo įran
gų. Atrodo, kad anglų laivy
no vadovybė nepasimokė iš 
nelaimės, įvykusios JAV lėk
tuvnešyje “Forestal”, kur spro
gusi raketa beveik sunaikino 
laivą, o jūreiviai mirė nuo 
smalkių.

Kaikurie anglų laivai, pvz. 
minų gaudytojai, turi vos porą 
kvėpavimo įrangų visai įgulai. 
Dabar laivynas užsakė 15.000 
tokių įrangų, kurias naudojant 
pakanka kvėpavimui oro 8 mi
nutėms. Ant vieno korvetės ti
po laivo kvėpavimo įrangoje, 
kurią naudojo gelbėjimo dali
nys, suspaustas oras greit išsi
baigė, nes nebuvo pakankamai 
jo pripildyta, nors turėjo už
tekti 20-čiai minučių.

Degantys čiužiniai
Buvo nustatyta, kad minkš

tieji gultų čiužiniai lengvai 
degė, sukeldami nuodingų du
jų debesį. Dabar tie čiužiniai 
keičiami spyruokliniais. Kai- 
kuriuose laivuose jūreiviai šal
tyje gesino sukeltus gaisrus, 
dėvėdami tropikines baltos 
medvilnės uniformas, nes eili
nės uniformos, pasiūtos iš sin
tetinių medžiagų, nuo karščio 
tirpdavo ir prilipdavo prie jū
reivių kūnų. Įdomu, kad 1970 
m. airiai sudegino darbinių jū
reivių uniformų siuvyklą, kur 
buvo naudojama medvilnė ir 
vilna. Tada laivynas perėjo 
prie sintetinių medžiagų (po
liesterių) uniformų.

Netobulos įrangos
Dabar keičiamos hidrauli

nės sistemos, kurios vartoja
mos pakelti valtims, inkarams. 
Trūkus kur nors vamzdžiui, 
trykštantieji hidrauliniai skys
čiai būna geras ugniai kuras. 
Dabar atskiras sunaikintas li
nijas bus galima išjungti.

Modernūs karo laivai turi 
įrangas, galinčias susekti at
skrendančias raketas, kurios 
vartoja radarą, kaip antai ra
keta “Exocet”, ir išmątuoti 
nuotolį iki jų. Bet raketa “Exo
cet” įjungia savo radarą 12-15 
km atstume nuo taikinio, ir 
lieka tik 40 sekundžių pavo
jaus perspėjimas.

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

b

Matyt, ant naikintojo “Shef
field” ta įranga neveikė, nes 
senesnės statybos fregata “Ply
mouth” buvo pulta su minėta 
raketa ir išliko nepaskandin
ta. Fregatų “Ardent” ir “Ante
lope” virš blikties (denio) esan
tieji antstatai buvo iš aliumi- 
niaus ir, pakilus temperatū
rai, ėmė degti. Dabar visokie 
antstatai, nors ir padidina lai
vo svorį, bet statomi iš plieno.

Gera ginkluotė
Per Falklando salų karą įro

dė geras savybes stačiai kylan
tieji ir nusileidžiantieji lėk
tuvai, kuriems pakanka trum
po kietos žemės tako. JAV jū
rų šaulių (marinų) daliniai 
irgi turi “Harrier” tipo lėktu
vus. Neseniai anglų laivynas 
įsigijo “Sea Harrier” lėktuvus, 
kurie pakyla nuo lėktuvnešių 
blikties.

Anglų lėktuvnešiai “Her
mes” ir “Invincible” blikties 
priekyje turi kažką panašaus į 
slidinėjimo tramplynus. Tokia 
pagerinta bliktis įgalina lėk
tuvus paimti daugiau degalų 
ir didesnį sprogmenų krūvį. 
Palyginimui paminėtina, kad 
anglų lėktuvnešiai yra apie 
20.000 tonų ir kiekvienas kai
nuoja apie 350 milijonų do
lerių, o naujausi JAV lėktuv
nešiai yra apie 90.000 tonų ir 
kainuoja maždaug 10 kartų 
daugiau.

Kitas ginklas, kuris patei
sino 15 metų trukusius bandy
mus, buvo “Jūros vilko” (Sea
wolf) raketa. Nors jos veiki
mo spindulys yra tik 5 km , bet 
ji numušė nemažai Argentinos 
lėktuvų.

T-22 tipo fregatos turi tik dvi 
raketų šovimo įrangas, t. y. ga
li iš karto gintis tik nuo dvie
jų lėktuvų, o fregata kainuoja 
apie 100 milijonų ar daugiau 
svarų sterlingų.

Ginti laivyno erdvei buvo 
vartojamos “Sea Dart” raketos, 
kuriomis yra apginkluoti T-42 
naikintojai ir lėktuvnešis “In
vincible”. Tų raketų greitis 
yra maždaug 4000 km į vai. ir 
gali pasiekti lėktuvą už 80 km. 
Bet atrodo “Sea Dart” vilčių 
nepatėisino, ir dabar ta rake
ta tobulinama. ,

Karinės vadovybės dažnai 
susiduria su netikėtumais. 
1967 m. staigiu puolimu Izrae
lio lakūnai sunaikino arabų 
lėktuvus aerodromuose. Po še- 
šerių metų rusų gamybos SA-6 
raketos mušė žemyn kaip mu
ses Izraelio lėktuvus, nes tie 
neturėjo įrangų raketoms klai
dinti.

Prancūzų raketos
Sakoma, karą tarp Anglijos 

ir Argentinos laimėjo Prancū
zija. Anglai negali pamiršti, 
kad naikintojas “T-42 Shef
field”, specialiai pastatytas 
laivyno gynimui nuo orinių 
puolimų, buvo vienintelės ra
ketos paskandintas. Argenti- 
niečiai dar neapsipranta su 
pralaimėjimu, o prancūzai tri
na rankas, nes jų karo pramo
nė gauna daug užsakymų.

Falklando karui pasibaigus, 
anglų nepasitenkinimui Pran
cūzija panaikino ginklų išve
žimo į Argentiną draudimą, 
bet nenoriai tiekia ginklus 
Čilei.

Prancūzijos karo pramonės 
karšti sklindžiai yra “Das- 
sault’s” gamybos laivyno lėk
tuvas naikintojas-bombone- 
šis ir raketa “Exocet”, nes iš 
“Dassault’s” lėktuvų iššautos 
“Exocet” raketos paskandino 
naikintoją “Sheffield” ir pre
kinį tiekimo laivą “Conveyor”. 
Karo metu prancūzai tiekė ra
ketas Peru valstybei, o iš ten 
jos, matyt, pasiekdavo Argen
tiną.

Argentina šiuo metu tikisi 
gauti iš Prancūzijos 50 lėktu
vų naikintojų-bombonešių ti
po, kurie turės pakeisti pra
rastus “Miražus” ir “Sky
hawks” lėktuvus. Nuo Argenti
nos neatsilieka eilė arabų 
kraštų, kurie prancūzų karo 
pramonei davė nemažai pel
ningų užsakymų.

PRISIMINIMAS
Jau praėjo skausmingi vieneri metai, kai Viešpats' 

pasiėmė pas save mano mylimą vyrą

a.a. Stasį Burdinavičių.
Už jį bus atnašaujamos šv. Mišios Aušros Vartų šven
tovėje Hamiltone 1983 metų sausio 15, šeštadienį, 
10.30 v. ryto.

Prašau draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. 
Stasio vėlę.

Dideliame nuliūdime pasilikusi žmona —
Ona Burdinavičienė

PRANEŠIMAS
Mylimas vyras, tėvas ir senelis 

AfA
PRANAS ARTIŠAUSKAS, 

64 metų amžiaus, staigiai mirė 1982 metų 
gruodžio 25 dieną Mississaugoje, Ontario.

Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississau
goje 1982 metų gruodžio 28 dieną iš Lietuvos Kanki
nių šventovės.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Kathy Artišauskie- 
nę, dukrą Elizabeth Zielinski, žentą George Zielinski, 
vaikaičius — Markų ir Kristiną.

Šią liūdną žinią pranešame velionies draugams 
bei pažįstamiems, kviesdami prisiminti jį savo maldose.

K. Artišauskienė 
E. Zielinski 
G. Zielinski

Mielam tėveliui

At A 
STASIUI PACEVIČIUI

Lenkijoje mirus,
BIRUTĘ STANULIENĘ su šeima ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame — x

O. J. Ažubaliai O. V. Marcinkevičiai

B. S. Prakapai J. V. Vingeliai

—- -----------------------------------------------------------------------

AfA 
STASIUI PACEVIČIUI

Lenkijoje mirus,

dukrai BIRUTEI, žmonai VALERIJAI, žentui 
TEODORUI ir visai STANULIŲ šeimai gilią 

užuojautą reiškia —

A. D. Bajorinai V. A. Kėžinaičiai
A. J. Zalagėnai Br. J. Maziliauskai

AfA 
STASIUI PACEVIČIUI

Lenkijoje mirus,

žmonai VALERIJAI, dukrai BIRUTEI ir žentui 
TEODORUI STANULIAMS bei jų šeimai gilią 

užuojautą reiškia —

K. Batūra
K. Kiaunė
P. Jankaitienė
P. Jaunius
S. Jokubynienė
B. Jokubynas
P. Butėnas

J. Rukša
B. Romeikienė
A. Saulis
Ž. Šilininkaitė
B. Mackevičius
A. Zalagėnas
A. Jucienė

Onalrian ^teutonais TLtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

’ (contact lenses).

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal.

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



AUSZRA,

Tilžėje.
Spaudinta už piningus skaititoju „Auszros“ pas 

O. v. Mauderodę.

Kritinės bei diskusinės mintys

Lietuvos laisvinimas ir išeivija

“Aušra", išleista Tilžėje prieš 100 metų. Kairėje pusėje - viršelis, dešinėje - turinys Nuotr. V. Matulaičio

Italijos radijas apie Lietuvą
1982 m. gruodžio 13 d. Itali

jos radijo stotis RA12, girdima 
visame krašte, panašiai kaip 
Kanados CBC, transliavo 10 
minučių programą apie dabar
tinę būklę Lietuvoje. Pranešė
jas kalbėjo apie prievartinį 
Lietuvos prijungimą prie Sov. 
Sąjungos 1940 metais, sovie
tinės kariuomenės įsiveržimą 
bei krašto okupaciją, masines 
lietuvių deportacijas į Sibirą, 
apie religinę ir tautinę prie
spaudą. Esą šiandieną okupuo
toje Lietuvoje vyksta tyli kova 
už religines teises, už tautinę 
kultūrą. Lietuviai stipriai prie
šinasi komunistinei ideologi
jai ir rusiškai asimiliacijai. 
Vienintelė kunigų seminarija 
esanti labai suvaržyta, kontro
liuojama saugumiečių. Kandi
datai negali įstoti kunigų se- 
minarijon be sovietinės val
džios leidimo. Visdėlto, kad 
ir labai sunkiomis sąlygomis, 
seminarija gyvuoja, susilau
kia kandidatų, kurie ryžtasi 
pakelti visus sunkumus. Dėl
to italų radijo pranešėjas lie
tuvių tautą pavadino herojiška.

Minėtoji radijo programa 
buvo sudaryta pasinaudojant 
“LKB Kronika”, kurią Italijo
je iš lietuvių kalbos verčia 
prel. V. Mincevičius ir spaus
dina mėnesiniame “ELTOS” 
biuletenyje, kurio tiražas sie
kia 3000 egzempliorių. Gavėjų 
tarpe yra daug žymių Italijos 
veikėjų, politikų, žurnalistų, 
dvasininkų. “Kroniką” gauna 
net pats Šv. Tėvas, kuris per 
ją sužino apie tikrąją būklę 
Lietuvoje. Minėtoji “ELTA” 
taip pat siunčiama Kinijon, 
kurios informacijos tarnyba 
domisi sovietine politika Lie
tuvoje.

Prie šios informacijos gali
ma pridurti, kad žymusis lie
tuvių bičiulis, kadaise gyve
nęs Lietuvoje, kardinolas A. 
Samore buvo ištiktas širdies

11 VISKI S ŽIBURIAI 
/THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psi., naujiem skaitytojam tik $12.00 metams 

reguliari metinė prenumerata - $17.00
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 

naujam skaitytojui:

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

Adresas

Siunčiu prenumeratų .................doL, aukų.................dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus. ADMINISTRACIJA

. G. Apsakai.
J. lis. Skruzdėlių atsilankimas, 1. 43.
Dr. G. J. J. S. i. Or. Priczkaus Viliaus I. įpatiszkas 

prisaikinimo būdas, 1. 60.
Stajė Szunbajoris. Paminėjimas Birutės kapo 1. 105.

I. Dainos.
A. B. Lietuvos senovės paminėjimas, 1. 8.
A. Bu. Viltis, 1. 213.
Aug. Baranauskas. Tėvinė, 1. 107.
J. A. V. L. Lietuviszkoji kalba, 1. 10.

— Regėjimas, 1. 29.
— Tiesos zerkolas, 1. 135.
— Szviesa, 1. 176.
— Szviesunas ir pelėda, 1. 202.

J. Miglovara. Lietuva, 1. 35.
S. Norkus. Margiris, 1. 65. 92. 124. 158. 197.

— Girtūklio aivai, 1. 214.
Agle. Broliam^ lietuviams, 1. 71.

— Musu szalelė, 1. 254.
Vėversis. Brangioji Lietuva, 1. 78.

— Ne dėl visu seniu, 1. 254.
— Garbė prieteliaus, 1. 265.

Stajė Szunbajoris. Pirmin, 1. 102.
V. Vaiczaitis. Svecziu szalelė, 1. 104.
A. Skti. Lietuvėlė, 1. 231.
J. K. Sz. Varna ir lapė, 1. 235.
Petras Trupinėlis. Kaimo moksliniczia, 1. 266.

K. Pasakos.
Bassanius. Kelionė ažeru ir upiu j Lietuvą, 1. 79.
J. Szliupas. Vaikszcziojanczios žvakeles, 1. 279.

L. Isz gamtos mokslu.
Pr. Lipsztas. Apraszimas žamės turtu, 1. 47. 72. 172.

208. 256.
J. Bs. Keli žodžiai apie kolerą, 1. lio 138.

M. Lietuviszkos kningos,
1. 87. 295.

N. Isz Lietuvos,
1. 22. 50. 81. 114. 143. 179. 214. 282.

O. Svetur,
1. 23. 52. 84. 117.

P. Gromatu skardino,
1. 54. 119. 150. 184. 219. 297.

R. Apgarsinimai,
1. 55. 56. 120. 152. 298.

smūgio ir dabar gydosi. Jis yra 
78 metų amžiaus.

Romoje jau ruošiamasi Šv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
sukakčiai 1984 m. Kol kas vis
kas tebėra planavimo stadijo
je. Tikimasi, kad bus sudary
tas specialus komitetas, kuris 
rūpinsis 1984 metų kazimieri- 
nėmis iškilmėmis. Tuo reikalu 
Romoje lankėsi iš JAV kun. V. 
Dabušis, centrinio komiteto 
narys. Numatoma kazimieri- 
nes iškilmes pradėti Romoje 
1984 m. kovo 4, t.y. šv. Kazimie
ro dieną.

Rašant šias eilutes, spaudo-

Lapkričio neramumai Latvijoje
Britų dienraščio “The Guardian” pranešimas

“Nacionalizmas kelia sąmi- 
šį Latvijoje”. Taip pavadin
tą, Donald Fields pateiktą ži
nią 1982 m. gruodžio 15 d. iš
sispausdino britų dienraštis 
“The Guardian”.

Praėjusį mėnesį neramumų 
scena buvo Latvija, rašo 
Fields, ligi šiol pati ramiau
sia iš visų trijų Baltijos res
publikų, kurias 1940 m. prisi
jungė Stalinas.

Vakaruose pirmosios žinios 
apie nacionalistinius pasireiš
kimus vakar buvo gautos Stock- 
holme iš laisvųjų latvių pasau
linės federacijos generalinio 
sekretoriaus dr. Juliaus Kade- 
lio.

Sostinėje Rygoje neramumai 
prasidėjo 1982 m. lapkričio 
15 d1., kai 17 m. amžiaus moks
leivis Ričardas Usans buvo 
išgabentas į psichiatrinę li
goninę už tai, kad prie Lais
vės paminklo paskaitė Bibli
jos ištraukų.

Tautinės dienos išvakarėse 
valdžia pasirūpino, kad apie 
paminklą būtų pastatyta tvo

1-0!------  

ję pasirodė UPI agentūros ži
nutė, kad Šv. Tėvas Jonas-Pau- 
lius II nauju Lomžos vyskupu, 
vietoje mirusio M. Sasinovskio, 
paskyrė kun. Julių Paetz, 47 m. 
amžiaus. Kunigu jis buvo 
įšventintas 23 metų amžiaus. 
Ištisą dešimtmetį darbavosi 
Vatikane kaip vyskupų sinodo 
sekretoriato narys; nuo 1976 
m. buvo popiežiaus pagalbi
nių tarnautojų eilėse. Lietu
viai tikisi, kad naujasis vysku
pas nebus taip nacionalistiš
kai nusiteikęs, kaip velionis 
M. Sasinovskis, ir leis sekma
dienines pamaldas lietuvių 
kalba Seinų bazilikoje. Krs.

ra. Pareigūnai sakė, kad da
bar ten pradėtas remontas, o 
buvo aiškūs tikrieji motyvai: 
trukdyti demonstruojantiems 
padėti gėlių. Lapkričio 18, Ne
priklausomybės dieną, civiliš
kai apsirengę KGB valdininkai 
suėmė kažkiek latvių, kurie 
bandė prieiti prie paminklo, 
ir nusivežė juos tardyti.

Pagal dr. Kadelio informa
ciją, pats drąsiausias veiks
mas buvo tas, kad ant čia pat 
esančios ligoninės dūmtraukio 
Viršaus kažkas iškėlė ir ap
švietė rausvos ir baltos spal
vos latvišką vėliavą.

Sakoma, kad sunku buvo ją 
nuimti, bet po trijų dienų vi
sos KGB pajėgos buvo sutelk
tos kitur — prie pirmojo ne
priklausomos Latvijos prezi
dento Janio Čakstės kapo, kur 
vyko tradicinis minėjimas. ‘

Paskutinis žinomas įvykis 
yra iš 1982 m. lapkričio 24 d., 
kai buvo sudegintas paviljo
nas, kuriame būdavo laisvai 
prekiaujama vaisiais ir dar
žovėmis. Alkani demonstran
tai tuo būdu pareiškė protes
tą prieš “plėšikiškas” kainas.

Kaip pasipriešinimo cent
ras prieš Maskvos valdymą, 
Latvija žymiai mažiau reiškė
si už Lietuvą, kurioje Kata
likų Bendrija yra atsparos ži
dinys, ir už Estiją, kurioje 
kultūrinės tradicijos yra sun
kiai palaužiamos. Ji ir smar
kiau surusinta kaip jos kaimy
nės — 2,5 milijono krašto gy
ventojų skaičiuje latviai su
daro nežymią daugumą, o Ry
goje — tik ketvirtadalį.

Tačiau nemažiau kaip 20 lat
vių sąžinės kalinių kenčia so
vietiniuose kalėjimuose. Stu
dentų skleidžiami nacionalis
tiniai atsišaukimai yra įprasta 
kasdienybė. Latviai sudarė 
trečdalį tų 45 asmenų, kurie 
1979 m. pasirašė baltiečių at
sišaukimą. K.B.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

MYKOLAS JAKAS

VLIKo seimų progomis 1981 
ir 1982 metais kėliau visą ei
lę aktualių politinių klausi
mų. Deja, iki šiol jie nesulau
kė dėmesio nei veiksniuose, 
nei visuomenėje. Bandau juos 
kelti nauju būdu, tikėdama
sis platesnio visuomenės dė
mesio. Galbūt skaitančioji vi
suomenė dabar atkreips di
desnį dėmesį. Pernai, atrodo, 
pasiūlymai ir mintys nesusi
laukė jokių komentarų. Tiesa, 
tai gal rašančiojo kaltė: juk 
kiekvienas reikalas turi bū
ti tinkamai ir geru laiku iškel
tas. Iš kitos pusės gal kalta 
ir visuomenė, kurioje pergau- 
su apatijos. Pagaliau tokia ne
jauki tyla gal ženklina faktą, 
kad visuomenė mažai besido
mi mūsų vyriausia politine 
vadovybe, ir tai kaip tik rodo, 
kad problemų kėlimas ne tik 
reikalingas, bet ir būtinas.

I
Pernai kėlėme VLIKo san

tykių su Lietuvių Bendruome
ne išlyginimo, sunormavimo 
klausimą. Pakartotinai norime 
jį pabrėžti, nes manome, kad 
jis svarbus. LB yra jau įsipi- 
lietinusi institucija. Jos už
daviniai yra svarbūs, darbai 
nemaži, kaikuriose srityse net 
dideli. Tiesa, jos kaikurie 
dabartiniai vadovai ją ir to
liau (kaip anksčiau) veda nevi- 
siems priimtinu keliu. Nevi- 
suomet čia jieškotina piktos 
valios. Daugeliu atvejų tai ne
supratimas LB esmės ir tiesibg 
labai ribotas pajėgumas. Ta
čiau vadai — ne bendruome
nė. Reikia skirti principą ir 
idėją nuo vieno ar kito veiks
mo ar net daugeliui nepriimti
nos linijos. Vadai pasikeis, 
o Bendruomenė, ypač bend
ruomenė, liks. VLIKas turėtų 
nuoširdžiai siekti veiksmingo 
sutarimo ir tokio solidarumo, 
kuris įgalintų abi institucijas 
tarnauti geriausiems Lietuvos 
interesams prigimtinėje plot
mėje ir tinkamiausiais būdais 
bei priemonėmis.’

II
Pernai kalbėjome apie stip

rinimą planavimo, organizavi
mo ir vadovavimo funkcijų. Sa
kėme, jog yra girtina, kad VLI
Kas pats bando atlikti daug 
su Lietuvos laisvinimu susiju
sių darbų. Ir atlieka. Bet gal 
būtų kiek prasmingiau ir pro- 
duktingiau (ilgesnėje perspek
tyvoje), o gal net ir padėtų 
kaikurias problemas išspręs
ti, jei VLIKas, užuot bandęs 
vienas viską atlikti, daugiau 
ribotųsi planavimu, organiza
vimu ir vadovavimu. Vadovavi
mas iš tikrųjų suponuoja ne 
tiek darbo funkciją, kiek pla
navimo ir organizavimo funk
ciją.

Taip pat sakėme, kad dalin
damasis darbu su kitomis insti
tucijomis VLIKas greičiausiai 
galėtų išspręsti ir anas painias 
vadovavimo problemas, kurios 
kaikuriuos žmones ir jų sam
būrius veda į akligatvius.

Pagaliau atvirai tarėme, kad 
gal VLIKo seimas galėtų būti 
pradžia tokio ne revoliucinio, 
bet prasmingai kitokio žvilgs
nio į vadovavimo problemą ir 
VLIK-LB sąveiką.

Deja, nei VLIKo seimas, nei 
visuomenė neatkreipė dėme
sio į šį siūlymą. O jis dėmesio 
vertas, nes yra pozityvus ir 
neišjungia galimų kompromi
sų, tarnaujant pavergtosios 
Lietuvos interesams.1

Apskritai, gal jau laikas at
kreipti rimtą dėmesį į VLIKo 
ir lietuvių visuomenės santy
kius. Gal tam tikra proga to
kiam naujam žvilgsniui gali 
būti 1983 metais minėtina VLI
Ko 40 metų sukaktis. Daug svar
besnis, žinoma, akstinas yra 
gyvenamosios realybės pakiti
mas ir reikalas visiems prie 
to taikytis.

Manydami, kad VLIKo — lie
tuvių visuomenės santykiai 
persvarstytini, ir net raginda
mi tai daryti, jokiu būdu ne
siūlome, kad VLIKas iškreip
tų savo prigimtį ar atsisaky
tų savo prerogatyvų. Tačiau no
rime ar ne 1983 metai nėra 
1943-ji.

Tiesa, kaikas nepakito. Ne
pakito lietuvių laisvės troš
kimas. Nepakito pats svarbu
sis mūsų uždavinys — padėti 
atkovoti Lietuvai laisvę. Ne
pakito VLIKo prigimtis, jo už
daviniai, jo mandatas kalbėti 

bei reikšti tautos politinę 
valią ir užsienyje vadovauti 
jos laisvės kovai. Nepakito 
ir tas glaudus ryšys, kuris 
sieja VLIKą su išeivija.

Tačiau pakito pati išeivija. 
JAV-se ir Kanadoje lietuvių 
visuomenės daug didesnę da
lį sudaro tuose kraštuose gi
mę lietuviai. Imigrantai — 
duoneliautojai ar politiniai 
pabėgėliai kasdien mažėja: 
miršta ar senatvės slegiami 
tilsta. Tokia nepakeičiama 
gyvenimo realybė. Vaikais 
Amerikon atvažiavę šiandien 
yra vidurinio amžiaus žmonės, 
kurių gal tik ketvirtadalis 
dalyvauja lietuviškame gyve
nime. Jų lietuvių kalbos mo
kėjimas silpnesnis, jų tauti
nė priklausomybė kvestionuo
jama jų pačių, jų politinis 
nusistatymas jau retai pana
šus į išeivių nusistatymą. Jų 
vaikai sudarys lietuviškoje 
visuomenėje tik mažą dalį.

Negali su šia realybe nesi
skaityti jokia institucija ir 
organizacija. Negali ir VLI
Kas. Tiesa, VLIKas nėra iš iš
eivijos ir nėra jai pavaldus, 
bet jis veikia išeivijoje ir 
naudojasi jos įvairiopa para
ma. Kaip tik todėl jis ir ne
gali būti nejautrus jos kaitai 
ir tos kaitos niuansams.

Mes esame nevieną kartą 
pasisakę prieš įvairių politi
nių analfabetų, nuotykininkų 
ar tik bruzdelninkų pastangas 
kenkti VLIKui, jį sudaran
čioms grupėms (ypač politi
nėms) ir jo darbui. Kovosime 
prieš tokias pastangas ir to
liau, ragindami ir patį VLIKą 
neiti su tokiais asmenimis ar 
organizacijomis į betkokias 
draugystes.

Tačiau būtų netikslu, jei 
VLIKas neskaitytų laiko ženk
lų ir nedarytų reikiamų išva
dų. Sustingimas formose ar ad
ministraciniuose kazusuose 
nebuvo ir nėra jokia ypatin
ga dorybė. Gyvenamojo meto 
reikalavimai nėra savyje blo
gi — ar jie mums patinka, ar 
ne. Priimkime juos kaip iššū
kius savo kūrybingumui. Atsi
liepkime į juos nenutoldami 
nuo principinių nusistatymų.

Išeivijos veido kaita yra lai
ko imperatyvas. Tarp 1952 me
tų lietuvių, gyvenančių Ame
rikoje ir Kanadoje (ar betkur 
laisvajame pasaulyje) ir 1982 
metų yra ne tik milžiniškas 
fizinis skirtumas (pirmieji iš
mirę ar susenę, antrieji suau
gę ir subrendę), bet ir visuo
meninis, matomas jų pasaulė
žvalgoje, politiniame nusista
tyme, tautinėje asmenybėje.

Tai yra faktas, kurio pakeis
ti negalime, bet galime prie jo 
prisitaikyti, neišleisdami iš 
akių pačių svarbiųjų paverg
tos tautos interesų, kuriems 
tarnaujame.

Pagaliau mums atrodo, kad 
tarp šių trijų problemų — san
tykių su Bendruomene, veiklos 
planavimo, organizavimo ir 
vadovavimo stiprinimo bei 
santykių su visuomene peržiū
ros — yra organinis ryšys, ku
ris įgalins visas tris spręsti 
kartu lengviau ir prasmingiau. 
Trumpai —vieną problemą iš
sprendus, kitos bus lengviau 
spręsti. Dar paprasčiau — 
spręsti visas kartu.

III
Pernai rašėme apie reikalą 

pavergtosios Lietuvos politi
nės analizės. Nors ir labai sun
ku, bet reikia bandyti suvok
ti pavergtosios Lietuvos gy
venimo realybę, suprasti tau
tos nusistatymą kaikuriais 
svarbesniais politikos klausi
mais. Turint galvoje, kad VLI
Kas atstovauja politinei tau
tos valiai, jai pačiai to nega
lint, užmojis įsigilinti į poli
tines tautos nuotaikas ir nu
sistatymus nėra nei naujas, 
nei nerealus.

Deja, tai iki šiol nebuvo pa
daryta. Gaila. Uždavinys yra 
svarbus ne tik pats savyje, bet 
ir santykiams normuoti tarp 
VLIKo ir tautos kamieno (bent 
dvasine prasme), VLIKo ir iš
eivijos.

Rašėme, kad iš VLIKo visuo
menė laukė ir tebelaukia gy
vesnės, geriau organizuotos 
demokratinės akcijos ir anti
komunistinės veiklos. Teigė
me, kad demokratija yra tas 
lopšys iš kurio kilo modernio
ji Lietuvos valstybė, tas aruo
das, kuriuo šiandien minta 
lietuviškasis valstybingumas, 
toji dirva, kuriųje sudygo po

litinės mūsų teisės. Truputį 
nuostabu, kad demokratija 
nėra daugiau pagavusi mūsų 
širdžių ir užvaldžiusi kūrybin
gų protų.

Taip pat teigėme, kad komu
nizmas yra visa tai, kas nėra 
demokratija. Jis yra demokra
tijos priešingybė. Komuniz
mas didele dalimi kaltas dėl 
Lietuvos tragedijos.

Siūlėme atitinkamos lektū
ros paruošimą, jos platinimą, 
seminarus, susirinkimus, de
monstracijas, dalyvavimą ame
rikiečių antikomunistinėje 
veikloje.

Ir šioje srityje VLIKas nepa
rodė ypatingesnės akcijos. Mes 
manome, kad tai labai svarbus 
reikalas ir jo nepaisymas yra 
nepateisinamas. Jau daugiau 
kaip dešimtmetis šie klausi
mai keliami, ir tyla darosi vis 
sunkiau suprantama.

Pagaliau penktuoju pernai 
keltas Seinų krašto bei Gudi
jos lietuvių reikalas. Kaip iš 
spaudos buvo matyti, šis klau
simas susilaukė dėmesio ir 
prieš seimą įvykusiame VLI
Ko pirmininko susitikime su 
vietos visuomene, ir pačiame 
seime. Puiku! Gerai, kad sei
mas jį svarstė. Žinia, VLIKas 
klausimo neužmiršo ir toliau, 
gal tik visuomenė apie VLIKo 
akciją nepakankamai buvo in
formuota.

IV
Šalia šių keltini ir kiti klau

simai. Štai, jau kelinti metai 
JAV teisingumo departamento 
Speciali Tardymo Įstaiga, ap
kaltinusi visą eilę amerikie
čių, tarp jų ir lietuvių, kelia 
jiems bylas, beveik persekioja. 
Teismuose naudojasi iš sovie
tų gautais “autentiškais do
kumentais” ir “liudininkais”. 
Gaila, kad iki šiol lietuviai ne
sugebėjo savo akcijos prieš to
kią atskirus žmones nukreiptą 
ir tautos garbę žeminančią 
veiklą sujungti, nors tos akci
jos esama. LB ir ALTa kaiką 
daro. Girdėti, ir VLIKas kaiką 
daro, bet norėtųsi daugiau. 
Reikalas yra svarbus. Vienoje 
vietoje buvo užsiminta, kad 
dirbama šioje srityje daugiau, 
bet dėl klausimo jautrumo 
daug dalykų negalima viešu
mai skelbti. Gal tam yra pagrin
do, tačiau šis klausimas iš es
mės nėra slaptas. Mums atrodo 
atvirkščiai — dienos šviesa 
galėtų daug padėti klausimui 
ne tik nušviesti, bet gal net 
išspręsti. Apskritai, reikėtų 
labai saugotis, kad slaptumas 
ar “slaptumas” netaptų neveik
lumo pateisinimu. Ir šioje sri
tyje, kaip ir kitose, iš VLIKo 
ne tiek laukiame darbo, kiek 
vadovavimo; kryptinės min
ties, plano, analizės, paragi
nimo ir pan.

Norime čia užsiminti ir jau 
labai seniai kitomis progomis 
keltą klausimą, kuris, atrodo, 
turėjo susilaukti dėmesio, bet 
nesusilaukė. Tai anglų kalba 
politinio žurnalo leidimas.

Džiaugiamės tiek daug metų 
veikiančia ELTA ir jos biulete
niais įvairiomis kalbomis. 
Džiaugiamės radijo darbu, 
kuris yra irgi labai naudin
gas. Tai reikšmingi VLIKo dar
bai.

Gėrimės “Lituanus” žurnalu, 
taip pat jau daug metų regu
liariai išeinančiu. Tačiau tiek 
jis, tiek ELTA, tiek kiti perio
diniai anglų ar kitomis kalbo

1982 m. spalio pabaigoje įvyko V. Vokietijos Lietuviu .Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas Bonnoje, kuriame dalyvavo ir Vasario 16 gimnazijos moki
niai. Iš kairės: A. SODONIS, L. SRUOGINYTĖ, M. BALAIŠYTĖ. Apatinė
je nuotraukoje — P. Amerikos lietuvių jaunimas mokosi Vasario 16 gimna
zijoje. Iš kairės: I. DOBILEVIČIUS (Urugvajus), S. SIDARAVIČIŪTĖ 
(Venecuela), I). FORNARA (Urugvajus) Nuotr. M. Šmitienės

mis leidiniai turi savo speci
fines paskirtis, ir Lietuvos 
laisvinimo politinės proble
mos ten vietos neranda. Nėra 
tai nei keista, nei peiktina 
— tai nėra tų leidinių užduo
tis. Mes gi manome, kad būtų 
gera turėti, sakykim, bent ke
turis kartus per metus išeinan
tį žurnalą, kuris specialiai 
svarstytų lietuviškojo valsty
bingumo problemas, politinius 
Lietuvos laisvinimo klausi
mus ir pan. Jame galėtų ras
ti vietos tokių klausimų na
grinėjimas, kaip jau minėta 
JAV teisingumo departamento 
akcija prieš kaikuriuos imi
grantus, Helsinkio problema
tika, Lietuvos pogrindžio spau
dos informacija, Lietuvos sie
nų klausimai, Europos ir Vi
durio Europos federacijų klau
simai, Mažosios ir Rytų Lie
tuvos problematika, apskri
tai geopolitiniai svarstymai, 
visa plati sovietų imperijos 
problematika, žvelgiant į ją iš 
lietuviškojo taško ir t.t. Tie
siog nuostabu, kaip mes iki 
šiol neįstengėme suprasti to
kio žurnalo reikšmės ir naudos.

V
Norime šia proga pasiūly

ti VLIKui sustiprinti ir visuo
meninių santykių reikalą, t.y. 
tai, ką amerikiečiai vadina 
“public relations”. Turime 
čia galvoje tris aspektus.

Pirma, reikėtų pasirūpinti 
geresne ir dažnesne informa
cija spaudoje. Dabar lietuviš
koje spaudoje apie VLIKą ar
ba nieko, arba blogai. Kartais 
atrodo, kad organizacija ir 
norėdama negalėtų visą laiką 
būti tokia prasta: neveikli, 
negudri, nejudri, piktavalė 
ir t.t. Žinome betgi, kad taip 
nėra. Tai ir turėtų atsisipindė- 
ti spaudoje,' kuri be išimties 
sakosi esanti objektyvi.

Antra, reika būtinai sustip
rinti visuomeninį auklėjimą 
mūsų mokyklose ir jaunimo or
ganizacijose. Kursas apie Lie
tuvos laisvinimo pastangas, 
problemas ir VLIKą turėtų bū
ti dėstomas visose augštesnė- 
se klasėse ir jaunimo organiza
cijų padaliniuose. Informuoti 
jaunimą politiniais klausimais 
dar nereiškią jį supolitinti. 
Iš kitos pusės politinis anal
fabetizmas nėra jokia dorybė, 
kurios reikėtų siekti ar ją bran
ginti.

Visuomeniniam švietimui 
talkinti būtina išleisti apie 
VLIKą, politines grupes, jų 
istoriją ir programas santrau- 
kinį vadovėlį-veikalą, tinka
mą ir klasės darbui, ir apskri
tai informacijai. Santrauki- 
nis reiškia trumpas, bet ne 
atmestinis. Atvirkščiai, pats 
jo santraukinis charakteris 
turėtų atspindėti kokybę.

Pagaliau trečia, irgi seno
ka mintis — ruošti rajonines 
konferencijas. VLIKui būtų 
labai naudinga palaikyti glau
desnį kontaktą su visuomene. 
Vienas būdų — VLIKo vado
vams kelis kartus per metus 
susitikti su laisvinimo dar
bą dirbančiais ir jį remian
čiais lietuviais, juos informuo
ti ir su jais pasidalinti min
timis. Toks susitikimas su vi
suomene buvo bandytas VLI
Ko seimo išvakarėse Klevelan- 
de ir, atrodo, buvo naudingas 
tiek VLIKo žmonėms, tiek kle- 
velandiečiams.
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® PAVERGTOJE TEVYiliEJE
ATGIMUSI “LITUANICA” KAPINIŲ LIKIMAS

Panevėžio aviacijos sporto “TŽ” 1982 m. gruodžio 2 d. lai-
klubas surengė aviacinės tech
nikos parodą, kurioje buvo iš
statytas ir skraidantis “Lituani- 
cos” modelis. Jį buvo užsakiusi 
Lietuvos kino studija rež. Rai
mondo Vabalo kuriamam filmui 
apie Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydį per Atlantą. Be
veik po 50 metą Soldino miške 
s'udužusį šešiavietį lėktuvą at
kūrė dešimties žmonių grupė, 
vadovaujama Panevėžio aviaci
jos sporto klubo vyr. inž. Vlado 
Kensgailos. Meninis filmas bus 
skirtas S. -Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio penkiasdešimtmečiui.

VĖLYVAS RUDUO
Gamtos grožį bei jos gyvūnus 

garsinantis Leonardas Gru- 
dzinskas “Tiesos” 1982 m. gruo
džio 12 d. laidoje džiaugiaskžie- 
mai nenorėjusiu pasiduoti lap
kričio mėnesiu: “Lapkričio 27- 
ąją keliaudamas Druskininkų 
traukiniu, Valkininkuose suti
kau grybautojų. Dvi moterėlės 
su dviem anūkais pušynuose pa
lei Šalčią prisirinko artipilnį 
balaninį krepšį žaliuoklių. Grį
žęs namo, pasiskambinau pažįs
tamiems miškininkams. Pasiro
do, žaliuoklės dygo lapkrity ir 
Labanoro, ir Minčios, ir Šimo
nių giriose, ir Kapčiamiesčio 
miškuose, Vyžuonų šile prie 
Šventosios. Žinoma, ne visur ir 
ne taip gausiai, kaip grybingų 
metų rudenį. Tai džiaugsmas 
grybautojams, įdomus faktas 
grybų tyrinėtojams — mikolo- 
gams ...” Pasak L. Grudzinsko, 
1973 m. visas gruodis buvo šil
tas. Vilnietis inž. V. Viklelis, 
tada lankydamasis Lazdijų rajo
ne, gruodžio 27 d. pušinėlyje už 
Gerdašių aptiko pulkelį sveikų 
voveruškų. Esą biologijos moks
lų kandidatas J. Mazelaitis apie 
tą radinį pasakojo: “Voveruškos 
dygsta, esant 10-12 laipsnių ši
lumos. Kaip žinia, 1973-ųjų gruo
dis vietomis nepagailėjo tokios 
temperatūros. Pasitaiko, kad, 
esant sausrai, voveruškos tarsi 
‘užsikonservuoja’ ir, taip sulau
kusios drėgmės, vėl atgyja”. Pa
nemunės šile prie Kauno prof. 
A. Minkevičius 1946 m. gruodžio 
pradžioje prisirinko krepšį ža
liuoklių, rudmėsių, kelmučių ir 
geltonųjų baravykų.

PAMINKLAS LENINUI
1982 m. gruodžio 9 d. Panevė

žyje atidengtas paminklas Leni
nui jo vardu pavadintoje aikštė
je, sukurtas Lenino premiją lai
mėjusio skulptoriaus Gedimino 
Jokūbonio su architektu Jauniu
mi Makariūnu. Pagrindiniai lai
kraščiai įdėjo tą patį susovie- 
tintos ELTOS pranešimą “Atėjo 
Leninas visiems laikams”. Pir
masis tą amžinu laikomą oku- 
pantą-atėjūną garbino Pane
vėžio miesto kompartijos I sekr. 
R. Rimaitis, po jo — paminklą 
atidengęs vilniškės komparti
jos I sekr. P. Griškevičius, ne
užmiršęs paminėti ir naujo kom
partijos vado J. Andropovo, ar
tėjančio Sovietų Sąjungos še
šiasdešimtmečio. Kalbėtojų ei
les papildė kompartijos vetera
nė O. Andrejevą, Panevėžio jau
nimo vardu žodį tarusi komjau
nuolė darbininkė V. Ruzgaitė.

Simon’s
Travel 

kviečia sutikti 
Kalėdas ir N. Metus

ir ^Sl/ giminėmis Lietuvoje!!!
f 

Gruodžio 20 — sausio 3 d. d. 
Skubėkite užsisakyti vietas!!!

♦ Priimame užsakymus šventinėms dovanoms giminėms 
Lietuvoje (automobiliams ir kitiems daiktams)

»Parduodame lietuviškas plokšteles bei suvenyrus
♦ Sutvarkome dokumentus iškvietimams
♦Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant 
finansinę paramą artimiesiems giminėms — tėvams, 
vaikams, vyrui, žmonai, broliui ar seseriai.

♦ Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus 
patarnavimas.

Kelionės į Lietuvą 1983 m.

Skelbiamos išvykimo dienos iš Toronto į vienos ar dviejų savai
čių kelionės į Vilnių arba į Vilnių bei kitus Europos miestus.

Gegužės 12 Birželio 23 Liepos 21 Rugsėjo 8
Gegužės 19 Liepos 7 Rugpjūčio 11 Spalio 6
Gegužės 26 Liepos 14 Rugsėjo 1 Gruodžio 19

Smulkesnių žinių teiraukitės:
2385 Dundas St. VU., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

įstaigos savininkai -Vytas ir Audronė Siminkevlčiai 
(Kelionių įstaigos registracijos numeris - 1835961)

doje buvo cituotas rašytojo 
Romualdo Lankausko skundas 
apie apleistas senąsias Klaipė
dos kapines, paskelbtas “Lite
ratūroje ir Mene”. Į jį tame Vil
niaus savaitraštyje dabar atsi
liepė komunalinio ūkio ministe- 
rio pavaduotojas Česlovas Nor
kus. Esą vykdomasis Klaipėdos 
miesto komitetas jau 1978 m. 
nutarė tas du hektarus žemės 
užimančias kapines panaikin
ti. Suinteresuoti asmenys miru
siųjų palaikus galės perkelti į 
kitas kapines. Meninę vertę tu
rintys paminklai, neatsiradus 
jų šeimininkams, bus perduoti 
kraštotyros muzėjui. Panaikin
tų kapinių teritorija bus sutvar
kyta be kasinėjimo ir statybos 
darbų. Iš Č. Norkaus pareiški
mo taipgi paaiškėja, kad prie se
nųjų kapinių esančiame parke 
yra palaidoti kovose dėl Klai
pėdos žuvusieji sovietų kariai, 
ten jiems pastatytas didelis gru
pinis paminklas. Senosios kapi
nės panaikinamos, o naujosios 
su sovietinių karių palaikais 
paliekamos. Mat jos gražiai su
tvarkytos, gerai prižiūrimos, tur
būt laikantis įsakymo iš Maskvos.

ISTORIKŲ KONFERENCIJA
Sovietų Sąjungos šešiasde

šimtmečiui buvo skirta 1982 m. 
lapkričio 29-30 d.d. Vilniuje su
rengta istorikų konferencija 
“Tarybinių tautų dvasinio gy
venimo internacionalizacija iš
sivysčiusio socializmo sąlygo
mis”. Tą konferenciją suorgani
zavo Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademija su visais savo pada
liniais, talkon pasikvietusi ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos is
torijos institutą. Dalyvių buvo 
susilaukta iš Maskvos, Leningra
do, Kijevo, Minsko, Kazanės, Ry
gos, Talino bei kitų miestų. Įva
diniu žodžiu konferenciją pra
dėjo “socialinio darbo didvyriu” 
tituluojamas J. Matulis, Lietu
vos Mokslų Akademijos prezi
dentas. Vilniškės kompartijos 
centro komiteto sekr. L. Šepe
tys istorikams padarė praneši
mą “Tarybų Lietuva broliškų 
tarybinių tautų šeimoje”, mask
vietis akademikas M. Klimas — 
"Realusis socializmas ir dvasi
nės kultūros socialinės funkci
jos”. Nors temos iš tikrųjų lie
čia komunizmą, oficialiai kalba
ma tik apie socializmą.

“METŲ LAIKAI”
Taip pavadinta Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos madų paroda, 
trukusi ištisą mėnesį, buvo ati
daryta Vilniaus parodų rūmuo
se 1982 m. gruodžio 10 d. Gami
nių pavyzdžius parūpino lengvo
sios ir vietinės pramonės, bui
tinio gyventojų aptarnavimo mi
nisterijų įmonės. Masinė jų ga
myba bus pradėta 1983 m. Estų 
skyriuje parodos lankytojus do
mino drabužiai iš storų verpa
lų, sportiška avalynė, latvių sky
riuje — galanterijos gaminiai, 
kombinezonai, moteriški ap
siaustai, trikotažas, lietuvių sky
riuje— kailiniai drabužiai, spor
tinis trikotažas, vaikiška ava
lynė. Parodos metu madas de
monstravo Vilniaus, Rygos ir 
Talino modelių namai. v. Kst.

S HAMILTON”"
I’REL. J. TADARAUSKUI dėl 

susilpnėjusios sveikatos atsisa
kius iš lietuvių parapijos klebo
no pareigų, Hamiltono vyskupas 
P. Reding parapiją pavedė lietu
viams pranciškonams, kurių va
dovybė nauju klebonu paskyrė 
kun. Juvenalį Liaubą, iki šiol va
dovavusį lietuvių katalikų misi
jai St. Catharines, Ont. Naujasis 
klebonas pareigas perėmė 1982 m. 
lapkričio 1 d. Prel. J. Tadaraus- 
kas, kurį laikę gydęsis ligoninė
je, išvyko į Putnam, Conn., ir apsi
gyveno Matulaičio poilsio namuo
se. Jam galbūt būtų buvę malo
niau apsigyventi lietuvių parapi
jos klebonijoje Hamiltone, bet to 
neleidžia vyskupijos taisyklės, 
reikalaujančios, kad buvęs kle
bonas apsigyventų kitur. Naujasis 
klebonas, perėmęs prel. J. Tada- 
rausko įsteigtą ir 32 metus valdy
tą parapiją, gražiai tvarkosi. Pa
rapijiečiai duosniai remia jo pas
tangas. Visas parapijos gyvenimas 
pagyvėjo, suaktyvėjo, pamaldų 
lankymas pagausėjo. Krs.

ĮKURTUVĖS. J. Saunorienė ir 
VI. Jasinevičius, išėję pensijon, 
pardavė turėtą didelį namą ir nu
sipirko mažesnį, kurin persikė
lė gyventi. Dr. A. Saunorio žmona 
Sofija su p. Sakaliene suruošė 
įkurtuvių pobūvį. Dalyvavo: p.p. 
Sakalai, Kronai, Pilkauskai, Pal- 
meriai, Urbonai iš Toronto, Ka-. 
maičiai, Ks. Bučienė, P. Vitienė, 
P. Kučinskaitė, dr. A. Saunorio šei
ma, R. Krukovičienė ir sūnus Gedi
minas. J. Saunorienei ir VI. Jasi- 
nevičiui buvo įteiktos dovanos. 
Sveikinimo kalbas pasakė B. Kro
nas ir G. Palmeris. Visiems padė
kojo J. Saunorienė. G. P.

KLK MOTERŲ DR-JOS HAMIL
TONO skyrius 1982 m. gruodžio 12 
d. atšventė metinę šventę. Narės 
dalyvavo šv. Mišiose su savo vėlia
va. Po pamaldų par. salėje buvo 
bendri pusryčiai. Pirmininkės pa
tarimu narės pasikvietė savo vy
rus. Buvo labai malonu kartu daly
vauti. Tai buvo proga padėkoti vy
rams už pagalbą mūsų veikloje. 
Jų padrąsintos galim tęsti ir vyk
dyti tolimesius veiklos planus. 
Pirmiausia laukia blynų balius, 
vėliau — gėlių ir rankdarbių pa
roda, gal ir margučių paroda. M. T.

GERAI PRAĖJO prieškalėdi
nis susikaupimas. Turėta 40 va
landų Šv. Sakramento adoracija. 
Kun. P. Baltakis, OFM, vedė tri
jų dienų rekolekcijas.

NAUJĄ AV PARAPIJOS TARY
BĄ hamiltoniečiai rinks sausio 
9, sekmadienį po Sumos, Jauni
mo C. salėje. Lig šiol mūsų para
pijos komitetas buvo sudaromas 
skyrimo būdu. Naujasis klebonas 
kun. J. Liauba nori parapijoj tu
rėti atsakingą ir visiems parapi
jiečiams atstovaujančią 20 žmonių 
tarybą. l,

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA gruodžio 19 d. surengė Kalėdų 
eglutę, kurioj mokyklos vaikai at
liko 2 v. vaidinimėlį “Vaikiukai 
— avinukai”. “Gyvataro” jaunųjų 
šokėjų grupė pašoko keletą šokių.

D. J. TRUMPICKAI savo pirm- 
gimę dukrelę pakrikštijo Vanesos 
vardu. Jaunųjų tėvų sesutė D. 
Grajauskaitė ir broliukas A. Trum- 
pickas buvo krikšto tėvais.

ANT. ST. JANKAUSKAI nesiti
kėtai iš užjūrių susilaukė gimi
naičio. Iš Austrijos politinių pa
bėgėlių stovyklos Kanados valdžia 
jiems atvežė St. Jankauskienės 
posūnį Marijų Šidlauską. Jis iš 
dabar maištaujančios Lenkijos, 
Wroclovo miesto, ištrūko į lais
vąjį pasaulį.

M. I). JONIKŲ POSŪNIS LIETU- 
VOJE dr. Alg. Jonikas, prieš me
tus viešėjęs Hamiltone, žuvo auto
mobilio nelaimėje: grįžtant iš sa
vo tėvo laidotuvių Vilniuje prie 
Tauragės susidūrus dviem auto
mobiliam, buvo užmuštas. Šis jau
nas lietuvis gydytojas buvo chi
rurgu Klaipėdos ligoninėje.

KAZIMIERAS GUDINSKAS sa
vo pensinihkišką gyvenimą pra
dėjo pobūviu, kurį suorganizavo 
jo sūnūs. Jam įteikta pensinin
kui reikalingų daiktelių ir me
nininko paruoštas albumas. K. 
Gudinskas gruodžio 6 d. paliko 
“Firestone” padangų gamybos 
įmonę, kurioje ištarnavo 34 metus.

MEDŽIOTOJŲ - ŽŪKLAUTOJŲ 
klubo kasmet rengiamas “Lai
mės ratas” įvyko gruodžio 11 d. 
Jaunimo Centre. Laimingieji iš
lošė kalakutus, kumpius ir viso
kio gėrimėlio. Vakaro pelnas ski-

riamas klubo pastato vidaus įren
gimams finansuoti.

PO N. METŲ vėl padidės lietu
vių pensininkų skaičius. Pensijas 
išsitarnavę “Stelco” palieka Ed. 
Kudaba ir P. Lukavičius. Iš “Do- 

’fasco” plieno įmonės po 30 metų 
tarnybos išėjo Pr. Ročys. Gruo
džio 17 d. “Fordo” pensininku 
tapo A. Repčys. Anksčiau, dar 
prieš Kalėdas, į specialiai “Stel
co” privilegijuotų pensininkų 
skaičių pateko ir V. Kazlauskas 
su V. Pilkausku. Abu turėjo elek- 
triko-prižiūrėtojo darbus savo 
skyriuose.

LAIVAS “JUSTAS PALECKIS” 
buvo įplaukęs į Hamiltono prie
plauką su 11 lietuvių jūrininkų. 
Laivas, Kuboje iškrovęs atvežtas 
trąšas, grįždamas užsuko į Hamil
toną paimti Tranui skirto “Stelco” 
plieno. Kaikurie hamiltoniečiai 
savo tautiečius laive aplankė.

A. a JONAS DIDŽBALIS, ilgesnį 
laiką negalavęs, gruodžio 15 d. 
mirė McMaster ligoninėje. Velio
nis buvo 73 metų, apartamentų sa
vininkas, anksčiau turėjęs maisto 
krautuvę Canon gatvėje. Paliko 
žmoną Albiną, savo artimuosius 
Kanadoje ir Amerikoje ir vieną 
seserį Lietuvoje. Gruodžio 18 d. 
iš AV šventovės buvo palaidotas 
Mississaugoje Šv. Jono liet, ka
pinėse. Kilęs nuo Šakių. Mokėsi 
Marijampolės Rygiškių Jono gim
nazijoje ir Kauno VD universite
te. Tai buvo labai ramaus ir su
gyvenamo būdo žmogus, aukomis 
rėmęs lietuvių veiklą. K.M.

St. Petersburg, Florida
METINIAME LIETUVIŲ KLU

BO narių susirinkime 1982 m. lap
kričio 13 d. išrinkta nauja valdy
ba: pirm. A. Gudonis, vicepirm.
K. Vaičaitis, sekr. A. Krulikienė, 
finansų sekr. E. Purtulienė, ižd. 
J. Kirtiklis; direktoriais — E. Ba- 
zėnas, A. Budrikis, A. Grabaus
kas, P. Juška, P. Kraujalis, S. Lun- 
gys, J. Pupelienė. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: J. Žvynys, P. Dali
nis, A. Šukys.

RAŠYTOJA ALĖ RŪTA, dalyva
vusi LK Mokslo Akademijos su
važiavime, 1982 m. lapkričio 28 
d. lietuvių klubo salėje paskaitė 
ištraukų iš nespausdintos savo 
knygos apie lankymąsi Lietuvoje.

L. Ž.

St. Catharines, Ont..
BENDRUOMENĖS KNYGYNĖ

LIS. Apylinkės valdybos pirmi
ninku esant St. Šetkui, buvo įsteig
tas knygynėlis. Dalį knygų tada 
suaukojo vietos lietuviai ir dalis 
buvo nupirkta naujų. Po kurio lai
ko tas knygynėlis, sumažėjus skai
tytojams, buvo uždarytas — nebe
veikė. Prieš keletą metų P. Balso 
iniciatyva jis vėl buvo atidarytas 
ir atsirado nemažas skaičius skai
tytojų. Paskutiniais metais knygy
nėlis padidėjo: buvo nupirkta nau
jų knygų ir kaikurie tautiečiai pa
aukojo savo nuosavas. Iš aukotojų, 
kuriems tenka didelė padėka, pa
minėtini: vietos romovėnų skyrius, 
J. ir J. Kazragiai, O. ir A. Šukiai, 
Ypatinga padėka priklauso S. ir 
I. Tauterams — jie paaukojo 16 
knygų.

Vietos lietuviai yra taip pat la
bai dėkingi ir buvusiam klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, ir lietuviams 
pranciškonams Toronte. Kun. J. 
Liauba parūpino knygynėliui di
desnę spintą, nes senoji jau buvo 
perpildyta, ir tarpininkavo pas 
Toronto lietuvius pranciškonus, 
kurie paskolino mums nemažai 
knygų. Dabar knygynėlis smarkiai 
padidėjo. Tikimės, kad padidės 
ir skaitytojų skaičius, nes pasi-
rinkimas knygų kur kas didesnis, 
negu anksčiau.

Knygynėliui vadovauja didelis 
knygos mylėtojas P. Balsas, kuris 
daug rūpesčio ir darbo į jį įdeda. 
Jam pagelbsti Ant. Gverzdys. A. G.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

London, Ontario
KALĖDŲ NAKTĮ religinį kon

certą atliko “Pašvaistės” choras, 
vadovaujamas muz. Ritos Vilienės, 
ir sol. Irena Černienė. Taipgi gie
dojo pei- iškilmingas Bernelių Mi
šias. Šventovė buvo pilnutėlė tau
tiečių.

PAKRIKŠTYTI: Robertas-Jo-
nas Miras, Jono ir Silvijos (Chai- 
nauskaitės) Kozakow sūnus; Emi- 
lija-Ona, Sauliaus ir Lydijos (Ke- 
raitės) Dragūnų dukrelė; Markus- 
Eugenijus Algirdas, dn majoro Ed
vardo ir Rūtos (Dragūnevičiūtės) 
Juodžių sūnus.

PENSININKŲ KLUBO NARIŲ 
susirinkimas — sausio 13, ketvir
tadienį, 3 v.p.p., parapijos salėje.

PAMALDOS WEST LORNE IR 
RODNEY apylinkių lietuviams — 
sausio 16, sekmadienį, 2 v.p.p., 
St. Mary’s šventovėje.

A.a. VINCAS BABINSKAS mi
rė 1982 m. lapkričio 6 d. Buvo gi
męs Aguonių kaime, Liubavos 
parapijoj, Marijampolės aps. Už
augo gausioje šeimoje — šeši bro
liai ir dvi seserys. 1930 m. atvyko 
į Kanadą ir apsistojo Montrea- 
lyje. Kurį laiką dirbo popieriaus 
fabrike Temiscaminge. 1940 m. bu
vo pašauktas į Kanados kariuo
menę ir dalyvavo II D. kare. Grį
žęs iš kariuomenės, dirbo Osval
do Gutausko tabako ūkyje. 1950 
m. nusipirko tabako ūkį prie Mel
bourne, Ont. Prasigyvenęs ir nu
sipirkęs antrą tabako ūkį, 1951 
m. vedė Sofiją Jurgėlaitę. Laimin
gai gyveno abu dirbdami per 18 
metų tabako ūkyje. Šeimos netu
rėjo. 1968 m. pardavė abu ūkius 
ir apsigyveno Londone. Čia turė
jo gražų didelį namą. Abu priklau
sė Marijos Šiluvos parapijai, duos
niai ją remdami. 1982 m. sunkai su
sirgo širdimi. Po ilgos ligos mi
rė 1982 m. lapkričio 6 d., eidamas 
79 metus. Paliko žmoną Sofiją. 
Palaidotas iš Šiluvos Marijos šven
tovės Šv. Petro kapinėse.

KALĖDINIAI POBŪVIAI pensi
ninkų klubo ir studentų klubo 
praėjo gražiai ir sėkmingai.

KALĖDŲ EGLUTĖ gruodžio 19 
d. parapijos salėje praėjo links
mai su gražiu vaidinimu, kurį su
režisavo mokytoja R. Vilienė. Mo
kyklos vedėjas L. Eimantas įdo
miai apibūdino eglutės reikšmę. 
Kalėdų senelis (A. Švilpa) pra
linksmino vaikučius dovanomis. 
Visi dalyviai buvo pavaišinti ka
vute ir pyragaičiais. Koresp.

Winnipeg, Man.
PARODA MUZĖJUJE. Mūsų 

miesto “Man & Nature” muzėjuje, 
buvo surengta rankdarbių paroda. 
Dalyvavo keliolika tautybių. Lie
tuviams gražiai atstovavo A. M. 
Jančiukaitė ir T. Timmermanie- 
nė. A. M. Jančiukaitė ten pat de
monstravo, kaip audžiamos lietu
viškos juostos. Vakare 9-tasis te
levizijos kanalas rodė tos parodos 
eigą ir ilgiausiai apsistojo ties 
lietuvių papuoštu stalu.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS. 
KLB Winnipego apylinkės meti
nis susirinkimas įvyko 1982 m. 
gruodžio 12 d. parapijos salėje 
tuojau po sekmadienio pamaldų. 
Pirmininkavo J. Grabys, sekreto
riavo V. Rutkauskas. Pirminin
kas pakvietė visus atsistoti tylos 
minutei bei pagerbti tik ką miru
sį, anksčiau buvusį mūsų bend
ruomenės valdybos narį a.a. V. 
Stankevičių. Praėjusių metų su
sirinkimo protokolą, labai išsa
miai parašytą, perskaitė V. Rut
kauskas. Buvęs šios apylinkės 
pirmininkas J. Grabys padarė pra
nešimą ir padėkojo visiems už pa
galbą įvairiuose darbuose. Ižd. 
V. Daubaraitė savo pranešime pa
minėjo nemažą sumą, kuri yra lai
koma banke. Tai įrodymas buvu
siųjų valdybų darbštumo. Po to 
girdėjome pirmininko pavaduo
tojo R. Balčiūno ir Tautos Fondo 
bei Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
vadovės D. Demereckaitės-Skolny 
pranešimus. Revizijos komisijos 
protokolą perskaitė V. Krikščiū
nas ir pabrėžė, esą malonu revi
zuoti tiksliai ir puikiai vedamas 
iždo knygas.

Sutikus grupei tautiečių, patvir
tinta ši nauja apylinkės valdyba:
M. Timmermanas, E. Bugailiškis, 
V. Balčiūnaitė ir J. Razmaitė. Re
vizijos komisija liko ta pati: V. 
Kriščiūnas, A. Kuncaitis ir V. Rut
kauskas. Po to sekė klausimai, su
manymai ir . . . užkandžiai.

E. Fedaras

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

MOKAME UŽ:
_• deposltus (P.C.A.).................. 6%
= santaupas.......................... 8%%
E kasdienines palūkanas
E už santaupas...........................8%
= term, depoz. 1 m................... 11%
E term, depoz. 3 m................... 12%
= reg. pensijų fondo............  97?%
— 90 dienų depozitus ...........   11%
= IMAME UŽ:
E nekiln. turto pask............. 1372%
E asmeninės paskolas............17%

©■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos Jaunimo Centro atei
čiai užtikrinti yra sudaromas jo 
statytojo a.a. kun. Broniaus Kriš- 
tanavičiaus, SJ, vardo fondas, 
kuriam to fondo iniciatorė Na
talija Danilevičienė testamen
tu palieka visą savo turtą — apie 
$150.000, fondan jau įnešusi pra
dinę $30.000 sumą. Fondo kapi
talą įvairių tautiečių aukomis 
tikimasi padidinti iki $500.000. 
Fondas priklausys lietuviams 
jėzuitams, jo kapitalas bus ne
liečiamas, Jaunimo Centrui pa
naudojant tik gaunamas palūka
nas. Ateityje kun. B. Krištana- 
vičiaus, SJ, fondo kapitalą ga
lės perimti jėzuitai nepriklau
somybę atgavusioje Lietuvoje. 
Fondo direktoriais išrinkti su 
Jaunimo Centru susijusių insti
tucijų bei archyvų atstovai — 
Jonas Damauskas, Česlovas 
Grincevičius, kun. Vaclovas Gu
tauskas, SJ, Juozas Kreivėnas 
ir Robertas Vitas. Fondo įgyven
dinimas pareikalaus nemažai 
laiko. Sumažėjus tautiečių skai
čiui, tada tikrai reikės didelės 
finansinės paramos ne tik Jauni
mo Centrui, bet ir jame veikian
čioms institucijoms.

JAV Lietuvių Fondas savo 
veiklos dvidešimtmečio sukak
ties minėjimą pradėjo Čikagos 
Jaunimo Centre 1982 m. gegužės 
1 d. įvykusiu narių suvažiavimu, 
jį pratęsė iškiliu Bavarijos ope
ros sol. Lilijos Šukytės koncer
tu rugsėjo 27 d. Minėjimą užbai
gė taip pat Jaunimo Centre 1982 
m. lapkričio 27 d. surengtas po
kylis. Fondo steigėjų vardu kal
bėjo dabartinis valdybos pirm, 
dr. G. Balukas. Iš jo pranešimo 
paaiškėjo, kad LF kapitalas 1982 
m. spalio ir lapkričio mėnesiais 
padidėjo $21.000. Nuo įsteigimo 
5.160 narių per 20 metų LF su
telkė $2.340.000. Šios sumos 
$640.000 sudaro vien tik paliki
mai. Per 20 metų lietuvių švieti
mo, kultūros, mokslo, jaunimo 
reikalams LF iš gautų palūka
nų paskyrė milijoną dolerių. 
Pirmą kartą iš gauto pelno bu
vo paskirta tik $1.200, o 1982 m. 
— jau net $120.000, šimteriopai 
daugiau. Suvedus 1982 m. apy
skaitą, turbūt dar bus galima 
pridėti apie $20.000. Lietuvių 
Fondo tarybos pirm. S. Baras 
padėkojo steigėjams, ypač LF 
pradininkui dr. A. Razmai, bu
vusiems bei dabartiniams tary
bos ir valdybos nariams, jų pir
mininkams. Dr. A. Razma, dabar 
vadovaujantis Pasaulio Lietu
vių Dienų organizaciniam komi
tetui, pasidžiaugęs ligšioliniais 
rezultatais, ragino siekti, kad 
ateityje lietuvybės išlaikymo 
reikalams iš gauto pelno būtų 
susilaukta kasmet po ketvirta
dalį milijono dolerių. Pasibai
gus sveikinimams, LF tarybos 
narys sol. J. Vaznelis, bosas, pa
dainavo keletą operų arijų, for
tepijonu palydėtas muz. A. Va- 
saičio. Sukaktuvinio pokylio dė
ka LF iždas paaugo $22.000.

Vasario 16 minėjimų medžia
gą radijo valandėlėms lietuvių 
ir anglų kalbomis vėl paruoš AL- 
Ta. Norintieji ta medžiaga pasi
naudoti prašomi nedelsiant pra
nešti ALTos centrui, 2606 West 
63rd St., Chicago, IL 60629, kokių 
juostelių jiems reikės.

Urugvajus
Lietuvių Moterų Federacijos 

Čikagos klubas, vadovaujamas 
pirm. M. Marcinkienės, Montevi- s 
deo lietuvių jaunimui atsiuntė 
$500. Ši suma turėjo būti panau
dota premijoms studijuojančiam 
jaunimui, aktyviai dalyvaujan
čiam lietuviškoje veikloje. Pre
mijas po $100 laimėjo — A. M. 
Grigorio-Šleivytė, G. L. Kazlaus
kaitė, C. Dorelytė, L. Pretkutė 
ir S. Baliukonis. Skirstant pre
mijas, buvo atsižvelgta ne tik į 
jų lietuvišką veiklą, bet ir eko
nominę šeimų būklę.

Australija
Sydnėjaus lietuvių parapijos 

savaitgalio mokykla 1982 m. 
mokslo metus užbaigė gruodžio 
5 d. pamaldomis Šv. Joakimo 
šventovėje. Jas laikė kun. P. Mar- 
tuzas. Oficialioji dalis įvyko pa
rapijos salėje, kuri buvo pa
puošta mokinių darbų parodėle. 
Ją įvadiniu žodžiu pradėjo mo
kyklos vedėja Julija Lašaitie- 
nė. Padėkos žodį mokytojams ta
rė kun. P. Martuzas, pakeitęs su
sirgusį mokyklos globėją mons.P. 
Butkų. Mokinių grupės suvaidi
no “Lapės teismą”, šoko, dekla
mavo eilėraščius. Australijos 
Lietuvių Fondo atstovas B. Sta- 
šionis įteikė pinigines dovanė
les geriausiems mokiniams — 
E. Šliogerytei, A. Lašaičiui, J. 
Viržintaitei, D. Ankui, R. Venc- 
lovaitei, B. Migevičiūtei, D. Sta- 
siūnaitytei. Iškilmė baigta mo
kinių atlikta dainų ir šokių pyne.

ALB krašto valdyba paskelbė 
atsišaukimą į Australijos lietu

vius bei jų organizacijas, ragi
nantį sustiprinti bei paremti 
atstovų dalyvavimą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, stu
dijų dienose ir jaunimo stovyk
loje. Atsišaukime pabrėžiama, 
kad aktyvūs jaunieji ALB veikė
jai beveik visi savo veiklą pra
dėjo jaunimo kongresų atsto
vais. Tad ALB apylinkių valdy
bos, jaunimo organizacijos ir tė
vai skatinami pasirūpįnti gau
siu lietuvių dalyvavimu jauni
mo kongrese. ALB apylinkių val
dybos turi pasirūpinti, kad bū
tų surastas toms apylinkėms nu
statytas koųgreso atstovų skai
čius. Apylinkėse reikia įsteig
ti Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos skyrius arba bent 
įjungti į ALB apylinkių valdy
bą specialų narį jaunimo reika
lams. Visos lietuvių organizaci
jos kviečiamos savo aukomis pa
remti Australijos lietuvių jau
nimo atstovų kelionę į kongresą.

Baltiečių komitetas Perthe su
rengė bendrą lietuvių, latvių ir 
estų popietę 1982 m. spalio 31 d. 
Lietuvių Namuose. Popietės 
proga buvo' suruošta baltiečių 
tautinio meno parodėlė, kurios 
lietuviškam skyriui vadovavo O. 
Liutikienė, o visai popietei — P. 
Čekanauskas. Salėje kalbėjo 
baltiečių atstovai, buvo rodomi 
filmai. Meninę programą atvira
me ore atliko lietuvių ir latvių 
tautinių šokių grupės.

Britanija
Tradicinį kalėdinį bazarą bal- 

tietės moterys surengė 1982 m. 
lapkričio 27-28 d.d. Londono 
Latvių Namuose. Lietuvėms at
stovavo labdaros draugija “Dai
nava”, vadovaujama pirm. J. Ke- 
rienės. Savo skyriuje dainavie- 
tės buvo sutelkusios nemažai 
tautinių juostų, mezginių, rank
darbių, gintaro dirbinių, įvai
rių suvenyrų. Daug lankytojų su
viliojo laimikiais turtinga lote
rija. “Dainavos” gautas pelnas 
bus panaudotas labdaros reika
lams.

Prel. Juozas Gutauskas, Ško
tijos lietuvių veikėjas Glasgowe, 
pakeitė savo gyvenvietę. Nauja
sis jo adresas - Nazareth House, 
1647 Paisley Road West, Glas
gow G52 3QT, Britain.

Prancūzija
Inž. Adolfas Venskus, VLIKo 

atstovas ir Europos lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos 
pirmininkas, 1982 m. lapkričio 
17 d. lankėsi Europos parlamen
te Strasburge. Čia jis susitiko 
su James Scott-Hopkinsu, kuris 
priklauso iniciatorių grupei, pa
siūliusiai rezoliuciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvinimo 
klausimu. Toji rezoliucija, ku
rią remia ir kaikurie kiti par
lamentarai, Europos parlamen
te bus svarstoma š. m. sausio 13 d.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos evange

likų moksleivių kapelionas ir 
jaunimo ratelio vadovas kun. 
Fr. Skėrys kiekvieną rudenį su
organizuoja ekskursiją autobu
su į kurią nors žymesnę vietovę. 
Šion evangelikų ekskursijon pri- 
imai ir katalikai moksleiviai. 
Praėjusį rudenį buvo surengta 
jau 25-toji ekskursija, kuriai 
buvo pasirinktas per 3-4 valan
das lengvai pasiekiamas Liuk
semburgas. Čia ekskursantai tu
rėjo progą susipažinti su nepil
ną 100.000 gyventojų turinčia 
valstybėlės sostine. Jos sena
miestį supa augšti mūrai — se
noji gynybos siena, turėjusi ka
reivines, neblogai išsilaikiu
sias ir dabar. Prie senamiesčio 
glaudžiasi modernūs daugia- 
augščiai pastatai. Juose yra įsi
kūrusios Bendrosios Europos 
Rinkos įstaigos, Europos teis
mas. Daug kam yra žinomas 
Liuksemburgo orauostis, nes 
iš jo per Islandiją pigiausiai pa
siekiama Š. Amerika. Net ir dau
gelis Vasario 16 gimnazijos mo
kinių iš Kanados ir JAV atskren
da į Liuksemburgą. Iš jo ora- 
uosčio kasdien į Mannheimą va
žiuoja pigus autobusas.

A.a. Ona Kriauzaitė-Rinkienė 
1982 m. lapkričio 25 d. mirė Lue- 
becko senelių namuose. Velio
nė buvo gimusi 1898 m. kovo 3 
d. Vilkaviškio apskrityje. Ne; 
priklausomybės metais gyveno 
Kaune. Su savo vyru Gustavu 
pokaryje apsigyveno Luebecko 
DP stovykloje. Jos vyras mirė 
1959 iii. ir buvo palaidotas Vor- 
werkerio kapinėse, kurios da
bar priglaudė ir a.a. O. Rinkie- 
nę. Kadangi ji buvo evangelike, 
laidotuvių apeigas atliko evan
gelikų kunigas. Laidotuvėse da
lyvavo gausus lietuvių būrelis 
su visa VLB Luebecko apylinkės 
valdyba, ant velionės kapo pa
dėjusia tautine juosta papuoštą 
gėlių vainiką.
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Kadaise vestuvės, dabar - kapinės
Atsisveikinus su a.a. Vaciu Stankevičiumi Winnipege

Linutės nuotykis
Gatvėje rasta parpuolusi 

senutė buvo lietuvė

Linutė, grįždama iš tauti
nių šokių repeticijos, ant ap
šalusio šaligatvio pastebėjo 
sukniubusią senutę. Greit pri
bėgusi pačiupo ją už parankės 
ir padėjo atsikelti. Išsigandu
si senelė giliai atsiduso ir pra
bilo: “Ačiū Dievui, kad kojos 
nesusilaužiau, turbūt tik susi
trenkiau krisdama, ačiū tau už 
pagalbą”.

Aplink gatvėje nebuvo žmo
nių, tai Linutė pasiryžo už pa
rankės parvesti ją iki pat na
mų. Senutė ėjo iš lėto, truputį 
šlubuodama, bet kalba rišosi 
gana sklandžiai. Linutė suži
nojo, kad ji gyvena visai netoli 
nuo jos, augštaine bute. Kai Li
nutė pasisakė grįžtanti iš lie
tuvių tautinių šokių repetici
jos, senutė apsipylė ašaromis. 
Linutė sumišo, nežinojo kas 
nutiko. Už kelių minučių susi
jaudinusi pasakė, jog irji esan
ti lietuvė. Pasipasakojo, kad į 
Kanadą atvažiavo labai seniai 
ir čia ištekėjo už kanadiečio. 
Gyveno kaime, vyras seniai mi
ręs, o sūnus žuvęs automobilio 
nelaimėje. J Torontą atsikėlu
si gyventi visai neseniai. Dar 
pasisakė, kad su lietuviais ne
teko susitikti, bet Lietuva jai 
esanti brangi ir gyva jos šir
dyje, aiškiai prisimenanti gim
tinę ir motinos išmokytas dai
nas.

Linutei tai buvo tikra staig
mena. Atsisveikindama senu
tė ją paglostė ir pakvietė 
kada nors aplankyti.

Linutė grįžo namo susimąs
čiusi. Nuėjusi į virtuvę, pa
klausė: “Mamyte, ar prie Kū
čių stalo būtų vietos ir sene
lei?” Mama nustebusi tarė: 
“Ką tu čia kalbi, juk tavo se
nelė jau seniai mirusi!” Tada 
ji papasakojo šio vakaro nuo
tykį ir apkabinusi motiną pra
šė, maldavo leidimo pakviesti 
Kūčių vakarienei sutiktą sene
lę, kuri esanti labai miela ir 
panaši į jau mirusią jos sene
lę. Mama pagalvojusi sutiko, o 
Linutės širdis apsipylė 
džiaugsmu. Ji atsigulusi į lo
vą ilgai, ilgai neužmigo, gal
vojo kokią dovanėlę nupirkti 
senelei ir apie Kūčių vakarą.

A.Abr.

Toronto Maironio mokykla prieš Kalėdų šventes surengė mugę, kurioje 
buvo pardavinėjami įvairūs daiktai bei gaminiai. Nuotraukoje (dešinėje) 
viena rengėjų — BIRUTĖ BATRAKS su mugės dalyviais

Kur gintarais..
montreališkio "Gintaro” muzikinė plokštelė, garsė
janti lietuviškos muzikos, tautinių šokių, dainos ir 
žodžio pyne. Girdėsite skudučius, ragelius, birbynes 
ir kankles. Plokštelė gaunama pas lietuviškos spau
dos platintojus ir pas

Ireną Lukoševičienę,
479 Bourbonnais, La Salle, Que. H8R 2Z2 Canada
Kaina—10 dolerių

Gimė Jėzulis
Štai jau gimė Betlėjuj, 
Tarp gyvulių tvarte, 
Mažytis Kūdikėlis 
Didžiausiam neturte.

Pirmieji piemenėliai 
Suklupo ant šiaudų ...
Danguj žvaigždė žibėjo, 
Spindinti sidabru.

Atjojo trys karaliai 
Iš svetimų šalių 
Pagarbint Visagalio 
Tarpe pulko angelų.

Toks silpnutis Kūdikėlis 
Karalius Jis Dangaus, 
Pasaulio Atpirkėjas — 
Suklydusio žmogaus.

Snaigių karalaitė
Žiūri Linas pro langelį, 
įtikėt negali.
Baltos lankos, baltas kelias, 
Net klevai pabalę.

Kviečia mamų, kviečia tėtį 
Ir sesutę Alę — 
Ei, ateikit pažiūrėti 
Į snieguotą šalį.

Šiąnakt snaigių karalaitė 
Su mumis viešėjo . ..
Dūksta zuikiai ir stirnaitės 
Po pusnis kaip vėjas.

Žiemužė
Žiema snieguoto audeklo 

daug turi,
Pasiuvo medžiams rūbelius, 
Visiems nameliams po kepurę, 
Dar antklodėlių daug prisius.

Ji rūpestinga lyg motulė, 
Užklojo patalu lankas, 
O po eglaitėm zuikiai guli, 
Sapnuoja soduose morkas.

Senis šaltis
Atvažiavo senis šaltis
Vidury nakties,
Traukia pypkę, jam nešalta, 
Tupi ant pusnies.

Pro šakas tik žvalgos, žiūri — 
Renkasi vaikai...
Ką pačiupt iš šito būrio 
Mąsto jis rimtai.

Kam paglostyti per ausį, 
Kam pašaldyti rankas — 
Kas tėvelių nepaklausė 
Tam vargšeliui bus nekas...

Šalčiui pasidarė'gėda: 
Darbo čia aš nerandu!
Čia vaikučiai apsirėdę, 
Mėtosi sniegu.

A. Abr.

Vysk. VINCENTAS BRIZGYS tarp Venecuelos lietuvių jo garbei surengtoje vakarienėje jo lankymosi metu

“Broliai, aš jūsų daugiau nebarsiu...”
j Sukaktuvininko žodžiai, tautiečių padėka, vyskupo kelionės

V. UTENIS

Po turiningos ir nuoširdžios 
vysk. V. Brizgio kalbos sukak
tuvininkas kun. A. Perkumas, 
SDB, tarė padėkos žodį. Sakė 
nebuvęs toks tobulas, kokiu jį 
norėjo parodyti kalbėtojai sa
vo geraširdiškuose sveikini
muose. Tačiau, nors ir kartais 
suklysdamas, jieškojęs teisy
bės taip, kaip jis ją suprato: 
norėjęs daryti tik gera, padė
damas tautiečiams religiniuo
se ir tautiniuose reikaluose. 
Kreipdamasis į tautiečius, 
jiems dėkodamas ir juos atsi
prašydamas už pasitaikiusias 
silpnybes, jis sakė: “Broliai, 
aš jūsų daugiau nebebarsiu, 
bet ir jūs manęs nebarkite, o 
man padėkite, kad galėčiau 
būti jums dar artimesnis ir 
naudingesnis. Mano širdis bu
vo ir yra kupina meilės visiems 
lietuviams, kaip ji yra kupina 
meilės gerajam Dievui”.

Padėkos įrašas
Baigiant pagerbimo aktą, 

jungtinio komiteto pirminin
kas pakvietė tribūnon visus 
jo narius ir paprašė vyskupą 
Brizgį komiteto vardu įteikti 
kun. Perkumui Vytim ir tri
spalve papuoštą graviruotą 
padėkos lentelę su įrašu: “Ve
necuelos Lietuvių Bendruo
menės Organizacijų Jungti
nis Komitetas, giliai vertin
damas nuopelnus Lietuvai ir 
lietuviams ir, dėkodamas už 
trisdešimt katalikiškos pas
toracijos metų Venecuelos 
lietuvių tarpe, auksinio vie
nuolystės jubilėjaus proga 
kunigui Antahui Perkumui, 
SDB, reiškia nuoširdžiausią 
padėką už jo nenuilstamas 
pastangas ir nuveiktus dar
bus, aukojant savo gyvenimą 
Bažnyčiai ir tautai”.

Minėjimo akte buvo perskai
tytas raštas, kurį šia proga 
kun. Perkumui atsiuntė nun
cijus Venecueloje arkivysku
pas Luciano Storero.

Vaišių nuotaikoje
Sugiedojus “Ilgiausių me

tų”, prasidėjo vaišės, nusitę
susios iki vėlyvo pavakario. 
Jų metu kiekvienas Bendruo
menės narys turėjo progą as
meniškai pasveikinti kun. Per- 
kumą, kai visų nuotaiką skaid
rino netilstančios liaudies 
dainos. Pakili nuotaika, nuo
širdžios šypsenos, o protar
piais net ir pasirodžiusios 
broliškos meilės ašaros bylo
te bylojo, jog šiomis sukakties 
iškilmėmis yra patenkinti ir 
rengėjai, ir dalyviai.

Don Bosco parapijos klebo
nas prašė lietuvius visas svar
biąsias savo tautines šventes 
rengti didžiojoje šventovėje. 
Tai savotiškai patvirtino ir 
viena vyresnio amžiaus vene- 
cuelietė, kuri, po Mišių nu
skubėjusi prie vargonų, prašė 
choristus neatsisakyti daly
vauti auksinėje jos vedybų su
kaktyje. Nieko nebūtų jai ma
lonesnio, kaip ta proga girdė
ti lietuvius giedant šventovė
je savo giesmes, o po to jos 
namuose leisti svečiams vene- 
cueliečiams klausytis lietuviš
kų dainų.

Salezietės seselės dar kartą 
užtikrino, jog lietuviai yra 
visados laukiami jų koplyčio
je ir jų salėse.

Vietos spauda aprašė šias iš
kilmes, o Valencijoje išeinąs 
dienraštis “Notitarde” iš
spausdino straipsnį net su pen
kiomis nuotraukomis, ilius
truodamas vyskupo Brizgio vi
zitacinę kelionę į tą miestą.

Kas svarbiausia, Bendruo
menės gretos pasidarė glau
desnės. Vyskupo pagerbti ir 
kun. Perkumo sveikinti susi

rinko visi, nežiūrint kuri po
litinė tautinio veikimo forma 
yra kam artimesnė. Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. Aras 
Mažeika pastebėjo: “Man teko 
lankytis kitose lietuvių ko
lonijose Pietų Amerikoje, bet 
aš nesivaržydamas sakau, kad 
Venecuelos lietuviai yra pa
tys veikliausi. Kai jie ką nu
taria, padaro!”

Tokiais įspūdžiais dali
nosi tautiečiai, baigdami iš
kilmes.

Vyskupo kelionės
Spalio 4 d. vysk. Brizgys, 

lydimas kun. P. Gavėno, Vene
cuelos Lietuvių Bendruome
nės pirm. dr. V. Dambravos ir 
inž. Deveikio, aplankė lietu
vių kolonijas Maracay, Valen- 
cijos ir Barquisimeto miestuo
se. Laikas neleido vyskupui 
nuvykti į Maracaibo, kur jis 
lietuvių buvo irgi labai lau
kiamas.

Pirmoji sustojimo vieta buvo 
San Casimiro miestelis, kur 
vyskupas aplankė Šv. Kazimie
ro šventovę ir pasitarė, kokiu 
būdu geriau paminėti šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
tį. Planuojama didžiajame al
toriuje pakeisti šventojo sta
tulą didesųe ir puošnesne, 
gal net lietuvio menininko 
sukurta skulptūra. Tai būtų lie
tuvių dovana šventovei ir mies
teliui. Marija ir Antanas Ru
džiai jau yra maloniai pasi
siūlę Bendruomenei būti šito
kios dovanos mecenatais. Iški
lo ir kita mintis — išleisti 
pašto ženklų seriją, nes tais 
metais San Casimiro miestelis 
mini savo dviejų šimtų metų 
sukaktį. Vyskupas maloniai 
sutiko savo tarpininkavimu 
padėti šiuos projektus įvyk
dyti.

Kiekvienoje lietuvių apylin
kėje vyskupas buvo iškilmin
gai sutiktas, o jo nuoširdus 
paprastumas visus žavėte ža
vėjo. Kiekvienoje apylinkėje 
vyskupas atnašavo Mišias ir 
pasakė pamokslą, o po to — 
pagerbimo vakarienėje dar 
tardavo, rengėjų prašomas, 
ilgesnį žodį. Vyskupas neven
gė paliesti opiausių Bendruo
menės problemų (parapijos 
ateitis, kova prieš nutautėji
mą, mišrios šeimos, jaunimo 
švietimas...), tačiau jo kal-

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles A ve.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Are., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954
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bos buvo pilnos optimizmo ir 
vilties.

Mūsų nedaugei yra ...
Kolonijos dydis (apie 800 as

menų) vyskupo, atrodo, nė kiek 
nejaudino, nes ir skaičiumi 
mažos bendruomenės galin
čios daug gero atlikti, jeigu 
jos dirba vieningai. Kaip ta
me eilėrašty: “Nors mūsų, bro
liai, nedaugei yra, bet stiprūs 
mes, jei riš vienybė”. Kiekvie
noje apylinkėje vyskupas ro
dėsi gyvenąs tikėjimu, jog Ve
necuelos lietuviai atliks užda
vinį Tėvynei nelengvose išei
vijos sąlygose.

Vysk. Brizgys ragino jauni
mą į mokslą, linkėjo lietuviams 
tapti ir turtingais, ir visuome
nėje įtakingais, tačiau linkėjo 
teisingai suprasti žmogaus gar
bingumą, jo amžinąją paskirtį, 
pabrėždamas reikalą jai sėk
mingai pasiruošti. Jis ragino 
lietuvius kasmet organizuoti 
Lietuvių Dieną, pritardamas 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės minčiai, kad toji diena 
galėtų sutapti su karaliaus 
Mindaugo vainikavimosi da
ta.

Kun. Pr. Gavėnas kiekvieno
je apylinkėje kalbėjo apie sa
leziečių veiklą,' kviesdamas 
Venecuelos lietuvius ruoštis 
šv. Kazimiero metams, o taip 
pat remti ir aktyviai dalyvau
ti saleziečių leidžiamame sa
vaitraštyje “Mūsų Lietuva”, 
kad jisai taptų svarbiu visų 
Pietų Amerikos lietuvių laik
raščiu. Jis taip pat priminė 
reikalą kelti vardą kun. An
tano Perkumo brolio Petriuko, 
kurio šventumas jau yra pla
čiai žinomas pasaulyje, kad 
jis Dievo ir Lietuvos garbei 
būtų pakeltas į palaimintųjų 
ir šventųjų garbę.

Veikėjų šeimose
Karako mieste vysk. Briz

gys buvo apsistojęs vaišingoje 
inž. Broniaus ir Ninos Devei- 
kių šeimoje, kurie jam suruošė 
puikias išleistuves. Barquisi- 
mete jis buvo apsistojęs dr. 
Aleksandro Vabalo šeimoje, o 
Valencijoje — pas Mečį ir Van
dą Balutavičius. Maracay mies
te pagerbimą organizavo apy
linkės pirm. Henrikas Gavors- 
kis, Vanda Bieliūnienė ir Ani
ta Ravenna. Padėka priklauso 
Valencijos apylinkės pirm. 
Juozui Zavadskui ir priėmimą 
organizavusiam p. Pesliakui, 
o Barquisimete — naujai atsi
kūrusios apylinkės pirm. Vy
tautui Saurušaičiui, jo žmo
nai Birutei, taip pat katali
kų misijos atstovui Jurgiui 
Dirveliui. Poniai Klovienei ir 
jos dukrai Jadvygai priklauso 
nuoširdi padėka už puikų 
Bendruomenės vaišių suorga
nizavimą Karako mieste. Minė
jimo iškilmes puikiai tvarkė 
Ričardas Zavadskas.

Būdamas Venecueloje, vysk. 
Brizgys aplankė nuncijų Sto
rero, Barquisimeto vyskupą ir 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės pirmininką. Jis buvo 
taip pat gražiai priimtas Lie
tuvių Katalikų Misijos pirmi
ninko inž. Antano ir Aldonos 
Šulcų. Kun. Gavėną atskirai 
priėmė Algis Dugnas drauge su 
buvusiais saleziečių auklėti
niais, dr. Vladas ir Elena Gu
tauskai, dr. Vytautas ir Apo
lonija Dambravos.

Venecuelos LB krašto valdy
ba, LK Misijos taryba, jungti
nis komitetas ir Liet. Jauni
mo Sąjunga yra giliai dėkingi 
vyskupui V. Brizgiui už vizi
tacinę kelionę, kuria Bendruo
menė jaučiasi paguosta, Įver
tinta, sustiprinta ir naujai 
įpareigota dirbti Dievui ir 
mūsų Tėvynei Lietuvai.

EVERESTAS FEDARAS

Mielas Vacy,
rodos, taip neseniai, per mūsų 

vestuves, buvai vienu iš pabro
lių, ir visi linksmi dainavome 2 
ar 3 dienas. Po to, kai atvažiavo 
tavo žmona iš Vokietijos, augi
nome šeimas ir darėme planus 
ateičiai. Politiniai pasaulio 
įvykiai ir darbo bei streikų rūpes
čiai visada sukeldavo mudviejų 
diskusijas, bet visada išsiskirda- 
vome draugais. Iškylos su augan
čiu mūsų jaunimu ir dažnos šven
čių progos piūsų šeimose visada 
liks gražus prisiminimas. O kiek 
juoko ir dainų buvo per jūsų pa
ežerės vasarnamio įkurtuves!

Ir dabar judu su žmona, išlei
dę savo vaikus į augštuosius moks
lus, pradėjote galvoti apie atei
nančias senatvės dienas ir užtar
nautą poilsį. Deja, nepagydoma 
liga pradėjo kamuoti tave. Ir kiek
vieną kartą, kai sutikdavome ta
ve šiek tiek apgydytą, džiaugda
vomės, kad atrodai pagerėjęs ir 
sustiprėjęs. Bet štai išgirdome 
staigią žinią, kad tavo ši žemiš
ka kelionė pasibaigė . . .

Velionis buvo gimęs 1918 m. 
rugpjūčio 18 d. Lipikiškių k., Vil
kijos valsč., Kauno apskrityje. 
Užaugo trijų sesučių ir trijų bro
lių šeimoje. Tėvai buvo ūkinin
kai, ir jaunas Vacys eidavo 2 km 
į Vilkijos miestelio mokyklą. Pa
augęs dirbo savo tėtės ūkyje arba 
prie miško medžiagos gabenimo į 
Nemuno upę.

1939 m. išėjo tarnauti į Lietu
vos kariuomenę — pėstininkų pul
ką Seredžiuje. Ten išbuvo ir per 
pirmąją sovietų okupaciją. Karo 
metu a.a. V. Stankevičius įstojo 
į lietuvių savisaugos batalioną. 
Po karo, batalionui pasitraukus į 
Vokietiją, velionis atsirado Kemp- 
tene. Čia susipažino ir su savo

Palaidotas Jonas Rėvas
“Nors be ginklo, be tėvynės, bet 
ryžtu kovosim mes. Mūsų vėliavos 
tremtyje — mus į Lietuvą parves...” 
Šį nežinomo autoriaus posmą ve
lionis mėgdavo deklamuoti. Deja, 
tos vėliavos Tavęs, mielas Jonai, 
neparvedėtėvynėn . ..

A. a. J. Rėvas buvo gimęs 1911 m. 
Kybartuose. Imigravo Kanadon po 
II D. karo ir gyveno Toronte. Mirė 
1982 m. lapkričio 17 d. Floridoje, 
sulaukęs 71 m. amžiaus. Dirbo ge
ležinkelio bendrovėje CPR iki 
pensijos amžiaus. Būdamas pensi
ninkas, mėgo žiemas praleisti Flo
ridoje.

Brdlio Zigmo rūpesčiu mirusio
jo kūnas buvo parvežtas į Toron
tą ir palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

Velionis buvo linksmo būdo, 
poetiškos sielos patriotas ir labai 
paslaugus žmogus. Jis ir pensinin
ku tapęs neatsisakydavo jokio dar
bo, stengėsi artimui padėti, jei 
kas pagalbos paprašydavo. Gyven
damas Floridoje, kartais pasiro
dydavo scenoje, ypač kalėdiniuo
se renginiuose savo deklamaci
jomis, dažniausiai patriotiškais 
eilėraščiais.

Jonas dalyvavo organizacijose, 
ypač jūrų šaulių, Toronte ir Flo
ridoje. Kartais rašydavo kores- 
pondicijas į spaudą (“Trimitą”, 
“T. Žiburius ir kt.). Su a.a. Jonu te
ko dirbti jūros šaulių organizaci
joje, kur jis buvo aktyvus narys ir 
tvirto, patriotiško nusistatymo.

Pensininko dienas leisdamas 
Floridoje, jis taip pat netinginia
vo, užsiimdavo įvairiais darbais. 
Jis sakydavo, kad ne jo charakte

i *g Nauja plokštelė |
| Leonas Baltrus - tenoras |

Lietuviškos dainos ir arijos su «
Ročesterio Filharmonijos instrumentalistais.

Lietuvių g
ir g
kitataučių g
kompozi- g
torių g
kūriniai įį

būsima žmona Gertrud Riedl. 
1948 m. emigravo į Kanadą, o 1950 
m. atsikvietė savo sužadėtinę ir 
vedė. Atlikęs imigranto sutartį, 
25 metus dirbo “Western Asbes
tos” statybos bendrovėje. Jo tiks
las buvo ne tik prasigyventi bet 
ir 3 sūnus išleisti į mokslą. Da
bar Petras, Algis ir Rolandas yra 
baigę universitetus, dirba savo 
profesijose. Nors jo žmona ir ne
buvo lietuvaitė, bet visi vaikai 
kalbėjo lietuviškai. Jie, kaip ir 
jų a.a. tėtė, daug dirbo mūsų lie
tuviškos parapijos ir kolonijos 
veikloje.

A. a. Vacys buvo labai darbš
tus, linksmas ir draugiškas. Nie
kada neatsisakydavo kitam padė
ti ir vis niūnuodavo kariškas dai
nas, ypač apie ulonus ir žirgus.

Maldos už mirusį buvo atliktos 
gruodžio 17 d. Thompsono laido
tuvių namuose. Gruodžio 18 d. su
sirinko labai daug žmonių į Šv. 
Kazimiero šventovę Winnipege ir 
po Mišių palydėjo velionį į Brook
side kapines.

A. a. VACYS STANKEVIČIUS

riui gulėti per dienas Atlanto pa
plūdimio smėlyje. Retai poilsiau
davo švelnios saulės spinduliuose.

Jonas ir šią vasarą buvo atvykęs 
Torontan pasitikrinti sveikatos, 
o grįžęs atgal Floridon savo auto
mobiliu po kelių dienų gavo šir
dies smūgį. Nuvežtas ligoninėn, 
dar pagerėjo, bet tik vienai die
nai, kad galėtų pasakyti draugams 
sudiev ir atsisveikinti amžinai 
su šiuo pasauliu. Liko liūdintis 
brolis Zigmas Toronte, brolienė 
Sofija ir būrys artimų draugų bei 
draugių.

Ilsėkis ramiai, Lietuvos sūnau, 
svetingoje Kanados žemėje, kuri 
jau priglaudė tūkstančius ateivių, 
su kuriais Tu drauge atvykai, ne
tekęs tėvynės. G. A.

A. a. JONAS RĖVAS

knygyne ir g 
Prisikėlimo g 
spaudos g 
kioske g 
Toronte g

jB 
Kaina —
$8.00 JAV, g 
$10.00 Kan. g 
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Toronto atžalyniefciai — AIDA DOVIDAITYTĖ ir VITAS GREIČIŪNAS 
vieno koncerto metu Lietuviu Namuose Nuotr. O. Burzdžiaus

Filmų pasaulyje

andhi£ C

Filmą “Gandhi” 1982 m. gruo
džio mėnesį į pasaulį išleido 

1 “Columbia” filmų įmonė Holly- 
woode. Spalvotai ekrane bėga 
apie tris valandas. Kainavo 
22 milijonus dolerių. Filmuo
ta Indijoje.

“Gandhi” režisorius ir di
rektorius yra anglas Richard 
Attenborough, žinomas savo 
pacifistine, liberaline galvo
sena, norinčia griauti kaiku- 
rias karines užtvaras. Už nuo
pelnus anglų filmams 1976 m. 

. jam suteiktas Sir titulas. Jis 
yra vedęs artistę Sheila Sim 
1945 m. Augina tris vaikus.

Indijos vadą Gandhi vaiz
duoja Yorkshire, Anglijoj, 1943 
rh. gimęs Krišna Bhanji, ku
rio tėvas — indietis gydytojas, 
dirbęs Mančesteryje, motina 
— anglė, buvusi modelistė. 
Praktiškumo dėlei pasivadi
no Ben Kingsley (taip ir šia
me filme). Yra vaidinęs įvai
riuose anglų teatruose ir tik 

'porą kartų turėjęs menkas ro
les filmuose 1973 m. Jo išvaiz
da ir laikysena patiko kolegai 
režisoriui, tai ir pakvietė.

Tikro M. Gandhi žmona buvo 
bemokslė. Jiedu susiporavo 
būdami 13 metų. Turėjo 4 sū
nus. Bet filme M. Gandhi žmo
ną vaidina 1951 m. Indijoje 
gimusi graži, išsimokslinusi 
artistė Rohini Hattangady. 
Jos tėvas — taip pat artistas. 
Tai žinant, šių dviejų moteriš
kių sulydinimas filme padvel
kia šiokia tokia apgaule.

Gražuolė amerikietė Can
dice Bergen filme vaizduoja 
žurnalistę, kuri tirpsta pa
mačiusi Gandhi. Argi taip bu
vo?

Kaip artistas pirmaujančiai 
pasirodė lietuviškos kilmės 
(to jis nenori kartoti) Sir John 
Gielgud, vaidinantis lordą Ir
win.

Anglijoj gimęs Ian Charles
ton vaidina kunigą, visokerio
pai padėjusį Gandhi laimėti.

Martin Sheen, indiečiams 
palankius straipsnius siunti- 
nėjantis žurnalistas, įprastai 
geras. Savo filminę pavardę 
pasirinko pagal katalikų vys
kupo Sheen pavardę.

Patna, Indijoj, gimęs Roshan 
Seth, yra baigęs vaidybinius 
mokslus Londone, žinomas ka
rališkajame Šekspyro teatre. 
Jis įtikinančiai vaidina žymų
jį Indijos valstybininką Pan
dit Nehru.

Rankraščio “Gandhi” auto
rius John Briley yra gimęs Ka
lamazoo, Mich., JAV-ėse, para
šęs filminius veikalus “Child
ren of the Damned”, “Invasion 
Quarter”, “Pope Joan”, “The 
Medusa Touch”, “Eagle’s 
Wing”, “The Last Dance”, “How 
Sleep the Brave” ir kt.

Nepatiko įstatymai
Londone teisės mokslus bai-

AfA
KAROLIUI KYBARTUI

Niujorke mirus,
jo seserį. ELENUTĘ JAŠKIENĘ, gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

M. V. Kriščiūnai
Monika Žaliauskienė

•> J ALGIRDAS
GUSTAITIS

gęs Mahatma Gandhi (g. 1869. 
X.2, nušautas Indijoj 1948.1.30), 
1893 m. atvykęs į Pietų Afriką 
rado apie 150.000 indiečių at
vykusių paprastiems darbams. 
Dauguma jų, pagal P. Afrikos 
įstatymus, teisėtai nebuvo ve
dę. Buvo pareikalauta doku
mentiškai įrodyti vedybas, 
negyventi vien susimetus. Be 
to, P. Afrika reikalavo, kad 
indiečiai turėtų dokumentus 
su pirštų atspaudais. Daugelis 
jų buvo visiški beraščiai.

Tie įstatymai nepatiko iš 
Londono atvykusiam M. Gan
dhi. Jis' pradėjo neramumus, 
kurie dramatiškai pavaizduo
ti.

1914 m. grįžęs į Indiją, M. 
Gandhi ėmė veikti už indie
čių išsilaisvinimą iš anglų ko- 
lonizmo. Pirmiausia patarė su
deginti drabužius, pasilikti 
tik būtinuosius. Čia pat indie
čiai vilkosi švarkus, kelnes, 
mėtė į ugnį. Patys ėmė verpti 
siūlus, pintis bei gaminti sau 
drabužius. Iš jūros vandens pa
tys pradėjo išgauti druską, 
tuo duodant druskos monopo
lį turinčiai Anglijai per kiše
nę.

Supykę indiečiai nužudo ke
liolika policininkų, o supykę 
anglai nušauna keletą šimtų 
indiečių.

Pagaliau 1947.VIII.15 Ang
lija davė Indijai nepriklau
somybę.

Filmo įspūdingumas
Filmas “Gandhi” turi veiks

mingumo, paremto tikrove. 
Kartais matyti pertempimų, 
traukimo vienon pusėn. Ben 
Kingsley, nors naujokas fil
muose, palieka įsidėmėtiną 
įspūdį, nes vaidina visą pa
grindinį M. Gandhi gyvenimą, 
maždaug ištisus 34 metus. Pra
džioje ir vaidyba, ir įspūdis 
menkokas, vėliau įsijaučia ir 
pabaigoje atrodo įtikinančiai.

Režisūra, filmavimas natūra
listinis, nenaudota popieri
nių ar plastikinių būdelių, 
vien tikri vaizdai.

Tolygių kaip M. Gandhi ko
votojų už kitokias tautas ar 
valstybes yra daug. Jo laimė, 
kad Indiją valdė Anglija, o ne 
Sovietų Sąjunga ar Hitlerio 
Vokietija, kurios tokius taikos 
pranašus, kaip M. Gandhi, bū
tų seniaį nušlavusios. Lietuvių 
tauta turi daug ir gal didesnių 
žmonių kaip Gandhi, tyliai ko
vojančių, protestuojančių So
vietų Sąjungos pavergtoje Lie
tuvoje, bet jų didvyriškumo, 
jų nepaprastai taikingo noro 
būti laisvais savame krašte 
Lietuvoje, nepriklausomoje 
Lietuvoje, jokie didieji žur
nalistai, 'jokie didieji filmų 
gamintojai nenori girdėti ir, 
jei ką pagamina, tai tik numes- 
tinai, prabėgomis.

Pastangos savajai kultūrai
Naujai įsteigto lietuvių kultūros instituto užmojai ir 

atlikti darbai V. Vokietijoje
A. LEMBERGAS

Huettenfelde, Romuvoje, 
1982 m. gruodžio 3-5 d.d. įvyko 
antrasis V. Vokietijos Lietu
vių Kultūros Instituto (LKI) 
metinis suvažiavimas. Jį pra
dėjo instituto vedėjas mokyt. 
Vincas Bartusevičius, primin
damas pogrindžio “Aušroje” 
paskelbtą perspėjimą, kad sa
vo kultūros nekuriančios bend
ruomenės išsigimsta. Tie žo
džiai ir mums tinkh, sakė Bar
tusevičius. Jei tiesa, kad iš
eivių kultūra negali išgelbėti 
gyvenančiųjų tėvynėje, tai dės
nis galioja ir atvirkščiai. Iš 
tiesų tautinės kultūros vieno
vę sudaro jos atmainų įvairo
vė. Išeivių kultūra irgi yra 
viena tokia tautinės kultūros 
atmaina, kurią reikia kurti 
išeivijos sąlygomis. Vakarų 
Vokietijoje neseniai įsistei
gęs LKI kaip tik siekia, kad 
būtų daugiau laiko skiriama 
savosios kultūros pastangoms.

Iš Berno atvykęs diplomatas 
ir istorikas dr. Albertas Ge
rutis suvažiavimą pasveikino 
Šveicarijos lietuvių ir Lietu
vos diplomatinės tarnybos var
du.

V. Vokietijos LB kr. valdy
bos sveikinimus perdavė Živi
lė Grodbergienė. Ji pasidžiau
gė, kad sumanymas įsteigti šia
me krašte LKI sėkmingai vyk
domas. Krašto valdyba ir atei
tyje pažadėjo remti instituto 
darbus.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas pažymė
jo, kad instituto vedėjas yra 
buvęs šios gimnazijos auklėti
nis. Pirmieji instituto žings
niai jau padarė gerą įspūdį lie
tuvių ir vokiečių visuomenėje. 
Iki šiol institutas glaudėsi prie 
gimnazijos, naudodamasis jos 
patalpomis. Linkėtina, kad jis 
netrukus galėtų rinktis savoje 
būstinėje. Pradžia jau padary
ta.

Biblioteka ir archyvas
V. Vokietijos LKI buvo įsteig

tas 1981 kovo 7. Jo veiklą iki 
šiol tvarkė valdyba, kurią su
darė: vedėjas mag. V. Bartuse
vičius, pavaduotojas dr. Jonas 
Norkaitis ir sekretorius dr. 
Kajetonas J. Čeginskas. Orga
nizatoriams viską reikėjo pra
dėti nuo nieko, net sektino pa
vyzdžio nebuvo. Lietuvių 
Bendruomenės kr. valdyba 
perleido institutui du nedi
delius kambarius Romuvos pi
lyje. Kambariai jau aptvarky
ti ir įrengti pradiniam naudo
jimui. Vienas kambarys — bū
simos centrinės lituanistinės 
bibliotekos užuomazga. Čia 
jau saugoma 1.300 tomų iš ve- 
lionies dr. Jono Griniaus pa
likimo, kurį institutui perda
vė jo našlė Alina Grinienė. 
Perimta ir dalis velionies dr. 
Petro Karvelio knygų. Netru
kus ketinama perimti buv. Ky
bartų gimanzijos bibliotekos 
knygas, dalį Vasario 16 gimna
zijos knygų, Luehecko LB sky
riaus knygynėlį.

Antrasis kambarys skirtas 
LKI archyvui, taip pat jau esan
čiam užuomazgoje. Pirmiausia 
surinkti ir sutvarkyti Romu
vos pilies palėpėje buvę išmė
tyti aktai ir dokumentai. Ke
tinama ateityje perimti bend
ruomenės apylinkių archyvus 
ir apsaugoti juos nuo žuvimo. 
Savo archyvus jau pažadėjo 
perleisti Dortmundo(dar prieš 
Didįjį karą Vokietijoje įsikū
rusių lietuvių)ir Luebecko apy
linkės. Instituto archyvui ir 
bibliotekai vadovauja istori
kas A. Šmitas, padedamas 
dipl. bibl. Artūro Hermano ir 
mokyt. Marijos Šmitienės.

LKI šiemet pradėjo leisti sa
vo mažųjų raštų seriją. Iki šiol 
pasirodė du sąsiuviniai po 230 
egz., kurie išplatinti nemoka
mai asmenims, galintiems savo 
aukomis paremti institutą, ne
turintį kol kas savo išteklių.

Metinis visuotinis narių su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
10 asmenų, 1982 m. gruodžio 4 
d. teigiamai įvertino LK Insti
tuto veiklą ir nutarė ją toliau 
plėtoti jau nužymėtomis kryp
timis. Ateinantiem dvejiem 
metam institutui vadovauti iš
rinkti: vedėjas mag. V. Bartu
sevičius, pavaduotojas dr. Vi
lius Lėnertas (pakeitęs dr. Nor- 
kaitį) ir sekretorius dr. Čegins
kas. Archyvo ir bibliotekos 
vedėju patvirtintas A. Šmitas. 
Revizorium išrinktas Petras 
Odinis.

Istorinės studijos
Šiame LKI metiniame suva

žiavime perskaitytos keturios 
paskaitos. Meno istorikas dr. 
Povilas Rėklaitis išnagrinėjo 
Lietuvos pranciškonų-bernar- 
dinų meno istorijos programą 
XVIII š. žemėlapio “Provincia 
Lithuana” perspektyvoje. Aiš
kindamas šio reikšmingo reli
ginės kartografijos paminklo 
ypatybes, dr. Rėklaitis apžvel
gė bernardinų veiklą Kretingo
je, Telšiuose, Tytuvėnuose, 
Kaune ir Vilniuje. Gausiai 
iliustruota studija parengta 
kun. dr. Viktoro Gidžiūno re
daguojamai Lietuvos vienuoli
jų istorijai.

Dipl. bibl. Artūras Herma
nas apžvelgė keletą naujes
nių vokiškai pasirodžiusių 
knygų bei studijų apie seną
ją ir naująją Lietuvos istori
ją. Buvo aptarti ir kritiškai 
įvertinti istorikų Manfredo 
Hellmano, Mariannes Bien- 
hold, Bernhardo Manno, Wer- 
nerio Baslerio, Abos Stražo, 
Gerhardo Lindės ir Seppo Myl- 
liniemio darbai. Pastebėta, 
kad Stražui tebėra būdingos 
sovietinės istoriografijos pa
žiūros į Lietuvos nepriklau
somybę. Diskusijose dr. Geru
tis pažymėjo, kad dar šiandien 
V. Vokietijoje yra universite
tų, kurie priima disertacijas 
apie Lietuvą, parašytas auto
rių, nemokančių lietuvių kal
bos ir nepanaudojusių lietu
viškų šaltinių. Dr. Rėklaitis 
atkreipė dėmesį į kaikuriuos 
istoriko M. Hellmano (kilusio 
iš Latvijos) biografijos faktus, 
kurie paaiškina šio autoriaus 
provincines ir iš esmės Lie
tuvai nedraugiškas pažiūras.

Partizaninės kovos
Apie Lietuvos laisvės kovas 

1944-56 metais pranešimą skai
tė dr. Čeginskas. Autoriaus 
surankioti įvairūs, daugiau
sia sovietinių šaltinių, duo
menys leidžia nustatyti ketu
ris skirtingus ginkluotosios 
pasipriešinimo kovos tarps
nius. 1944-46 m. vyko gaivali
nis partizanų judėjimas, ku
riame reikšmingą vaidmenį at
liko dar vokiečių okupacijos 
metais susikūrusi kovos orga
nizacija — Lietuvos Laisvės 
Armija (LLA). 1946-49 m. iš
ryškėjo vieningas susijungu
sių laisvės kovotojų organi
zuotas sąjūdis, prisiėmęs iš 
Vakarų atneštą “Bendrojo De
mokratinio Pasipriešinimo Są
jūdžio” (BDPS) pavadinimą. 
1949-52 m. veikė persitvarkęs 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjū
dis (LLKS), vadovaujamas par
tizanų generolų “Vytauto” ir 
“Vanago”. 1952-56 m. teberu
seno pavienio demobilizuoto 
patizanų pasipriešinimo židi
niai.

Diskusijose buvo teigiama, 
kad vis dar nėra sąlygų objek
tyviam šio laikotarpio istori
jos tyrinėjimui, sovietiniai 
šaltiniai mėgina įvairiais bū
dais nuslėpti tikrąjį šių kovų 
pobūdį ir apimtį, tačiau, nors 
nutylėta ir iškraipyta, poka
rio laisvės kovų istorija Lie
tuvoje paliko pakankamai pėd
sakų savo nemirtingai legen
dai.

Teologinės naujovės
Kun. Jonas Dėdinas kalbėjo 

apife naujausias teologines 
kryptis krikščionybėje. Dauge
lis dabarties teologų mėgina 
prisitaikyti prie vyraujančių 
srovių, neišskiriant nė mark
sizmo, kad surastų naujų sielo
vados bei dvasinio gyvenimo 
būdų. Itin madingas šiandien 
kolektyvinės atsakomybės pa
brėžimas.

Diskusijose išaiškėjo, kad 
kolektyvinis išganymo pobūdis 
anaiptol nepanaikina kiekvie
no žmogaus asmeninės atsako
mybės už blogį pasaulyje. 
Krikščionių mėginimai pasi
naudoti marksizmu nieko gero 
neatnešė, nes marksizmas ne
siriboja idėjų kova, bet siekia 
valdžios. Pabrėžta mintis, kad 
mes turėtume ir toliau remtis 
savo tradicine lietuviškąja 
katalikybe, nors ji kaikam šian
dien ir nemoderni atrodo.

Buvo numatytas ir kun. Bro
niaus Liubino, “Krivūlės” re
daktoriaus, pranešimas iš V. 
Vokietijos lietuvių praeities, 
tačiau tiesioginės pareigos au
toriui sutrukdė į suvažiavimą 
atvykti (aptarnauja 3 vokiečių 
parapijas).

LKI suvažiavimas pasibaigė 
sekmadienį, gruodžio 5. Mišio- 
mis, kurias aukojo Vasario 16 
gimnazijos kapelionas kun. 
Dėdinas Huettenfeldo šven
tovėje.

Dalis klausovu LFB Los Angeles mieste surengto literatūros vakaro, skirto rašytojo J. Kralikausko kūrybai. 
Iš dešinės: L. Valiukas, B. Brazdžionis, A. Astašaitis, J. Vidžiūnas, R. K. Vidžiūnienė, J. Kralikauskas, V. Kaz
lauskas Nuotr. A. E. I. Gulbinsko

Devintą kartą rinkomės tremtyje 
Sukaktuvinis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas, įvykęs 

Floridos St. Petersburge
BRONIUS POVILAITIS

1982 m. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija paminėjo 
savo šešiasdešimtąją sukaktį 
nuo jos įkūrimo 1922 m. rug
pjūčio 12 d., kai jos įstatai 
buvo oficialiai įregistruoti. 
Įstatuose buvo numatyta, kad 
ši Akademija stengsis jungti 
lietuvius katalikus mokslinin- 

'kus ir sudaryti palankias są
lygas jų darbui, taip pat rūpin
sis nauju mokslininkų prieaug
liu. Tos pastangos turėjo tar
nauti tautos švietimo, jos moks
linio bei kultūrinio lygio kė
limui. Atrodo, kad to meto ka
talikų šviesuolių ir mokslo 
žmonių dr. Jono Basanavi
čiaus įkurtoji Lietuvių Mokslo 
Draugija jau nebepatenkino, 
nes jiems rūpėjo ir religinės 
vertybės.
Užmojai Lietuvoje ir užsienyje

Savo tikslams siekti Akade
mija numatė steigti bibliote
kas, įvairias mokslo instituci
jas, leisti knygas ir metraščius, 
ruošti kursus bei paskaitas, o 
taip pat skatinti jaunų intelek
tualų prieauglį. Tiems uždavi
niams atlikti buvo užsimota 
įsteigti fondą.

Pradžioje svarstyta įsteigti 
Kaune didelę biblioteką, su
jungiant Kauno kunigų semi
narijos ir arkivyskupijos ka
pitulos bibliotekas, kurios 
buvo turtingos knygomis, rank
raščiais ir archyvine medžia
ga. Projektas neįvykdytas, nes 
nerasta lėšų aprūpinti tokią 
biblioteką tinkamomis patal
pomis. Tačiau vėliau visdėlto 
buvo nupirkta prof. Pr. Bren- 
derio biblioteka, o prel. Ado
mas Jakštas paliko Akademi
jai savąją.

Vėlesniais laikais buvo nu
pirkta ir dr. Zenono Ivinskio 
biblioteka bei archyvas. Prel. 
Pr. Juro suorganizuotas AL
KOS muzėjus Putname, ku
riame buvo sukaupta daug lie
tuviško spausdinto žodžio ir 
daugybė visokių archyvinių da
lykų, buvo irgi perduotas Aka
demijai. ALKOS patalpos da
bar yra kelis kartus padidin
tos. Darbas dar nėra galuti
nai baigtas dėl lėšų stokos. 
Tinkamai sutvarkius ALKĄ, jo
je sukaupta medžiaga galės pa
sitarnauti įvairiems lietuvių 
kultūros reikalams.

Akademija savo mokslinį gy
vybingumą ir pajėgumą paro
do narių suvažiavimuose, ku
riuose skaitomos mokslinio tu
rinio paskaitos pagal prelegen
tų specialybę ir pasiruošimą. 
Suvažiavimai šaukiami kas tre
ji metai. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo .surengti trys to
kie suvažiavimai — 1933, 1936 
ir 1939 m. Sovietinė krašto oku
pacija sustabdė Akademijos 
veiklą. Dr. Stasio Bačkio ini
ciatyvos dėka Akademijos 
veikla buvo atgaivinta V. Euro
poje ir jau surengti devyni su
važiavimai: 1957 Romoje, 1961 
Čikagoje, 1964 Niujorke, 1967 
Vokietijoje, 1970 Toronte, 1973 
Bostone, 1976 Detroite, 1979 
Čikagoje ir 1982 St. Petersbur
ge. Paskaitos nuo pat pradžių 
buvo grupuojamos į sekcijas 
pagal temų artimumą. Dvylik
tajame suvažiavime St. Pe
tersburge skaitytosios 33 pa
skaitos buvo sugrupuotos į 14 
sekcijų, apimant svarbiausias 
mokslo šakas.

Vertingi leidiniai
Jau keliolika metų Akademi

jai pirmininkauja kun. dr. An
tanas Liuima, SJ, kuris yra ir 
Gregorinio universiteto Romo
je profesorius. Jo pasišven
timo dėka išvystyta nepapras

tai produktyvi spausdinto žo
džio leidyba. Perspausdinti ir 
išspausdinti dešimties suva
žiavimų paskaitų tomai. XI su
važiavimo darbų tomas dar te
beruošiamas. Išspausdinti še
ši “Metraščio” tomai, kur įdė
ti įvairaus pobūdžio straips
niai religinėmis ir įvairiomis 
humanistinėmis temomis. Tę
siama knygų serija pavadin
ta “Negęstantys žiburiai”. Tai 
svarbesniųjų mūsų mirusiųjų 
gyvenimo ir jų minčių mono
grafijos. Be to, imta spausdin
ti lietuviškosios medžiagos šal
tinių knygos, dažniausiai su
rinkta ir suredaguota medžia
ga iš Vatikano archyvų. Aka
demija ligi šiol per visus sa
vo leidinius yra išspausdinu
si apie 20,000 puslapių. Įvai
rūs geradariai padėjo savo au
komis šį didžiulį darbą įvyk
dyti.

Pamaldos
XII Akademijos suvažiavi

mo (1982.XI.24-28) rėmai buvo 
maždaug standartiniai, t.y. 
savo schema panašūs anksčiau 
buvusiems. Suvažiavimas pra
dėtas Mišiomis, kurias atnaša
vo vysk. V. Brizgys. Jis pasa
kė ir pamokslą, apibūdinda
mas šių dienų pramoninio 
krašto žmogų ir jo egzistenci
jos sąlygas, kurios jį verčia 
specializuotis į labai siauras 
sritis. Tose srityse jis paskęs
ta ir mažai besidomi religi
niais bei filosofiniais klausi
mais. Jis nurodė reikalą dau
giau domėtis tais klausimais, 
ypač tobulinti intelektualinį 
Dievo ir žmogaus supratimą. 
Suvažiavimas baigtas taip pat 
Mišiomis, kurias atnašavo 
vysk. A. Deksnys, kuris irgi 
pasakė optimistinėmis minti
mis perpintą pamokslą ryšium 
su tos dienos Evangelija ir 
Akademijos suvažiavimu. Ir ki
tomis suvažiavimo dienomis 
prieš posėdžius buvo skirta 
laiko Mišioms.

Atidarymas
Iškilmingą atidarymo po

sėdį pradėjo prel. J. Balkūnas, 
St. Petersburg Beach Akade
mijos židinio ir suvažiavimui 
rengti komiteto pirmininkas. 
Jis iškėlė mintį, kad Akade
mijos įsteigimas buvo lietu
vių atsakymas į bedievybės 
plitimą iš Rusijos prieš I D. 
karą ir užmojis papildyti trū
kumą išmokslintų žmonių.

Akademijos pirm. kun. dr. 
A. Liuima, SJ, pasveikino su
važiavimą ir linkėjo našaus 
darbo jieškant tiesos, nes tik
rasis mokslas yra tiesos jieš- 
kojimas. Daug kur mokslas 
naudojamas propagandos rei
kalams. Mokslininkas esąs pa
ties Dievo apdovanotas malo
nėmis ir yra nepakartojama 
asmenybė.

Suvažiavimo proga buvo pa
gerbti ir Akademijos nariai, 
kurie mirė nuo praėjusio su
važiavimo ligi dabartinio (dr. 
Kazys Alminas, Vaclovas Či- 
žiūnas, mons. Klemensas Raz
minas, Jurgis Balčiūnas, Pet
ras Butėnas, dr. Jonas Grinius, 
prel. Pranciškus Juras, Ignas 
Malėnas, dr. Danilevičius, Jo
nas Kuprionis, prel. Juozas 
Karalius, prel. Liudas Mehde- 
lis). Nežiūrint šio nuostolio, 
Akademijos narių skaičius yra 
kiek padidėjęs, ir dabar yra 
258 nariai.

Suvažiavimą pasveikino žo
džiu vysk. A. Deksnys Europo
je esančių akademikų vardu ir 
dr. K. Bobelis VLIKo vardu. 
Raštu pasveikino inž. V. Ka
mantus PLB vardu, dr. K. Va
liūnas, kun. St. Yla, Ateitinin
kų Federacijos valdyba, Lie

tuvių Rašytojų Draugija, Tė
vai marijonai, Amerikės Lietu
vių Kunigų Vienybė, o jėzui
tai ir pranciškonai pagerbė 
suvažiavimą savo aktyviu da
lyvavimu suvažiavimo darbuo
se.

Sekcijų posėdžiai
Paskaitos vyko prieš ir po 

pietų, dviem ar trim sekcijom 
posėdžiaujant tuo pat laiku, 
todėl šių eilučių rašytojas te
galėjo išklausyti tik dalį pa
skaitų. Jų santraukos nebuvo 
paruoštos ir išdalintos jų klau
santiesiems, todėl padaryti 
pilną paskaitų reportažą ne
įmanoma. Daugelio įdomių pa
skaitų čia negalėsiu nė pami
nėti. Tikiuosi, tai padarys ki
ti suvažiavime dalyvavusieji.

Naujienos gamtos moksluose
Gamtos mokslų sekcijoje 

prof. dr. Jonas Genys kalbė
jo apie paveldėjimo mokslo 
pažangą. J i s apžvelgė svar
besniuosius tos srities klau
simus: genus ir chromosomus, 
DNR ir enzimų sintezę, mutaci
jas, mutagenus, poliploidiją, 
hibridizaciją, klonavimą ir 
genetinių turtų apsaugą.

Antroji paskaita buvo šias 
eilutes rašančiojo B. Povilai
čio apie genetinę inžineriją. 
Buvo paaiškinta apie geneti
nę inžineriją, kitaip dar vai
dinamą rekombinuotos bran
duolinių rūgščių manipulia
cijos techniką. Ši technika yra 
paremta tam tikrų enzimų sa
vybe suskaldyti chromosomus 
ties tam tikrais nukleotidais 
į mažus fragmentus. Atskeltų 
fragmentų galai paprastai yra 
“lipnūs” ir gali su atitinka
mais galais kito segmento su
sijungti vandenilio ryšiais. 
Tuo būdu galima per plazmi- 
des įvesti į bakterijos chromo
somą visai naujus, anksčiau 
ten nebuvusius genus. Tai ati
darė naujus horizontus bio
technologijos tyrinėjimams. 
Šią techniką naudojant jau 
komerciškai pagamintas žmo
gaus kilmės insulinas, gami
namas interferonas ir kt. Svars
toma galimybė perkelti iš bak
terijų į augštesniuosius au
galus oro azoto asimiliavimo 
savybę, sukūrimį bakterijų, 
galinčių suskaldyti naftą bei 
jos produktus ir kt.

Sekcijos vadovė geologė Bi
rutė Saldukienė padarė didžio
jo tvano Nojaus laikais lokali
zacijos tyrinėjimų apžvalgą.

Modernieji skaitytuvai
Iš matematikos mokslų sek

cijos, vadovaujamos prof. dr. 
Česlovo Masaičio, paminėti
na dr. Jono Ulėno paskaita 
apie skaitytuvų (kompiuterių) 
pritaikomumą lietuviškiems 
reikalams. Jis paaiškino, kad 
dabar gaminamų skaitytuvų 
kaina yra daug mažesnė, gali
ma gerą skaitytuvą gauti už 
$5,000-10,000. Paskaitininkas, 
bendradarbiaudamas su kun. 
K. Pugevičium, bando skaity
tuvo paslaugas pritaikyti įvai
rios informacinės medžiagos 
telkimui. Viena tokių paslau
gų būtų Lietuvoje leidžiamos 
“Kronikos” angliškojo vertimo 
įrašynias. Gaunama labai daug 
pasiteiravimų iš viso pasau
lio, jieškančių įvairių konkre
čių žinių. Skaitytuvai galėtų 
greitai, pilnai ir tiksliai infor
muoti tuos, kurie interesuoja
si. Politinėje srityje būtų taip 
pat labai naudinga turėti dide
lį lietuvių adresų skaičių.skai- 
tytuve, nes tokių pareikalavi
mų vis daugėja. Pvz. ir valdi
nės JAV įstaigos dažnai nori 
išsiuntinėti bendraraščius, 
kurie specialiai įdomūs lietu- 

(Nukclta j 7-tą psl.)



Žvaigždė, spindinti pro medžio šakas, primena biblinius Tris Karalius, 
keliaujančius į Betlėjų ir į naują ateitį Nuotr. Algimanto Kczio, SJ

Bejieškant vyskupo tako
Aloyzo Barono “Trisdešimt istorijų suaugusiems”

Devintą kartą rinkomės tremtyje
(Atkelta iš 6-to psl.) 

viams. Latviai tokį pareikala
vimą gali jau per kelias valan
das išpildyti, lietuviai ir es
tai kol kas nieko platesniu mas
tu neturi skaitytuve.

Politiniai klausimai
Politinių mokslų sekcijoje 

Juozas Laučka kalbėjo apie 
Lietuvos 1922 m. konstitucijos 
kilmę ir pagrindinius jos prin
cipus. Jis analizavo politinius 
Lietuvos vidaus įvykius, prade
dant XIX š. pabaiga, ypač poli
tinių partijų formavimąsi ir 
jų programų sudarymą. Konsti
tucija buvo priimta 1922 m. bir
želio mėn. krikščionių demo
kratų koalicijos balsais, socia
listų grupėms nedalyvaujant 
balsavime, taigi nepasisakant 
prieš. Konstitucija išryškino 
demokratinių teisių ir laisvių 
populiarėjimą XIX š. gale ir 
XX š. pradžioje. Ją svarstant 
ir formuojant, žvilgsnis kry
po į Vakarus. Norėta pabrėžti 
tautos suverenumo principą, 
nes visi svarbesnieji klausi
mai buvo pavesti spręsti sei
mui, b ne prezidentui ar ku
riai kitai institucijai.

Inž. Antanas Rudis dėstė 
apie žmogaus teises Lietuvos 
konstitucijoje. Jau Gedimi
nas bandė įvesti religinių 
įstikinimų gerbimą bei nesi
kišimo į kitų valstybių prin
cipą, bet nerado pritarimo 
Vakarų pasaulyje. Daug huma
nizmo turėjęs Lietuvos Sta
tutas. Lietuvos konstitucijo
se žmogaus teisės buvo apsau
gotos. Tik 1938 m. konstituci
joje napasakyta, kad Lietuvos 
valstybė yra demokratinė. Pa
žymėta, kad ji yra suvereninė 
ir kad suverenumas priklauso 
tautai.

Ekonominėje sekcijoje
Ekonominių mokslų sekci

jos vadovas prof. dr. Feliksas 
Palubinskas skaitė paskaitą 
apie senosios Lietuvos pramo- 
ninimą, duodamas daug infor
macijos iš pačių seniausių lai
kų ligi maždaug XIX š. Po to 
kiek daugiau išryškino šias 
pramonės sritis: geležies, au
dimo, miško, popieriaus ir stik
lo.

Antroji paskaita buvo Jono 
Sako apie kun, Juozo Vailokai
čio įnašą į Lietuvos ekonominį 
gyvenimą. Kalbėtojas jį vadino 
nebijojusiu rizikos ekonomi
niu inovatorium. Paminėjo, 
kaip jis organizavo praktiš
ką kovą prieš' rusų koloniza
ciją ir rusifikaciją. Rusų įsteig
tas Žemės Bankas išpirkdavo 
nusilpusių ar bankrotuojan- 
čių dvarininkų nuosavybes ir 
vėliau jas perleisdavo ar par
duodavo daugiausia rusams. 
Juozas V. buvo pradėjęs akci
ją telkti kapitalą lietuvių 
rankose, išpirkti tokius dva
rus ir parduoti jau tik lietu
viams. Juozas su broliu Jonu 
buvo įsteigę eilę ekonominių 
institucijų. Jų įsteigtas Ūkio 
Bankas sėkmingai veikė ligi 
sovietinės invazijos. Be to, 
sėkmingai veikė akcinė “Meta
lo” bendrovė, akcinė “Palemo

no” bendrovė, gaminusi ply
tas. Jie/ buvo įsteigę ir akc. 
b-vę “Maistas”, kurios akci
jas vėliau perleido kitiems.

Per Ūkio Banką jie buvo su
organizavę pirmuosius Lietu
voje cukrinių runkelių bandy
mus, norėdami išaiškinti, ar 
įmanoma Lietuvoje išauginti 
cukrinius runkelius su pakan
kamai gausiu cukraus kiekiu.

Juozas V. iš savo pajamų ne
mažą dalį skirdavo mokslus ei
nančiam jaunimui paremti. 
Prisidėjo parama ir kitokiais 
atvejais, pvz. stambia pinigų 
suma pirkti ginklams Klaipė
dos atvadavimo savanoriams.

Trečioje paskaitoje dr. Juo
zas Kazickas papasakojo la
bai vaizdžiai savo patirtį iš 
vieno mėnesio studijinės ke
lionės po dabartinę Kiniją. Ap
tarė jos geografiją, gamtą, įžy
mybes, žmones, papročius,civi
lizacijos lygį ir kasdieninį 
socialinį gyvenimą.

Socialiniai klausimai
Socialinių mokslų sekcijai 

vadovavo prof. dr. Antanas 
Musteikis. Pirmąją paskaitą 
skaitė dr. Baškauskaitė tema 
“Lietuvių kartos Los Angeles 
apylinkėse”. Jai buvo svarbu 
nustatyti, kaip mes išreiškia
me savo lietuvybę. Ji pasige
do pačių žmonių pasisakymo 
ta prasme, ypač kaip apibū
dinti lietuvį. Jos nuomone, 
kalbėjimas lietuviškai negali 
būti laikomas tikra morfologi
ne lietuviškumo žyme. Svar
biausios žymės gal būtų jaus
minis prisirišimas ir tęstinu
mo noras. Reikia praplėsti lie
tuvio apibūdinimo žymes ir lai
kytis platesnių ribų, nes, lai
kantis siauro apibūdinimo, ne
galės būti patenkintas tęstinu
mo noras ir tuo būdu grupė ga
li visai išnykti.

Antrą paskaitą skaitė dr. 
Antanas Musteikis tema “Reli
giniai svyravimai šešiolikto
jo šimtmečio Lietuvoje”. Jis 
svarstė Lietuvos socialinių 
sluogsnių laikyseną kataliky
bės ir beplintančio protestan
tizmo atžvilgiu.

Kitose nors ir labai įdomio
se ir patraukliose sekcijose 
paskaitų klausyti neteko. Gau
siausiai lankyta sekcija buvo 
medicinos, į kurios paskaitas 
atsilankė apie 120 klausytojų. 
Temos ten buvo širdis ir krau
jo spaudimas, eutanazija (mir
ties palengvinimas), šiandie
niniai metodai sveikatai palai
kyti. Antra klausytojų gausu
mu sekcija buvo gamtos moks
lų su 80 klausytojų.

Atsiųsta paminėti
MALDOS KALENDORIUS 1983 

metams, išleistas Religinės Lie
tuvių Katalikų Šalpos (351 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA). Jame išspausdintos maldos 
už persekiojamą Lietuvą ir tvar
karaštis parapijų bei organizaci
jų, kurioms yra numatytos mal
dų dienos.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA,

AUŠRA LIULEVIČIENĖ

Pačiame pirmajame rinkinio 
apsakyme “Vyskupo taku” pen
sininkas Balsys ragina rašyto
ją, kad jis rašytų “realių isto
rijų, pamokančių ir svarbių” 
(p. 9). Kaip pavyzdį Balsys ra
šytojui papasakoja vieną tokią 
realią istoriją — jį vūkare, be
einantį iš autobuso namo, su
stabdė du jauni vyrai ir parei
kalavo pinigų. Kadangi Balsys 
teturėjo kišenėje tik centus, 
vyrai jį apmušė už tai, jog tė
vas jo neišmokė taupyti, kad 
pinigų turėtų. “Nešaukiau po
licijos,” užbaigia pasakojimą 
Balsys, “o namuose apžiūrėjau 
mėlynes ir nutariau, kad visa
da reikia nešiotis pinigų, net 
ir tada, kai nesiruoši nieko 
pirkti” (p. 10). Balsys įtaigo
ja rašytoją, kad ir jam prasmin
giausias darbas būtų, jei vie
toje visokių fantazijų rašytų 
pamokslinęs istorijas, žengda
mas vyskupo Valančiaus prieš 
šimtą metų pramintomis pėdo
mis.

Šį Aloyzo Barono paskutinį 
kūrybos rinkinį redagavusiam 
Balsio pasiūlymas bus patikęs
— ne tik šis pasakojimas dėtas 
knygoje pirmuoju, bet ir pats 
rinkinys pavadintas “istorijo
mis suaugusiems”, sekant Va
lančiaus “Vaikų knygelės” ir 
“Paaugusių žmonių knygelės” 
pavadinimais. Čia teisinga 
įžvalga, nes šiame rinkinyje 
Baronas tikrai mėgina eiti 
vyskupo taku; o tai, kaip skai
tytojas greit pastebės, nėra 
lengva. Iš vienos pusės, po šim
to metų didaktinis vyskupo 
takas, pasirodo, gerokai už
žėlęs (tai išduoda jau ir Bal
sio papasakotos istorijos, su 
ją palydinčiu moralu, tėkmė).

Iš kitos pusės, Baronas, kaip 
ir Balsio prie sienos prirem
tas rašytojas, gerokai abejoja 
pamokančios ir moralizuojan
čios kūrybos tikslingumu — ne 
vien dėl moralinės tamsos, 
gaubiančios nūdienį pasaulį, 
bet ir dėl savaip suvokiamo 
rašytojo pašaukimo, kuris gal
būt ne tik liepia “kurti, kad 
visa būtų naudinga” (p. 11), bet 
ir leidžia girdėti, kaip gatve 
pravažiuojančioms mašinoms 
taškant vandenį, “medžiuose 
lietus ir vėjas groja keistas 
simfonijas” (p. 13). Rašytojas 
tad jau pačioje pradžioje sau 
sudaro galvosūkį: “Kaip gali 
eiti vyskupo pėdomis, kai ši
tokia įvairi žemė, kai kartais 
tylus' triukšmas ir kai kartais 
skamba tyla” (p. 13).

Didaktiniai pasakojimai
Jei “Vyskupo taku” rimtai 

imsime kaip įvadą į visą rinki
nį, jis mums išryškins, kas 
vyksta daugumoje sekančių pa
sakojimų. Pirma, jie nebus 
mums įprasto sukirpimo no
velės, o didaktiniai pasako
jimai: pavyzdžiai, anekdotai, 
palyginimai, apsakymai (Kurz- 
geschichte tipo), kurie savo 
ruožtu skolingi ilgai ir garbin
gai didaktinės .literatūros tra
dicijai.

Antra, jiems beveik visiems 
bus būdingas koks nors auto
riaus daromas ypatingas posū
kis, pastatantis moralinį klau
simą kitokioj, negu priimto
mis moralinėmis normomis jį 
matytume, šviesoje, dažnai 
ironiškoje (kaip pvz. ir Bal
sio istorijoje moralas, išdės
tomas užpuolikų, \ra tas, kad 
tėvas jo “neišmokė” gyventi
— reiškia, neišmokė to, ko ir 
negalėjo išmokyti, būtent, kaip 
elgtis tokioje naujoje visuo
menės aplinkoje, kur smurtas 
yra ne smerktinas prasižengi
mas, o kasdienybės dalis).

Trečia, į beveik visas šias 
pamokančias istorijas lygia
grečiai įjungiamas ir rašytojo 
abejojimas pačiu savo “pamo
kymo” prasmingumu. Jis tary
tum klausia, kas yra moralu 
nemoralioje aplinkoje? Ir kaip 
pritaikyti moralės dėsnius, 
kurie tėra bendri, kai visi jo 
pasakojamieji atsitikimai yra 
kuo nors ypatingi, o jo žmonės 
kiekvienas yra individas ir
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“randa savo atskirą saulę ir sa
vo laimės vaivorykštę” (p. 13)? 
Nenuostabu, kad Baronas ir 
moralizuoja, ir pats su savim 
dėl to moralizavimo nuolat 
ginčijasi. Tuo jis dalinasi? 
labai charakteringa mūsų am
žiaus didaktinės kūrybos žy
me.

Visdėlto, ir čia būtų ketvir
tas bendras rinkinio pasakoji
mų bruožas, Baronas, nežiū
rint abejonių ir traukos kito
kio pobūdžio kūrybai (iš anks
tesnių jo kūrinių stiliaus 
sprendžiant, tai būtų daugiau 
lyriškas pasaulio šventimas), 
apsisprendžia už “pamokan
čias” istorijas. Šis apsispren
dimas yra reikšmingas, nes jis 
yra raktas į klausimą, kaip Ba
ronas supranta savo kūrybinį 
meną ir meną aplamai. Pasi
rinkdamas didaktinės litera
tūros formas savo kūrybinei 
išraiškai, Baronas tuo pačiu 
mums teigia, kad jis laiko jas 
tinkamom ir reikalingom mū
sų laikui. Taip jis ne tik pager
bia vyskupą Valančių, bet ir 
skaitytojui atskleidžia pagal 
kokias “taisykles” jis pats tu
rėtų būti skaitomas. Tik jas 
priėmę, pajėgsime rašytojo 
moraliniu rūpesčiu dalintis 
ir vertinti jo išrandamas me
nines priemones tam rūpes
čiui išreikšti.

Priešinga menui?
Todėl prieš pasekant, kaip 

Baronas žingsniuoja vyskupo 
taku, ir klausiant, ko jis nori 
mus pamokyti, reikalinga per
žengti vieną kliūtį — beveik 
visuotinai įsigalėjusią pažiū
rą, kad didaktinė raštija jau 
savo esmėje yra priešinga me
nui, o didaktinis tikslas iš 
karto kūrinį nuleidžia į men
kesnės vertės pakopą. Norint 
to išvengti, galima mintyje 
laikyti dvi prielaidas. Viena, 
didaktinė kūryba, kaip ir kiek
vienas kitas literatūros žan
ras, yra įdomi savo forma, net 
ir tada, kai skaitytojas jos 
duodamas “pamokas” linkęs 
priimti su rezervu. Antra, ir 
dar svarbiau, geras didakti
nis kūrinys yra ne dorovės va
dovėlis, bet įdųmus kelias į 
autoriaus pasaulėvaizdį, į jo 
galvojimo ir jausmo struktū
ras, į paties rašytojo suvokia
mą ir išgyvenamą santykį su 
savim pačiu, su žmonėmis, jį 
supančia gamta, kultūra, savo 
tautos istorija ir galutine tik
rove. Jis gali būti jo dvasios 
veidrodis.

Didaktinio pasakojimo tradi
cija susiformavo antikinės 
retorikos poveikyje ir ypač 
suklestėjo viduramžiais, kai 
ji buvo Bažnyčios ir mokslo 
vyrų pasitelkta suprantamu 
būdu perteikti klausytojams 
krikščioniško elgesio doktri
nas, pvz. pamoksluose. Todėl 
didaktiniai pasakojimai turi 
gan griežtą formą. Ją išorėje 
apsprendžia autoriaus intenci
ja savo klausytojus pamokyti, 
o tai tegali įvykti, jeigu pasa
kojamas įvykis yra surišamas 
su analogiška klausytojo padė
timi jo paties pasaulyje. O vi
duje ši intencija yra realizuo
jama pasakojimo tikslingumu.

Kaip tai įvyksta? Labai glau
džiai aptariant paprasčiausio 
didaktinio pasakojimo — pa
vyzdžio struktūrą, matyti, kad 
jis susideda iš trijų dalių: do
rovinio pamokymo abstraktaus 

Antspaudas Vyriausios Lietuvos Mokyklos, kuri šį vardą gavo uždarius 
jėzuitų ordiną ir pertvarkius Vilniaus akademiją 1781 m. Antspaude yra 
lotyniškas įrašas: “Schola Princeps Magni Ducatus Lituaniae” — Vyriau
sia Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos Mokykla

turinio, jo pailiustravimo 
pasakojamu įvykiu, aiškaus 
reikalavimo, kad klausytojas 
savo elgesiu jį pasektų. Toliau 
pamokymas tėra perkeliamas 
į pasakojamą įvykį tik tiek, 
kiek reikia jį kuo įtaigiausiai 
išryškinti ir taip jo tikslą 
pasiekti. Autorius, kiek galė
damas, taupiūi perteikia veiks
mą, o veikėjus kuria tik kaip 
tipus. Galop pasakojimas su
statomas taip, kad išeitų struk
tūrinė analogija tarp pasako
jamo įvykio ir klausytojo pa
dėties gyvenime, nes tik tokiu 
būdu perspėjimas ką nors sek
ti arba vengti padarys stiprų

■ įspūdį.

Jei panagrinėtume Valan
čiaus knygelių apsakymus, ma
tytume, kad jie gan tiksliai ati
tinka šią pagrindinę didakti
nio pasakojimo schemą. Su Ba
ronu jau būtų kiek sunkiau. O 
tai dėlto, kad besikeičiantys 
istorijoje moralinių sistemų 
reikalavimai keičia ir pasa
kojimo formas. Didaktiniai 
apsakymai, kaip žanras, susi
formavo tada, kai jų dogmati
nis pagrindas ir iš to išveda
mas pamokymas visuotinai ne
buvo klausinėjamas — pvz. 
ketvirtas Dievo įsakymas vei
kė kaip visuotinai priimtas 
elgesio dėsnis. Iš jo, kaip iš 
bendro dėsnio —principo, te
reikėjo išvesti gaires konkre
čiam elgesiui — kiekvienas 
neklaužada vaikas galėjo ti
kėtis susilaukti pražūtingo 
galo. Šį dėsnį, kaip ir kitus, 
palaikė moralinė-teologinė de
kalogo sistema. Iš jos pamo
kymas, o tuo pačiu meninėje 
plotmėje ir pats jį iliustruo
jantis pasakojimas sėmė savo 
autoritetą.

Čia galima pastebėti, kad 
turbūt didžioji priežastis, ko
dėl didaktinė literatūros rū
šis yra jau gan seniai nelabai 
mėgstama, yra ši: kaip skaity
tojai kratomės pamokymo ne 
tiek todėl, kad jis yra pamo
kymas, kiek todėl, kad nevisa- 
da arba nevisiškai pasitikime 
autoritetu, kuriuo ji bando 
remtis. Kai autoriteto sąvokia 
Vakarų kultūroje darėsi vis 
labiau problematiškesnė, tai 
ir pamokantys pasakojimai 
pradėjo vis labiau krypti į rea
listinį vaizdavimą. Buvo svar
bu, kad būtų įtikinančiai su
statyta veiksmo eiga, kad ati
tiktų istorinę situaciją, kad 
būtų psichologiškai motyvuo
ta. Tai privertė veiksmą daug 
labiau išplėsti, meniškai iš
dirbti, paaiškinti. Tai reiškė, 
kad nepakako rašytojui ape
liuoti į visuotinę visuomenės 
vertybių sistemą. Jis ėmė vis 
labiau pasikliauti vidinėm 
meninėm priemonėm savo kū
rinyje, kad laimėtų skaityto
jo pasitikėjimą, jog pamoky
mas teisingas ir vertas dėme
sio. Tokiu būdu didaktinio 
pasakojimo struktūroje glū
dintis reikalas skaitytoją in
formuoti, mokyti ir lenkti įgi
jo plačią, bet jau išsklaidytą 
reikšmę grožinėje literatūroje. 
Pavyzdžiui, visi sutinka, kad 
vykęs romanas savo pamokan
čią paskirtį atlieka implika
cijos keliu — vienokios ar ki
tokios autoriaus rekomenduo
jamos elgesio gairės seka iš 
romane vaizduojamo pasaulio, 
ne autoriaus nuogų teiginių.

(Bus daugiau)
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S KULTMEJE VEIKLOJE
XXXII-jį “Draugo” romano 

konkursą laimėjo čikagietis ra
šytojas Anatolijus Kairys. Pre
miją jam paskyrė vertintojų ko
misija: pirm. kun. Andrius Nau
džiūnas, sekr. Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, nariai — Danutė Bra- 
zytė-Bindokienė, Julija Svabaitė- 
Gylienė ir Česlovas Grincevičius. 
Konkursui buvo gauti devyni kūri
niai. Vertintojai pasirinko roma
ną “Kelionė į Vilnių”. Atplėšus 
slapyvardžio vokelį, paaiškėjo, 
kad jo, autorius yra A. Kairys, 
“Draugo” konkursą laimėjęs ir 
1979 m. už romaną “Po Damoklo 
kardu”. Tas jo romanas buvo iš
leistas lietuvių ir anglų kalbomis. 
A. Kairys taipgi yra pasižymėjęs 
dramos kūriniais, nevengiantis 
ir poezijos. 1982 m. skaitytojus 
pasiekė jo poezijos rinkinys “La- 
tofagų šaly”. Klevelande gyvenan
čios mecenatės Irenos Vinclovie- 
nės parūpinta $2.000 premija jam 
bus įteikta š.m. kovo 20 d. To
ronte, Kanadoje.

Dail. Telesforas Valius mirė 
1977 m. gruodžio 1 d. Toronte, 
Kanadoje, palikęs gilius savo pėd
sakus moderniosios lietuvių gra
fikos raidoje, su kitais grafikais 
įsirikiavęs į jos pradininkų eiles. 
Mirties penkmečio proga T. Va
liaus monografiją lietuvių ir ang
lų kalbomis yra pasiruošusi išleis
ti jo našlė Aldona Valiuvienė. Mo
nografiją paruošė grafikos kūri
niais pasižymėjęs dail. Romas Vie
sulas, įvadą parašė kanadietis me
no kritikas Paul Duval. Monogra
fijoje bus akademiškai aptarti ir 
nuotraukomis atskleisti geriausie
ji T. Valiaus grafikos kūriniai. 
Monografija bus spausdinama Ka
nadoje kanadiečio dailininko prie
žiūroje.

Antrąsias Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje praturtins 1983 
m. birželio 25 — liepos 5 d.d. Jau
nimo Centre, M. K. Čiurlionio 
galerijoje, rengiama lietuvių dai
lininkų darbų paroda. Joje su 59 
kūriniais dalyvaus 32 dailininkai 
iš JAV, Kanados, Urugvajaus, 
Australijos, Prancūzijos, Suomi
jos ir Izraelio. Parodos ruoša rū
pinasi M. K. Čiurlionio galerijos 
globos komiteto nariai: pirm. 
Vanda Aleknienė, Marytė Gaižu- 
tienė, Rimas Griškelis, Donatas 
Kavaliūnas, Magdalena Stankū
nienė ir Algis Trinkūnas.

Su rašytoja Ale Rūta, viešnia 
iš Kalifornijos, 1982 m. spalio 30 
d. literatūrinėje popietėje susiti
ko Floridos Daytona Beach bei 
apylinkių lietuviais. Literatūrinėri 
popietėn buvo įjungta ir neperse
niausiai iš Kalifornijos į Floridą 
persikėlusi aktorė bei rež. Dalila 
Mackialienė. Ji popietės dalyvius 
supažindino su Ale Rūta bei jos 
gausiu knygų derliumi. Alė Rūta 
skaitė novelę “Laiškas”, kurioje 
paliečiamos tėvo ir vaikų proble
mos, mirus motinai, kai jam vie
nam tenka rūpintis lietuvišku vai
kų išauklėjimu svetimo krašto 
aplinkoje. D. Mackialienė popie
tės programom įsijungė ištrauką 
iš premijos susilaukusio Alės Rū
tos romano “Kelias į kairę”. Po
pietę užbaigė Alė Rūta, papasako
dama savo įspūdžius iš apsilanky
mo sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Konipoz. Broniaus Jonušo var
do stipendiją prieš penkerius me
tus įsteigė Nebraskos valstijoje 
gyvenanti jo našlė Emilija Jonu
šienė. Metinė $1.000 stipendija 
skiriama studentui ar studentei, 
kurie savo tiesiogines studijas pa
pildo lituanistika, pasižymi moks
le, dalyvauja lietuviškoje veiklo
je. Keturias stipendijas laimėjo 
— Robertas Saldys Brazilijoje, 
Marytė Bizinkauskaitė Bostone, 
Vilius Dundzila Čikagoje ir Te
resė Gaidelytė Omahoje. 1982 m. 
stipendija paskirta Los Angeles 
mieste gyvenančiai Livijai Lipai- 
tei, prieš septynerius metus atvy
kusiai iš okupuotos Lietuvos. Ten 
ji buvo baigusi gimnaziją,, pradė
jusi dailės studijas. Jas tęsė valsty
biniame Kalifornijos universitete 
Long Beach, pagrindine šaka pasi
rinkusi keramiką. Studijų užbai
gos proga 1982 m. spalio 24-28 d.d. 
universitete buvo surengta gero 
įvertinimo susilaukusi diplominė 
jos kūrinių paroda. Dabar jai te
reikės parašyti diplominį darbą 
magistrės laipsniui. L. Lipaitę 
kandidate velionies B. Jonušo sti
pendijai pasiūlė jos profesoriai 
R. Ramsey ir W. Young bei lietu
viškų organizacijų vadovai, pa
brėždami jos nepaprastą darbštu
mą, savo kūrinių aukojimą lietu
viškiems renginiams, dalyvavimą 
Lietuvių Dienų ir amerikiečių ren
giamose parodose. Savo kūrybon 
L. Lipaitė stengiasi įjungti lietu
vių tautodailės savitumą, jos grožį.

Italų rašytojas Carlo Collodi 
(1826 — 1890) pagarsėjo 1883 m. 
vaikams išleista knyga “Pinoc
chio”. Jos lietuviškas vertimas 
1926 m. buvo pavadintas “Pinokio 
nuotykiais”. Carlo Collodi fon
das, minėdamas “Pinokio” pirmo
sios laidos šimtmetį, buvo paskel
bęs tarptautinį knygženklių kon
kursą įamžinti tos knygos herojui. 
Jame dalyvavo 300 dailininkų iš vi
so pasaulio', atsiuntusių 500 knyg
ženklių. Konkursan su dviem 
knygžcnkliąis, sukurtais oforto 
technika, įsijungė ir kaunietė dail. 
Marta Valaikienė. Vertintojų ko
misija Arezzo mieste jai paskyrė • 
tarptautinę Italijos Pinokio pre
miją. Dail. M. Valaikienės knyg- 
ženklis dabar puoš Carlo Collodi 
fondo knygas bei kitus leidinius.

Poezijos vakarus rengia Vil
niaus konservatorijos studentai. 
Jų pastangų dėka vilniečiai susi
pažino su A. Puškino, Justino 
Marcinkevičiaus, V. Onaičio eilė
raščiais. Ketvirtasis vakaras buvo 
skirtas Vytautui Bložei, kuris yra 
sukūręs daug tekstų populiariom 
dainom. Dalį jų atliko busimieji 
solistai. Ypatingo dėmesio susi
laukė kompoz. V. Budrčvičiaus 
poema, chorui, skaitovui ir birby
nei “Raliavimai”, kurios atlikime 
dalyvavo konservatorijos mergai
čių choras, vadovaujamas T. 
Šumsko. Busimieji aktoriai skaitė 
pastarųjų metų V. Bložės eilėraš
čius, deklamavo jo poemų ištrau
kas. Programon taipgi įsijungė L. 
Vilkončiaus vadovaujamas voka
linis Vilniaus meno darbuotojų 
rūmų kvartetas.

Specialiu kamerinės muzikos 
koncertu Vilniaus filharmonija 
paminėjo šimtąsias lenkų kompo
zitoriaus Karolio Šimanovskio gi
mimo metines. Apie jo kūrybą 
kalbėjo docentas Jurgis Dvario
nas, menotyros kandidatas. Vai
kystės prisiminimais dalijosi sol. 
Beatričė Grincevičiūtė. Pianistė 
Aldona Dyarionaitė atliko anksty- 
vesniajam laikotarpiui priklau
sančią K. Šimanovskio “Fantazi
ją”. Neseniai sudarytas Lietuvos 
meno darbuotojų rūmų styginis 
kvartetas — A. Stelionytė, V. Ve- 
ličkaitė, V. Raškevičiūtė ir V. 
Klimavičiūtė programon įsijungė 
K. Šimanovskio “Antruoju kvarte
tu”. Koncertą užbaigė smuikinin
ko J. Dvariono ir pianistės A. Dva
rionaitės atlikta K. Šimanovskio 
“Sonata d-moll",- trys poemos 
“Mitai”.

Kompoz. Jurgis Gaižauskas 
amžiaus šešiasdešimtmečio pro
ga buvo pagerbtas specialiu jo kū
rinių koncertu Vilniuje. Sukak
tuvininkas yra sukūręs simfoni
nių, kamerinių kūrinių, bet labiau
siai pasižymėjęs valsais ir polko
mis saviveiklinėms kaimo kape
loms. Vaikams yra parašęs operą 
“Buratinas”. J. Gaižauskas turi 
sudaręs savo šeimos kapelą, jau 
beveik 30 metų vadovauja Trakų 
liaudies kaimo kapelai “Galvė”. 
Koncertan įsijungė daug kaimiš
kų kapelų iš visos Lietuvos. Jų 
eilėse buvo Klaipėdos “Žvėsla”, 
Vilniaus universiteto “Jaunimė
lis”, dainų ir šokių liaudies 
ansamblis “Ekranas”, solistai — 
G. Apanavičiūtė, I. Jasiūnaitė, E. 
Gutauskas, J. Malikonis, G. Pa- 
makštys.

Penktasis tarprespublikinis M. 
K. Čiurlionio pianistų konkursas 
įvyko Vilniuje 1982 m. gruodžio 
5-13 d.d. Konkursan, kuris rengia
mas kas penkeri metai, įsijungė 
43 jaunieji pianistai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Gudijos ir Mol
davijos. Vertintojų komisija, va
dovaujama Vilniaus konservato
rijos rektoriaus prof. J. Karnavi- 
čiaus, geriausiu pianistu pripaži
no Vilniaus konservatorijos IV 
kurso studentą Zbignevą Ibel- 
gauptą, buvusį M. K. Čiurliono 
vidurinės mokyklos auklėtinį, res
publikinio jaunųjų atlikėjų kon
kurso laureatą. Jam taipgi teko 
ir specialus prizas už geriausią M. 
K. Čiurlionio kūrinių atlikimą. 
Antrąsias vietas laimėjo: Talino 
konservatorijos ketvirtakursis 
Lembitas Orgsė, Gudijos A. Lu- 
načiarskio konservatorijos tre
čiakursis Vladimiras Dulovas, Vil
niaus konservatorijos antrakursė 
Rūta Šmigelsįcaitė; trečiąsias vie
tas — Vilniaus konservatorijos III 
kurso studentė Živilė Karkauskai- 
tė ir Talino konservatorijos IV 
kurso studentė Signė Kiubar. 
Jiems visiems buvo suteikti M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatų var
dai. Ankstesniuose konkursuose 
tuos vardus yra išsikovoję Lietu
vos pianistai — A. Maceina, R. 
Kontrimas, A. Juozapėnaitė, A. 
Radvilaitė, R. Bekionis, J. Kar- 
navičius, S. Okruška, V. Buivy- 
davičius. V. Kst.
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HOLKR R. CHOLKAN & CO. LTD
REAL ESTATE

HIGH PARK-BLOOR, 8 kambariai per du augštus, atskiras mū
rinis namas, moderni virtuvė, 2 prausyklos, didžiulis privatus 
kiemas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE-BLOOR, 4- rių miegamųjų atskiras namas, 2 prausyklos, 
garažas, arti puikiojo “Bloor West Village” apsipirkimo bei 
požeminio traukinio; prašoma kaina — $125.000.
MARTIN GKOVE-BLOOR rajone, 6 kambarių vienaaugštis; 
užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas; skola iš 14,25%; prašoma 
kaina—-tik $88.900.
ROYAL YORK RD.-EGLINTON, 3-jų miegamųjų vienaaugštis, 
nemaži kambariai, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis virš 200 pėdų kiemas su vais
medžiais; prašoma kaina—$139.900.
JANE-ANNETTE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas; 
kvadratinis planas, išėjimas. į kiemų ir veranda (patio), 2 prau
syklos, garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina — tik 
$114.900 ir viena skola iš 14,5%.
SOUTH KINGSWAY, gražus 6 kambarių bendranamis (condo
minium), 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. Į kainų įeina 
šaldytuvas, plyta, kilimai ir t.t.; 8,75% skola iki 2001 metų; pra
šoma kaina — $69.900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 767-7932 namų 769-9356

Toronto muzikantai, kurie groja “Atžalyno” koncertuose. Iš kairės: R. Bankienė, A. Bankas. K. Deksnys (iš Hamil
tono), J. Krikščiūnienė-Olekaitė, D. Pargauskaitė Nuotr. B. Tarvydo

Kanados Įvykiai SPORTAS

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =
ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų terrhin. indėlius .... 91A% 
180-185 d. termin. ind......... 91/a%
term, indėlius 1 metų......... 10 %
term, indėlius 2 metų......... 101/2%
pensijų s-tą...........................10 %
spec. taup. s-tą..................... 81/z%
taupomąją s-tą................... 8 %
depozitų-čekių s-tą............ 6 %
DUODA PASKOLAS:1 
asmenines nuo ..................  151/z%
mortgičius nuo .... 12’/2% — 13’/2% 
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
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. 

, VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

---------------------------o----------------------------------

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) I elefonaS 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tas naujojon konstitucijon 
įjungtų veto teisę Kvebeko pro
vincijai. Į šį reikalavimą taip 
pat laišku atsiliepė P. E. Tru
deau. Jo nuomone, R. Leves
que pirmiausia turėtų pripa
žinti kitų provincijų ir federa
cinės valdžios priimtą konsti
tuciją, įsijungti į konferenci
jas jos klausimais. Tada būtų 
galima padaryti konstitucinių 
nuolaidų, liečiančių anglų kal
bos teises Kvebeke, suteikti ir 
veto teisę, jeigu tokioms patai
soms bus susilauktas pakanka
mas kitų premjerų pritarimas.

Prancūzų kalbos paskelbimas 
oficialia kalba Kvebeko pro
vincijoje kartais atneša liūd
nų kurjozų. į prancūzų kalbos 
teises ginančią komisiją krei
pėsi prieš pusantrų metų vėžiu 
Montrealyje mirusios moters 
dukra Huguette Larose, kalti
nanti St. Mary’s ligoninę pran
cūzų kalbos teisių pažeidimu. 
Esą su merdėjančia jos moti
na gydytojas J. Keyserlingkas 
ir trys ją aptarnavusios medi
cinos seserys kalbėjo angliš
kai. Pasak dukros, motinai ne
buvo patarnauta prancūzų kal
ba, o tai esąs aiškus prancūzų 
kalbos teisių pažeidimas.

Vyriausias dienraščio “The 
Toronto Sun” red. P. Worth- 
ingtonas š. m. sausio 1 d. pasi
traukė iš šių pareigų ir darbo 
redakcijoje. Šio rytinio dien
raščio įsteigimas, užsidarius 
popietiniam dienraščiui “The 
Telegram” buvo jo idėja. Tą į 
finansinius nuostolius pateku
sį seną dienraštį uždarė “The 
Toronto Star” dienraščio lei
dėjų “The Telegram!” savinin
kui sumokėta didžiulė $10 mi
lijonų suma už skaitytojų są
rašus. Iš tikrųjų tai buvo be
veik atviras kyšis atsikratyti 
varžovo popietinėje Toronto 
rinkoje. P. Worthingtonas, dir
bęs “The Telegram” dienraščio 
korespondentu Maskvoje, ge
rai susipažino su komunizmu 
ir tapo aštriu Sovietų Sąjun
gos kritiku, ginančiu paverg
tų tautų reikalus. Jiems jis ro
dė didelį palankumą “The To
ronto Sun” dienraštyje savo 
vedamaisiais, straipsniais, ki
tų dienraščių ignoruojamomis 
žiniomis. Jį dabar pakeitė žy
dų kilmės žurnalistė Barbara 
Amiel, vaiku atvykusi iš Bri
tanijos, studijavusi Toronto 
universitete, taip pat pažįs
tanti komunizmo grėsmę pa
sauliui, susigaudanti pasau
liniuose įvykiuose, drįstanti 
kritikuoti net ir Izraelio po
litiką.

P. VVorthingtono pasitrauki
mas, atrodo, yra susietas su 
250.000 reguliarių skaitytojų 
susilaukusio “The Toronto 
Sun” dienraščio pusės šėrų 
pardavimu “Maclean Hunter” 
leidyklai, perėjimas jos kon
trolėm Ji, matyt, buvo nepri
imtina P. Worthingtonui, kuris 
dabar žada rašyti du straips-

nados į V. Europą. Priimtoji 
rezoliucija nenustato bendrų 
priemonių, palikdama laisvas 
rankas kiekvienai dešimties 
šalių vyriausybei. Bendros 
priemonės bus priimtos vėliau, 
kai bus paskelbta tarptautinė 
studija, liečianti ruoniukų 
naikinimą. Ruoniukų rinkos 
uždarymo reikalavo “Green
peace” organizacija, ginanti 
banginius ir ruonius. Ji teigia, 
kad ruoniukai specialiomis 
lazdomis ne užmušami, o tik 
apsvaiginami ir kad kailiukai 
numaunami gyviems. Ruoniu
kus kovo mėnesį leduose prie 
Niufaundlandijos medžioja 
apie 5.000 žvejų iš šios provin
cijos ir Kvebeko. Sumedžioti 
kasmet leidžiama tik 186.000 
baltų ruoniukų, kai bendras 
ruonių skaičius siekia apie du 
milijonus ir kasmet didėja. 
Ruoniukų užmušimas lazdo
mis buvo tirtas, pripažintas 
veiksmingu. Esą panašiai el
giamasi ir su gyvuliais V. Euro
pos skerdyklose.

Kanada už ruoniukų kailius 
kasmet gauna apie $12 milijo
nų. Iš šios sumos kiekvienam 
medžioklėje dalyvaujančiam 
žvejui tenka po du ar tris tūks
tančius dolerių papildyti la
bai menkam uždarbiui žvejy
boje. Nuogąstaujama, kad 
Bendrosios Rinkos ministe- 
rių nutarimas ruoniukų kai
liukų pardavimą V. Europoje 
gali sumažinti 90%. Tai būtų 
didelis smūgis neturtingiems 
Kanados žvejams, jeigu nepa
vyks surasti kitos rinkos. Ka
nados vyriausybė raginama 
imtis atkirčio V. Europos žve
jams, suvaržydama jų vykdo
mą žvejybą teritoriniuose Ka
nados pakrančių vandenyse. 
Šia proga pabrėžiama, kad 
ruoniai minta žuvimis. Tad 
perdidelis jų bandų augimas 
neišvengiamai mažintų žuvų 
atsargas, kuriomis naudojasi 
ne tik kanadiečiai, bet ir ki
tų valstybių žvejai. Iš tikrųjų 
šios kontroversijos pagrindi
nė priežastis yra graži bejė
gio ruoniuko išvaizda. Ruoniu
kų gynėjai, griebdamiesi už 
širdies, užmiršta, kad jų me
džioklės vykdomos jau 400 me
tų ir yra tapusios žvejų gyve
nimo tradicija. Jiems atrodo, 
kad ruoniukų žudymas turtin
gų moterų kailiniams apsiaus
tams yra skaudus gamtos iš
niekinimas.

Arūnas Gataveckas taip pat da
lyvavo Toronto Labatt’s marato
ne. Kadangi bėgo kartu su netaip 
greitu draugu, šį maratoną jis įvei
kė per 4 vai. 01,00 min. A. S.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Vilius Variakojis, Lietuvos sta
lo teniso veteranas, pagerbiamas 
sąjunginėmis geriausių tenisi
ninkų varžybomis Panevėžio spor
to rūmuose. Stalo tenisininkai 
tada kovoja dėl jo vardo taurių. 
Pirmą kartą tos varžybos sureng
tos 1981 m., antrą kartą — 1982 
m. Joms pasirenkama artėjanti 
metų užbaiga. Pernykštės varžy
bos sutapo su V. Variakojo am
žiaus septyniasdešimtmečiu ir 
specialiu jo pagerbimu. Vetera
no nuotaiką turbūt drumstė la
bai menkas Lietuvos stalo teni
sininkų pasirodymas. Vienintelę 
pergalę pasiekė tik kaunietė abi
turientė Jolanta Danilevičiūtė 
moterų grupėje. Vyrų čempijonu 
tapo I. Podnosovas iš Krasnodars- 
ko. Skaudi nesėkmė ištiko Lie
tuvos atstovus: vilnietis Mironas 
Krejeris užėmė tik XIV vietą, kau
nietis Eduardas Zakarianas — 
XVI. Moterų dvejeto kovas laimė
jo ukrainietės E. Kovtun ir T. 
Čingvinceva, vyrų dvejeto — uk
rainiečiai MrOvčiarovas ir A. Stro- 
kovas, mišraus> dvejeto — vyrų 
čempijonu tapęs I. Podnosovas ir 
armėnė N. Antonian.

Sovietų Sąjungos plaukinio tau
rės varžybose’ Zaparožėje svarias 
pergales išsikovojo vilniečiai Ro
bertas Žulpa ir Aiškutė Buzelytė, 
plaukiantys krūtine. Maskvos 
olimpiados čempijonas ir pasau
lio vicečempijonaš R. Žulpa 200 
m nuplaukė per 2 min. 16,51 sek. 
Jaunoji Ą. Buzelytė užėmė pirmą
sias vietas 100 ir 200 metrų plau
kimuose, tuos nuotolius įveikusi 
per 1 min. 13,29 sek. ir 2 min. 36,4 
sek. Su šiais laimėjimais ji išsi
kovojo teisę dalyvauti Europos 
plaukimo taurės varžybose Švedi
joje.

Kauno plaukikų pirmenybėse 
Lietuvos merginų ir moterų re
kordą 100 m plaukime laisvu sti
liumi pagerino Dita Babrauskaitė, 
šią atkarpą įveikusi pr 1 min. 00,8 
sek. Ankstesnis 1 min. 01,22 sek. 
rekordas priklausė kaunietei R. 
Šupilaitei.

Parašiutininkų varžybose Fer- 
ganoje dalyvavo Vilniaus aeroklu
bo atstovė Jūratė Gutnikienė, ta
pusi pasaulio rekordininke gru
piniuose keturių moterų šuoliuo
se. Su Z. Špulinga, O. Baženova 
ir S. Aleksandrova ji du kartus 
tiksliai nusileido į apskritimo 
centrą. Anksčiau pasaulio rekor
dą parašiutininkų varžybose bu
vo pasiekęs vilnietis R. Kačiuke- 
vičius, atlikęs 17 tikslių šuolių 
iš 1000 m augščio į 50 cm apskri
timą. Tą rekordą Ferganoje dabar 
iki 21-no tikslaus šuolio pageri
no ferganietis V. Švyrevas.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreations League 

krepšinio pirmenybėse 1982 m., 
gruodžio 16 d. Vincent Massey 
gimnazijos patalpose Aušros vy
rai laimėjo prieš stiprią Trans
port Action komandą 105:97 (48:50). 
Abi komandos žaidė atsargiai. 
Pirmą puslaikį Transport Action 
laimėjo 50:48. Antrą puslaikį 
Aušros vyrai perėjo į gynimą ir 
rungtynes reguliariu laiku baigė 
94:94. Penkių min. pratęsime Auš
ros vyrai išvystė greitą žaidimą, 
ir rungtynes baigė 105:97. Auš
ros komandoje žaidė: R. Kakne
vičius 39, S. Žulys 21. E. Norkus 
10, V. Dementavičius 1, A. Valic- 
kas 15, R. Underys 7, K. Bartuse
vičius 9, M. Džiubas 3. K.Š.

PARKSIDE MEAT 
MARKET

nius kas savaitę kaip laisvas 
žurnalistas. Kitų savo planų 
neatskleidė, bet jį vilioja ir 
politinė veikla konservatorių 
partijoje, susieta su Kanados 
ateitimi. Atmestas tos parti-

LIETUVIAI, 
NEPRALEISKITE

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

jos, P. Worthingtonas nepri
klausomu kandidatu dalyvavo 
papildomuose Toronto Broad
view-Greenwood apylinkės 
rinkimuose. Parlamentan ne
buvo išrinktas, bet gavo dvigu
bai daugiau balsų už oficialų 
konservatorių atstovą B. Fatsį. 
Dabar jis siekia atstovo teisių 
netrukus įvyksiančiame fede
racinės konservatorių parti
jos suvažiavime.

Europos Bendrosios Rinkos 
gamtos apsaugos ministerial 
savo posėdyje Briuselyje nu
tarė imtis priemonių, kurios 
sustabdytų jaunų ruoniukų 
baltų kailiukų įvežimą iš Ka-

PROGOS!
Daytona Beach, Floridoje, lietuvių 

korporacija “Lithona, Ine.” siūlo 
jums mūrinius namus (townhouse).

Du miegamieji. Dvi ir pusė prausyklos. Patogūs. Ideali vieta 
(3750 So Atlantic Avė). Kitoje gatvės pusėje - Atlanto vandeny
nas. Gražus paplūdimys, žuvavimas, susisiekimas autobusais. 
Graži gyvenvietė. Jau 11 lietuvių čia įsigijo nuosavybes. 
Perkantiems dabar grynais ypatingai didelė nuolaida. 
Nedelskite. Rimtai pirkti manantieji prašomi kreiptis telefonu 
(904) 258-1330 Harris Lapins arba rašyti; Povilas Bložis, 
122 Dundee Rd., Daytona Beach, Florida 32018, USA,

Skautų veikla
• Prisikėlimo parapijos kre

dito kooperatyvas mūsų veiklą pa
rėmė $200 auka. Nuoširdus ačiū.

• Draugininkai-kės renkasi 
pas Silviją (23 Larkin Ave.) sausio 
9 d., 6 v.v. Tema: “Draugovių suei
gos ir kiti užsiėmimai”.

• Sukaktuvinės stovyklos org. 
k-to posėdis — sausio 20 d., 7.30 
v.v., pas Algį Senkų.

• Pasaulinė skautų stovykla 
“World Jamboree ‘83” bus Alber
toje, netoli Banff, liepos mėnesį. 
Mokestis asmeniui $400. Kelionė 
lėktuvu iš Toronto į Kalgarį — 
$520. Kadangi dalyvavimas šioje 
stovykloje yra labai brangus, ne

galintiems vykti tuo pačiu laiku 
liepos 9-16 d.d. Toronto salose 
rengiama speciali stovykla — 
skautorama. Joje dalyvavimas 
$105 skautui ir $90 vadovui, ne
skaitant maisto. Šiais renginiais 
bus baigiamas pasaulinės skauty- 
bės 75-rių metų paminėjimas.

• S. St. Škėma yra padaręs la
bai gerų spalvotų nuotraukų iš 
Romuvos 20-mečio stovyklos ir 
koncerto “Romuva 20”. Kas norė
tų tokių nuotraukų įsigyti, pra
šom kreiptis į br. Škėmą, tel. 532- 
2078. Č. S.

A. E. LePAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

* Nemokamas namo įkainojimas *
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
769-9424

GARBENS REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jį m jį jį
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA:
91/4% už 90 dienų term, indei.
91/z% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
101/2% už 2 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą

9 % už namų planą
81/z% už specialią taup. s-tą
8 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
E už asmenines
S paskolas nuo........  15’/2%
X už nekilnojamo turto pa- 
E skolas (mortgages): 
E su nekeičiamu nuošimčiu 
= 1 metų ................. 121/2%
E su nekeičiamu nuošimčiu 
E 2 metų ...............  131/2%
S (fixed rate)
X su keičiamu nuošimčiu 
E 1 metų ............... 13 %
E (variable rate)

AKTYVAI virš 32 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vaL po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Te|, 533-5454
Toronto, Ont. M6J 1W9 ■ ■—» ■ —■

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) ____
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



© SKAITYTOJAI PASISAKO
NEŽINOJIMU NEGALIMA 

REMTIS
Teisėjas: Kaip tamsta gali tvir

tinti, kad sustojai prie raudonų 
šviesų? Štai, šis policininkas ma
tė, kad jas tamsta dideliu greičiu 
pravažiavai. Kaltinamasis: Ponas 
teisėjau, aš galiu jums nurodyti 
šimtą policininkų, kurie šio įvy
kio visai nematė.

Teisėjas kaltinamąjį nubaudė. 
Jis savo sprendimą parėmė ne šim
to policininkų ignorancija, bet 
vieno žinojimu.

Šis atvejis tinka ir J. Duliui 
(“TŽ” 1982 m. 51 nr.), kuris savo 
nuomonę apie muštynes okupuo
tos Lietuvos šventovėse remia sa
vo ir kitų nežinojimu: jis apie tai 
negirdėjęs, neskaitęs ir apie tai 
jam nieks nepasakojęs.

Štai tik keli faktai. Rodunėje 
lenkai mušeikos lazdomis išvijo 
iš šventovės susirinkusias reko
lekcijų tretininkes. Buvo išvytas 
ir kunigas, rekolekcijų vadovas. 
Laikinai okupuotuose Giedrai
čiuose lenkų kareiviai sukėlė 
muštynes.- Bandančius gintis lie
tuvius milicija suimdavo. Visa 
tai yra plačiai aprašyta A. Kučo ir 
kun. St. Ylos knygose apie arkiv. 
Matulaitį.

Į Merkinę įsibrovę lenkų karei
viai smarkiai sumušė du lietuvius 
kunigus. Žiauriai jie pasielgė ir 
su Seinų kunigų seminarija. Visi 
seminarijos lietuviai profeso
riai ir klierikai buvo ištremti. Ku
nigai — Ražaitis, Sivickas ir Dva- 
ranauskas buvo vedami sušaudyti, 
tačiau minia juos išgelbėjo. Vysk. 
A. Karosas nenorėjo be Romos ži
nios Seinų vyskupijos palikti ir 
laikinai prisiglaudė Punsko kle
bonijoje. Vyskupui ten gyvenant, 
klebonija kelis kartus buvo len
kų kareivių apšaudyta. Medinis 
pastatas buvo kiaurai peršautas. 
Tai mini A. Rukša knygoje “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės”.

Mušt gavo ir popiežiaus nunci
jaus sekretorius kun. Samore, ku
ris buvo palaikytas lietuviu kuni
gu. Jam Šv. Kazimiero šventovėje 
Vilniuje žvakide buvo sužalotas 
veidas. Eitminiškių klebonas kun. 
Ambraziejus Jakavonis buvo klas
tingai per lenkų provokaciją nu
žudytas. Apie tai galima pasiskai- ' 
tyti kr. demokratų išleistoje kny
goje apie arkiv. Reinį.

Riaušės įvyko Švenčionėlių, 
Valkininkų ir kitose parapijose. 
Želvos šventovėje lenkai šovė į 
lietuviškai pamokslą sakantį ku
nigą (M. Biržiška, “Dėl mūsų sos
tinės”).

Neišvengė neapykantos ir reli
giniai objektai. Iš 50 kryžių, ku
riuos Šv. Kazimiero dr-jos nariai 
pastatė šv. metų (19^3) proga 29 
buvo lenkų policijos ir kareivių 
nugriauti. Jų tarpe buvo vienas ir
J. Dūlio dėdės kun. Prunskio pa
rapijoje. Bažnytinės vėliavos su 
lietuviškais įrašais buvo šalina
mos iš šventovių (Gervėčiai, No- 
čia). Įsismaginę šovinistai nulupo 
nuo Aušros Vartų koplyčios loty
nišką užrašą “Mater Miserico- 
diae, sub tuum praesidium confu- 
gimus”, kuris buvo visų tautybių 
katalikams priimtinas. Jis buvo 
pakeistas to paties turinio len
kiškuoju.

Kalbant apie nuosavybės konfis
kavimus, tai J. Duliui faktų jieš- 
kant toli važinėti nereikėjo. Jo pa
ties dėdės kun. P. Prunskio pasta
tydintos mokyklos namas su žeme 
buvo lenkų atimtas. Tas pats įvy
ko ir su jo dėdės remiamos Šven
čionių gimnazijos pastatu ir žeme. 
Tokių faktų buvo daug.

Vilniuje liet, labdarybės dr-jos 
išlaikomos prieglaudos ir bendra
bučiai buvo atimami, o vaikai kar
tais negailestingai išmetami į gat
vę. Lenkai taip pat “rekvizavo” 
kun. J. Kuktos (vėliau vyskupo) ir
K. Stašio namus, kuriuose buvo 
našlaičių prieglauda. 1937 m. pas
kutiniosios labdarybės dr-jos nuo
savybės buvo atimtos ir joms lik
viduoti buvo paskirtas lenkas ku
ratorius. Apie tai rašo “Liet. Enci
klopedija”.

Netenka stebėtis, kad kun. 
Prunskis savo sūnėnui nedaug 
apie save pasakojo. Jis buvo kuk
lus žmogus, savo nuveiktais dar

bais nesigyrė, o patirtomis skriau
domis nesiskundė. Jis mėgdavo pa
kalbėti apie savo lenktynių arklį 
Sakalą, bites; diskutuodavo 
Maksimilijono K o 1 b ė s (dabar 
šventojo) straipsnius, tačiau nie
kam nesakė, ką su juo darė naktį į 
Ignalinos nuovadą įsivežę po
licininkai. i

Apie nelegalių knygų platinimą 
okup. lietuvoje J. Dūlis tik spė
lioja: jis mano, kad jas galima bu
vo pasiųsti į Gardiną, Ašmeną, 
Švenčionis arba Vilnių. Nei Gar
dine, nei Ašmenoje lenkų okup. 
laikais jokių lietuviškų mokyklų 
nebuvo. Švenčionių gimnazija bu
vo uždaryta. Vilniuje veikė tiktai 
jau suvalstybinta Vytauto Didžio
jo gimnazija, į kurią dir. M. Šikš
nys nebūtų įsileidęs jokių nelega
lių knygų, nes tai būtų paskutinio
sios lietuvių švietimo instituci
jos galas.

J. Budrys

KLAIDA PAVARDĖJE
Pasinaudojant Floridos Ame

rikos Lietuvių klubo biuletenio 
78 nr. žinute apie rašytojo Vinco 
Krėvės 100-tojo gimtadienio mi
nėjimą (“TŽ” 1982 m. 48 nr.) suklys
ta paskaitininko pavardėje. Pa
skaitą skaitė ne Aleksas Vakse- 
lis, of Aleksas Vaškelis iš Filadel
fijos (taip buvo ir biuletenyje pa
rašyta).

Sofija Šatienė, 
“Lietuvių Žinių” redakcijos vardu

KURI ŠLIŪPAITĖ?
1982 m. gruodžio 16 d. “TŽ” buvo 

išspausdintas P. Lėlio straipsnis 
“Audringas daktaro Šliūpo gyve
nimas”. Ten pirmoje pastraipoje 
rašoma: “Čia pateikiamos sutrum
pintos žinios, paimtos iš jo duk
ters Gražinos Šliūpaitės-Siliū- 
nienės atsiminimų .. Dr. Jonas 
Šliūpas turėjp dvi dukteris — Al
doną ir Hipatiją. Gražina Šliūpai- 
tė-Siliūnienė yra dr. Roko Šliūpo 
duktė. Dr. Rokas Šliūpas buvo dr. 
Jono Šliūpo brolis. Gaila, kad P. 
Lelis nenurodo kur ir kada buvo 
paskelbti Gražinos Šliūpaitės-Si- 
liūnienės ar kurios kitos dr. Jono 
Šliūpo dukters atsiminimai. Taip 
pat primintina, kad dr. Juozo Jakš
to veikalo “Dr. Jonas Šliūpas” var
dų rodyklėje, 381 psl. pažymėta: 
“Šliūpaitė Gražina (brolio duktė).”

Ona Gailiūnaitė

KARIUOMENĘ PRISIMENANT
Nežinau, kuriam ten iš Jūsų ten

ka padėka už pakartotinai prisiųs
tą “TŽ” nr. vietoje nuklydusio-pra- 
dingusio. Tai retai atsitinka, bet 
visdėlto pasitaiko. O kai būna 
straipsnis, kurį nori nuodugniai 
perskaityti, bet jo pradžia ar tąsa 
nuklysta, tenka vėl kreiptis pas 
leidėjus, kad prisiųstų pakarto
tinai. Taigi nuoširdus ačiū.

O kai pasitaiko straipsnis, ža
dinantis mūsų tautinius sentimen
tus, juk negalima praeiti patylo
mis. Čia pat prieš akis guli 1982 m. 
“TŽ” 47 nr. Ten atspausdintas K. 
Milerio straipsnis “Ei, Lietuvos 
kareivėliai...” Tai deimančiukų 
paminklas buvusiai Lietuvos ka
riuomenei. Tai bene pirmas toks 
gražus apie mūsų buvusią kariuo
menę lietuviškoje spaudoje atsi
liepimas. Bent man neteko pana
šaus skaityti. Iš tikrųjų tos bran
gios nepriklausomybės daugelis 
iš mūsų pasigedome atsidūrę už 
Lietuvos valstybės ribų. Jei ano 
meto savanoris-kūrėjas savo pasi
šventimu Vasario 16 akto nebūtų 
įgyvendinęs, tai nepriklausomy
bė būtų ir palikusi tik ant popie
riaus.

Tų faktų išvadoje tenka tik pasi
džiaugti, kad savo tarpe dar turi
me tautiečių (nors ir be kara maks- 
la), gyvenančių su Lietuvos nepri
klausomybės idėja, kuriems ir Lie
tuvos kario vardas yra neatskiria
mas nuo tautos kamieno.

Kazys Žara, 
Yucaipa, Calif.

»<>«■»<>«■»<><■»<>«■»<
• Ar tavo draugai skaito “Tė

viškės Žiburius”? Atsiųskite jų 
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Kun. dr. VIKTORAS SKILANDŽIŪNAS, kalėjimų kapelionas-koordinatorius Kanados sostinėje Otavoje,tarp 
kalinių, kurie išleistuvių proga įteikė jam dovanas. Ši nuotrauka buvo įdėta Otavos dienraštyje “The Citizen”

Aukojo “Tėviškės 
Žiburiams”

$200: Hamiltono Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Talka”; $150: 
V. A. Bartininkaičiai; $100: Juozas 
Vaškela; $50: V. Šliteris; $25: Šv. 
Onos Draugija, Montrealis, Que.; 
$16: Vanda Garnelienė; $15: Jad
vyga Pikšilingienė, V. Melnykas; 
$13: M. Kuzavas; $12: K. Grigaity- 
tė-Graudienė; $11: Stasys dauge
lis; $10: Jonas Zabulionis, J. V. 
Vingeliai; $8: O. Dailidienė, Ju
lius Balutis, Povilas Sutkaitis; $5: 
Petras Peterson, Marija Skučie
nė, Jonas Dunčia, K. Martinkus.

$3: Pranas Grušas, Aug. Mylė, 
Juozas Arcimavičius, Linas Mar
kelis, Feliksas Stirbys, George 
Palmer, Vladas Ališauskas, Jonas 
Paršelis, Antanas Šelmys, Felik
sas Mockus, Jonas Valiulis, Ona 
Dabkus, Antanas Garbas, Alfon
sas Gačionis, Pranas Čečys, kun. 
R. Krasauskas, A. Smolskis, Vin
cas Vasiliauskas, B. Stankus, J. 
Stankus, Jonas Kukutis, Povilas 
Šlapelis, Vincas Bieliūnas, Sta
sys Banelis, Mykolas Gegužis, Li
nas Balaišis, Zg. Romanauskas, 
Ona Lukauskienė, Marija Šalčiū- 
nienė, Paulina Šimkienė, Ona 
Langas, Jonas Valantiejus, Ignas 
Pakarna, Petras Vilutis, Jonas Sta
naitis, Augustas Underys, Jonas 
Petrauskas, Stasys Raštikis, Al
dona Skrupskienė, Helena Klimas, 
Julius Jurėnas, J. Grajauskas, B. 
Rudzevičius, P. Barteška, S. Sty
ra, S. Batkus, P. Polgrimas, A. V. 
Laniauskas, J. Mačėnas, A. Nūtau- 
tas, Kazys Žara, Kazys Simaitis, 
Monika Jurkšas, John Čeporius, 
M. Lazdutis.

$2: Uršulė Žilinskienė, Antho
ny Fedronas; $1: Juozas Rimkus.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$35: Bronius Ignatavičius; $30: 

E. Heikys; $25: Antanas Šalčiū- 
nas, Ed. Miliauskas, Irena ir Leo
nas Baziliauskaį, Iz. Girdzijaus
kas, Irena Ross, Mečys Pranys, A. 
Lukšytė-Meiliūnas, Marija Sku
čienė, Vytautas Balsevičius, Bro
nius Norkus, Jonas Uogintas, Ka
zys Daukas, Mečys Pranevičius, 
Vytautas Tikuišis, Jadvyga Pikši
lingienė, Jurgis Kriaučeliūnas, 
Edv. Bumeisteris, Ona Adomavi
čienė, Antanas Gustainis, Albina 
Čepėnięnė, Jonas Labenskas, Pra
nas Augaitis, Henrikas Šiaurys, 
Kostas Meškauskas, R. Geiduky- 
tė, J. Petravičius, V. Vaitkus, Juo
zas Vieraitis, O. W. Mikšiai, Ada 
Harstock, Mečislovas Norkus, K. 
Ramonas, Juozas Tautkus, Anta
nas Žilėnas, Liucija Griškonis, 
Stasė Vasiliauskas, Mikalojus Pi
ke, Antanas Kisielis, Juozas Lai
mikis, E. Lengnikas, Bronius Sau- 
lėnas, P. Bružas, Juozas Račys, 
Adelė Vapsvienė, Jonas Ažubalis, 
Antanas Čepulis, V. Kecorius, An
tanas Šukaitis, Feliksas Noreika, 
Simas Barčaitis, A. Vaičiūnas, D.

Ottawa, Ont.
KUN. DR. VIKTORAS SKILAN

DŽIŪNAS, darbavęsis kalėjimų 
kapelionu Otavoje vienuolika me
tų, pareiškė norą pasitraukti iš 
einamų pareigų. Kalėjimo patal
pose jam buvo suruoštos išleistu
vės, kuriose kaliniai atsisveikino 
su savo kapelionu ir įteikė dova-

nų. Šią iškilmę aprašė ir nuotrau
ką įdėjo vietos dienraštis “The 
Citizen” 1982 m. gruodžio 18 d. 
Vėliau paaiškėjo, kad Otavos ar
kivyskupas paprašė kun. V. Ski- 
landžiūną dar kurį laiką eiti ka
peliono ir koordinatoriaus parei
gas, nes tuo tarpu nėra kunigo, ga
linčio jį pakeisti. Kun. V. Skilan- 
džiūnas drauge yra ir Otavos lietu
vių kapelionas. K.

Rozmarinas kvapusis
Rozmarinas yra kilęs iš Vi

duržemio jūros pakraščių. Jo 
lotyniškas vardas “rosmarinus 

, officinalis” reiškia “jūros ra
sa”. Liaukos, kurios yra pailgų 
augalo lapelių apatinėje pusė
je, gamina alyvą, turinčią spe
cifinį kvapą. Tai mišinys pušų, 
muškato riešuto ir imbiero 
kvapų. Jūrininkai sako, jog va
sarą tas rozmarino skleidžia
mas kvapnus oras jaučiamas 
jūroje net 20 mylių atstu nuo 
kranto.

Lietuvoje rozmarinas retai 
buvo užtinkamas. Jis gali pa
kęsti ir žemesnę temperatūrą, 
bet žiemai turi būti įnešamas 
į vidų ir laikomas vėsioje, 
šviesioje, bet ne saulėtoje vie
toje. Rozmarinas, kad sulauk
tų kito pavasario, turi būti 
rūpestingai prižiūrimas. Gy
venamuose namuose žiemą 
oras yra sausas, trūksta drėg
mės, todėl rozmarino lapeliai 
turi tendenciją džiūti ir dėl
to jis turi būti reguliariai 
apipurškiamas vandeniu. Že
mė turi būti nei persausa, 
nei perdrėgna — vienas ar ki
tas kraštutinumas gali pražu
dyti globojamą augalą. Taip 
pat svarbu, kad augalas būtų 
apgenėjamas, nes neprižiūri
mas nustoja gražios formos ir 
prastai atrodo. Nugenėtas ša
keles galima sunaudoti kaip 
prieskonius mėsos patieka
lams.

Rozmariną galima užsiau
ginti iš sėklų, bet daigumas 
yra netikras ir pirmais metais 
nepasižymi stipriu augimu. 
Daug lengviau rozmariną pra
dėti su nupjautom šakelėm vė
lai žiemą arba anksti pavasa
rį. Reikia paimti 4-6 colių il
gumo šakelę, įsodinti į smėlį 
ir prižiūrėti, kad žemė būtų 
drėgna. Po 6 savaičių šakelė 
išleidžia šaknis. Tada ją ga
lima persodinti į vazoną su 
gera žeme.

Svarbiausias daržininkų rū
pestis, kad rozmarinas po šal
tos žiemos išliktų sveikas ir

gyvas. Nuo senų laikų rozma
rinas buvo vartojamas per 
šventes, deginamas aukojant, 
dedamas į tepalus, labai ver
tinamas kaip prieskonis ruo
šiant įvairią mėsą valgiui. 
Be to, rozmarinas vartojamas 
trenkant galvą, kaip tabako 
pakaitalas. Dar buvo manoma, 
kad rozmarinas atgaivina at
mintį, teikia energijos, gryni
na orą, atneša laimę, sulaiko 
blogus sapnus (jei keli r. la
peliai bus padėti po pagalve).

Jau per šimtmečius rozmari
nas buvo artimai surištas su 
Kalėdų šventėmis. Buvo įpras
ta rozmarinais puošti švent- 
namius, Kalėdų židinį, teikti 
namui daugiau šventiškos iš
vaizdos ir kvapo. Grindys bu
vo apklojamos r. šakelėm, kad 
atgaivintų žmonių nuotaiką ir 
pašalintų kitus nemalonius 
kvapus.

Legenda pasakoja, kad Mer
gelė Marija, bėgdama į Egiptą, 
išplovė savo dangaus žydrumo 
apsiaustą ir užmetė ant rozma
rino krūmo, kad išdžiūtų. Kai 
apsiaustas buvo nuimtas,, bal
ti žiedeliai staiga pasikeitė 
į mėlynus. (Bet viena atmaina 
— “rosmarinus officinalis al
ba” nepaliauja prieštarauti 
liaudies legendai).

Senovėje žmonės tikėjo, jog 
rozmarino krūmas niekad ne
užaugs augštesnis už Kristų. 
Po 36 metų r. krūmas gali iš
siplėsti į šonus, bet į augštį 
neauga. Šiltuose kraštuose 
rozmarinas užauga nuo 4 iki 6 
pėdų aųgščio. K.K.

Ontario parlamento atsto
vas Yuri Shymko 1982 m. gruo
džio 14 d. pasiūlė paskelbti 
Ontario provincijoje Pavergtų
jų Tautų Savaitę. Savo kalbo
je Y. Shymko paminėjo, kad to
kia savaitė yra skelbiama ki
tuose kraštuose, bet neskel
biama Kanadoje. Ontario vy
riausybė būtų pirmoji šioje 
srityje. Dar neturima žinių, 
ar Ontario parlamentas šį pa
siūlymą priims.

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST, W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
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Pagalba ateiviams
Ontario pilietybės ir kultūros ministerija tarnauja daugelio 

kultūrų gyventojams

Ontario vyriausybė siekia 
išugdyti sveiką daugiakultūrę 
bendruomenę ir lygiateisius 
piliečius.

Atitinkamas programas ryž
tasi įgyvendinti pilietybės ir 
kultūros ministerija (Ministry 
of Citizenship and Culture), 
kurios ministeris yra Bruce 
McCaffrey, o pavaduotojas — 
James Ramsay. Šioje ministe
rijoje yra daugiakultūris ir 
pilietybės skyrius.

Daugiakultūrė politika sie
kia, kad vyriausybės tarnybos 
būtų lygiai prieinamos vi
siems, nepaisant jų etnokultū
rinės kilmės. Taip pat ji rūpi
nasi užtikrinti visų Ontario gy
ventojų lygybę, jų teises į kul
tūrinį palikimą, kartu kovoda
ma su diskriminacija.

Daugiakultūriame ir pilie
tybės skyriuje yra ateivių tar
nybų poskyris (Newcomer ser
vices), kuris padeda naujai at
vykusioms ateiviams prisitai
kyti prie gyvenimo Ontario 
provincijoje, kad galėtų pil
nai įsijungti į savo bendruo
menių veiklą. Tas pats posky
ris tvarko imigrantų bei pabė
gėlių priėmimą, įkurdinimą 
bei kalbos įsisavinimą. Posky
ris padeda vietinėms agentū
roms visoje Ontario provinci
joje atlikti tas pačias tarnybas.

Poskyris turi daug įvairios 
medžiagos, įskaitant “New
comers’ Guide to Services in 
Ontario” 23 kalbomis ir atei
viams pritaikytą laikraštį 
“Newcomer News”.

Etnokultūriai skirtumai yra 
faktas, kurį visi turi priimti, 
jeigu norima pasiekti pilną, 
lygiateisę ir atsakingą pilie
tybę bei supratimą, kad visi tu
rime bendrus rūpesčius, bend
rus tikslus ir bendrą ateitį.

Pilietybės ugdymo poskyris 
(Citizenship Development 
Branch) padeda surasti būdus 
pagerinti tarpusavį supratimą 
tarp daugiau kaip 70 skirtin
gų grupių žmonių. Šis poskyris 
skatina bendrą veiklą, kurio
je dalyvauja įvairios kilmės 
žmonės ir dalinasi kultūriniu 
savo lobiu. Bendrai veikdami, 
Ontario gyventojai gali išugdy
ti priklausomybės bei artimu
mo jausmą vienų su kitais.

Šis poskyris iš Wintario lo
terijos pajamų duoda pašal
pas etnokultūrėms grupėms, 
norėdamos padėti joms išlai
kyti savąją kultūrą. Vyriausy
bė mano, kad žmonės, kurie 
yra įaugę savon kultūron, turi 
orumo ir savivertės jausmą, 
kuris įgalina juos daugiau pri
sidėti prie visos Ontario bend
ruomenės. Poskyris padeda et
nokultūrėms organizacijoms 
būti veiksmingesnėmis savo 
veikloje.

D&ugiakultūris ir pilietybės 
skyrius visose savo programo
se teikia patarimus, rūpinasi 
apmokymu ir duoda pašalpas 
iš savo ir Wintario pajamų.

Mr. McCaffrey sako: “Manau, 
kad pilnos pilietybės idėja 
pritaikoma kiekvienam Kana
doje gimusiam ir ateiviui. Ma
no nuomone, pilietybė apima 
kiekvieną veiklą, kuri yra nau
dinga individui ir bendruo
menei’.’.

Norintieji gauti daugiau in
formacijų apie betkokią minis
terijos programą bei tarnybą 
kreipkitės į vieną iš artimiau
sių ministerijos 19 rajoninių 
įstaigų visoje Ontario provin
cijoje, kurių telefono nume
riai čia pateikiami.

Rajoninės įstaigos: Barrie 
737-3301, Belleville 968-3474, 
Dryden 223-2271, Hamilton 521- 
7229, Hanover 364-1626, Kings
ton 547-2235, London 438-2947, 
North Bay 474-4208, Ottawa 
566-3728, Peterborough 748- 
3711, Sault Ste. Marie 942- 
3751, St. Catharines 688-6472, 
Sudbury 675-4383, Thunder 
Bay 475-1255, Timmins 267- 
7117, Toronto ir priemiesčių 
963-2147, Waterloo 886-3520, 
Windsor 256-4919.

(Canadian Scene) 
Santrauką paruošė J. Str.

Šypsenos
Šeimoje

Aleksandras Dumas yra pa
sakęs:

— Vedybiniai retežiai yra 
tokie sunkūs, kad jiems pakel
ti ir nešti mažų mažiausia rei
kia dviejų, o kartais ir trijų 
asmenų ...

Sugretinimai
“Spygliai ir dygliai” rašo: 

“Alė Rūta parašė knygą ‘Vieni
ši pasauliai’, Danutė Brazytė 
— ‘Viena pasaulyje’, o Liudas 
Dovydėnas — pasisakė daug 
drąsiau, išspausdindamas kny
gą ‘Mes valdysim pasaulį’ ”...

Vedę skubiau dirba
— Tėte, kaip tai yra, kad ve

dę vyrai viską skubiau dirba 
negu viengungiai? — klausia 
sūnus paauglys.

— Todėl, kad ir kiškis grei
čiau bėga, kai šuo užpakalyje 
veja.

Meilė
— Ir kaip tamsta išdrįsai ma

no dukteriai pasipiršti?! — 
šaukė motina jaunikaičiui.

— Kodėl tamsta manęs ne
pasiklausei?

— Bet aš nė kiek nenujau
čiau, kad tamsta mane myli, — 
atsakė jaunuolis.

Parinko Pr. AIš.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario jstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

V. Vaičiūnas, Ignas Gabalis, J. 
Starke-Starkevičius, Gediminas 
Vasiliauskas.

Rėmėjo prenumeratą už dvejus 
metus po $25 atsiuntė: V. Šliteris, 
A. Petrašiūnas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai.

Detroit, Michigan
PER TAUTYBIŲ RADIJO STO

TĮ transliuojamos “Lithuanian 
Melodies” radijo programos: pir
madieniais — nuo 3 iki 4 v.p.p.,
trečiadieniais — nuo 12 iki 1 v.p.p. 
ir penktadieniais — nuo 6 iki 7 v.v. 
Adresas: Lithuanian Melodies, P. 
O. Box 1460, Bloomfield Hills, MI 
48013, USA.

“I 983 metų 
EKSKURSIJOS 

VILNIUS arba
VILNIUS ir kiti Europos miestai

Gegužės 14 Rugpjūčio 18
Birželio 16 Rugsėjo 1
Birželio 30 Rugsėjo 15
Rugpjūčio 11 Rugsėjo 29

Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 14, birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu 
aš pats; norintiems galėsiu nupirkti automobilius.
Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir 
telefonu

IA< E MAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
TorontJ oXto iStai90S (416) 231-4138I oronto, unrario
M8X1C5 namų 249-2637

TTDFQTTI7R INSURANCE &I J Lv Lj 0 JLJ. JLj ĮV real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURAHCe ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario



10 p si. * Tėviškės Žiburiai • 1983. I. 6 — Nr. 1 (1716)

TO RO N T O
Anapilio žinios

— Kalėdų eglutė vaikams — 
sausio 9, sekmadienį, po 11 v. Mi
šių Anapilio Parodų salėje. Ruo
šia — parapijos jaunų šeimų sek
cija.

— Informacinis parapijos susi
rinkimas — sausio 30, sekmadie
nį, po 11 v. Mišių.

— Parapijos skoloms mokėti 
aukojo: $3Q0 — dr. A. A. Valadkos; 
$100 — P. M. Petersonas, S. A. Zim- 
nickai, J. M. Šefleriai, P. V. Da- 
lindos, P. O. Dabkai, N. J. Uogin
tai. V. Akelaitis, J. Barzdaitis, 
O. V. Mikšiai; $300 — J. M. Zubric- 
kai, V. J. Demikiai, dr. R. D. 
Staškevičiai; $200 — M. J. Duliū- 
nai, V. Morkūnas, A. Aulinskas, dr. 
M. Uleckienė, J. J. Zenkevičiai; 
$150 — J. Arštikaitis; $100 — H. 
Drabato, dr. A. Josiukas, S. Vys- 
kupaitienė, E. Žolpis, S. Binkie
nė; $50 — M. Dausienė, A. Bajori- 
nas, J. Staras.

— Anapilio sodybai aukojo: 
$1000 — S. Babinskienė, Londo
no Lėšų Telkimo Skyrius, N. N. 
iš Londono, Ont.; $200 — A. ir R. 
Pacevičiai; $100 — K. J. Liutkai, 
J. Pacevičienė.

— Lietuvių kapinėms aukojo: 
$150 — D. ir J. King. Kun. P. Ažu
balio Stipendijų Fondui — $100 V. 
J. Demikiai.

— Anapilio salės jau nuomoja
mos 1984 metams ir kitataučiams.

— Pakrikštyta Vitos (Ramanaus
kaitės) ir Peter Renyi dukrelė 
Audra-Elzbieta.

— Ruošiasi tuoktis Renata M. 
Cox su Lucio J. Del Zotto.

— Mišios sausio 9, sekmadie
nį, 10 v.r. — už Baltrušaičių ir 
Malinauskų mirusius, 11 v.r. — 
už a.a. Juliją Balčiūnienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapija

— Pamaldas sausio 9, sekma
dienį, 9.30 v.r.. laikys kun. P. Di
lys.

— Sausio 13, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., parapijos tarybos posėdis 
šventovės patalpose.

— Sausio 16-23 d. krikščionių vie
nybės savaitė. Visi melskimės už 
vienybę.

— Pamaldos sausio 16, sekma
dienį, įprastu laiku. Parapijos 
jaunimo susirinkimas — vakare 
šventovėje.

— Mūsų ligoniai Šv. Juozapo 
ligoninėje: E. Jankutė, A. Kybran- 
cas, 1. Drešerienė.

'— Choras repetuoja kas pirma
dienį, 7.30 v.v., šventovėje. •

— Aukų vokeliai paruošti. At
siimti raštinėje arba sekmadie
niais po pamaldų.

Ona ir Jonas Staškevičiai 
iš Port Colborne, Ont., vieto
je kalėdinių sveikinimų atvi
rukais paaukojo “TŽ” $10, bet 
per neapsižiūrėjimą jų pavar
dė nebuvo įrašyta į sveikinto
jų sąrašą. Atsiprašome.

A.a. Pranas Artišauskas, 64 
m., kilęs huo Panevėžio, stai
giai mirė Anapilyje 1982 m. 
gruodžio 25 d. Jis gyveno Ka- 
puskasinge, Ont., ir dirbo 
“Spruce Falls Pulp a. Paper” 
bendrovėje 28-rius metus 
vamzdžių taisytoju. Kalėdoms 
su žmona buvo atvykęs pas duk
rą ištekėjusią už G. Zielins- 
kio ir gyvenančią netoli Anapi
lio. Į Bernelių Mišias atėjo 
pėsčias ir čia apalpo. Pirmo
sios pagalbos autovežimiu bu
vo nugabentas ligoninėn, kur 
buvo konstatuota mirtis.

Mėnraštis “Our Canada” 
1982.XII.16 išspausdino infor
maciją apie ukrainiečio Hla- 
dy bylą Ontario teisme. Jo tes
tamente buvo įrašytas nurody
mas testamentinį palikimą 
persiųsti giminėm Ukrainoje 
siuntiniais, nę lėšomis. Sovie
tų adv. G. Price reikalavo, kad 
tas nurodymas būtų panaikin
tas ir palikimas perduotas lė
šomis. Bylą laimėjo Hlady ad
vokatas. Tai svarbus faktas, 
nes jis atidarys kelius ir ki
tiems palikimams, užrašytiems 
Lietuvoje gyvenantiems asme
nims.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda — 7 
v.v., po to — Mišios. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose su 
Švenčiausiu, iš anksto susitarus.

— Gyvojo Rožinio Dr-ja šį šeš
tadienį, 11 v.r., turės Mišias ir kal
bės Rožinį.

— KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo skyriaus susirinkimas
— sausio 16 d., po 11.30 Mišių.

— Jei kas negavo rinkliavų vo
kų ar pakeitė adresą, prašom 
skambinti klebonijom

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės sau
sio 23 d. po 10 v. Mišių kleboni
jos patalpose. Registruoti vaikus, 
sulaukusius 11 metų amžiaus. 
Sutvirtinimo sakramento ir pir
mosios Komunijos iškilmės — ge
gužės 1 d.

— Parapijai aukojo: E. Čuplins- 
kas ir jo bendradarbiai $1.000, 
A. Banelis $300; po $200 aukojo: 
A. Smailys, K. B. Valančiai, H. 
V. Gumauskai, A. M. Bumbuliai; 
E. Žolpienė $150, D. Melnykaitė 
$130; po $100: Č. E. Javai, E. G. Ku- 
chalskiai, M. Z. Romeikos, 1. A. 
Jurcevičiai, N. Fabricienė, Tre
čiojo ordino parapijos kongre
gacija, E. S. Kėkštai, P. P. Remei
kos, EI. Jaškienė, N. Preibienė; 
J. O. Gustainiai $60; po $50 Z. A. 
Urbonai, B. Garbas, J. Ignatavi
čius, V. Žakas. Gėlėms pirkti au
kojo: Gyvojo Rožinio Dr-ja $25,
A. Krikštolaitienė $20, A. Droman- 
tienė $10; klierikų fondui: A. I. 
Jurcevičiai $50, M. S. Gudaičiai 
$30; rel. šalpai ir “Kronikai”: K.
B. Čepaičiai $200; vienuolynui:
dr. J. dr. M. Uleckai $400, A. Sau
lis $25. <

— Mišios sausio 9, sekmadienį, 
8 v.r. — už Edvardą Stankaitį, 9 v.r.
— už Antaną Indą, 10 v.r. — už Gab
rielę Tamkevičienę, 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — už Bronių 
Kašponą.

Povilui Štuopiui, istorikui 
ir “TŽ” bendradarbiui, pada
ryta širdies operacija Šv. My
kolo ligoninėje.

Kanados Lietuvių Komite
tas Žmogaus Teisėms Ginti nuo
širdžiai dėkoja p. Valerijai 
Anysienei už auką ir KLK Mo
terų Draugijos Lietuvos Kan
kinių parapijos skyriui už 
duosnią auką.

Naujus metus torontiečiai 
lietuviai sutiko Anapilio, Pri
sikėlimo ir Lietuvių Namų sa
lėse. Visur buvo gausu daly
vių. Ypač gražiai buvo papuoš
ta Anapilio salė, puikus mais
tas ir patarnavimas. Dalyvavo 
nemažai tautiečių ir iš tolimes
nių apylinkių. Švenčių proga 
daugelis šeimų turėjo svečių 
bei viešnių iš kitų Kanados 
vietovių ir iš JAV.

Dr. V. Samulevičius, gili
nantis savo studijas JAV-se 
ir kilęs iš Suvalkų trikampio, 
Kalėdų bei N. Metų švenčių 
proga lankėsi Toronte, kur 
rado nemažai iš savo krašto 
kilusių žmonių. Jis yra baigęs 
ekonominius mokslus Varšu
voje daktaro laipsniu. Gavęs 
Fulbrighto stipendiją, atvy
ko į JAV-bes pagilinti savo 
studijų.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo po $50 — A. Jonynas iš 
Londono, Pr. Bacevičius iš 
Toronto; $500 — Prisikėlimo 
par. kredito kooperatyvas; 
$144 suaukota Rodney apylin
kėje. Norintieji išlaikyti vie
nintelę išeivijoj lietuvių gim
naziją aukas gali siųsti tiesiog 
gimnazijai, jai remti komisi
jai arba įnešti į Toronto lie
tuvių bankelius gimnazijos są
skaitom Paaukojusiems $20 ar 
daugiau komisija išrūpina pa
kvitavimus, tinkamus atskai
tyti nuo pajamų mokesčių.

Vasario 16 gimnazijai 
remti k-ja
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Maloniai kviečiame atsilankyti (Iąi “T“! f a į-) a j j
į Toronto Lietuvių Teatro /A I I V /»Fl/i O

vaidinimą 1983 metų sausio 9, sekmadienį, 
3.30 valandą po pietų, didžiojoje Lietuvių Namų salėje. 
Bus vaidinama (pakartotinai, pagal pageidavimą) Vytauto Alanto

“Buhalterijos klaida”,
3 veiksmų komedija 

Režisuoja — Aldona Dargyte-Byszkiewicz Įėjimas — $5.00 Aitvariečiai

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “TAURAS” 
kviečia į tradicinį-metinį

Programą atliks “Atžalyno” šokėjai ■ Tradicinė vakarienė ■ Veiks 
bufetas su stipriais bei silpnais gėrimais • Loterija ■ Staigmenos 
■ Šokiams gros puikus orkestras “Les & the Music Masters”.
Įėjimas: $12.50 asmeniui. Nariams ir studentams $10.00. Kreiptis: į 
W. Drešerį 233-3334, arba I. Šimkų 231-9425, arba į Klubo narius, 
arba — prie įėjimo.

ffl \\( )\ I Iii \1 ■!
Šv. Kazimiero parapijoje. — Kris

taus gimimo ir N. Metu proga iš
leistas gražus švenčių biulete
nis. Klebonas kun. St. Šileika svei
kino par. komitetą, artimiausius 
bendradarbius, visus parapijie
čius, jaunimą, buvusį par. klebo
ną kun. dr. F. Jucevičių, AV par. 
kunigus, seseles ir parapijiečius. 
Bernelių Mišiose klebonas kvie
tė visus įsijungti į parapijos 
gyvenimą, ypač sukaktuviniais 
metais. Tai mūsų tėvų bei sene
lių įsteigtos ir išlaikytos parapi
jos šventė. — Sekmadienį po pa
maldų įvyko parapijos automobi
lio pašventinimas, gausiai daly
vaujant parapijiečiams. Salėje 
buvo surengti užkandžiai. Auto
mobilis — tamsiai mėlynos spal
vos, Buick ’82. — Gruodžio 12 d. 
mirė par. vargonininkės motina 
— Claudia Massicotte, 88 m. am
žiaus. Palaidota iš St. Sylver šven

tovės Laval, Que., St. Vincent de 
Paul kapinėse. Sk.

Naujos šventosios Margaritos 
Bourgcoys kanonizacijos iškil
mės buvo surengtos ir Montrealy- 
je. Mišias koncelebravo 500 kuni
gų, dalyvavo 1500 seselių ir gausi 
minia pasauliečių. Nauja švento
ji Margarita yra įsteigusi vienuo
liją Congregation de Notre Dame, 
kurioje yra ir penkios lietuvaitės. 
Iškilmėje dalyvavo ir sesuo Mag
dalena Glinskytė iš Sydney Mines, 
N.S. Ta proga ji aplankė lietuvai
tes N. Pradėtosios Marijos sese
ris AV parapijoje.

“Nemarus •mirtingasis” — kny
ga apie arkiv. Teofilių Matulionį 
rado nemažą susidomėjimą Mont- 
realyje. Pirmoji siunta AV par. 
knygyne jau išparduota. Laukia
ma antros siuntos. K.

1983 m. 
sausio 15, 
šeštadienį,
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose,
1573 Bloor St. West

Visi maloniai kviečiami į
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sausio 16, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų
didžiojoje Anapilio salėje.

Prof. R. Vaštokas supažindins su nauja dail. A. Tamošaičio knyga

“LITHUANIAN EASTER EGGS”
Ten pat bus ir lietuviškų margučių paroda.
Dail. A. Tamošaitis kalbės apie lietuviškų margučių savybes ir autografuos įsigytas knygas 

Lietuvių Tautodailės Institutas parodys naują spalvotą filmą

iš dail. A. Tamošaitienės veiklos “LIETUVIŲ AUDINIŲ DAILĖ”
įėjimas — auka.
Visus dalyvauti kviečia rengėjai — Lietuvių Tautodailės Institutas 

ir
Anapilio parapijos tarybos kultūros komisija

e
 II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ METU 

1983 metų liepos 1 dieną, 8 valandą vakaro
The Auditorium Theatre (Pasaulio garso scenoje) 

70 East Congress Parkway, Chicago, Illinois

LIETUVIŲ OPERA 
-----  stato -----

I LITUAINl
Bilietai gaunami:
Bilietų Vaznelių prekyboje — Gifts International, 2501 W. 71 st St., Chicago, IL 60629 — Tel. 471-1424
kainos: $20, $15, $12, $8, $7, $6 ir $5. Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu siunčiant čekį Lithuanian Opera 

Co., Inc. pavadinimu. Kviečiami visi iš anksto įsigyti bilietus. II P.L.D. Kultūrinių Renginių Komitetas

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

f f M AM montrealio lietuvių 
iii* Am kredito unija

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E
— — --------------— — - ■ , . —_ I

2A8. Telefonas: 766-5827

Darbo valandos 
Pirm., antr. treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

Aušros Vartai
9.00- 3.00 

12.00- 8.00 
10.00- 6.00 
10.00-12.30

Rosemount

6.00- 8.00
12.00- 6.00

Certifikatai: min............$1,000.00
1 metų ....................... 10.5%

Terminuoti indėliai:
1 metų .......................... 10%
180-364 d................. 9.75%
60-179 d................... 9.5%
30- 59 d...................  9.25%
Trumpalaikius indėlius

už $20,000 ir daugiau
Taupomosios sąskaitos:

Specialios ........................ 9%
Su drauda....................  8.5%

Čekių sąskaitos ...................  6%

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO 
STATOMUOSE NAMUOSE NUOMOJAMŲ BUTŲ

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS- 
PAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS 

vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 4 v. p. p. 
klubo raštinėje, Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street W., 
Toronto, Ontario M6P 1A6, telefonas 533-3498.

Priimami visi lietuviai, gyvenantys Kanadoj arba JAV 
(persikėlimu rūpinasi patys).

MĖNESINĖS KAINOS: vieno miegamojo — $500 ir dviejų 
miegamųjų — $600.

INFORMACIJOS: laiškais klubo adresu, asmeniškai — 
J. Poška, tel. 244-8893.

KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimai bus 1983 m. sau
sio 16, sekmadienį (ne sausio 
6, kaip per klaidą išspausdin
ta “TŽ” 1982 m. 52 nr.). Visi tau
tiečiai kviečiami tą dieną daly
vauti rinkimuose ir balsuoti 
nurodytose būstinėse — Ana
pilyje, Prisikėlime, L. Namuo
se.

Anapilio Moterų Būrelio ruo
šiami pusryčiai narėms ir jų 
šeimoms bus sausio 23, sekma
dienį, po 11 v.r. pamaldų di
džiojoje Anapilio salėje. Pro
gramoje dalyvaus V. Krali- 
kauskienė su savo kūryba. Ren
gia — AMB valdyba.

Gen. Lietuvos konsulas dr. 
Jonas Žmuidzinas 1983 m. sau
sio 1 d. dalyvavo Ontario gu
bernatoriaus priėmime, skir
tame reziduojantiems Toronte 
konsulams, ir Lietuvos vardu 
pasveikino gubernatorių Nau
jųjų Metų proga.

“Alcoholics Anonymous” 
draugijos lietuvių grupė daro 
savo susirinkimus kiekvieną 
penktadienį, 7.30 v.v., 119 Mi- 
mico Avenue (Royal York Rd. 
ir Mimico Ave. kampas). Tele
fonas 487-5591. Anksčiau ši 
grupė rinkdavosi trečiadie
niais, bet, daugumai narių pa
geidaujant, padarytas pakeiti
mas. Ši sveikatos organizaci
ja efektingai padeda asme
nims, turintiems problemų 
su alkoholiu.

AfA 
STANISLOVUI PACEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,

jo dukrai BIRUTEI STANULIENEI ir šeimai 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą —

A. B. Rickevičiai E. B. A. Kišonai
B. V. Gataveckai A. E. Abromaičiai

PADĖKA
M

Palaidoję savo mylimą žmoną ir motiną
a.a. Malviną Lazdauskienę,

nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems Rožinio maldoje, 
pamaldose šventovėje, palydėjusiems į kapines, at- 
siuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautas liūdesio 
dienomis.

Ypatingai esame dėkingi Tėvams pranciškonams 
už velionės aprūpinimą šv. Sakramentais ir už jaudi
nančiai gražų atsisveikinimo žodį. Taip pat dėkojame 
karsto nešėjams ir visiems laidotuvių dalyviams.

Vyras Juozas Lazdauskas 
Duktė Jonė Pakalkienė ir 
šeima

i

A. a. Elena Bieliauskaitė, 
71 m., palaidota 1982 m. lap
kričio 29 d. lietuvių kapinėse, 
buvo gimusi Kaune, baigusi 
“Aušros” mergaičių gimnaziją. 
Pasirinko gail. sesers kelią 
ir įstojo Šv. Elzbietos vienuo- 
lijon Vokietijoje. Grįžusi Lie
tuvon 1938 m., dirbo R. Kry
žiaus ligoninėje Kaune, kur 
1939 m. gavo gail. sesers dip
lomą ir išstojo iš vienuolijos. 
Iki 1944 m. dirbo R. Kr. ligo
ninėje Vilniuje. Pokario me
tais darbavosi Vokietijoje ir 
Britanijoje (ten baigė akuše
rės kursus). 1950 m. atvyko į 
Torontą ir dirbo Šv. Mykolo 
ligoninėje. 1962 m. tęsė stu
dijas Toronto un-te, po to iš
vyko Čikagon, kur iki 1972 m. 
dirbo Šv. Luko medicinos cent
re kaip prižiūrėtoja. Sveika
tos verčiama, grįžo Kanadon. 
Kiek galėdama, šelpė savo arti
muosius Lietuvoje, juos lankė, 
rėmė labdaros bei medicinos 
organizacijas.

ORKESTRAS “Malūnas”, grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką 
šokiams. vestuvėms, baliams. 
Skambinti DANAI 822-3791 po (i 
v.v., EDVARDUI 536-6672 Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

IŠSPAUSDINTAS KNYGOS FOR
MATO 1983 METU KALENDO
RIUS, išleistas Prisikėlimo para
pijos ekonominės sekcijos, paruoš
tas Stasio Prakapo, 188 psl. Yra ei
lėraščių, novelių, juokų, aforizmų, 
patarimų šeimininkėms, rašinių 
sveikatos klausimais. Užsakymus 
siųsti, pridedant $5.00, šiuo adresu: 
Franciscan Fathers, 1011 College 
St., Toronto. Ont. M6H 1A8.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte - J. Baliūnas.

JIEŠKAU NUOMOJIMŪI RŪSIO 
su įėjimu iš lauko, tinkamo smul
kių remontų dirbtuvei. Pageidau
jama netoli Jane gatvės. Skambin
ti tel. 767-3677 Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
moteriai Bloor-Bathurst rajone 
pirmame augšte su teise naudo
tis virtuve. Skambinti po 6 v.v. tel. 
535-5126.

FLORIDOJE, MIAMI BEACH, ne
toli vandenyno išnuomojamas pri
vatus kambarys nuo 1983 m. vasa
rio 6 d. iki balandžio 30 d. Norin
tys ten praleisti atostogas prašomi 
skambinti tel. 1-305 - 861-2161.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti j “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Out., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS 

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v. 
tel. 667-8260 arba 667-8280 Toronte.


