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Dvasiniai židiniai
Iš visų išeivijos veiklos sričių labiausiai girdima po

litinė veikla, nes čia garsiausiai šaukiama, daugiausia 
ginčijamasi, bet mažiausiai pasiekiama konkrečių re
zultatų. Kultūrinė veikla mažiau girdima, nes čia ma
žiau triukšmo, daugiau pozityvaus, tylaus darbo, kurio 
vaisiai regimi knygų, paveikslų, koncertų, paskaitų, pa
rodų pavidalu. Mažiausiai girdima viešumoje yra reli- 
ginė-dvasinė sritis, nes joje vyksta tylus darbas, nevi- 
suomet regimas apčiuopiamais pavidalais. Jis dažnai 
siejasi su kultūrine sritimi, naudojasi jos priemonėmis 
ir eina bendru keliu. O tą bendrą kelią diktuoja pats gy
venimas. Išeivija, atsidūrusi svetimuose kraštuose, skir
tingose santvarkose, yra reikalinga savų dvasinių židi
nių, teikiančių gyvenimo atramas. Be jų išeivinis gyve
nimas greitai išsektų, ir mūsų žmonės dingtų svetimųjų 
jūroje jau su pirmaisiais žingsniais. Savoje valstybėje 
pagrindines gyvenimo atramas sudaro tradicinės kraš
to institucijos, savoji kultūra, religinės bendruomenės, 
visų respektuojami autoritetai. Išeivijoje viso to nėra. 
Uždirbtas pinigas sudaro ekonominį pagrindą, bet dva
sines atramas reikia susikurti pačiam. Neįmanoma stai
giai įšokti į naujo krašto dvasinį gyvenimą ir jame jaus
tis kaip namie.

TODĖL suprantama, kodėl nuo pat mūsų išeivijos 
pradžios, kai tik atsirado gausesni būriai Anglijo
je, Amerikoje, Kanadoje ir kitur, pradėjo steigtis 
dvasinio gyvenimo židiniai — religinės draugijos, mo

kyklos, parapijos, vienuolijos. Visi tie žodžiai atliko ir 
tebeatlieka gyvybinės reikšmės misiją, tačiau labiau
siai iškilo vienuolijos. Parapijų buvo įsteigta daug, bet 
jos negalėjo telkti savo veiklos taip koncentruotai, kaip 
vienuolijos. Valdomos kitataučių vyskupų, išblaškytos 
milžiniškuose plotuose, parapijos liko atskiromis salo
mis su labai silpna jungtimi. Tuo tarpu vienuolijos, tu
rėdamos laisvesnes rankas, lietuvišką vadovybę, galėjo 
tapti stipriais dvasiniais židiniais, spinduliuojančiais 
visame Šiaurės ir Pietų Amerikos žemyne. Pradėkime 
nuo senosios išeivijos. Iš jos kilo daug nusipelniusios 
moterų vienuolijos: kryžietės, kazimierietės, pranciš
konės. Jos išplėtė savo veiklą, ypač JAV-se, šv*etL.>o ir 
labdaros srityse. Kryžietės prieš maždaug 15 metų turė
jo 15 institucijų, kazimierietės — 37, pranciškonės 12 
(įskaitant P. Ameriką). Iš jų bene labiausiai žinomos 
mūsų visuomenei yra kazimierietės, turinčios Čikagoje 
gimnaziją ir ligoninę. Šiuo metu jų visų pajėgos yra su- 
silpnėjusios, darbo barai susiaurėję, tačiau veikla tę
siama toliau, prisitaikant prie dabarties sąlygų.

PRIE senosios išeivijos vienuolijų priklauso ir ma
rijonai, įsteigę savo gimnaziją Marianapolyje ir 
netgi kunigų seminariją Hinsdale vietovėje (da
bar jos nebėra), dienraštį “Draugas”. Marijonų jėgas su

stiprino naujosios pokarinės išeivijos žmonės ir padėjo 
orientuoti jų veiklą naujų reikalavimų linkme. Tuo bū
du marijonai išsilaikė iki mūsų dienų kaip pajėgus dva
sinis centras. Šalia jo atsirado nauji židiniai, būtent, 
pranciškonų, jėzuitų ir marijonių (putnamiečių). Pran
ciškonai buvo įsteigę net lietuvių gimnaziją Kennebunk- 
porte. Dabar jos ten nebėra, bet tebeegzistuoja vienuo
lynas kaip veiklos vienetas. Centrinis jų veiklos židi
nys yra Brooklyne, kuris reiškiasi ypač spausdintu žo
džiu ir pagalba parapijoms. Čikagoje yra įsitvirtinę jė
zuitai, kurių pastatytame Jaunimo Centre telkiasi lie
tuviškoji čikagiškių veikla. Putname tyliai dirba mari- 
jonės (N. Pr. Marijos seserys), turinčios plačios apim
ties dvasinį židinį. Saleziečiai nėra sudarę centrinio 
savo židinio, bet gražiai reiškiasi Brazilijoje — lietuvių 
parapijoje ir kituose kraštuose. Benediktinės turi savo 
vienetą JAV-se, bet lietuviškon veiklon neįsijungė. Yra 
lietuvių domininkonų ir kitų vienuolijų narių, bet jie reiš
kiasi tiktai kaip paskiri asmenys. Sudėjus visas vienuo
lijas, aiškiai matyti, kad tai ryškūs dvasiniai židiniai, pa
šaukti būti stipriomis atramomis išeivijosgyvenime. Pr.G.

Pasaulio įvykiai
JAV KARO LAIVYNO LĖKTUVAI PIRMA KARTĄ BOMBARDA
VO tris Sirijos kariuomenės pozicijas Libane. Oficialiai teigia
ma, kad tai buvo atkirtis į dviejų JAV žvalgybinių lėktuvų apšau
dymą virš tų vietovių. Neginkluoti žvalgybiniai lėktuvai virš Li
bano skraido nuo rugsėjo mėnesio tarptautinių kariuomenės da
linių apsaugai užtikrinti. Pasak prez. R. Reagano, į ugnį bus at
sakyta ugnimi. Pirmasis toks atsakymas betgi baigėsi tragiškai. 
Sirijos priešlėktuvinė apsauga sunaikino du bombardavime 
dalyvavusius JAV lėktuvus, pareikalaudama gyvybės aukos. Su 
nukritusiu lėktuvu žuvo vienas lakūnas, kitas pateko Sirijos ne
laisvėn. Išgelbėtas buvo trečias lakūnas, su parašiutu nusilei
dęs Viduržemio jūron. Lig šiol bombardavimus atlikdavo tik 
Izraelio lėktuvai. Griežtesnei •---------------------------------------- —

KANADOS ĮVYKIAI

Paštininkų unijos savivalė
Karingasis Kanados paštinin

kų vadas J. C. Parrotas prane
šė, kad š. m. gruodžio 11-17 d. 
d. paštininkai priims ir prista
tys visus laiškus Kanadoje su 
10 et. ženkliuku, nors oficiali 
jų kaina yra 32 centai. Pasak 
jo, tai bus unijos protestas 
prieš pašto vadovybės atsisa
kymą sumažinti tarifą kalėdi
niams sveikinimo atvirukams. 
Esą tokių nuolaidų susilaukia 
didžiųjų įstaigų laiškai, o ei
liniai kanadiečiai turi mokėti 
augštą 32 centų kainą. Iš pir
mo žvilgsnio atrodo, kad J. C. 
Parrotui rūpi paslauga kana
diečiams. Kitą medalio pusę 
atskleidė pašto vadovybė. Nors 
paštas dabar yra valdinė bend
rovė, jos deficitą, sumažintą 
iki $300 milijonų, vis dar pa
dengia Kanados iždas mokes
čių mokėtojų pinigais. Spėja
ma, kad J. C. Parroto taktika 
paštui per tą savaitę galėtų 
duoti apie $20 milijonų nuos

tolio, padidinančio deficitą. 
Tad iš J. C. Parroto pasiūly
tos paslaugos kanadiečiai ne
turės jokios naudos.

Pašto vadovybė kreipėsi j 
Kanados darbo santykių tary
bą, reikalaudama tokį pašti
ninkų unijos planą pripažin
ti nelegaliu. Tada nuostolio 
padengimo būtų galima reika
lauti iš savo teises peržengu
sios unijos. Pašto vadovai taip
gi perspėjo kanadiečius, kad 
už pastebėtus laiškus su 10 
centų ženkliuku bus pareika
lauta 44 papildomų centų iš tų 
laiškų gavėjų, jeigu jie norės 
juos gauti. Nuosaikesnė laiš
kanešių unija nepritaria J. C. 
Parroto planui, tačiau laiškus 
su 10 centų ženkliuku prista
tys gavėjams, jeigu ant vokų 
nebus antspaudo, kad pašto 
ženkliukas nėra pakankamas. 
Tada iš gavėjų nieko nebus 
reikalaujama. Toronto dien-

(Nukelta j 8-tą psl.)

Dalis Čikagos lietuvių, stebinčių pirmojo jnašo $200.000 įteikimą Ilinojaus universitete, kur steigiama lituanis
tikos katedra. Jai reikalingos lėšos teikiamos ir toliau Nuotr. J. Tamulaiėio

Lietuva tarptautinėje arenoje
Sukaktuvinis VLIKo seimas Detroite, pagrindinės jo svarstybų mintys, atlikti darbai 

ir numatomi projektai
A. RINKŪNAS

Temą “Vakarų Europos po
litika Sovietų Sąjungos atžvil
giu” gvildeno St. Lozoraitis, 
jn., Lietuvos atstovas Vatika
ne, specialiai atvykęs iš Ro
mos. Jo mintys nebuvo links
mos. Esą V. Europa tebebijo 
sovietų ir tebetiki jų nuošir
dumu. Tai suprantama, nes ji 
yra nepakankamai ginkluota. 
Vienintelė jos atrama, ypač 
Vokietijos, yra karinės ame
rikiečių bazės. Todėl ameri
kiečiai stiprina savo jėgas nau
jomis raketomis, prieš kurias 
sovietai yra suorganizavę pa
saulinio masto boikotą.

Sovietų baimei yra ypač pa
sidavę socialistai (V. Vokie
tijos socialistų partija savo 
suvažiavime pasisakė prieš 
raketas). Sovietams pataikau
dama, Vakarų Europa jiems 
daro didelių nuolaidų. Geriau
siu tam pavyzdžiu gali būti 
dujų pirkimas iš sovietų, mo
kant į metus apie 40 milijar
dų dolerių. Be to, sovietai ga
li nuolat gąsdinti vakariečius, 
grasindami dujas sustabdyti ir 
tuo sutrukdyti didelę Vakarų 
pramonės dalį.

Kitų pasisakymai
Diskusijose VLIKo pirm, 

dr. K. Bobelis pareiškė, esą 
pastaraisiais metais prosovie
tinės nuotaikos sumažėjusios.

į JAV-bes dėmesį nukreipė 
VLIKo vicepirm. politiniams 
reikalams dr. K. Jurgėla, mes
damas žvilgsnį į praeitį. Nors 
1940-41 m. Vašingtono politi
ka Lietuvos atžvilgiu buvo ge
ra (paskelbė sovietinės okupa
cijos nepripažinimą), tačiau 
prezidentas Rooseveltas ne
rodė didesnės iniciatyvos ginti 
Baltijos valstybių reikalus. 
Nenorėjo BALFo įsileisti į 
“National War Fund”, tik kan. 
J. Končiaus iniciatyva tai pa
vyko padaryti. Tuo būdu pasi
darė prieinamos didelės pini
gų sumos “Dievo paukštelių” 
(DP) reikalams.

Prez. Trumanas tuose reika
luose nesusigaudė — leido pa
sidalinti Rytprūsius rusams 
ir lenkams. Žymiai palankes
nis Lietuvai buvo prez. Eisen- 
howeris, bet jį labai atšaldė 
Britanijos ir Prancūzijos lai
kysena. Visdėlto Eisenhoweris 
reikalą labai pajudino, suda
rydamas Kersteno komisiją 
Baltijos valstybių okupacijos 
sąlygoms tirti. Daugelio mūsų 
gerbiamas prez. Niksonas taip 
pat nevisada buvo Lietuvai 
geras. Jis buvo Maskvoje tuo 

metu, kai susidegino Romas 
Kalanta, tačiau nepanaudojo 
tos progos Lietuvos bylai pa
judinti. Daug geresnis Lietu
vai buvo gen. Haig, deja, neil
gai buvęs valdžioje. Geriau
sia.- iš visų /čs*prez. Reaganas, 
kurio konkretūs antikomunis
tiniai darbai labai daug pa
deda.

Lietuvos būklės tarptauti
nėje arenoje tema buvo iškel
ta eilė minčių ir svarstybose, 
ypač A. Kasiulaičio kalboje: 
a. ar verta mums visomis jėgo
mis laikytis vien JAV-bių 
skverno, mažinant savo dėme
sį Europai? b. ar pakankamai 
suprantame, kad išeivija šiuo 
metu nebėra ta, kokia buvo 
1944 m.? c. už kokios Lietuvos 
atstatymą mes kovojame? d. ar 
Sovietų Sąjunga kada nors su
skils į atskirų tautybių respub
likas? e. kas yra mūsų laisvės 
kovos draugai? Deja, toms ir 
kitoms mintims diskutuoti ne
buvo laiko.

Dabartinė VLIKo veikla
Tuo klausimu pagrindinį 

pranešimą padarė VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis. Prane
šimas turėjo dvi dalis: a. bend
ra laisvinimo veikla ir b. Lie
tuvos interesų atstovavimas 
tarptautinėje plotmėje.

Bendra laisvinimo veikla tę
siama per ELTOS biuletenius, 
ryšius su JAV-bių įstaigomis, 
atskiruose kraštuose esančias 
atstovybes, organizacijas, pa
vienius asmenis. ELTOS biule
teniai leidžiami šiomis kalbo
mis: lietuvių, anglų, italų (kas 
mėnesį), prancūzų (kas 3-4 
mėn.), portugalų (porą kartų 
į metus). Ką tik pradėta leisti 
biuletenis vokiečių kalba. Šią 
informaciją papildė atstovė iš 
Paryžiaus B. Venskuvienė, pa
pasakodama apie jos redaguo
jamą ELTOS biuletenį pran- 
cūžiškai. Juo labiau domisi 
netgi daugelis buvusių pran
cūzų kolonijų Afrikoje, o taip 
pat ir Kanados Kvebeko pran
cūzai.

Biuletenius labai papildo 
memorandumai, kurių paruo
šiama ir išplatinama dideli 
kiekiai.

Toliau dr. K. Bobelis apžvel
gė visus laisvojo pasaulio 
kraštus, kuriuose bent kiek 
daugiau reiškiasi lietuviai, 
ir papasakojo, kaip ten vyks
ta VLIKo darbai. Argentinoje 
veikiama per Argentinos Lie
tuvių Spaudos ir Organizacijų 
Tarybą bei VLIKo atstovybę, 
Venecueloje — per VLIKo ats
tovybę, Brazilijoje — per Bra

zilijos Lietuvių Sąjungą, Ang
lijoje — per VLIKo atstovą ir 
D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gą, Prancūzijoje — per VLIKo 
atstovus p.p. Vėnskus, Kana
doje — per Tautos Fondo atsto
vybę. JAV-se būklė labai page 
rėjo dr. A. Butkui tapus L. 
Bendruomenės pirmininku. Su 
PLB valdyba santykiai geri
nami PLB seimo nustatytos 
rezoliucijos rėmuose. Iš sa
vo pusės į pasitarimų komi
siją VLIKas paskyrė: L. Gri
nių, T. Blinstrubą ir V. Šoliū- 
ną. Tikimasi pradėti pasita
rimus greitu laiku.

Diskusijose buvo padary
tas priekaištas PLB valdybai, 
kad ji į pasitarimų komisiją 
paskyrė asmenis, kurie yra 
pasižymėję kaip VLIKo prieši
ninkai.

VLIKo pastangomis “Lais
vės radijas” Muenchene per
tvarkytas ta prasme, kad su
darytas atskiras baltiečių 
skyrius. JAV-bių senatas pa
tvirtino rezoliuciją dėl tiks
laus Lietuvos žymėjimo val
džios išleidžiamuose žemė
lapiuose.

Dr. K. Bobelis, kalbėdamas 
apie Lietuvos atstovavimą 
tarptautinėje plotmėje, pa
žymėjo, kad visų kraštų užsie
nio reikalų ministerijos pri
pažįsta VLIKą kaip pavergtos 
lietuvių tautos atstovybę. Tuo 
mandatu dirbama patariama
jame Europos parlamente, 
Helsinkio akto konferencijo
se, antikomunistinėje lygoje 
ir eilėje kitų junginių. Su lat
viais ir estais dirbama baltie
čių santalkoje. Visiems tiems 
darbams labai trukdo lėšų trū
kumas.

VLIKo tarybos šių metų pir
mininkas K. Oželis (Liet. At
gimimo Sąjūdžio) painforma
vo, kad tarybos veikla daugiau
sia vykdoma per komisijas. Po
litinė ir teisių komisija, va
dovaujama J. Jurkūno, šiuo 
metu stengiasi išleisti vado
vėlį apie VLIKą, skirtą jauni
mui. Vadovėlis, kiek praplės
tas, turės ir politinės nepri
klausomos Lietuvos istorijos 
santrauką. Šiuo metu atlieka
mi paskutiniai rankraščio pa
pildymai. Tikimasi jį išleisti 
iki sekančio VLIKo seimo.

Lietuvos sienų komisija, 
vadovaujama kun. A. Trakio, 
studijuoja sienas Rytuose ir 
Vakaruose.

Jaunimo komisija, vadovau
jama V. Šoliūno, savo konkre
tų darbą pradėjo Čikagoje su
ruoštomis vakaronėmis apie 

(Nukelta į 9-tą psl.). 

prez. R. Reagano taktikai, ma
tyt, įtakos turėjo susitikimas 
su Izraelio premjeru J. Šami- 
ru Baltuosiuose Rūmuose. At
rodo, norima sustiprinti spau
dimą Sirijai, kad ji savo ka
riuomenę atitrauktų iš Libano. 
J. Šamirui pavyko sunorma- 
linti ryšius su prez. R. Reaga- 
nu, įtemptus buvusio premje
ro M. Begino. Ekonomine ir ka
rine pagalba Izraeliui dabar 
rūpinsis specialiai sudarytas 
bendras abiejų šalių komite
tas. Kalbama net ir apie bend
rus karinių pajėgų manevrus. 
Vašingtone taipgi lankėsi ir 
Libano prez. A. Gemajelis. Ir 
su jo atstovais prez. R. Reaga
nas sutiko sudaryti komitetą 
finansiniams bei kariniams 
Libano reikalams. A. Gema- 
jelio pastangos pakeisti š. m. 
gegužės 17 d. su Izraeliu pasi
rašytą sutartį buvo nesėkmin
gos, nors tos sutarties nepri
pažįsta Sirija ir mahometonų 
grupės pačiame Libane. Dėl 
jos Sirija atsisako atitraukti 
savo kariuomenę, o be Sirijos 
nesutinka pasitraukti ir Izrae
lis.

Raketų problemos
Ženevoje JAV ir Sovietų Są

jungos atstovai tęsia derybas 
tolimų nuotolių branduolinių 
raketų skaičiui apriboti. Dery
bos dėl vidutinių nuotolių ra
ketų tebėra nutrauktos. V. Vo
kietijos kancleris H. Kohlis 
yra gavęs J. Andropovo laišką, 
teigiantį, kad ir tas derybas 
būtų galima atnaujinti. Tokias 
H. Kohlio išvadas atmeta 
“Pravda” Maskvoje. Esą dery
boms atnaujinti reikia JAV 
skraidančių bombų ir “Per
shing 2” raketų išvežimo iš V. 
Europos. Danijos parlamentas 
dvylikos balsų dauguma pri
ėmė netikėtą nutarimą, pasi
sakantį prieš skraidančių bom
bų ir “Pershing 2” raketų įve
žimą. Šių ginklų Danija nebū
tų gavusi, bet ji yra Atlanto 
Sąjungos narė, silpninanti ki
tų narių užimtą poziciją. Ne
rimas jaučiamas ir R. Vokie
tijoje. kuri dabar susilauks 
sovietinių raketų. Komparti
jos vadas E. Honeckeris cent
rinio komiteto posėdyje prasi
tarė, kad jis negali džiaugtis 
tokių raketų įvedimu, ir reiš
kė viltį, jog derybos vėl bus 
atnaujintos. Kompartijos cen
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“Nepripažintas tėvas” scenoje 
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Australijoje gyvenančio tautiečio žingsniai poezijoje 
Baltistikos diena Toronte

Gausių dalyvių sulaukęs renginys Toronto universitete

zoriai R. Vokietijos spaudoje 
netgi praleidžia skaitytojų 
laiškus, pasisakančius prieš 
sovietinių raketų bazes. Ki
tuose laiškuose teigiama, kad 
ir JAV, ir Sovietų Sąjunga Že
nevos derybose neparodė pa
kankamų pastangų branduoli
nių ginklų pavojui sumažinti. 
Susidaro įspūdis, kad E. Ho
neckeris daro spaudimą J. 
Andropovui. Pastarasis vis dar 
nėra pasirodęs viešumoje. 
Gandai apie jo ligą gausėja ir 
plinta. Juos galbūt išsklaidys 
augščiausiojo sovieto posė
džiai gruodžio 26-27 d.d. Juose 
yra būtinas J. Andropovo daly
vavimas.

Garbės premija
Dyi prancūzų grupės įsteigė 

metinę žurnalisto premiją pa
gerbti Maskvos radijo prane
šėjui Vladimirui Dančevui, 
kuris dabar yrauždaryįaspsi- 
chiatrinėje Taškento ligoni
nėje. Dviejose angliškose ra
dijo laidose š. m. gegužės mė
nesį jis pakeitė cenzorių parū
pintą tekstą, kalbėdamas apie 
Afganistaną ir branduolinių 
ginklų derybas Ženevoje. V. 
Dančevas sovietų kariuome
nės dalinius Afganistane pa
vadino okupantais, prieš ku
riuos dabar sunkią kovą veda 
su okupacija nesutinkantys 
vietiniai gyventojai. Komen
tuodamas JAV ir Sovietų Są
jungos branduolinių ginklų de
rybas Ženevoje, V. Dančevas 
teigė, kad Maskvai rūpi ne tų 
ginklų apribojimas, bet pra
našumo užsitikrinimas. Dėl 
šių pareiškimų V. Dančevas 
buvo atleistas iš darbo, išsiųs
tas Taškentan ir vėliau užda
rytas psichiatrinėje ligoninė
je. Naujoji premija kasmet bus 
skiriama žurnalistui, kovo
jančiam už informacijos teises.

Parduoda naftą
Komunistinė Lenkija, spau

džiama $25 bilijonų skolos už
sieniui, desperatiškai jieško 
užsienio valiutos. Libija jai su
tiko skolon parduoti naftos už 
$230 milijonų. Lenkija dabar 
tą naftą pardavinėja laisvojoje 
rinkoje, kur kainos yra gero
kai mažesnės už OPEC šalių 
nustatytas oficilias kainas. To
kia nuostolinga prekyba gau
nama užsienio valiutos kitiems 
svarbesniems reikalams.
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Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ALGIUI ULBINUI ir visai jo šeimai, netekusiems 

mylimos motinos

a. a. SOFIJOS ULBINIENĖS -
A. Šileikis ir šeima
H. Craig ir šeima

Išimti kryžius iš stalčių...
Iš V. Vokietijos spaudos apie dabartinius įvykius Lietuvoje

"Lietuva laukia popiežiaus. 
Katalikų savimonė auga” — to
kiomis antraštėmis straipsnį 
1983 m. lapkričio pradžioje 
išplatino V. Vokietijos kata-

■ likų žinių agentūra KNA.
Straipsnio autorė redaktorė 

Diethild Treffert teigia, kad 
Lietuvoje tvirtai tikima, jog 
popiežius Jonas.-Paulius II čia 
apsilankys. Taip bent teigė 
vienas lietuvis kunigas, kuris 
neseniai su oficialia dvasinin
kų delegacija viešėjo Berlyne. 
Pasak jo, popiežiaus laukiama 
kitais metais, kai bus iškilmin
gai minima šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktis arba 
"vėliausiai” po kelerių metų, 
kai sukaks 600 metų nuo krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje.

Redaktorė Treffert mano, 
kad tokie teigimai rodo augan
čią Lietuvos katalikų savimo
nę. Lietuviai jaučiasi Jono- 
Pauliaus II suprasti ir sustip
rinti. Todėl vyskupas Liudas 
Povilonis, Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinis administratorius 
ir Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas, dabar tikin
čiuosius paragino išsiimti kry
žius ir šventųjų paveikslus iš 
stalčių ir sugrąžinti juos gar- 
bingon vieton savo butuose. 
Tas paraginimas labai sėkmin
gai vykdomas, kaip pranešama 
iš Lietuvos.

Autorė teigia, kad vyskupo 
L. Povilonio raginimas buvo 
paskelbtas kaip tik tuo metu, 
kai valdžia Lenkijoje įsakė 
pašalinti kryžius iš mokyklų.

Ji pažymi, jog kitas vysku
pas — Vincentas Sladkevičius, 
kurį popiežius prieš metus po 
25-rių metų nušalinimo sugrą

AfA 
ANASTAZIJAI ŽILYTEI

Lietuvoje mirus, 
jos seseriai — šaulei MONIKAI VAŠKEVIČIENEI, 
vyrui JUOZUI bei kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia - Toronto VI. Pūtvio

šaulių kuopos valdyba

AfA

ANELEI GRIŠKEVIČIENEI
Argentinoje mirus,

seserį. JANINĄ, jos vyrą PETRĄ ir dukrą RENATĄ 
PAKALKAS nuoširdžiai užjaučiame-

Elena ir Albinas Bočkai Elena ir Jonas Bukšaičiai
Adelė ir Juozas Kizai Janina Vingelienė

Aldona ir Jonas Vaškevičiai

žino į Kaišiadorių vyskupiją, 
šiemet pavasarį pasirašė du 
dokumentus, kuriuose reika
laujama, kad valstybė pripa
žintų tikinčiųjų teises. Abu 
pareiškimai buvo adresuoti 
Andropovui. Pirmame rašte, 
kurį pasirašė 66 iš 73 Kaišia
dorių vyskupijos kunigų, dės
toma, kodėl jiems neįmanoma 
laikytis 1976 m. paskelbtų nuo
statų. Antrame rašte protes
tuojama prieš kunigo Alfonso 
Svarinsko suėmimą. Tai uolus 
ir geras kunigas, drąsiai ke
liantis balsą prieš esamas ne
geroves, kai savavališkai ir 
piktnaudžiaujant įstatymais 
užgaunami tikintieji ar jiems 
šventi dalykai. Katalikų žinių 
agentūros redaktorė pažymi, 
kad įsakmus raginimas paleis
ti kunigą Svarinską buvo ne
sėkmingas. Jis buvo nuteistas 
septyneriem metam lagerio ir 
trejiem metam ištrėmimo.

Tuo pačiu metu buvo suim
tas kitas Tikinčiųjų Teisėm 
Ginti Katalikų Komiteto na
rys kunigas Sigitas Tamkevi- 
čius, kuris, pasak autorės, 
taip pat jau nubaustas ilgalai
ke bausme, tačiau to niekas iki 
šiol nepatvirtino. Neseniai 
iš Lietuvos sugrįžę turistai 
teigia, kad kunigo Tamkevi- 
čiaus teismas dar neįvykęs.

Baigdama straipsnį, Diet
hild Treffert teigia, kad dra
koniškos bausmės Lietuvos 
kunigus ir tikinčiuosius dar 
labiau vieniją., Pasak jos, net 
vyskupas L. Povilonis, kuris 
iki šiol, kaip Prahos kardino
las Tomašekas, laikėsi atsar
gios, lanksčios linijos, po sa
vo “ad limina” vizito Romoje 
jos atsisakė. Lmb.

Maironio antkapis Kauno arkikatedroje — bazilikoje. Dabartinis jo įrašas taip skamba: "Prelatas dr. Jonas Ma
čiulis-Maironis 1862-1932.” Prieš sovietinę okupacija buvo toks įrašas: “A.a. prel. Jonas Mačiulis-Maironis didysis 
Lietuvos atgijimo dainius 1862-1932”. Nuotr. V. Čiplio

AfA 
SOFIJAI ULBINIENEI

mirus, 
jos sūnui ALGIUI ir visai jų šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą -

Vyrų oktetas 
vadovas A. Mateika

A. Kove ra V. Račkauskas
S. Pusvaškis J. Grėbliauskas
P. Vasiliauskas
J. Lašinskas

A. Kusinskis 
J. Šarūnas

“Aušra” - kelrodis ateitin
Pirmosios “Aušros” šimtmetį palydint ir antrąją “Aušrą” stebint

St. Petersburg Beach, Florida

Kl'V PRANAS GAIDA

Suvažiavimuose ir spaudo
je nuolat svarstome dabarti
nes lietuvių tautos problemas. 
“Aušros” 100 metų sukakties 
proga meskime žvilgsnį pra
eitin, į ano meto rūpesčius 
ir pamatysime, kad kaikurios 
aušrininkų gairės teberodo 
kelią ateitin ir dabar.

Istorikai sako, kad “Aušros” 
laikotarpis tebėra mažai iš
tirtas, kad ten dar galima 
būtų rasti Ameriką. Labai ga
limas dalykas, tačiau šiuo 
atveju nesame pasiruošę jieš- 
koti Amerikų, o tik pažvelgti 
į Basanavičiaus “Aušrą” visuo
meniniu požiūriu.

1. “Aušros” gimimas
Bado metu žmogus kalba 

apie duoną, o sutemose — apie 
aušrą. Tas pats ir su tauta — 
ji sutemose ilgisi aušros ir 
apie ją kalba. Kai Lenkijos 
lietuviai atsidūrė sutemose 
po II D. karo, savo laikraštį 
pavadino “Aušra”. Kai sovietų 
okupuotoje Lietuvoje atsirado 
galimybė pogrindžio spaudai, 
pasirodė laikraštis “Aušra”. 
Ir vienu, ir kitu atveju pasi
rinktas vardas geriausiai iš
reiškė to meto ir to užmojo 
nu otaiką.

Prieš 100 metų, kai būrelis 
išeivijos tautiečių planavo 
leisti laikraštį, tarėsi ir dėl 
jo vardo. Vieni siūlė vardą 
“Saulėtekis”, kiti “Žiburys”, 
“Švitūnė” ir kitus. J. Basana
vičius siūlė jį pavadinti var
du “Lietuva”, nes jo tikslas 
esąs pati Lietuva. Visi tie siū
lymai betgi neatrodė visai pri
imtini. Ir kai J. Šliūpas pasiū
lė “Aušros” vardą, visi sutiko, 
nes jis geriausiai išreiškė ano 
meto tautos ilgesį.

a. Lietuva sutemose
Lietuvių tauta “Aušros” gi

mimo metu skendėjo giliose 
sutemose. Siautėjo carinė ru
sų okupacija visoje Lietuvoje. 
Lietuvių spauda (įprastinėm 
raidėm) uždrausta. Lietuviš
kos parapijinės mokyklos už
darytos. Vien Žemaitijoje jų 
buvo apie 150. Ten veikė apie 
50 rusiškų mokyklų, bet žemai
čiai ir visi kiti jų vengė. Lie
tuviškų gimnazijų nebuvo. Vie
nuolių turėtos gimnazijos už
darytos. Vilniaus universite
tas taip pat. Parapijų ir kuni
gų veikla suvaržyta. Rusinimas 
pilnu tempu vyko per rusiškas 
mokyklas ir per valdines įstai
gas, o lenkinimas — per dvarus 
ir iš dalies per parapijas. 
Miestuose mažai kas bekalbė
jo lietuviškai. Atrodė, kad lie
tuvių tauta gyveno paskutines 
dienas, sparčiai artėdama prie 
mirties slenksčio.

Tokių sutemų metu susibūrė 
grupelė šviesuolių už Lietu
vos ribų, sudėjo savo santau
pas ir išleido "Aušrą", užsi
mojusią gelbėti tautą.

b. Romantizmo įtaka
I tokį užmojį minėtą šviesuo

lių būrelį su dr. J. Basanavi
čiumi priešakyje paskatino ir 
ano meto Europoje vyraujanti 
dvasia, besireiškianti roman
tizmu, kilusiu iš idealistinės 
to laikotarpio filosofijos. Jei 
XVII-XV1II š. europiečių mąs
tysenoje viešpatavo racionaliz
mas, tai vėliau ėmė ryškėti 
kita filosofinė srovė — idealiz
mas, kaip reakcija prieš vie
našališką proto garbinimą. 

Naujoji srovė plačiai sklido 
per literatūrą, dailę ir kitas 
gyvenimo sritis, pasiekdama 
visas Europos tautas. Jos, ro
mantizmo veikiamos, ėmė do
mėtis savo praeitimi, ją ideali
zuoti, jieškoti savo ištakų, 
kelti laisvės šūkius, kreipti 
dėmesį į liaudį, vertinti liau
dies kūrybą ir t.t.

Ši dvasia dar per veikiantį 
Viniaus universitetą pasiekė 
ir Lietuvą. Pirmosios kregždės 
buvo ten studijavę Stanevičius, 
Daukantas ir kiti. Ilgainiui 
ji plėtėsi ir darė įtakos Lie
tuvos šviesuoliams.

Tai patvirtina ir dr. J. Šliū
pas, vėliau rašęs apie “Auš
ros” gimimą: “Kad pas mus pri
brendo laikas leisti laikraštį 
— tai dalinai reikia priskaityti 
irgi įtakai dvasios XIX-jo meta- 
šimčio. Taigi laisvė smulkes
nėms tautoms nuo priespaudė- 
jų švaistėsi ore, reikėjo tik 
daugiau apšvietos ir susipra
timo, ir turėjo išmušti valan
da atsipalaidavimo nuo pan
čių ir retežių” {(Rinktiniai raš
tai, 1977 m., p. 196).

Kitos tautos, kaip bulgarai, 
vadavosi iš turkų nelaisvės, 
judėjo čekai ir vengrai. Lat
viai jau turėjo tautinę savo 
spaudą nuo 1862 m. Lietuviai, 
studijuojantys Maskvos uni
versitete, dalyvaudavo latvių 
susirinkimuose ir drauge jau
tė stiprėjančią tautinę dva
sią. Lietuvių studentų Mask
voje 1880-82 m. buvo 23. Jie 
buvo pradėję leisti daugintu- 
vu spausdinamą “Aušrą”, kuri 
ribojosi siauru rateliu, bet 
turėjo įtakos basanavičinės 
“Aušros” vardo parinkimui.

c. Jaunimo užmojos
Pažymėtina, kad “Aušra” 

gimė jaunimo širdyse. Redak
torius J. Mikšas buvo tada tik
tai 21-rių metų amžiaus, J. 
Šliūpas — 22, M. Jankus — 25. 
Maironis-Mačiulis — 21. J. Ba
sanavičius — 32 ir t.t. Apie 
jaunuosius aušrininkus telkėsi 
ir vyresnių, bet phgrindinę 
naštą pasiėmė jaunimas. Jis 
prasiveržė viešumon su dide
liu idealistiniu užsidegimu, 
bet savo pastangas vertino 
kukliai. Vienama įžanginia
me straipsnyje St. Raila taip 
rašė:

"Szitai su Dievo pagalba jau 
dviliktą spindulį antrojo me
to ‘Auszros’ leidžiame ant mu
sų dar labai tamsios pasaulės. 
Ne musų kaltybė, jei spindu
liai tie dar ne daug szviesos 
isznesziojo po visus kampe
lius brangiosios tėvisznės — 
kaip mokam, taip ir szokam, o 
kad dailiaus szokoti ir užsi- 
metimo neturime, tai rodo mu
sų vardas: ne szviesa, ne die
na, ne saulė, o tiktai pakarni 
auszra. Ateis gal' diena,, kad 
pradės mums szviesti ir saulė, 
ale liki to dar toli neužsitar
navome. Užsižibinome tam 
kartui sav menką žvakelę ne 
vaszko. ne stearino, tiktai pa
prastos medegos, ant kokios 
iszsigalėjome. ir ją žibįsime, 
koliai bus įstangos (St. Szbj., 
“Auszra". 1884 m.. 12 nr.).

d. Keliai Lietuvon
Sklido “Aušra” neregulia

riai iš Ragainės paskui iš Til
žės atskirais sąsiuviniais, kar
tais sudėdama du-tris nume
rius į vieną sąsiuvinį. Per tre
jus metus ir keturis mėnesius 
(1883-1886) išėjo 40 numerių 

29-se sąsiuviniuose. Prenume
ratorių skaičius pradžioje bu
vo tik 69, vėliau siekė iki 300. 
Buvo spausdinama 1000 eg
zempliorių, kurie įvairiais 
kefiais keliavo Lietuvon.

Dalis egzempliorių buvo 
siunčiama uždaruose laiški
niuose vokuose, kita dalis 
eidavo per slaptus knygnešius. 
Lietuvoje buvo sudarytos net 
spaudos platinimo draugijos, 
kurios turėjo ištisus platini
mo tinklus. Iš tokių draugijų 
yra žinoma “Lietuvių motinė
lė”, Garšvių kaimo bendrovė 
(Panevėžio apskr.), kun. Sida
ravičiaus knygnešių tinklas. 
Pastaruoju “Aušra” mažai tesi
naudojo dėl atsiradusios ku
nigų opozicijos.

Per pusketvirtų metų “Auš
ros” įtaka Lietuvoje išaugo 
į reikšmingą sąjūdį. Net ir ta
da, kai “Aušra” nustojo švie
tusi, pažadintas sąjūdis pla
tėjo ir vietoj “Aušros” atsira
do kiti laikraščiai — “Šviesa", 
“Varpas”, “Apžvalga”, “Tėvy
nės Sargas” ir kiti. Jie tęsė 
“Aušros” misiją.

2. “Aušros” paskirtis
Dabarties laikraščio paskir

tis laisvojo pasaulio kraštuo
se yra daugiausia komercinė — 
skleisti žinias už tam tikrą at
lyginimą. Kitokia yra lietuvių 
spauda. Nuo pat “Aušros" lai
kų ji buvo ir tebėra idėjinė, 
neskaitant kaikurių išimčių 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Lietuviams spauda yra idėji
nis žibintas bei šauklys.

a. Pažadinti tautą
Tokia buvo ir Basanavičiaus 

“Aušra”. Ji atėjo gyveniman 
ne komercinių tikslų vedama, 
o didžios idėjos šaukiama. Jai 
rūpėjo tapti žibintu tautos su
temose. Tai labai aiškiai pa
brėžė ir pats Basanavičius pir
mojo “Aušros” numerio “prie- 
kalboje”: “Kaip auszrai ausz- 
tant nyksta ant žemės nakties 
tamsybė, o kad taipjau .pra- 
szwistu ir Lietuwos dwase!”

Tos dvasios prašvitimas reiš
kė tautinės lietuvių sąmonės 
pažadinimą. Tauta, kad ir te- 
riojama, prispausta, okupuo
ta, dar gyvavo, bet nejautė 
kas esanti, kokius dvasinius 
turtus turinti, nežinojo ko sie
kianti. Kitaip tariant reikėjo 
pažadinti tautinę sąmonę.

Tai nebuvo lengvas uždavi
nys, nes lietuvių tauta Euro
pos tautų šeimoje priklausė 
prie sunkiausių atvejų. Pasak 
istoriko J. Ochmanskio (His- 
toria Litwy, 187 psl.), Euro
poje buvo trijų rūšių tautos. 
Pirmai grupei priklausė tau
tos, visą laiką turėjusios sa
vo valstybes (Anglija. Prancū
zija, Rusija). Antrai grupei 
priklausė tautos, praradusios 
savo valstybes, bet išlaikiu
sios tautinę sąmonę (Lenkija. 
Italija). Trečiai grupei pri
klausė tautos, praradusios 
ir savo valstybes, ir tautinę 
sąmonę (Suomija, Latvija. Uk
raina, Čekija, Slovakija. Bul
garija. Lietuva).

Taigi Lietuvos atveju rei
kėjo žadinti ir tautinę, ir 
valstybinę sąmonę. Pradinis 
“Aušros" žingsnis ta linkme 
buvo įžvalga: pamatyti esamą 
tautos būklę, ją atskleisti 
plačiajai visuomenei. Dėlto 
Basanavičius rašė įžanginia
me “Aušros” straipsnyje (1883

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA
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mirė 1983 metų lapkričio 16 d.
Gyveno Niagara Falls, Ontario.

Paliko liūdintį, vyrą, sūnus — Algirdą ir Liudą, dukteris — Ritą 
ir Rasutę su jų visų šeimomis, daug liūdinčių draugų ir pažįs
tamų.

Velionė mylėjo Dievą ir tėvynę, mokė jaunimą, kol jė
gos leido, tautinių šokių, stengėsi įkvėpti lietuvišką dvasią 
jaunimo širdyse.

Miela tautiete, ilsėkis ramybėje gražioje Niagaros apy
linkėje.

Su giliausia užuojauta artimiesiems, giminėms ir drau
gams -

Ona Mitrikienė ir šeima
Wawa, Ontario

PADĖKA
Mylimai mamai, močiutei

a. a. ELENAI MAČIONIENEI
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią padėką gerb. 
Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Augustinui, OFM, 
visiems kunigams, karsto nešėjams, giminėms, bičiuliams, 
prisidėjusiems betkokia paslauga, palydint velionę į amžino 
poilsio vietą. Dėkojame sol. L. Marcinkutei ir sol. V. Verikai- 
čiui už gražų giedojimą šv. Mišių metu.

Taip pat giliausia mūsų padėka visiems, aukojusiems 
šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu ar per spaudą.

Dėkinga - Mačionių šeima

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui, 

seneliui ir broliui
AfA

ANTANU! LAPIENIŲ!
staigiai bei netikėtai mirus, nuoširdžią padėką reiškiame1 
kun. J. Staškui už šv. Mišias ir prasmingą pamokslą, kun. 
L. Januškai už religines apeigas kapinėse, Danguolei Rot- 
kienei už gražų giedojimą šv. Mišių metu.

Nuoširdi padėka: karsto nešėjams, gausiai atsilankiu
siems tautiečiams į laidotuves, užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raš
tu ir spaudoje, aukojusiems “Tėviškės Žiburiams" ir įvai
riems fondams.

Visų mūsų gili padėka draugams, kaimynams ir buvu
siems sudburiškiams, atvykusioms (kapines.

Dėkojame Toronto šeimininkėm už paruoštus puikius 
pietus.

Speciali padėka laidotuvių direktoriui Gerry Lougheed, 
jr., už nuoširdų patarnavimą.

Visiems dėkingi - žmona, sūnus, dukra su šeima 
ir brolis, seserys Lietuvoje



“Aušra” - kelrodis ateitin
(Atkelta iš 2-ro psl.)

m. 4 nr.): “Lietuvos dvasė 
per tiek šimtų metų neprie- 
teliszka ranka gesįta szendien 
didei sunykus! Vislab, kas bu
vo lietuviszka, per ilgus me
tus buvo rūpinama isznaikinti, 
isz szaknių iszrauti! Drauge 
su sunaikinimu kalbos isznai- 
kįta tapo ir senovės Lietuvos 
dvasė; kalbai ir dvasei suny
kus, nuvargo ir visa mūsų gi
minė!”

b. Tapti sąmoninga tauta
Tokią tautos būklę matė' ir 

už Basanavičių žymiai jaunes
nis J. Šliūpas? Jis netgi manė, 
kad ano meto lietuviai negali 
nė tauta vadintis ir turinti siek
ti augščiau, nepaisydama kitų 
tautų priespaudos bei daro
mų kliūčių. Anuomet jis rašė: 
“Už tai jeigu lietuviai sziądien 
negali vadintiesi tautą, tai bent 
jie turi pilningą tiesą reika
lauti, kad pavidunai nagaiszin- 
tu ju aigije prieszakį. Taip 
tai matome juog tikrąją užda- 
vą lietuvininku turi būti pasi
daryti ‘tautą’” (“Auszra”. 1884 
m., 1,2,3 nr.).

Atskleidus visuomenei esa
mą būklę, aušrininkams rū
pėjo pradėti tautos žadinimą 
nuo kultūrinės srities. J. 
Šliūpas aiškiai pareiškė: 
“Daba (t.y. kultūra, Pr. G.) tai 
pirmučiausias daiktas” (“Ausz
ra”, 1884 m., 1, 2, 3 nr.). Tauta, 
nepajėgianti žengti iš primi
tyvios stadijos į kultūrinę, 
negali tapti tauta tikrąja pras
me. Dėlto aušrininkams ir rū
pėjo pažadinti lietuviškos kul
tūros kūrimo procesą, prade
dant liaudies kūryba ir žen
giant vis augščiau.

Prie to proceso priklauso 
ir kalba bei jos tobulinimas. 
Tai ypač pabrėžė Basanavi
čius, taip rašydamas: “Liko 
dar kalba musu garbinga, apie 
kurią mes galime drąsei su mo
kintu wiru isztarti: Die Spra- 
che ist unsere Geschichte’. 
Szeip — wiskas pragaiszo, o ir 
tas musu wienutelis skarbas 
— kalba, teipogi niksta” 
(“Auszra”, 1883 m., 1 nr.).

Jieškodami savo kultūros 
ištakų, aušrininkai dairėsi į 
praeitį, rinko jos užmirštus 
kultūrinius lobius ir diegė 
tautiečių sąmonėtl.

c. Priešaušriniai laikraščiai
Nors aušrininkai labai pa

brėžė lietuvių kalbos reikšmę 
anuometiniame atgimimo pro
cese, tačiau jų laikraštis “Auš
ra” kalbiniu požiūriu nebuvo 
pirmas lietuvių laikraštis is
torijoje. Prieš “Aušros” pasi
rodymą Mažojoj Lietuvoj ėjo 
septyni periodiniai leidiniai, 
Rusijoje — du, JAV-se — vie
nas.

Pirmas lietuviškas laikraš
tis — periodinis leidinys bu
vo “Nusidavimai Dievo kara
lystėje”, leistas M. Lietuvoj 
1823-1824 m. (60 metų prieš 
“Aušrą"). Antras laikraštis — 
“Nusidavimai apie Evangeli
jos praplatinimą tarp žydų ir 
pagonių" (1832-1914). Trečias — 
“Lietuvininkų prietelis arba 
Klaipėdos ceitunga” (1849; tai 
pirmas laikraštis žurnalistine 
prasme). Ketvirtas — “Kelei
vis” (1849-1880, savaitinis). 
Penktas — “Lietuviškas prie- 
laiškas” (1851-1851, dvisavai
tinis, su tautinės orientacijos 
prošvaistėm). Šeštas — “Lietu
viška Ceitunga (1878-1939, pra-

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

BALTIC
TOURS

SPECIAL114 DIENŲ 
EKSKURSIJA 
11 DIENŲ LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus Metus 

su giminėmis
1983 m. gruodžio 27 iki 1984 m. 
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džioje tautinės linkmės, vė
liau provokiškas). Septintas 
— “Konservatyvų draugystės 
laiškai” (minimas Basanavi
čiaus “priekalboje”).

Visi tie periodiniai leidi
niai buvo spausdinami bei lei
džiami M. Lietuvoj. Petrapi
lyje ėjo “Kalvis — Melagis” 
(1875-1876, studentų laikraš
tis), Maskvoje — studentų laik
raštėlis “Aušra" (1880-1881). 
JAV-se 1879 m. pasirodė M. 
Tvarausko “Gazieta Lietuvisz
ka”.

Minėti M. Lietuvos laikraš
čiai buvo religiniai, leidžia
mi daugiausia evangelikų liu
teronų. Jie buvo lietuviški tik
tai savo kalba, bet ne turiniu, 
jei neskaityti vienos kitos tau
tinės prošvaistės. Visa jų lai
kysena buvo provokiška. Tai 
rodo kad ir šis faktas. Kai 1872 
m. vokiečiai uždraudė lietu
vių kalbą M. Lietuvos mokyk
lose, lietuviai kreipėsi į Ka
raliaučiaus universiteto pro
fesorių ir “Keleivio” redak
torių kun. Fridrichą Kuršaitį, 
prašydami užtarimo valdžios 
sluogsniuose. Šis atsisakė tai 
padaryti, teisindamasis tuo, 
kad tai ne jo reikalas. Jo pa
reiga esanti Karaliaučiuje 
skelbti Dievo žodį, mokyti stu
dentus lietuvių kalbos, ją gar
sinti knygomis. “Toktai man 
aukštoji vyriausybė yra užda- 
vusi, ale ne tai, kad aš jos da
rymą peikti ar trikinti turė
čiau (“Keleivis”, 38 nr.).

Ir kitur pasirodžiusių lie
tuviškų periodinių leidinių 
lietuviškumas glūdėjo dau
giau pačioje kalboje, o ne tu
rinyje. Pastarajame reiškėsi 
tiktai pradinės tautinės sąmo
nės kibirkštys.

d. Esminis “Aušros” žingsnis
Basanavičiaus “Aušra” žen

gė esminį žingsnį tautos gyve
nime — išėjo su labai ryškia 
tautine sąmone. Čia glūdi 
“Aušros” pirmumas — ji prabi
lo į merdinčią tautą ne tiktai 
lietuvišku žodžiu, bet ir turi
niu.

“Aušra” išėjo su tautinės 
Lietuvos vizija, dedanti pa- 
matuosna savitą kalbą, kultū
rą ir valstybę. Senovės Lietu
va jai. imponavo savo žemių 
plątumu, savų monarchais — 
karaliais bei kunigaikščiais, 
savo karine galybe, bet visa 
tai buvo neatšaukiamai suny
kę. Iš senosios Lietuvos li
ko tik šešėlis, primenantis 
daugiatautę, daugiakalbę vals
tybę su maža lietuviškumo do
ze.

Basanavičius savo prakalbo
je pirmajame “Aušros” nume
ryje rašė:

“Per ilgus tuos amžius mu
sų gimine teip buvo paniekin
ta ir prispausta, jog už tiesą 
dywitis reikia, kad tik per 
wieszpaties malonę joji iki 
szei dienai dar gyvva liko! Se
novės gadynėse apgyvvenus ko
ne dvvigubą žemes plotą, ji 
szendie taip didei wisose sza- 
lyse susimažino, jog prilygsta 
tiktai szeszeliui senosios mu
sų Lietuwos!”

Aušrininkams rūpėjo ne 
plačiažemę Lietuvą atgauti, 
bet sunykusią tautą atgaivin
ti. Senovės Lietuva — tai še
šėlis, kuriuo negalima grįsti 
naujosios Lietuvos. Naujojoj 
vizijoj lietuvių tauta turi 
pasiekti ne tiktai augštesnį 
tautinės sąmonės laipsnį, bet 
ir politinį savarankiškumą 
bei lygiateisiškumą. Šį tautos 
siekį Basanavičius paminėjo 
jau pirmajame “Aušros” nu
meryje (prakalboje): “Juk ir 
mes esame tokiepat žmonės, 
kaip ir musu kaimynai, ir no

rime wisomis teisibemis, pri- 
gulincziomis wisai žmogystei, 
lygei su musu kaimynais nau
doti”.

Šiam tikslui pasiekti “Auš
ra” neskelbė revoliucijos, ne
šaukė savo tautiečių sukilti 
prieš svetimą priespaudą. Ji 
kvietė visų pirma šviestis, 
pabusti, kurti savitą kultūrą 
ir tuo būdu nutiesti kelius tau
tos ateitin.

3. Veidu į ateitį
Aušrininkai nuo pat pra

džios kreipė savo žvilgsnius į 
ateitį. Jie gyveno naujos Lietu
vos vizija, kuri anuo metu buvo 
dar labai miglota. Tiktai už 
35-rių metų ji išsipildė — gi
mė 1918-siais metais išsvajota 
nepriklausoma Lietuva. Deja, 
ir ta Lietuva nugrimzdo į nau
jas nelaisvės miglas. Gimė nau
ja pogrindžio “Aušra” kaip tę
sinys Basanavičiaus “Aušros".

a. Antroji “Aušra”
Antrosios “Aušros” paskir

tis labai panaši į pirmosios. 
Skirtumas tiktai, tas, kad da
bartinei “Aušrai” nebereikia 
žadinti tautinės sąmonės. Tau
ta yra pabudusi, bet jai dabar 
tenka išsaugoti tai, kas ištisus 
dešimtmečius yra laimėta, ir 
atlaikyti egzistencinę kovą. 
Tai naujų sutemų laikotarpis, 
kuriame slaviškos apsupties 
bangos verčia tautą glaudinti 
savo eiles, stiprinti tautos 
pylimus, kad galėtų atlaikyti 
naująjį spaudimą.

Kaip kiekvienose sutemose, 
taip ir dabar lietuvių tauta 
nestokoja ateities vizijos, pa
laikomos pogrindžio “Aušros” 
bei kitų slaptų leidinių. Ir 
dabar, kaip ir pirmųjų aušri
ninkų laikais, sąmoningieji 
lietuviai ilgisi ne plačiaže- 
mės, daugiatautės, monarchi
nės Lietuvos, o laisvos, ne
priklausomos valstybės su sa
vita kultūra bei santvarka, 
su pakankama erdve visos tau
tos gyvenimui.

To siektina koordinuotomis 
jėgomis ir Lietuvoje, ir išei
vijoje. Tai pirmoji sėkmės są
lyga. Juk ir pirmoji “Aušra” 
gyveno, k o 1 pajėgė derinti 
visas tuometines lietuvių pa
jėgas. Kai tik atsirado tenden
cijos, nepaisančios koordina
cijos dėsnio, iširo gražiai pra
dėtas užmojis. Tas dėsnis ga
lioja ir dabar. Jis betgi nereiš
kia, kad būtina uniforminė vie
nybė. Tai neįmanoma, nes tau
ta niekad negali būti unifor
muota — perdaug skirtingas 
telkinys. Įmanoma tiktai vie
nybė įvairovėje, koordinuo
jant esamas pajėgas.

b. Išeivijos vaidmuo
Naujos Lietuvos vizijos rea

lizavime reikšmingą vaidmenį 
gali atlikti ir išeivija. Tai 
liudija ir pirmieji aušrinin
kai — juk ir Basanavičius, ir 
jo talkininkai buvo išeiviai. 
Tačiau antra vertus žinome, 
jog visų išeivijų silpnybė yra 
nepajėgumas koordinuoti sa
vąjį frontą.

Basanavičius “Apšvietoje” 
1892 m. rašė: lietuvių tautos 
idealas turi būti “savystovė 
Lietuva”. Jis troško kad “są- 
dora ir meilė viešpatautų tarp 
visų Lietuvos gyventojų ir idea
lu visų luomų taptų lietuvybė”. 
Nieko naujesnio negalėtume 
pasakyti ir dabar. “Savysto
vė Lietuva” ir dabar tebėra vi
sų mūsų vizija, siektina ko
ordinuotomis jėgomis.

Pirmosios “Aušros” atsiradi
mą įkvėpė ir visus lietuvius 
jungė tautos sutemos. Dabar
tiniu metu mūsų tauta yra at
sidūrusi ne tik vergijoje, bet 
ir egzistencinėje grėsmėje fi
zine ir dvasine prasme. Bend
ras pavojus turi mus jungti 
bendram gelbėjimo žygiui ir 
bendrai ateičiai.

* * *
Baigiant dera pabrėžti, kad 

Basanavičiaus “Aušra” buvo 
kelių jaunų idealistų užmo
jis, kuris lietuvių tautos gy
venime tapo didžiai reikšmin
gu posūkiu. Jo padarinius jau
čiame ir šiandieną. Be jo, ga
limas dalykas, nebūtume turė
ję nė Vasario 16-sios akto. 
Basanavičius, kuris išleido 
“Aušrą”, tapo ir Vasario 16- 
sios akto signataru.

Dabarties naujųjų aušrinin
kų užduotis — su šimtametės 
“Aušros” iškeltu tautos žibin
tu žygiuoti į XXI šimtmetį ir 
sukurti naują Lietuvą, užgrū
dintą ilgoje kovoje, nuskaid
rintą kančioje ir laimėjusią 
pilnutinę laisvę tautinėje 
savo valstybėje.

Generalinė Lietuvos konsule Čikagoje JUZE DAUŽVARDIENĖ kalba 
Ilinojaus universitete, kur buvo įteiktas pirmasis $200.000 įnašas lituanis
tikos katedrai. Kairėje — slavistikos departamento vedėja prof. BILJANA 
SLJIVIC-SIMCIC ir universiteto planavimo direktorius prof. NICHOLAS 
MORAVCEVICH, priėmęs lietuviu įnašą Nuotr. J. Tamulaičio

Laiškas iš Lenkijos

Po Dariaus-Girėno sukakties iškilmių 
Atsiliepiant į “T. Žiburiuose” išspausdintą iškilmių aprašymą

Gavau iškarpas iš “TŽ”, ku
riose rašoma apie Dariaus-Gi
rėno 50 metų sukakties iškil
mes prie jų paminklo Pščel 
nike 1983 m. liepos 17 d. Iš 
aprašymo atrodo, kad jo auto
riai yra iš Seinų krašto, gimę 
Suvalkų trikampyje. Skaitant 
susidaro įspūdis, kad suval
kiečiai rengė iškilmes. Iš tik
rųjų jas rengė Štetino lietu
viai.

Iškilmes pradėjo Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Drau
gijos Štetino ratelio pirm. 
Jonas Žaliapienis (Želepie- 
nis), sveikindamas kaip šei
mininkas svečius iš visos Len
kijos ir užsienio. Jis pakvie
tė kunigus pašventinti nauja 
koplytstulpį — kryžių, pasta
tytą už tautiečių aukas, gau
tas iš Vokietijos, Amerikos ir 
Lenkijos. Apeigas atliko kan. 
A. Jurkevičius ir kun. Br. Ku
čui is.

Nelengva buvo gauti leidi
mą iš civilinės valdžios pa
maldoms iškilmių metu. Daug 
kartų buvo kreiptasi į vieti
nę valdžią, taip pat — į augš- 
tesnius pareigūnus. Leidimas 
buvo gautas tik dvi savaites 
prieš iškilmes, bet nebuvo ga
lima skelbti spaudoje apie pa
maldas nei kviesti į jas lenkų 
pareigūnus. Iškilmės prasidė
jo 9.40 v.r. Mišiomis, bet vie
tinė spauda nurodė 13 v., t.y. 
nereliginių iškilmių pradžią. 
Po pamaldų reikėjo pašalinti 
altorių ir visus religinius 
ženklus prieš valdžios parei
gūnų atvykimą.

Po pamaldų senjoras Jurgis 
Žemaitaitis apdovanojo lietu
vius veikėjus ir kaikurias įstai
gas Lietuvoje (pvz. aviacijos 
muzėjų) bronziniais meda
liais, išleistais už sūnaus inž. 
Algimanto Žemaitaičio asme
ninius pinigus (dabar gyvena 
Čikagoje).

Štetino lietuviai Atlanto 
nugalėtojų atminimui išleido 
500 ženklelių, suprojektuotų 
Antano Glušausko iš Vrocla
vo. Buvo sunkumų su lėšomis. 
Pradžioje atsiliepė tik Vroc
lavo lietuviai ir Vokietijos 
Hamburgo tautiečiai (kun. 
Šarka ir kiti). Kad projektas 
nedingtų popieriuose, buvo 
įsteigtas Dariaus ir Girėno 
paminklo fondas Štetine, nes 
šios vietovės teritorijoje yra 
ir pats paminklas (100 km nuo 
Štetino, 50 km nuo Stargardo). 
Į fondą pradėjo plaukti aukos 
— pirmiausia iš vietinio ra
telio narių, vėliau iš Hambur
go, iš Čikagos (per Edmundą 
Jasiūną). Taip gimė'Dariaus 
ir Girėno Paminklo Apsaugos 
Fondas Štetine.

Išleistus Dariaus ir Girėno 
sukakties ženklelius gavo ne
mokamai pirmiausia aukotojai 
Amerikoje, Vokietijoje ir Šve
dijoje. Jį nemokamai gavo jo 
autorius A. Glušauskas ir nuo
latinis paminklo globėjas Ju
lius Sanvaitis. Kiti ženkleliai 
buvo pardavinėjami iškilmėse, 
o gautos lėšos grįžo iždan pa
minklo apsaugai. Ruošiamasi 
išleisti dar 500 ženklelių, 
nes vien suvalkiečiai nori gau
ti 300.

Ryšium su paminklo paruo
šimu iškilmėms turėta stam
bių išlaidų, kurios buvo ap

mokėtos iš minėto fondo. Pvz. 
aptinkavimas ir valymas tvore
lės — mūrelio prie paminklo 
kainavo 30.000 zlotų, įrašo rai
džių pritvirtinimas prie pa
minklo — 25.000 zl., marmuro 
gabalėliai aplink paminklą — 
11.000 zl., cheminis skystis pa
minklui nuvalyti — 3.150 zl., 
kelio rodyklių pagaminimas — 
2.486 zl., paštas (kad veiktų 
iškilmių sekmadienį) — 5000 
zl., autobusas — 23.026 zl. (jis 
vežiojo keleivius nuo geležin
kelio stočių). Buvo ir mažes
nių išlaidų, bet fondo ižde dar 
liko lėšų kitiems paminklo dar
bams, kad jis stovėtų šimtme
čius, kad prie jo žydėtų gėlės, 
žaliuotų rūtos Dariaus-Girėno 
garbei. Tuo ypač rūpinasi ne
mokamai Julius Sanvaitis.

Aukso medalių, kaip buvo ra
šyta “TŽ”, niekas negavo, nes 
tokių iš viso nebuvo. Štetinie- 
tis Jurgis Žemaitaitis gavo pa
minklų globėjo ženklelį už pa
minklo globą po karo, Julius 
Sanvaitis — už dabartinę pa
minklo globą, Antanas Surau- 
čius-Suroviec — už paruoš
tą lenkų ir lietuvių kalbomis 
knygelę apie Dariaus-Girėno 
sukaktį. Aukso medalių nega
lėtų gauti lietuviai, sėdėję 
lenkų kalėjime (J. Sanvaitis) 
arba kentėję Sibire (J. Žalia
pienis).

Tautiečiai iš Lietuvos nepa
sirodė, nes nebuvo išleisti. 
Negavo leidimo atvykti nė V. 
Žemkalnis-Landsbergis.

Lenkijos lietuvių veikla ju
da palengva, nes toli nuo vie
nas kito gyvena. Tie lietuviai 
paliko Lietuvą karo metu verk
dami arba po karo pabėgo. Šte
tino ratelis turi 60 narių, ku
rie niekad nebuvo lenkais. Šis 
ratelis negauna jokios para
mos iš valdžios. N.N.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

su 30 metu patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po (i v.v. 769-7044 To
ronte. KAROLIS ABROMAITIS

Taip atrodo taurė. įteikta Lenkijos lietuvių Šv. Tėvui JONUI-PAULIUI II, besilankančiam Lenkijoje 1983 m. 
birželio 21 d. “TŽ” 1983 m. 36 nr. buvo nurodyta netiksli data ir įteikėjas — Wroclavo apylinkės lietuviai. Tai 
buvo visos lietuvių visuomenės dovana su atitinkamais įrašais lietuvių ir lenkų kalbomis
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Lenkija - Dievo žaislavietė
Anglų istoriko veikalas, daug kur paliečiantis ir Lietuvos praeitį

P. LELIS

1982 m. Columbia Univer
sity Press Niujorke išleido 
naują Lenkijos istoriją “God’s 
Playground. A history of Po
land, Volume I — The Origins 
to 1795”, parašytą Londono 
un-to prof. Normano Davies.

Autorius yra studijavęs is
toriją Krokuvos universite
te ir surinkęs daug medžiagos 
ne tik Lenkijos, bet ir Lietu
vos istorijai. Šioje 600 psl. 
knygoje įdėta daug įvairių že
mėlapių, nurodančių Lenkijos 
ir Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės valdytas žemes ir 
jų keitimąsi istorijos eigoje. 
Taip pat ten įdėta dinastinės 
Piastų, Gediminaičių, Jogai- 
laičių ir Vazų genealoginės 
lentelės, iš kurių matyti visi
Lenkijos ir Lietuvos valdovai 
bei jų giminystė. Lietuvos ku
nigaikščių dinastijos parody
tos pradedant Gediminu 1316 
m. ir baigiant Zigmantu Au
gustu 1572 m. Jų vardai para
šyti lenkiškai ir lietuviškai: 
Giedymin-Gediminas, Olgierd- 
Algirdas, Jogaila-Wladyslaw 
Jagiello.

Apie Lenkijos santykius su
Lietuva daugiausia prirašyta 
skyriuje “Jogaila — The Li
thuanian Union”. Po Liublino 
unijos autorius Lietuvą vadi
na Grand Duchy of Lithuania, 
o Lenkiją Polish-Lithuanian 
Republic arba Korona. Kara
lius vadina “king of Poland 
and Lithaunia”. Lenkijos is
torijos epizodus, ypač kurie 
rišasi su Lietuva, čia pami
nėsiu, pridėdamas savo papil
dymus ir komentarus. Visos 
knygos detaliai recenzuoti 
nesiimu.

Piastų laikotarpis 992-1370
Pagal legendą, viena slavų 

gentis pradėta vadinti lenkais 
nuo tos genties vado Lech. Tik 
lietuviai, vengrai, ukrainie
čiai ir turkai lenkus vadina 
ta šaknim (lenkas, lengy, liach, 
lech), o kitos tautos, kaip ir 
patys lenkai, vartoja slavišką 
žodį “pole” — laukas.

Lenkų Piastų dinastijos pra
dininku ir valstybės kūrėju 
buvo kunigaikštis Mieszko I 
(963-992). Jis vedė Bohemijos 
princesę katalikę, pats apsi
krikštijo ir 966 m. įvedė krikš
čionybę Lenkijoj. Jis sujungė 
palaidas Lenkjos kunigaikšti
jas į vieną valstybę. Tų kuni
gaikščių buvo daug; stambes
nės iš jų: Didžioji Lenkija (Poz
nanė, Gnieznas), Mažoji Len
kija (Krokuva, Liublinas), Ma- 
zovija, Kujavija, Pamarys, Si
lezija. Mieszko sūnus Boleslo
vas Drąsusis Chrobry (992- 
1025) buvo pirmasis Lenkijos 
karalius, bet jam mirus vals
tybė pradėjo silpnėti ir suski
lo į atskiras kunigaikštijas. 
Visai atskilo Silezija, Mazo- 
vija, Pamarys. (Lietuvos istori
jose parodytas Mindaugo pa
veikslas yra kopija Boleslo
vo Chrobry paveikslo). Boles
lovas II (Smialy, 1058-79) at
statė pairusią tvarką ir vėl ga
vo iš popiežiaus karaliaus ka
rūną. Prie Vladislovo I (1079- 
1102) valstybė vėl pradėjo silp
nėti, o karalius Boleslovas III 
Kreivaburnis (Krszywousty, 
1102-1138), prieš mirdamas, 
padalino valstybę savo ketu

riem sūnum, žentam, ir valsty
bė vėl suskilo į daugelį kuni
gaikštijų. Tas suskilimas tru
ko 168 metus ir vadinosi frag- 
mentacijos laikotarpiu. Toks 
lenkų valstybės kritimas ir 
atstatymas kartojosi per vi
są Lenkijos istoriją, dėlto 
Lenkija ir pavadinta “Dievo 
žaislaviete”.

Keturiolikto šimtmečio pra
džioje iškilo žymesnis, mažo 
ūgio vadas Vladislovas Lokiet- 
ka (1306-33), lietuviškai vadi
namas Uolėktėle, kuris laimė
tais karais su kitais varžo
vais, politinėmis vedybomis 
su Lietuva ir Vengrija vėl su
jungė palaidas kunigaikšti
jas į vieną valstybę.

Norėdamas sustiprinti tai
ką ir ryšius su galinga Lietu
va, 1325 m. jis apvesdino sa- 
vo sūnų Kazimierą su DLK Ge
dimino dukra Aldona. Tas Ge
dimino žentas, tėvui mirus, 
tapo galingu ir žymiu Lenki
jos valdovu Kazimieru Di
džiuoju (1333-70).

Čia galima lietuvių giminys
tę su lenkais papildyti. Kazi
mieras su Aldona turėjo dvi 
dukras: Elzbietą, ištekėjusią 
už Pomeranijos Štetino kuni-
gaikščio Boguslovo V, ir Kuni
gundą, ištekėjusią už Bavari
jos kunigaikščio Liudo. Elz
bietos ir Boguslovo sūnus Ka
zimieras IV (1345-77) vedė Al
girdo dukrą Joaną (1350-68), 
bet jie vaikų neturėjo ir anks
ti mirė. Kita Algirdo duktė 
Aleksandra ištekėjo už mozū
rų kunigaikščio Zemozito. Ir 
Kęstučio dvi dukros: Danutė- 
Ona ir Ringailė-Elzbieta iš
tekėjo už mozūrų kunigaikš
čių Jonušo ir Henriko.

Aldonai Gediminaitei mi
rus, Kazimieras D. vedė Hes- 
seno princesę Adelaidę, o jai 
mirus — Silezijos princesę 
Jadvygą. Jis dar turėjo duk
rą Oną, tik nežinoma katros 
žmonos. Toji Ona ištekėjo už 
Cilijos kng. Viliaus, kurių duk
tė, irgi Ona, buvo antroji Jogai
los žmona. (Cilijos grafystė 
yra Austrijoj).

Bestiprindamas ryšius su 
kaimynais, Vladislovas Lokiet- 
ka išleido savo dukrą Elzbie
tą už Vengrijos karaliaus Ka- 
•rolio-Roberto Anjou (Anžū). 
Tuo būdu Lenkija susirišo di
nastiniais ryšiais ir su Veng
rija. Iš tos poros gimė sūnus 
Liudas, kuris, mirus tėvui, pa
veldėjo ir Lenkijos sostą. Ta
pęs Didžiuoju, jis mažai rū
pinosi Lenkijos reikalais. Dau
giau jos reikalais rūpinosi jo 
motina lenkė. Liudas Didysis 
(1370-82) buvo vedęs Bosnijos 
princesę Elzbietą ir su ja turė
jo tris dukras: Kotryną (jau
na mirė), Mariją ir Jadvygą. 
Vyrui mirus, motina turėjo 
daug vargo ir rūpesčių, kol 
išleido savo dukras už vyrų, 
nes buvo daug kandidatų, ku
rie varžėsi ir kovojo. Motinai 
teko nuo tų kovų kentėti ir žū
ti kroatų kalėjime. Lietuvių, 
lenkų ir vengrų magnatų ma
chinacijomis tos dvi nelaimin
gos dukros buvo prieš jų va
lią sutuokdintos: Marija — su 
Vengrijos ir Bohemijos kara
liumi, vėliau imperatoriumi 
Zigmantu Liuksemburgiečiu, o 
Jadvyga — su DLK Jogaila, ku-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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tardymo valdybos viršininko pa
vaduotojas Juozas Vilutis ir 
“Komjaunimo Tiesos” korespon
dentas Juozas Malašauskas šio 
laikraščio 12 d. laidoje paskel
bė pranešimą iš teismo salės 
“Žudiko pėdsakais”. Š. m. sau
sio 28 d. vakarą dingo į savo ga
ražą išėjęs bocmanas Alfredas 
Kerpys. Kai žmona Juzė Kerpie- 
nė sekančią dieną pradėjo jieš- 
koti norėjusio automobilį pada
žyti savo vyro, garaže nebuvo 
nei jo, nei automobilio. Ant be
toninių garažo grindų betgi bu
vo palieta naftos, kurioje vie
tomis pastebimi rusvos spalvos 
nutaškymai bei sutepimai. Kilo 
rimtas įtarimas, kad A. Kerpys 
buvo nužudytas, automobilis pa
vogtas. Lietuvoje ir Latvijoje 
buvo pradėtos automobilio pa- 
jieškos. Sausio 30 d. buvo gau
tas pranešimas iš Naujosios Ak
menės, kad ten yra sulaikyti A. 
Kerpio automobiliu važiavę trys 
Šiaulių rajono Kuršėnų mieste
lio gyventojai — Michailas Piš- 
čikas, Virgilijus Tumas ir Sta
sys Protašas. Pas M. Piščiką ras
tas J. Kerpienės vardu išduotas 
techninis automobilio pasas, 
šeši laikrodžiai, daug durų spy
nų raktų, A. Kerpio vairuotojo 
pažymėjimas ir moteriški pa
puošalai. V. Tumas ir S. Prota
šas teisinosi, kad jiedu automo
bilio vagystėje nedalyvavo, kad 
M. Piščikas tuo vogtu automobi
liu atvyko pas juos į namus. Čia 
jis išsiskalbė kraujo žymes tu
rėjusią savo striukę (sakėsi su
simušęs Klaipėdoje), ir jie iš
važiavo pasivažinėti.

TEISMO IŠVADOS
Michailas Piščikas, 27 metų 

vyras, beveik metus prieš suėmi
mą niekur nedirbo, valkatavo 
ir vagiliavo. 1983 m. sausio 25 
d. atvykęs Klaipėdon, po dviejų 
dienų iš O. Litvinaitės buto pa
vogė du rankinius laikrodžius ir 
gintarinius karolius. Buvo iš
aiškinta dar 12 anksčiau M. Piš- 
čiko įvykdytų nusikaltimų. Apie 
jo teismą š. m. liepos 22 d. ra
šoma: “1983 metų sausio 28 die
nos vakare atėjo prie garažų no
rėdamas pagrobti automobilį. 
130-ajame garaže pamatė betvar
kantį automobilį A. Kerpį. Pa
laukė, kol aplink nebeliko žmo
nių, ir drąsiai įžengė į garažą. 
Turistiniu kirvuku smogė A. 
Kerpiui per galvą. Po to smūgio 
sekė dar keliolika. Kai nukentė
jęs nukrito ant grindų ir jau bu
vo be sąmonės, nusikaltėlis sku
duru užkimšo jam burną. Po lo, 
siekdamas paslėpti nusikaltimo 
pėdsakus, garaže skudurais va
lė kraują, tyčia ant grindų pri
pylė mašinų tepalo, o A. Kerpio 
lavoną įdėjo į automobilio ba
gažinę. Tą pačią naktį, nuvažia
vęs į Šiaulių rajoną, ties Ožka- 
kalnio kaimu, miške lavoną už
kasė. Skirtingose vietose užka
sė kibirą su kruvinais skudu
rais, aulinius guminius batus 
ir turistinį kirvuką . . .” Pasak 
J. Vilučio ir J. Malašausko, augš- 
čiausiasis Lietuvos teismas M. 
Piščiką pripažino kaltu ir nu
teisė jį sunkia bausme. Ką reiš
kia ta bausmė, reportažo auto
riai nepasako. Atrodo, žmogžu

ŠVENTĖS SU GIMINĖMIS 
LIETUVOJE!!!

Išvykimas: gruodžio 19 - grįžimas: SdUSIO 4
Kelionę lydi įstaigos savininkė Audronė Našlėnaitė-Simon

Nepraleiskite geros progos 'užsakyti 
kalėdines dovanas savo artimiesiems Lietuvoje

UŽSAKYMAI PRIIMAMI DABAR:
• Automobiliams bei kitiems daiktams.
• Tarpininkaujama suteikiant finansinę paramą artimie

siems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, seseriai, 
vyrui ar žmonai.

• Sutvarkome dokumentus iškvietimams
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 

konfidencialus patarnavimas.

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

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

džiui Michailui Piščkui pavyko 
išvengti sušaudymo.

LAMPĖDŽIŲ KURORTAS
Lampėdžių gyvenvietė, esan

ti dešiniajame Nemuno krante 
prie Kauno, prieš pusę šimto 
metų oficialiai buvo paskelb
ta kurortu, kuris dabar veikia 
ištisus metus, priimdamas apie 
6.000 poilsiautojų. Maždaug pu
sė jų atvyksta iš kitų sovietinių 
respublikų. Lampėdžiai laikomi 
šeimyninio poilsio pradininku 
Lietuvoje. Poilsiautojus vilioja 
Nemuno pakrantės, išlakių pu
šų šilas, skaidrus ežero vanduo. 
Iš tikrųjų tas ežeras yra dirbti
nis ežerėlis, įrengtas buvusiuo
se žvyro karjeruose. Pokaryje 
buvo atnaujintos senosios vilos, 
pastatyta erdvi valgykla, įreng
tos sporto ir žaidimų aikštelės, 
pasivaikščiojimų takeliai iki 
Nemuno ir ežero. Poilsio namai, 
vadovaujami Algirdo Grigalavi
čiaus, svečiams siūlo išvykas į 
Panemunės pilis, Vilnių, Trakus 
ir Kaipėdą. Atostogautojams 
dvylikos dienų kelialapis į Lam
pėdžius kainuoja 33 rublius. Į 
šią kainą įskaitomas kambarys 
vilose, maistas, naudojimasis 
visais kurorto patogumais. Atei
tyje pušyne nuvingiuos nauji,, 
liaudies meistrų kūriniais pa
puošti takai pėstiesiems ir dvi
ratininkams, beveik dvigubai 
bus padidintas dirbtinio ežero 
plotas. Pats ežeras susilauks 
valčių nuomojimo punkto, buria
vimo stoties. Lampėdžiai bet
gi ir toliau liks šeimyninio poil
sio vieta. Kurortas ypač traukia 
kauniečius, nes jis lengvai pa
siekiamas miesto autobusais ir 
taksiais.

SVEČIAI VILNIUJE
Vilniaus kelionių ir ekskursi

jų biuro vadovo B. Jurgelėno 
pranešimu, Lietuvos sostinė šie
met per dešimtį mėnesių susi
laukė daugiau kaip 1.200.000 sve
čių, o iki metų užbaigos turis
tų skaičius dar turėtų padidėti 
200.000. Su Vilniumi juos supa
žindina 70 nuolatinių vadovų bei 
vadovių. Vilniaus kelionių ir 
ekskursijų biuras vilniečiams 
organizuoja keliones į Lenin
gradą, Rygą, Kijevą ir kitus mies
tus. Jomis šiemet pasinaudojo 
apie 40.000 vilniečių. 1984 m. 
vilniečiai galės keliauti prie 
Baikalo ežero, į Chabarovsko 
kraštą ir Armėniją.

AUGINA PAUKŠČIUS
Dirbtiniu laukinių paukščių 

veisimu rūpinasi Lietuvos me
džiotojų ir žvejų draugija. Jos 
Panevėžio skyriaus ūkyje nuo 
1977 m. kasmet išauginama po 
7-8 tūkstančius fazanų ir po 2.000 
laukinių ančių. Ruošiamas fa- 
zanynas, kuriame kasmet bus iš
auginama po 60.000 paukščių. 
Kėdainių skyriaus ūkyje bend
romis medžiotojų pastangomis 
yra pastatytas antynas. Jame 
jau antri metai auginami lauki
niai ančiukai, vėliau paleidžia
mi į medžioklės plotus. Faza
nus augina ir Šunskų medžiok
lės ūkis. Tai pirmieji bandymai, 
turintys nemažai problemų. Rei
kia didesnių lėšų, specialių pa
šarų laukiniams paukščiams ir 
šios srities specialistų, kurių 
vis dar trūksta. V. Kst.

Simon
Travel

kviečia keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia IŠKILMINGĄ

gruodžio 31, šeštadienį, Jaunimo Centre.
BILIETŲ KAINOS: $24 asmeniui — šilta vakarienė 7 v.v., 

šaltas bufetas
GERAS ORKESTRAS, PUIKIAI IŠPUOŠTA SALĖ, ŠAMPANAS.
Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo Centre. 
Informacijų teirautis telefonais 527-1028 arba 634-6006.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. VALDYBA

Delhi, Ontario
PARAPIJOS PIETŪS — gruo

džio 11, sekmadienį, 12 v., parapi
jos salėje. Pelnas skiriamas pa
rapijai išlaikyti. Pietus ruošia 
ir visus dalyvauti kviečia KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyrius. G.*

KLB DELIU APYLINKĖS me
tinis susirinkimas įvyks 1983 m. 
gruodžio 18 d.. 12.30 vai., tuoj po 
pamaldų, Šv. Kazimiero šventovės 
salėje. Bus renkama nauja valdy
ba ir aptariami kiti einamieji 
reikalai. Visuomenė prašoma gau
siai dalyvauti. Valdyba

AUKOJO TAUTOS FONDUI 
$100: J. D. Žiogas, A. Žebartavi- 
čius: $50: A. Kairys, G. Rugienius, 
DLK Gedimino šaulių kuopa, KLK 
Moterų Draugijos Delhi skyrius; 
$40: K. Ratavičius, L. J. Vitai; $30: 
P. Lapienis, B. Gudinskas, S. Ja- 
kubickas, K. Lukošius; $25: V. Mi- 
ceika, J. Mačiulis; $20: P. Augai- 
tis, F. Gurklys, V. X. J. Korsakas, 
J. Jocas, J. Jurėnas, M. J. Rimkai, 
VI. Vindašius, A. Steigvilas, M. 
Stankaitienė, V. Zadurskis, B. 
Stonkus, P. Styra. A. Marcinkevi
čius, A. Usvaltas, E. Jakūbilienė; 
$15: B. Čeika, V. Radauskas, A. 
Masiulis, B. Dirsė; $10: A. Augus- 
tinavičius, St. Augustin, V. Dirsė, 
kun. dr. J. Gutauskas, M. Mickevi
čienė, M. Norkus. P. Ožalas, F. Par- 
gauskas, M. B. Povilaičiai. O. D. 
Šiurnos, V. Vytas, A. Budreika, B. 
Keburis, J. Vieraitis, M. Rudokie
nė, A. Vaitkevičius; $5: kun. L. 
Kemėšis. J. Vieraitis, A. Skuodis, 
Š. Oleka; $2: A. Kasperavičius.

Visiems dėkinga -
TF Delhi-Tillsonburgo 

atstovybė

Sault Ste. Marie, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI $50: 

KLB Sault Ste. Marie apylinkė; 
$40: V. Mockus, J. Meškys, Vitas 
Skaržinskas; $30: H. Matijušaitis, 
J. Puteikis; $25: J. Malskis, J. Žeb- 
raitis; $20: N. Aukštikalnis, P. Pu
teikis, A. Skardžius; $18.65 E. Kut- 
kevičius: $10: A. Balčiūnas, S. 
Druskis, J. Gasperas, R. Gasperas. 
Ig. Genys, E. Chinienė, J. Kvos- 
čiauskas, J. Skardžiai, sn., J. Skar
dis, jn., A. Skaržinskas, K. Šlyžiai, 
J. Valas, A. Vanagai, V. Vainučiai, 
F. A. Motuzai; $6: A. Rutkauskas; 
$5: M. Duoba, P. Cypas, R. Galinis, 
Ig. Girdzevičius, V. Goldbergai, 
S. Grigelaitis, V. Kramilius, L. Ja- 
komaitis, S. Kvosčiauskas, V. Liu- 
davičius, A. Motiejūnas, J. Okma- 
nai, A. Petronis, G. Poderys, V. 
Poškus, J. Skaržinskas, A' Trakins- 
kai, P. Umbrazai, V. Žurauskai.

Iš viso surinkta $606.65. Visiems 
nuoširdus ačiū - J. Gasperienė, 

įgaliotinė

London, Ontario
VAKARIENĖ PAŠVAISTĖS" 

CHORUI pagerbti lapkričio 26 d. 
praėjo gražiai. Šeimininkės V. 
Gudelienė, M. Jakaitienė. M. Jok
šienė, A. Petrauskienė ir E. Radze
vičienė paruošė skanius valgius, 
kuriais gausus dalyvių skaičius 
vaišinosi. Sveikinimo žodį tarė 
parapijos komiteto pirm. V. Gu
delis, klebonas kun. I. Mikalaus
kas, choro seniūnas A. Švilpa ir 
KLB apylinkės pirm. M. Chai- 
nauskas. Buvo įteiktos dovanėlės 
už gražų giedojimą choro vadovei 
muz. R. Vilienei, solistei I. Čer
nienei ir chorui.

Ta proga padėkota altoriaus 
prižiūrėtojoms A. Petrauskienei. 
M. Jokšienei. A. Repšienei ir M. 
Švilpienei, taipgi — A. Kalnėnui 
ir S. Žulpai už darbą; V. Grigely- 
tei — už gėles, S. Kerui — už foto
grafijas. Ypatinga padėka už pyra
gus M. Bendoraitienei, I. Dragū- 
nevičienei. O. Švilpienei ir V. Švil
pienei.

A. a. ANELĖS GRIGELIENĖS 
laidotuvių pamaldos lapkričio 
29 d. Šiluvos Marijos šventovėje 
buvo iškilmingos. Koncelebraci- 
nes Mišias laikė kun. I. Mikalaus
kas ir kun. B. Pacevičius. Solo 
giedojo sol. Irena Černienė. Šven
to Rašto skaitymus atliko seselė 
Loreta. Šventovė buvo pilnutėlė 
žmonių.

Palaidota Šv. Petro kapinėse. 
Paliko nuliūdime dukteris Stasę. 
Angelę, Viktoriją ir Danutę, sū
nų Kazimierą.

Pietūs, kuriuos paruošė J. Va
laitienė, įvyko parapijos salėje.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikučiams 
— gruodžio 18, sekmadienį, tuojau 
po 11 v. Mišių, parapijos salėje.

KITOS ŽINIOS. Prieškalėdinis 
susikaupimas — gruodžio 11, sek
madienį. Ves kun, L. Kemėšis. — 
Pensininkų susirinkimas — gruo
džio 15, ketvirtadienį, 3 v.p.p. — 
Kalėdinės plotkelės — pas Vikto
rą Gudelį. —Justino Šakinio bro
lis Zenonas mirė Lietuvoje.Koresp.

Windsor, Ontario
KLB VVINDSORO APYLINKĖS 

visuotinis susirinkimas šaukia
mas š. m. gruodžio 11 d., 12.15 vai. 
parapijos salėje. Kviečiame vi
sus Windsoro ir apylinkės lietu
vius dalyvauti. Valdyba

Rodney, Ontario
JCLB RODNEY APYLINKĖS 

susirinkimas vienbalsiai perrin
ko tą pačią ilgametę valdybą: pirm. 
Jonas Statkevičius, sekr. P. Cipa- 
rienė, ižd. A. Keresevičienė. i. m.

St. Catharines, Ont.
PAPILDYMAS. “TŽ” 47 nr. mū

sų padėkoje praleista pavardė I. 
Šajaukos, kuris sveikino žodžiu. 
Šiuo ją papildome ir apgailestau
jame praleidimą. O. P. Polgriniai

AUKOS TAUTOS FONDUI 1983 
m. (II sąrašas) $50: V. K.; $40: A. 
Pranskuš; $30: P. Meškauskas; $20: 
M. Katasanovienė, J. Venckus, S. 
Zubrickas. J. Dainora, R. Norvai
šienė; $10: M. Kasper, K. Gegeckas, 
J. Ališauskas, B. Racevičius, A. 
Dauginas, J. Skeivalas, P. Baronas. 
J. H. Giliūnas: $5: J. Kriščiūnas, A.' 
Šetikas.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoju. Nuoširdi padėka J. Šarap- 
nickui už aukų rinkimą.

J. Dervaitis. TF įgaliotinis

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu "Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “TALKA” valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus “Talkos” narius j 
naujų raštinės patalpų 

(830 Main St. E. Hamiltone) 

atidarymą ir 
pašv/entinimą, 
kuris įvyks 1983 metų gruodžio 16, 

penktadienį, 2 valandą po pietų.
Patalpų apžiūrėjimas (open House) vyks po atidarymo 
iki 7 valandos vakaro.

“Talkos” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręsnuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ « J Ą į IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS I /iLlYA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................ 6%
santaupas........................ 7'h°/o
kasdienines palūkanas
už santaupas...................... 7%
term, indėlius 1 m............. 9'/a%
term, indėlius 3 m............. 10%
reg. pensijų fondo........... 9'/4%
90 dienų indėlius................ 9%
(minimum $5.000)

Hartford, Conn.
GINOS ČAPKAUSKIENĖS KON

CERTAS. Šaltoką 1983 m. spalio 
21. sekmadienio popetę rinko
mės miesto centre, seniausiame 
Amerikos valdžios pastate (“seat 
of Government", statytas 1796 m.) 
pasiklausyti sol. Ginos Čapkaus- 
kienės. Dauguma ją esame girdė
ję, bet visada malonu ją vėl iš
girsti.

Salėje prisirinko apie 120 žmo
nių ne tik iš Hartfordo ir apylin
kių, bet ir iš tolimojo Worceste- 
rio, Mass. Salė graži, jauki, ne
paprastai tinkanti šaltokai sek
madienio popietei.

Ginos repertuaras įvairus: lie
tuviai kompozitoriai. Brahmsas, 
operų arijos. Net keletą kartų iš
kviesta atgal, virš programos pa
dainavo “Paskutinę rožę" ir 
“Paukštelį”, kuris susilaukė ypa
tingų publikos katučių.

Ginos akompaniatorius — jau
nas, vos baigęs New England Con
servatory of Music Bostone, šiuo 
metu gyvenąs Niujorke Vytas Bak
šys. Jis ne tik akompanavo, bet

(Nukelta į 9-tą psl.).

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............. 11%
asmenines paskolas.... 12’/z%
Nemokamas pilnas čekių 
patarnavimas. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000. Nemokama 
asmeninių paskolų drauda 
iki $10.000.

JA Valstybės
Lituanistikos katedros $200.000 

įnašas Ilinojaus universitetui 
įteiktas lapkričio 4 d. Iškilmėje 
dalyvavo beveik 80 asmenų. Tą 
įnašą priėmė universiteto plė
timo direktorius prof. N. Morav- 
cevich, buvęs slavistikos depar
tamento vedėjas sutartį pasira
šant prieš porą metų. JAV LB 
švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas, lėšų telkimo pirminin
kas, jam įteikė $150.000 čekį, 
JAV Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. V. Naudžius — $50.000 če
kį. Kalbėtojų eilėse buvo PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas, 
gen. Lietuvos konsule J. Dauž- 
vardienė, JAV LB krašto valdy
bos pirm. dr. A. Butkus, univer
siteto rektorius D. L. Langen- 
bergas, slavistikos departamen
to vadovė prof. B. Slivic-Simcic. 
Pastaroji pabrėžė, kad ateityje 
slavistikos departamentas galės 
būti pavadintas slavistikos ir 
baltistikos departamentu, kai 
pradės veikti lituanistikos ka
tedra, o tai įvyks 1984 m. rudenį. 
Ligi to laiko reikės parūpinti 
papildomą $100.000 sumą, taip 
pat ir po $100.000 sekančiais 
dvejais metais. Dar šiemet bus 
sudarytas specialus komitetas, 
kuris jieškos lituanistikos ka
tedrai tinkamo vedėjo bei kitų 
jos štabo narių.

Velionies kun. Stasio Ylos fon
dą, pagerbdama jo atminimą, 
organizuoja Ateitininkų Federa
cijos valdyba. Jau ruošiamas ir 
netrukus bus priimtas to fondo 
statuto projektas. Fondo lėšos 
pirmiausia bus skiriamos jau
nimo veiklos paramai. Fondas 
taipgi rūpinsis kun. St. Ylos 
raštų išleidimu ar bent jų lei
dybos parėmimu. Jau yra susi
laukta pirmųjų įnašų. Juos pra
šoma siųsti Ateitininkų Fede
racijos valdybos ižd. Mildai 
Čižiūnienei. 7766 — G. Trevino 
Lane, Falls Church. VA 22043, 
USA.

Amerikos Baltiečių Laisvės 
Lyga svarsto galimybę į Jung
tines Tautas stebėtojų teisėmis 
įvesti sovietų okupuotų Balti
jos valstybių atstovus. Esą to
kius stebėtojus ten jau turi pil
no Jungtinių Tautų pripažini
mo nesusilaukusi P. Korėja, Va
tikanas ir Šveicarija, atsisakę 
oficialaus įsijungimo. Stebėto
jo teises yra išsikovojusi ir pa
lestiniečių PLO orgąnicazįjai . 
nors ji tėra rezistencinio po-, 
būdžio sąjūdis. Galbūt tokias 
teises galėtų gauti ir savo ša
lims nepriklausomybės siekian
tys baltiečiai. Lyga šiuo klau
simu nori pasiekti pilną susita
rimą su nepriklausomų Balti
jos valstybių diplomatinėmis 
tarnybomis, centrinėmis laisvi
nimo organizacijomis.

Brazilija
A. a. Ignas Dubauskas, Lietu

vos nepriklausomybės savano- 
ris-kūrėjas, plačiai reiškęsis 
visuomeninėje Brazilijos lietu
vių veikloje, mirė spalio 8 d. 
Rio mieste, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Palaidotas spalio 9 d. Rio 
miesto kapinėse. Žmona Anelė 
buvo mirusi prieš penkerius me
tus. Giliame liūdesyje liko sū
nus Edmundas su šeima Rio 
mieste, sūnus Ignas su šeima Či
kagoje.

Iš atsiųstų Brazilijos septy
nių laikraščių iškarpų matyti, 
kad Meldutis Laupinaitis savo 
knygą “Aš kaltinu” išleisdino 
portugalų kalba — “Eu Acuso — 
Genocidio Sovietico”. Joje pla
čiai rašoma apie sovietinį tero
rą Lietuvoje. Leidinys susilau
kė nemažo dėmesio Brazilijos 
spaudoje ir visuomenėje. Kaiku- 
riuose laikraščiuose pažymima, 
kad pagal tą leidinį numatomas 
pagaminti filmas.

Argentina
Argentinos lietuvių reikalus 

savo posėdyje spalio 7 d. Buenos 
Aires mieste aptarė ALOS Tary
ba, kuriai dabar vadovauja pirm. 
A. Kaminskas. Posėdyje dalyva
vo ir Nestoras Ruplėnas, norin
tis vieneriems metams vykti į 
Vasario 16 gimnaziją. Jo reika
lu bus pasiųstas laiškas PLB 
valdybai, liečiantis kelionės 
išlaidų padengimą, ir prašy
mas Vasario 16, gimnazijos di
rektoriui. Pirm. A. Kaminskas 
pasiūlė sekančiuose posėdžiuo
se plačiau susipažinti su Čika
goje padarytais PLB seimo nu
tarimais. Švietimo komisijon, 
telkiančion mokinius, bus įjung
ti jai talkinančių organizacijų 
atstovai. Posėdyje taipgi iški
lo archyvinio lietuvių muzėjaus 
problema. Jam reikia atsakingo 
asmens, kuris rūpintųsi dar ne
užbaigtu patalpos atnaujinimu, 
sutelktų radinių priežiūrą. Apie 
Senelių Židinio statybą ir gy
ventojus kalbėjo A. Burba. Sta
tyba yra sustojusi dėl lėšų sto
kos. Židinys turi apie 150 narių, 
kurių mokesčio nepakanka di

desniems darbams. Šiaip šiuo 
metu gyventojai nėra reikalingi 
svetimos pagalbos. Ligos atveju 
jie patalpinami kurioje nors li
goninėje.

Australija
Sydnėjaus lietuviai šv. Kazi

miero 500 metų mirties sukaktį 
paminėjo š. m. lapkričio 6 d. Iš
kilmingas Mišias Šv. Joakimo 
šventovėje koncelebravo iš Kan- 
beros atvykęs Vatikano nunci
jus arkiv. L. Barbarito, lietuvių 
kapelionas mons. P. Butkus ir 
Australijos katalikų imigracijos 
atstovas kun. P. Zadro. Pamal
dose su savo vėliavomis dalyva
vo ateitininkai, skautai, ramo- 
vėnai ir šauliai. Giedojo muz. B. 
Kiverio vadovaujamas "Dainos” 
choras. Gražų pamokslą šv. Kazi
miero tema pasakė arkiv. L. Bar
barito. Po Mišių jam buvo įteik
tas E. Lašaičio išdrožtas lietu
viškas kryžius, atneštas jauniau
siųjų savaitgalio mokyklos mqki- 
nių. Iškilminguose pietuose Lie
tuvių Klube dalyvavo apie 300 
parapijiečių ir svečių. Akademi
nėje dalyje po pietų paskaitą 
apie šv. Kazimierą anglų kalba 
skaitė Elena Jonaitienė. Šv. Ka
zimierui skirtais eilėraščių 
posmais įsijungė poetai J. A. 
Jūragis ir Br. Žalys. Skaitovai 
šią dalį papildė Vinco Kazoko, 
Vytauto Mačernio bei kitų poetų 
eilėrščiais. Tautinius šokius 
šoko “Sūkurio” grupė, senovi
nes dainas dainavo moterų an
samblis “Sutartinė”. Meninę 
dalį užbaigė “Dainos” choras. 
Kapelionas mons. P. Butkus su
kaktuvinius šv. Kazimiero meda
lius įteikė Vatikano nuncijui 
arkiv. L. Barbaritui, kitiems 
svečiams ir lietuvių parapijos 
veikėjams. Arkiv. L. Barbarito 
džiaugėsi gražiu minėjimu, ska
tino lietuvius laikytis savų tra
dicijų. Visų organizacijų vardu 
kalbėjo ALB krašto valdybos 
pirm. V. Bulevičius. Minėjimas 
buvo surengtas dar šiais metais 
dėl susidėjusių aplinkybių. 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija oficialius šv. Kazi
miera minėjimų renginius pra
dės 1984 m. kovo 10-11 d.d. Ade
laidėje.

Britanija
V. Europos vysk. A. Deksnys 

sekančiais metais aplankys 
lietuvių kolonijas. Šv. Kazimie
ro lietuvių par&pijoje Londo
ne jis viešės,1984 m. gegužės 13 
d. su kardinolu arkiv. G. B. Hume. 
Po to vysk. A. Deksnys vyks į ki
tas daugiau lietuvių turinčias 
Britanijos vietoves.

Filatelistų draugija "Vilnius” 
veikliai reiškiasi Mančestery
je. { savo spalio 29 d. susirinki
mą ji vėl buvo pasikvietusi savo 
bičiulį filatelistą dr. Pilcherį, 
atsivežusį lietuviškų pašto ženk
lų ir vokų. Tie Lietuvos pašto 
ženklai bei istoriniai vokai dau
giausia buvo susieti su Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno bei Fe
likso Vaitkaus skrydžiais per At
lantą. Dr. Pilcheris taipgi turė
jo ženklų su įrašu “Laisva Lie
tuva", kurie buvo išleisti vokie- 
čių-sovietų karo pradžioje 1941 
m„ kai Lietuva sukilimu buvo 
paskelbusi nepriklausomybės 
atstatymą. Draugijos “Vilnius” 
vardu jam padėkojo pirm. R. Po- 
pikienė.
Italija

Vatikano radijas lietuviškas 
laidas pradėjo transliuoti 1940 
m. lapkričio pabaigoje, kai Lie
tuva buvo pirmojoje sovietinėje 
okupacijoje. Toms laidoms nuo 
1950 m. vadovauja prel. V. Kaz
lauskas. Geresnių sąlygų buvo 
susilaukta 1972 m. — gautos pa
talpos, sudaryta lietuvių radijo 
tarnyba, paskirti atlyginimai 
keturiem pilniem tarnautojam. 
Praktiškai betgi šiuo metu pil
ną laiką dirba tik lietuviškų 
laidų vedėjas prel. V. Kazlaus
kas ir,jo pavaduotojas Kazys Lo
zoraitis. Vieną dieną savaitėje 
talkina kun. dr. J. Vaišnora. MIC, 
24 valandas — iš Australijos at
vykęs filosofijos studentas Sau
lius Kubilius. Pusę normalaus 
darbo laiko laidoms skiria dr. B. 
Vileišytė, prieš porą metų atvy
kusi iš Varšuvos. Lietuviškos 
Vatikano laidos okupuotai Lie
tuvai transliuojamos kasdien du 
kartus jos laiku — 9 v. V. ir 7.30 
v. r. (vakarinės laidos pakarto
jimas). Pirmą kiekvieno mėne
sio sekmadienį transliuojamos 
Mišios lietuvių kalba. Penkta
dienio vakaro laida “Lietuva 
istorijos vingiuose" skiriama 
jos istorijai, šeštadienio pus
valandis “Jieškome tiesos ir gy
venimo prasmės" — jaunimui. 
Vatikano radijas yra adminis
tracinės komisijos žinioje, o 
pastarajai dabar_yadovauia ar
kiv. P. Marcinkus. Vatikano ra
dijas išlaikomas viso pasaulio 
katalikų aukomis. Lietuvišką
sias laidas remia Religinė Lie
tuvių Katalikų Šalpa ir VLIKas.



Miršta Brazilijos lietuviai!
Pelėsiais ir kerpėm apaugo mūs vilos. 
Jau miršta lietuvis, kaip iškirstas šilas

Ak, ne vien linksmybei ir 
džiaugsmui žmogus leistas. 
Kartais tenka ir liūdniau nu
siteikti, ir nuo pražygiuotų pė
dų nupūsti dulkes, atsigrįžti 
į praeitį, atsiversti sudilusią 
būties knygą ir apžvelgti sąra
šą vardų .. . Apžvelgti ilgą 
galeriją yeidų — amžinybės 
vualiu pridengtų. Sunkiai at
sidustame ir skaudžiai pajun
tame netekimą savo mylėtų, 
gerbtų ir vertintų iškiliųjų 
asmenybių! Sąrašas vis ilgėja 
ir galerijos kolonos nusidrie
kia į neapmatomas tolumas ...

Neseniai atsisveikinome su 
vienu iš pirmųjų Brazilijos 
lietuvių mokytojų — Eduar
du Pažėra, kuris per eilę me
tų yra darbavęsis Brazilijos 
lietuviškose mokyklose. Mirš
ta mokytojai — lietuviškumo 
žiburėliai, skleidžiasi vis gū
desnė sutema!

O kiek tokių nepakeičiamų 
netenkame kas metai? Jaučia
me jų paliktas spragas. Prisi
mename prel. Al. Arminą, inž. 
Zenoną Bačelį, mokyt. Simą 
Bakšį ir daugelį kitų. Neturi
me, pagal V. Kudirką, naujų 
lietuviškų stulpų besiūbuo
jančiam savo tiltui suremti. 
O garsinomės savo lietuviš
kos “kolonijos gausumu”, bet 
jau seniai susproginėjome 
mažučiais (nors skambiais!) 
burbulėliais. Užgniaužėme. 
Uždusinom lietuviškumą. Dar 
kartais aštriai purkštaujam, 
jeigu atsiranda koks Plikis 
ar Barzdočius, kurie viešumai 
paskelbia, kad jau neišgelbs- 
timai miršta Brazilijos lietu
vis, kaip tas Liudo Dovydėno 
Pensilvanijos angliakasys.

Prašviesėjusi padangė
O tenka pripažinti, kad 

pokario metu iš tikrųjų buvo 
skaidriai prašviesėjusi Bra
zilijos lietuviška padangė. 
Riodežaneire švytėjo veiklūs 
kunigai — Janilionis, Ignata
vičius, Jokūbauskas, Šatas, 
inž. Audenis, iškilios Gaulių, 
Dubauskų, Girnių šeimos. Pa
skirai reiškėsi Adamavičiai, 
av. kpt. Martinkus, radistas 
Iz. Girčys, inž. Kumpis, Jonas 
Saurusaitis ir daugelis kitų, 
kurie beveik visi išskubėjo į 
amžinybės dausas. O ainiai? 
Kas beišgirs lietuvišką žodelį 
iš jų lūpų!?

Sanpauliečiai, gausiausia 
pietinėje Amerikoje lietuviška 
grupė, pokaryje buvo ypačiai 
atgijusi, gaji ir veikli. Gausiai 
rinkomės pamaldose ir salėse. 
Garsinomės chorais, parengi
mais, minėjimais, pobūviais 
ir vaidinimais. Turėjome tris 
laikraščius, net spausdinome 
knygas, kasmet po keletą. Ruo
šėme iškylas, suvažiavimus, 
kongresus. Ypač jautėme aiš
kų augantį ir kylantį lietuviš
ką atgimimą besidarbuojant 
T.T. jėzuitams. Neužmirštinai 
uoliai darbavosi kunigai Mi
kalauskas, Giedrys, Bružikas, 
Saulaitis, Kidykas, Daugin
tis, prel. Kz. Miliauskas . . . 
Skaudi būties ironija: vieni 
išsiskubino po Viešpaties 
sparnu, kiti į ten, kur tikrai 
buvo kas juos pakeistų, bū
tent, Amerikon, Kanadon, o 
mes — švelnutėliai apsamano- 
jame .. .

Nereikia lietuvių kalbos!
Neapsakomai sunki ta lietu

vių kalba! Sunki išmokti, dar 
sunkiau ją savo tarpe vartoti. 
Gal todėl čia mes turim stebė
tinų “pranašų”, įrodinėjančių, 
kad lietuvybės išlaikymui kal
ba — tai tik drabužis. Kalba — 
nesanti lietuviškumo siela, ne! 
Mes galim būti tikrai šaunūs 
lietuviai, geri savo tėvų tėvy
nės patriotai ir be lietuvių kal
bos. Ir tai skelbia ne kokie nu
susėliai apsamanojėliai, ne! 
Tą ir praktikoje įgyvendina

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9036

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

veiklūs “kultūrtregeriai”, anot 
Vaižganto. Savo namuose, savo 
šeimose jie nuostabiai apsi
eina be lietuvių kalbos. Ir tai 
ne senųjų ateivių šeimose, ne! 
Net ir mūsų vienintelis varga
nas laikraštėlis mirga portu
gališku šiupiniu!

Aplankykite geriau įsikūru
sias įžymesniųjų lietuvių vei
kėjų šeimas, dargi taip vadi
namų “naujųjų atvykėlių”, 
mokslų ragavusių, patriotiš
kai nušnekančių ir mėginki
te prakalbinti jų čia gimusią 
jaunąją kartą, tėvynės atei
tį, kvapnųjį žiedą .. .

Būsite laimingas, jeigu iš 
tokio šaunaus žiedužėlio di
delėmis pastangomis vargais 
negalais išpešite iškraipytą 
išdarkytą, lyg tai ir neva lie
tuvišką žodį! O ar toks jauni
mėlis paskaito lietuvišką 
spaudą — nė neklausk! “Mūsų 
Lietuva” galėtų turėti per 4- 
6000 skaitytojų, o turi vos tru
putį per 200! Pamėginkite nu
stebti, papriekaištauti tėvams 
ar seneliams. Tapsite amžinu 
jų priešu iki dienų galo! Jie 
sako: to lietuviškumo mums 
užtenka ir be šitos nususin
tos lietuvių kalbos! O gal jie 
teisūs? Nėra reikalo varginti 
savuosius bijūnėlus ir rūte
les besimokant lietuviškai, 
jeigu ir be to jie puikiai gali 
išsiversti. Yra mokslus einan
čio jaunimo, kuris mokosi 3-5 
svetimų kalbų, bet nei bū, nei 
me lietuviškai! Tegu, anot poe
to, išmiršta lietuvis, kaip tas 
iškirstas šilas! Eikime per vi
las, kurios kadaise taip traš
kiai skambėjo sodriu lietuviš
ku žodžiu — dabar tuščia, ny
ku, blausu! Turime saujelę 
veikėjų. Vienas kitas nutru- 
pa kas metai! Jaunimėlis — 
dar pašoka, dar padainuoja! 
Ką gi: kojelėm nereikia lie
žuvio, o dainelės žodžius čiul
bėti ir paukštelis išmoksta. 
Dargi pačirpinti muzikos in
strumentui taip pat nereikia 
kalbos mokėjimo . . .

Jūs, ponai redaktoriai, pa- 
graudenat, kartais ir rūstokais 
žodeliais svaidotės, kad kas 
dieną tirpsta skaitytojai. Kur 
gi jie netirps: senukai į už- 
pečkį traukiasi, o jaunimėlis 
nuo lietuviško žodžio traukia
si. Visi! Visi kur nors traukia
si. Tik pavartykit lietuvišką
ją spaudą Australijoje, Ang
lijoje, Amerikoje — tie patys, 
iki koktumo įgrisę veidai. Dvie
jų ar trijų veikėjų veidus per 
vienerius metus suskaičiau 
pakartotus 53 kartus mūsų 
spaudoje! Garbė veikėjams! 
Bet... ar ne truputį perdaug 
sviestu košę gadinam? Įgrysta, 
žinote! Iki gyvo kaulo įgrysta, 
kada lyg kokio šventojo pa
veikslas kartojasi visų laik
raščių lapuose..

Argi iš tikrųjų mes teturime 
visame pasaulyje tą pusšimtį 
veikėjų, kurių “abrozėliais” 
ir dabinamės iki grasaus kok
tumo?! Nejaugi subridom į to
kį dekadencijos liūną, iš ku
rio nei ausų (nuo sarmatos pa
raudusių!) nebesimato? Per iš
tisus lapus aprašinėjame (ypa
čiai tai mėgsta “Draugas”!) 
mišrias santuokas, sakytum iš 
to dideli pliusai lietuvišku
mui. Sugebėjom labai nuosta
biai greit apsiprasti, kad lie
tuviškumas merdi ir miršta. 
Visur! Ne tik Brazilijoje! Be 
to, gausūs pasaulio kapinynai 
sparčiai retina jau ir taip 
negausias mūsų gretas.

Svetimybių liūtys užlieja
Nutautėjimo, išnykimo vė

žys graužia lietuviškas ląste
les — tautinės sąmonės sale
les! Jas nuplauja svetimybių 
liūtys, net menkiausio ženklo 
nepalikdamos. Veltui mėginau 
surasti tokių “salelių” žymes 
OurinhOs, Lavrinha, Sao Mi
guel Arcanjo, Angatuboje, Ita- 
petiningoje, tikėdamasis su
rasti dar ką nors lietuviškai 
paskaitančių — nėra! Nesiū
lyk jiems lietuviško laikraš
čio, nes tik galvą pakraipo, 
meiliai šypsosi, net dulkėtą 
keleivį vaišinti pasišauna (lie
tuviško vaišingumo bruožas te
bėra gyvas!). Iš jų jau neišpe- 
šime lietuviško žodžio, išsky
rus pavardę: Raškevičius, Bus- 
lius, Bačkauskas, Vilkas, Sen- 
vaitis . . . Krūmynais apžėlę 
dirvonuoja Bačkausko “fazen
dos” kalneliai, kuriuos jis su 
tokiu lietuvišku rūpestingumu 
suardavo ir su visa gausia šei
ma kapstydavosi savo gražioje 
šilainėje. Išsikėlė į miestus. 
Paseno. Ainiams beliko tik pa
vardė! Menu, Antano Busliaus 

kalvėje žvangėjo kūjis nuo 
aušros iki nakties, o namuo
se švietė lietuviškumo židi
nys visai plačiai apylinkei. 
Užsidarė kalvė ir užgeso lie
tuviškumo židinėlis. Tas pat 
atsitiko ir su Ourinhos lie
tuviais: vyresnioji karta pa
sitraukė amžinan poilsin, o 
palikuonys beveik visi sukūrė 
mišrias šeimas ir tuo pačiu 
lietuviškumui pastatė tašką.

Nė vienoje šitų “salelių” 
neradau nieko, kas primintų 
tas anų laikų lietuviškas nuo
taikas, kai dar prieš II D. ka
rą pas juos viešėdavau, savo 
jaunatviškais žingsniais ma
tuodavau toliais nudrikusius 
Brazilijos plotus. Užgeso švy
turėliai ir “nugrimzdo” sale
lės be palikusio ženklo.

Svetimųjų jūroje nugrimzdo 
gausios varguolių šeimos, bet 
ir negausūs tie, kuriems nusi
šypsojo deivė Fortūna ir savo 
lobius skaičiuoja daugeliu 
milijonų. Šitokių širdys šian
dien yra dar kietesnės už tam
sų brazilišką granitą. Jų lū
pos devyniais užraktais už
veržtos, kad nė per sapną ne
ištartų lietuviško žodžio!

Mūsų veikėjai šiaušiasi ir 
pyksta, kai pamėgini jiems 
įrodinėti, kad dar po 10 me
tų visai subliūkš visomis 
jėgomis pučiamas lietuviš
kos veiklos burbulėlis!

Lietuviška grafienė
Didieji Brazilijos laikraš

čiai šiomis dienomis plačiai 
aprašinėjo Lietuvos grafienės 
žudikų teismo bylą. Laikraš
čiai skelbia, kad “milionaria 
condessa lituana” Rima C. bu- 
vo'apiplėšlmo tikslu pagrobta 
ir žiauriai nužudyta. Jos sū
nus, žymus mokslininkas, pro
fesoriauja federaciniame Bra
zilijos universitete! Pažino
jau jį jaunystėje. Parūpinda
vau jam lietuviškų knygų, bet 
niekada negalėjau pagalvoti, 
kad jo motina buvo “condessa 
lituana”. Kadangi Lietuva ne
pripažino kilmės titulų, tai 
negalėjau pagalvoti, kad tas 
gabus moksleivis ir simpatiš
kas jaunuolis buvo Lietuvos 
grafienės sūnus. Jo motina 
turėjo būti virš 80 metų am
žiaus . . .

Šiauriečiai optimistai
Pietinio žemyno lietuvius 

gerokai stebina brolių šiau
riečių optimizmas! Iš kokio 
šulinio jo semiatės? O pikti 
liežuviai sako, kad jūs tenai 
tik paprasčiausiai užmerkiate 
akis dėl migloto lietuviško ry
tojaus. Kad ir toks pavyzdėlis: 
daug jūsų (ir mūsų!) jaunimo 
ignoruoja lietuvišką žodį, laik
raštį, knygą, o spaudoje plė- 
šotės dėl neapsakomo brangu
mo lituanistinės katedros, 
apie kurią jaunimas nė girdė
ti nenori! Kokia nauda bus iš 
tokios katedros, jeigu neturės 
klausytojų? Kam gi jie pirks 
(ar priims nemokamai siūlo
mą) lietuvišką knygą, jeigu ją 
neskaitytą numes į kampą? 
Kam gi jie prenumeruos lie
tuvišką laikraštį, kurio nie
kada ir į rankas nepaims? At
sitinka, kad tėvai ar sene
liai savo vaikams, sukurian- 
tiems naujas šeimas, kaip do
vaną, užsako lietuvišką laik
raštį ... ir nevieno tokio 
namuose mačiau į kertę su
mestą krūvą net neatidary
tų ...

Pasiteiraukite pas visus pa
saulyje išbarstytus lietuviškos 
spaudos platintojus, kiek mū
sų jaunimėlis per metus įsigijo 
lietuviškų spaudinių? Atsaky
mas aiškus — apvalus nulis.

Taigi nerūstaukit, kad esu 
nepagydomas pesimistas, nes 
miršta, nutausta ne tik Bra
zilijos lietuvis! Jis nurašomas 
į nuostolius ne tik Riodeža
neire, Berise, Itapetiningoje, 
Sanpauly ar Montevideo, Kle- 
velande ar Montrealyje ... 
Jeigu jis dar bent kiek ryškes
nis Čikagoj ar Toronte, tai tik 
todėl, kad tenai dar vis ne
trūksta pasiaukojančių vado
vų, kurių Brazilijoje visada 
trūko. Mes praradom veiklų 
jaunimo organizatorių muziką 
Kaseliūną, kapai paviliojo 
kun. Mikalauską, prelatą Mi
liauską, kun. Bružiką, kan. Ig
natavičių, Bačelį, Ziezį, Ma- 
telionį, o broliai šiauriečiai 
iš mūsų atėmė kun. Ant. Sau- 
laitį, kun. P. Daugintj, kun. J. 
Kidyką ir daugelį kitų gyvai 
pasireiškusių lietuviškoje 
veikloje.

Jūsų Plikas Pakeleivis 
Lavrinias, Brazilija 
1983 metai

DARIAUS IR GIRĖNO transatlantinio žygio 50-ją sukaktį paminėjo ir V. 
Vokietijos lietuviai. Ta proga buvo surengta paroda Nuotr. V. Čiplio

Kadaise žuvo Vokietijos žemėje
V. Vokietijos lietuviai dides

nio masto Dariaus ir Girėno mi
nėjimą surengė rugsėjo 16-19 d. 
d. Bad Godesberge, Annabetgo 
pilyje. Renginio iniciatoriai — 
Koelno bei Bonnos lietuvių apy
linkė ir kultūros draugija.

V. Vokietijos lietuviai gyvena 
išsibarstę ir renginiuosna susi
renka gal tik tris-keturis kartus 
į metus. Vadinasi, betkuris ren
ginys turi apimti dar kelias te
mas. Šis, Dariui ir Girėnui skir
tas renginys, skyrė laiko ir Kra
žių skerdynių sukakčiai. Apie 
jas kalbėjo kun. Konstantinas 
Gulbinas, kultūrinį lietuvių 
bendravimą svarstė kun. K. Sen
kus, literatūrine tema kalbėjo 
Palavinskas.

Kitos temos buvo aprašytos 
kitur. Šiame rašinėlyje suminė
siu Dariaus ir Girėno minėjimo 
detales.

Paskaitą apie Dariaus ir Girė
no žygdarbį skaitė inž. Vyt. Čip- 
lys. Taip pat jo pastangomis bu
vo suruošta parodėlė su žemėla
piais ir pažymėtu lakūnų skristu 
maršrutu, tuometinės spaudos 
atsiliepimais. Kukli, bet mūsų 
sąlygomis pakankamai infor
muojanti parodėlė galėjo pasi
girti ir keliais originaliais ro- 
diniais.

Inž. Vyt. Čiplys savo pakaito
je daugiausia rėmėsi Jurgėlos 
veikalu “Sparnuoti lietuviai”, 
ano meto laikraščių iškarpo
mis, citatomis, komentarais. 
Paskaitininkas suminėjo ir 
anuometinius pesimistus, kurie 
kritikavo Dariaus ir Girėno pla
nus; pacitavo visą eilę ne tik 
ironiškų, bet net ciniškų tuome
tinių išeivijos spaudos straips
nių. Ypač tuometiniai verslinin
kai nematė tame plane sau nau
dos ir todėl nerėmė finansiš

Ar jūs siunčiate L 
Lietu vėsavo giminėms 

bei draugams siuntinius?
Sears jums patarnaus lengviausiomis sąlygomis.

Apsilankykite artimiausioje Sears katalogų 
arba prekių krautuvėje ir pasiteiraukite apie 
Quelle’s rudenio/žiemos katalogą. Didelis 
įvairių dovanų pasirinkimas iš 1000 katalogo 
knygos puslapių.

Siuntimui galima pasirinkti maisto 
produktus, įvairius namų reikmenis, 
modernius rūbus, vaikųžaislus ir 1.1. 
Išsirinkę savo siuntinįgalite naudotis Sears

kredito kortele arba sumokėti pinigais. 
Sears duoda pilnąpatarnavimąir garantiją, 
kad siuntiniai pasieks jūsųgimines ar 
draugus Lietuvoje.

Po užsakymo užtrunka nuo 3 iki 6 
savaičių,kol siuntinys pasiekia nurodytą 
adresą. Apsilankykite artimiausiu laiku 
Sears katalogų krautuvėje, sutaupysite laiką 
ir išlaidas.

Sears
Sutaupys jūsų išlaidas ir laiką

kai to didvyriško plano, kuris, 
su didesniu materialiniu ištek
lium paruoštas, gal būtų turė
jęs- daugiau šansų jį įgyven
dinti.

Vyt. Čiplys savo paskaitoje 
atkreipė dėmesį į jo išstatytus 
tuometinių įvykių paveikslus, 
vaizduojančius Dariaus ir Girė
no jaunystės metus, ruošimąsi 
žygiui, lėktuvo nuolaužas Sol
dino miške, šiandieninės Lietu
vos gyventojų dėmesį anų laikų 
didvyriams. Paminėjo, kad Lie
tuvoje paruoštas filmas, kad 
apie Dariaus-Girėno žygį daug 
rašė sovietinė spauda.

Buvo paruošta dainų ir eilė
raščių pynė “Tėvynės valandė
lė”. Įžangai prof. V. Vasyliūnas 
paskambino J. Gruodžio sonatą 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka". 
Tarp kitų dainų ir giesmių įspū
dingai skambėjo kun. K. Sen
kaus ir N. Paltinienės duetas 
apie Darių ir Girėną, deklamuo
jant P. Ivinskienei.

Dainų, giesmių bei deklamaci
jų valandėlė baigta antruoju 
Lietuvos himnu tapusia Mairo
nio daina “Lietuva brangi”.

Dalyvis
• Užsakykite “Tėviškės Žibu

rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

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).
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Dabartiniai Anapilio rūpesčiai
Metinis Anapilio sodybos nariu susirinkimas, kuriame 

aptarti finansiniai ir kiti reikalai
Metinis Anapilio sodybos na

rių susirinkimas įvyko lapkri
čio 23 d. Lietuvos Kankinių pa
rapijos salėje. Pirmininkavo A. 
Rinkūnas, padedamas J. Andru
lio, sekretoriavo D. Keršienė.

Savo pranešime pirmininkas 
paminėjo, kad darbams vyks
tant įvairiose komisijose, jam 
daugiausia teko rūpintis a.a. 
kun. P. Ažubalio palikimo rei
kalu. Jau turėjo ilgą pasimaty
mą su Lietuvoje likusių gimi
nių advokatu ir atsakinėjo į jo 
keliamus labai gausius klausi
mus. Po to pirmininkas dar už
siminė apie Anapilio garbės 
lentą, per kurią surinkta jau 
apie $40.000 aukų. Tūkstanti
ninkų lenta jau baigiama pri
pildyti. Tada teks ją pakeisti 
nuolatine kietojo plieno-sidab- 
ro lenta, perrašant aukotojų 
pavardes. Dabartinę medinę 
lentą atnaujinus, aukos bus ren
kamos ir toliau. Baigdamas pir
mininkas prisiminė, kad jau su
ėjo 10 metų nuo didžiojo Ana
pilio pastato pašventinimo, 
įvykusio 1973 m. lapkričio mė
nesį.

Iždo reikalų pranešimą pa
darė J. Andrulis. Anapilio biu
džetiniai metai baigiami lie
pos 1 d., tad ir jo pranešimas 
tąja data ribojosi. Per pereitus 
biudžetinius, metus pajamų tu
rėta $89.189,09. Svarbiausios 
pajamos buvo salės nuoma — 
$66.345 ir aukos $19.500. Išlai
dų turėta $34.880,19. Svarbiau
sia išlaidų pozicija buvo palū
kanos už paskolas, iš viso $32.- 
294,19. Šių metų liepos 1 d. bu
vo dar nenumokėtos skolos Prisi
kėlimo banke $89.500. Prie to 
pridėjus įvairių asmeninių sko
lų $71.000, iš viso aktyvios sko
los turėta $160.500. Per laiką 
nuo liepos 1 d. iki šiol toji sko
la žymiai sumažėjo.

Susirinkimo proga padaryti 
keli techniški statuto pakeiti
mai. Įrašyta valdybai teisė ko
optuoti, esant reikalui, daugiau 
narių, bet nedaugiau kaip vieną 
trečdalį rinktųjų skaičiaus (t. 
y. du). Kvorumui į susirinkimo 
atveju nesusidarius, reikės lauk
ti tik pusę valandos.

Buvo pasibaigusi dviejų val
dybos narių trejų metų kaden
cija. Jiedu sutiko kandidatuoti 
naujai kadencijai. Dar vienam 
kandidatui atsiradus, buvo bal
suojama, ir vietoje P. Bražuko 
išrinktas J. Jasinevičius. Taip 
pat buvo perrinktas revizijos 
komisijos narys L. Rudaitis. Jo 
vieton įėjo Pr. Augaitis.

Kapinių reikalu pranešimą 
padarė komisijos pirm. J. And
rulis. Išasfaltuoti keliai nau
jojoje sekcijoje ir įmūryti stul
pai vartams. Ta proga padėkota 
inž. G. Šernui, padariusiam ke
lių planus, suradusiam rangovą 
ir prižiūrėjusiam darbus; R. 
Paulioniui, paruošusiam kapi
nių vartų projektą,' ir inž. R. 
Paškauskui, tą projektą archi
tektūriškai apipavidalinusiam. 
Ižd. B. Norkus pranešė, kad ka
pinių ižde, kuris tvarkomas at
skirai nuo Anapilio iždo, liepos 

1 d. buvo $43.624. Iš tos sumos 
teks apmokėti kelių tiesimo iš
laidas (rangovui) ir geležinių 
ornamentuotų vartų pastatymą. 
Po to buvo priimtos naujos ka
pinių administravimo taisyk
lės, nustatančios ryšį tarp Ana
pilio — kapinių savininko, val
dybos ir kapinių komisijos. Tų 
taisyklių pageidavo provincinė 
Ontario kapinių priežiūros 
įstaiga.

Sumanymuose iškeltas reika
las artimiausiu laiku, pakeisti 
nusidėvėjusius Anapilio salės 
kilimiis ir virtuvės įrengimus. 
Pirm. A. Rinkūnas paaiškino, 
kad mūsų laukia ir dar viena 
didelė išlaidų pozicija — auto- 
aikštės asfalto pakeitimas. Iki 
šiol nuo tų remontų buvo susi
laikoma, nes norėta sumokėti 
kuo daugiausia pagrindinės sko
los. Dabar, tai sumai nukritus 
žemiau 100.000 ir skolai perė
jus į Prisikėlimo parapijos ban
ką, galima bus pradėti ir remon
tus, kiekvienam atvejui suda
rant atskirą komisiją.

Susirinkimas baigtas padėka 
kun. klebonui J. Staškui už uo
lų rūpinimąsi Anapiliu ir J. 
Andruliui už kruopštų reikalų 
vedimą. A.R.

Lenkija...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

ris po vedybų tapo Lenkijos 
karalium.

Kazimieras Didysis buvo 
paskutinis Piastas. Toliau Len
kiją valdė Jogailaičiai, Vazos- 
Švedai ir Vėtinai-Saksai. Jo- 
gailaičiams valdant, Lenkija 
su Lietuva tapo didvalstybe — 
“Jagiellonian Realm”, į kurią 
įėjo Lenkija, Lietuva, Veng
rija ir Bohemija. Tos didvals- 
tybės sienos siekė tris jūras 
— Baltijos, Juodosios ir Ad- 
riatikos.

Karalius pabėgėlis
Mirus paskutiniam jogai- 

laičiui Zigmantui-Augustui 
1572 m., vienerius metus buvo 
interregnum — tarpinis laiko
tarpis. 1573 m. gegužės mėn. , 
suvažiavę į Wola laukus prie 
Varšuvos 30.000 lenkų ir lie
tuvių bajorų iš trijų kandida
tų karalium išrinko 22 metų 
amžiaus Henry Valois. (Kiti 
kandidatai buvo Austrijos 
kng. Ernst ir švedų karalius 
Jonas III). Naujojo karaliaus 
vyr. brolis buvo Prancūzijos 
karalius Karolis IX o jų mo
tina Kotryna Mediči prieš me
tus buvo sukursčiusi paryžie
čius išžudyti hugenotus (vad. 
Baltramiejaus naktis).

Vienuolika lenkų ir lietu
vių atstovų atvyko į Paryžių 
parsivežti savo karaliaus, ku
rio rankos irgi buvo suteptos 
krauju. Atstovai buvo iškilmin
gai priimti ir vaišinti Luvre. 
Prancūzai triumfavo, kad da
bar Habsburgai bus apsupti iš 
dviejų pusių. Karalius su 1200
savo dvariškių keliavo į Len
kiją tris mėnesius. Atvykęs į 
Krokuvą nusivylė. Jam nepati
ko krašto skurdas, bajorų ir 
didikų puotos, nesuprantama 
kalba. Labiausiai jį slėgė pa
sižadėjimas vesti 26 metais 
už save vyresnę princesę Oną 
Jogailaitę (Zigmanto-Augusto 
seserį). Jis j ieškojo būdų, 
kaip iš tos būklės išsisukti. 
Proga pasitaikė netrukus: 
1574.V. mirė jo brolis Karo-t 
lis IX. Nieko nelaukdamas, 
savo ištikimų tarnų prancūzų 
padedamas, slaptai naktį pa
bėgo iš Vavelio pilies ir sku
bėjo į Prancūziją. Jis nenorė
jo viešai atsisakyti nuo Len
kijos-Lietuvos sosto, nes bi
jojo. kad lenkai nesutrukdytų 
jo kelionės. Jam rūpėjo kuo 
greičiau užimti Prancūzijos 
sostą.

Kai pilies sargyba pasigedo 
karaliaus, tuoj užaliarmavo. 
Grafas Tečinskis su 200 rai
telių visuose keliuose į vaka
rus jieškojo karaliaus, norė
damas jį grąžinti atgal. Per 
pirmąją dieną Valois nukelia
vo 74 mylias, bet prie Pless 
miesto Tečinskis jį pavijo ir 
nuolankiai prašė grįžti atgal. 
Karalius jam atsakė: “Comte, 
mon ami, ką man Dievas davė 
paveldėjimo keliu, neatstu- 
miu. ką gavau išrinkimo keliu 
neatmetu. Ačiū Dievui, turiu 
stiprius pečius, ir pakelsiu 
abi karūnas”. Sumišęs grafas 
grįžo į Krokuvą, o Henry Va
lois pasuko į Moraviją. Jis “ka
raliavo” Lenkijoj tik 118 die
nų. (Bus daugiau)



AfA 
LIUDVIKUI MUSTEIKIUI

Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo brolius - dr. ANTANĄ su 
šeima ir kunigą LEONARDĄ -

Buffalo lietuviai

AJA *
agronomui VACLOVUI KECORIUI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn, 
skausmo prislėgtus — žmoną VALĘ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu -

Janina Rukšėnienė, 
Los Angeles, Gal.

Scena iš ALGIO RUKŠĖNO trijų veiksmu politinės satyros “Posėdis pragare”. Kairėje — Hitleris (Paulius Nasvy- 
tis), dešinėje Stalinas (Romas Apanavičius), patekę į klaikius požemius, laukia teismo Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuvių Kultūros Instituto darbai
V. Vokietijos lietuvių kultūrininkų suvažiavimas, kuriame du vokiečių mokslo 

žmonės puikiai kalbėjo lietuviškai

AfA 
LEONUI MEŠKAUSKUI 

mirus,
jo žmoną KOTRYNĄ, sūnų LEONĄ bei visą liūdesio 
ištiktą šeimą nuoširdžiai užjaučia -

Hamiltono Sporto Klubas "Kovas"

Mielai mamytei ir močiutei

AfA
I. SLIVINSKIENEI

mirus, klubo narius - dukterį. MARYTĘ VAITKEVI
ČIENĘ, vaikaičius - RIČARDĄ VAITKEVIČIŲ, TADĄ 
SLIVINSKĄ ir šeimos artimuosius giliai užjaučiame -

Toronto Lietuvių Golfo klubas

AfA 
IZABELEI SLIVINSKIENEI 

mirus,
jos vyrą ALBINĄ, dukrą MARYTĘ VAITKEVIČIENĘ, 
sūnus — ALBINĄ ir JONĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -

Nijolė ir Algirdas Šiurnos

Mylimai sesutei

AfA 
NASTUTEI ŽILYTEI

Lietuvoje mirus,
seserį MONIKĄ VAŠKEVIČIENĘ, jos vyrą JUOZĄ ir 
sūnų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Emilija Zakarzevskienė
Rūta Laurinavičienė

1983 m. lapkričio 4-6 d.d. 
Huettenfelde, V. Vokietijoje, 
įvyko trečiasis metinis Lie
tuviu Kultūros Instituto (LKI) 
suvažiavimas. Ši jauna mokslo 
ir kultūros įstaiga susikūrė 
tik prieš dvejus metus. Jos tiks
las — skatinti lietuviu kultū
ros darbą ir lietuviu bei vokie
čių kultūrinį bendradarbiavi
mą V. Vokietijoje. Lietuvių 
kultūros institutas yra įsikū
ręs Romuvos pilyje Huetten
felde, kur veikia ir Vasario 
16 gimnazija. Instituto suva
žiavimas įvyko gimnazijos skai
tykloje. Dalyvavo apie 40 as
menų.

Atidarymo žodyje instituto 
vedėjas — sociologijos magis
tras Vincas Bartusevičius pa
brėžė kultūros reikšmę tau
tai, ypač išeivijoje. Kultūros 
darbas yra perdaug svarbus, 
kad jis būtų paliktas saviei
gai ir tiktai mėgėjams, nors 
ir tokių labai reikia. Tik bend
rai dirbdami galime pasiekti 
geresnių rezultatų, teigė Bar
tusevičius.

Suvažiavimą pasveikino Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
ir Šveicarijos lietuvių vardu 
iš Berno atvykęs dr. Albertas7 
Gerutis. V. Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės atstovas 
Justinas Lukošius pareiškė 
pasigėrėjimą besivystančio 
Lietuvių Kultūros Instituto 
veikla, kuriai gabiai vadovau
ja užsienyje užaugusios jau
nosios kartos visuomeninin
kas V. Bartusevičius.

AfA 
SOFIJAI ULBINIENEI 

mirus,
sūnų ALGĮ su žmona ir kitus gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -

Elena Navickienė Dana Kairienė
Vincas ir Milda Žemeckai

AfA 
SOFIJAI ULBINIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
sūnų ALGĮ - mūsų choro narį, šeimą ir gimines nuo
širdžiai užjaučiame-

St. Petersburgo Lietuvių Klubo choras

Pirmoje suvažiavimo dalyje 
buvo perskaityti ir apsvars
tyti penki pranešimai, paro
dytos skaidrės iš Lietuvos. 
Antroje dalyje įvyko institu
to narių susirinkimas ir suva
žiavimo įvertinimas.

Dviejuose pranešimuose 
buvo apžvelgtos pastangos 
įsteigti lietuvių kultūros 
centrą V. Europoje po II D. 
karo. Dr. A. Gerutis nušvietė 
aplinkybes, kuriomis 1946 m. 
Šveicarijoje buvo steigiamas 
bibliografinis lietuvių archy
vas, kuris neišsivystė į vi
suomeninę įstaigą ir liko as
meniniu dr. A. Geručio rinki 
niu. Dabar rinkinio dalis bus 
perleista LKI bibliotekai. Dr. 
K. Čeginskas aptarė Europos 
lietuviškųjų studijų savaičių 
tradiciją trisdešimtmečio su
kakties šviesoje.

Kituose dviejuose prane
šimuose buvo nagrinėjami ver
timų klausimai. Kun. A. Rubi- 
kas telkė savo dėmesį į litur
ginius tekstus, pasigesdamas 
juose lietuvių kalbos dvasos. 
Kalbininkas Jochenas Range

AfA
SOFIJAI ULBINIENEI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui ALGIUI, 
St. Petersburgo vaidintojų grupės “ŽIBINTAS” 

nariui, šeimai ir artimiesiems - 
"ŽIBINTAS":

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Are., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954 

rui CMAFIl lico Hur»nl«rUi 11.. Hf-TAM

Elena ir Mečys Krasauskai 
Irena ir Aleksas Kusinskiai 
Dalila ir Balys Mackialos 
Adelaida Mušiūnienė

Vladas Račkauskas 
Stasė ir Kostas Staponkai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 
Pranas Zelba

707-3131

kalbėjo apie Bretkūno Bibli
jos vertimo savitumus ir jo 
rengiamą mokslinį teksto 
spausdinimą.

Apie kitą mokslinį projek
tą, kuriam vadovauja vokietis 
profesorius Boetcheris ir ang
las profesorius Novas, kalbė
jo ekonomistė ir sociologė Mar
garete Holzman, plačiau papa
sakojusi apie jai pavestą pro
jekto dalį — palyginti pragy
venimo lygio raidą Baltijos 
valstybėse nepriklausomybės 
laikais. Projekto autoriai ma
no, kad Baltijos valstybės 
tarpkario metais padarė ne
paprastą pažangą visose gyve
nimo srityse savomis jėgomis, 
be jokios užsienio paramos ir 
galėtų būti šiandien sektinas 
pavyzdys visoms vadinamo tre
čiojo — besivystančio pasau
lio šalims. Abu vokiečiai pra
nešėjai kalbėjo puikia lietu
vių kalbą.

Diplomuotas chemikas Vi
lius Lėnertas, Freiburgo uni
versiteto vaikų klinikos moks
linis darbuotojas, suvažiavi
mo dalyviams parodė vaizdų 
iš Lietuvos, kur jis šiemet 
vasarą lankėši su šeima.

Visuotiniame instituto na
rių susirinkime buvo išklau
sytas valdybos pirmininko Vin
co Bartusevičiaus metinis 
veiklos pranešimas, kurį pa
pildė bibliotekos vedėjas Ar
tūras Hermanas ir archyvo 
vedėjas Andrius Šmitas. LKI 
biblioteka jau įjungta į V. 
Vokietijos viešųjų bibliote

Jūsų Kanados
ginkluotos pajėgos

Jik THE CANADIAN ARMED FORCES 
LES FORCES ARMĖES CANADIENNES

Kanada niekad nebuvo kariškai agresyvi valstybė.
Tačiau tada, kai buvo pašaukta, jos vyrai ir moterys — Kanados pajėgų 

savanoriai atliko savo uždavinius su visišku pasiaukojimu. Ta patirtimi bei tra
dicija dabartinės ginkluotos pajėgos pasinaudoja, sutikdamos ateities reika
lavimus bei uždavinius.

Kanados pajėgos yra atsakingos už Kanados teritorijos žvalgybą bei ap
saugą, už Siaurės Amerikos gynybą per NORAD, už NATO įsipareigojimų 
išpildymą ir už vaidmenį tarptautinės taikos saugojime.

Salia tų grynai karinių uždavinių, ginkluotos Kanados pajėgos teikia pa
galbą nelaimių atvejais — potvynių, miškų gaisrų, naftos išsiliejimo, jieškojimo 
bei gelbėjimo. Mes tiesiame kelius, juos prižiūrime ir statome tiltus. Mes atlie
kame reikšmingą vaidmenį Kanados stiprinime.

Mes mokome per 60 įvairių amatų ir per 20 specialybių. Taip pat duo
dame nemokamą universitetinį mokslą tiems, kurie atitinka sąlygas.

Daugiau informacijų apie karjeras ginkluotose Kanados pajėgose jau
nieji kanadiečiai gausite artimiausiame kariuomenėn ėmimo centre arba 
skambindami telefonu (nemokamai, collect). Mūsų numerį rasite geltonuo
siuose puslapiuose po įrašu “recruiting”.

kų tinklą, pradėtas jos knygų 
katalogizavimas. Išleisti pen
ki sąsiuviniai mažųjų raštų 
serijoje. Susirinkimas teigia
mai įvertino valdybos darbą ir 
pastangas sudaryti normales
nes instituto veiklos sąlygas.

Iki šiol Lietuvių Kultūros 
Institutas laikosi tik savano
rišku darbu ir aukomis. Insti
tutą tvarko valdyba, kurią su
daro: Vincas Bartusevičius, 
Vilius Lėnertas ir Kajetonas 
Čeginskas. Lmb.

Baigiami statyti 6 6 Al tin n tie Vilias” 
(Condominium-Townhouse).

Kiekvienas su keturiais balkonais, dviejų automobilių garažu ir dideliais 
kambariais. Iš vienos pusės skersai gatvę matyti nepaprastai gražus 
vaizdas į jūrą, o iš kitos pusės balkonų matyti visas Halifax 

upės slėnis. Kaina prieinama.
3764 South Atlantic Ave., Daytona Beach, Fla. 32019, USA 

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904) 761-5671 arba 
Čikagoje (312) 425-7160.
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Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$120: Jadvyga Pikšilingienė;

$100: Bernadeta Stalioraitienė; 
$75: kun. dr. V. Skilandžiūnas; 
$50: Pirmasis Toronto Lietuvių 
Pensininkų Būrelis, P. Morkūnas, 
S. Gečienė, B. B. A. Venslovai; $46: 
Prel. J. Kučingis; $41: D. J. Kau- 
naitės; $.30: V. J. Plečkaičiai, So
fija ir Stasys Rakščiai; $25: V. Kny- 
vaitė, Vladas Bakūnas, J. S. Bubu- 
liai, Jadvyga Šipelienė. Bronius ir 
Ona Sergančiai, Regina ir Stasė 
Geidukytės; $23: Aldona Gaidaus- 
kas.

$20: Jonas Jursys, Jurgis Šlei
nius, S. I. Girdzijauskai, A. V. Lu
kai, Juozas ir Bronė Čirvinskai, 
Irma ir Fredas Meyn, Pr. Baltuo- 
nis, V. Jasiulionis, B. E. Milašiai, 
E. Dirsienė, Jurgis Paukštys. A. A. 
Patamsiai. Petronėlė Vitienė. \

$15: Jurgis Valaitis; $12: Adol
fas Paleckis; $11: Antanas Kal
vaitis, M. Žemaitienė.

$10: A. O. Biveiniai, Elena Čin- 
čikienė, Eugenija Urbonaitė, A. ir 
Pr. Augaičiai, J. Kaminskas, A. J. 
Simonavičius, Petras Dranginis, 
Kazys Žilvitis, E. K. Simaičiai, M. 
V. Šniuoliai, A. A. Mikalauskai, 
Valentinas Grikietis.

$8: Juozas Kudžma; $6: E. Gum- 
belis, V. Šilėnas, Ona Tačilaus- 
kienė, Jurgis Virkietis, Gintautas 
Venskaitis, Vytautas Gudaitis, 
prof. J. R. Vaišnys, George Ilgauds, 
Marija Masiulienė, F. Urbaitis, 
Juozas Paukštys, Kazys Galdikas.

$5: Antanas Diržys, Joanne Ro
sie, Leonas Krajauskas, Juozas 
Staškevičius, Pranas Budvidis, 
Antanas Martinkevičius, B. Kond- 
ratas, Česlovas Žilionis, L. Oleka, 
B. Naujalis, K. Žara, S. Vyšniaus
kas, Pranas Meškauskas.

$4: A. Tamošiūnas; $3: A. Bal
sys, Marija Peckus, A. Saladžius; 
$2: Algirdas Mošinskis, J. Jonai

tienė. J. Sabaliauskas, Petras Ši
las, Ignas Vegis, S. Slavickas; $1: 
Kazys Keciorius, Antanas Karei
va, E. Janušauskienė, S. Domei
kienė, S. Kalvaitienė, J. A. Vyš
niauskas, P. Maleckas, R. Isdū- 
nis, V. Saudargas, Marija Adomai
tienė, Ona Šostakas, Jonas Ma- 
niuška, B. Jackus, V. Visockis, E. 
Karmazinas, Kazys Augaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$85: Petras Regina; $50: Juozas 
Starkevičius; $40: Linas Šeškus, 
Bronė Baltrušaitienė, V. Pniaus- 
kas; $30: kun. A. Perkamas; $26: 
V. Mossey.

$25: Ona Skėrienė, Vincas Ur
bonas, Albinas Karnius, Stepas 
Markus, Joanne Rosic, Mečys Nor
kus, Juozas Butkevičius, Leonas 
Jasinevičius, Vacys Mikuckis, Jo
nas Dadurka, E. Voroneckas, J. 
Žukauskienė, Juozas Vitas, P. Siū
lys, St. Vaštokas, dr. E. Zubrienė, 
dr. A. Laucis, Juozas Staškevičius, 
B. Stonkus, Eugenija Urbonaitė, 
K. Toliušis, Jonas Racila, Mika
lojus Pike, Ch. Pocius, kun. St. Ši
leika, Pranas Budvidis, Vytautas 
Meilus, Vacys Lukas, J. Macys, M. 
Studney, S. Stonkus, kun. dr. V. 
Skilandžiūnas, Lina Sawitz, Pet
ras Stravinskas, F. Radzevičiūtė, 
T. Zaleskis, R. Vaitkus, C. Norkus, 
Vladas Vytas, Stasys Vaicikaus- 
kas, H. Drabato (Mrs.), Juozas Žiu- 
rinskas, prof. dr. P. Jucaitis, Ma
rija Leparskienė, B. Uždravis, 
Juozas Budreika, V. Naruševičius, 
dr. V. B. Raulinaitis, dr. J. Pikū- 
nas, A. Pargauskas, V. Turčins
kas, S. Šalkauskas, Mindaugas 
Šelmys, Aug. Sukauskas, dr. R. 
Saplys, B. Vitkus, Jonas Virbalis, 
E. Mardosienė, Mary Vasil (Mrs.),
G. Daugėla, kun. A. Petraitis, Da
vid Yaeger, Vida Valaitis, Arū
nas Šlekys, J. Skomantas, Jonas 
Tamoliūnas, B. E. Liškauskas, dr. 
Andrius Gureckas, G. J. Vėlyvis, 
dr. A. Valiulis, A. A. Arūnas, I.
H. Stasiulis, Kazys Stundžia, Fr. 
Kairys, Stasys Banelis, Z. Gavė
nas, A. J. Ališauskai, Česlovas Ži
lionis, Bronius Strikaitis, R. Gei- 
dukytė, Kostas Meškauskas, A. 
Kasper (Mrs.), Kazys Lembertas, 
dr. K. G. Anjbrozaitis, Petras Vens- 
kus, Viktoras Janulevičius, R. 
Kazlauskas, V. Šadreika, Alf. Juo
zapavičius, Albinas Paškevičius, 
A. Saladžius. Vladas Bakūnas, A. 
Šeferis, Jurgis Valaitis, Kazys Žil
vitis, M. Valiukėnas, Aleksas Ku- 
sinskis, Julius Gipas, Kazimieras 
Slavinskas, Bernadeta Staliorai
tienė, Juozas Raguckas, Jurgis 
Paukštys, Albinas Panumis, Pet
ras Baronas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė Jurgis Šlei
nius, S. A. Viskontas, Algirdas 
Kynas, E. Račkauskienė.

Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškai spaudai.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $15.

Canada



th ANNUALBALTIC SYMPOSIUM

Baltistikos diena Toronte

Baltistikos studijų draugija surengė Toronto universitete ketvirtąją studijų diena — svarstybas š. m. lapkričio 5. 
Viršuje — K. Misiūnas, svarstybų dalyviai — O. Trass, M. Taagepera, A. Idzelis, J. Dreifelds, K. Ėringis; apačioje: 
A. Idzelis. K. Ėringis, M. Taagepera. O. Trass, dr. Brezges Nuotr. K. Raudžio

“Nepripažintas tėvas”scenoje
Dalilos Mackialienės debiutinio veikalo premjera Los Angeles scenoje

JURGIS GLI AUDĄ

1983 m. lapkričio 19 d. Los 
Angeles lietuvių dramos sam
būris suvaidino pirmąją reži- 
sorės Dalilos Mackialienės 
3 v. dramą “Nepripažintas tė
vas”, kuri sambūrio konkurse 
laimėjo premiją.

Drama prasideda 1970 m. va
sarą. Įvykiai atsiskleidžia 
Amerikos mieste. Jame buvęs 
vokiečių kariuomenės kari
ninkas Robertas Kukaitis su
randa savo šeimą, kurios ne
buvo matęs nuo II D. karo lai
kų. Su žmona Malvina ir savo 
sūnum Rimu Robertas bando 
kurti naują gyvenimą. Malvi- 
nos svajonės išsipildė — vy
ras sugrįžo, bet 26 metus ka
žin kur bastęsis vyras, pali
kęs savo sugyventinę ir vaikus, 
nepateisina jos vilčių. Sūnus 
Rimas negali pakęsti atsiradu
sio tėvo kieto< .būdo. Įvyksta 
eilė škaudžių konfliktų.

Rimas, pradžioje pasimetęs 
meilės trikampio klampynėje, 
sprendžia savo asmenines pro
blemas. Jo jaunai žmonai mi
rus, o “nepripažintam tėvui” 
ir vėl palikus savo šeimą, vei
kalas baigiamas laimingai, nes 
Rimui lieka jo naujagimis. 
Meilės trikampiui praradus 
vieną savo kraštinių. Rimas 
ketina pradėti naują gyveni
mą.

Sunkiai atmosferai paleng
vinti įvesta komiška pora — 
Marcelė ir Povilas Pavilioniai.

Robertą Bukaitį vaidino Vin
cas Dovydaitis, jo žmoną Mal
viną — Viltis Jatulienė, sūnų 
Rimą — Saulius Matas, Rimo 
sužadėtinę — Ęasa Matienė, 
Rimo draugę Mariją — Sigutė 
Mikutaitytė, Marcelę ir Povi
lą Povilionius — Ema Dovydai
tienė ir Antanas Kiškis.

Sumaniai pritaikytas skaid
rių scenovaizdis buvo parūpin
tas nuolatinio dramos sambū
rio dailininko Algio J. Žaliū- 
no. Puikiai pasireiškė naujo
ji sambūrio režisorė Danutė 
Barauskaitė-Mažeikienė.

Šilčiausių katučių sulaukęs 
jauniausias sambūrio akto
rius, kuris vaidino Rimo Ru- 
kaičio naujagimį, buvo Danu
tės ir Antano Mažeikų sūnus. 
“Aktoriui” sukako trys mėne
siai!

Visi aktoriai vaidino be prie
kaištų, turint galvoj aplinky
bę, kad veikalo fabula nueina 
į praeitį ir tenka ilgokais 
monologais bei dialogais (net 
panaudojant karo vaizdų 
skaidres) vaizduoti buvusius 
pergyvenimus.

V. Dovydaitis, gavęs sunkų 
grįžtančiojo iš nebūties as
mens vaidmenį, išlaikė pusiau
svyrą tarp apmaudo ir trapios 
vilties. V. Jatulienė buvo tik
ra moteris ir motina, patekusi 
tarp negailestingų laiko girnų. 
S. Matas nugalėjo sunkų užda
vinį. Kristinos ligai prisidė
jus, išsprendė meilės trikam
pio mįslę. A. Kiškis ir E. Do
vydaitienė buvo puiki pora, 
kurios uždavinys — įnešti dra- 
mon falstafinio humoro. R. Ma
tienė įtikinančiai pasirodė 
kovojančios dėl savo laimės 
jaunuolės vaidmenyje. S. Mi
kutaitytė užtikrintai tiesė sa
vo epizodinio vaidmens liniją

Aktoriams talkino: režisūros 
padėjėjas A. J. Žaliūnas, suf- 
lerė G. Raibienė, šviesų tvar
kytojas A. J. Žaliūnas, skaid
rių tvarkytojas V. Štokas, tech
nikiniai padėjėjai — D. Žaliū- 
naitė ir A. Pečiulis.

Šio veikalo premijos mece
natai buvo dr. Z. Brinkis, V. 
E. Dovydaičiai, a.a. K. Galiū
nas, G..I. Raibiai, P.R. Urba-

Pirmasis Žalio eilėraščių rinkinys 
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I’R. NAUJOKAITIS

Nuo 1949 m. Australijoje 
gyvenąs rašytojas Bronius Ža
lys eilėraščių yra išspausdi
nęs skautų “Pėdsekyje”, “Skau
tų Aide”, Australijos lietuvių 
savaitraštyje “Mūsų Pastogė”, 
“Australijos lietuvių metraš
tyje”, almanachuose “Plunks
na ir žpdis”, “Terra Australis”, 
“Tree i uosiu ose vainikuose”. 
Tačiau su pirmuoju eilėraš
čių rinkiniu šis rašytojas 
pasirodė tik 1983 m. Tą gra
žiai Australijoje “Gintaro” 
leidyklos' išleistą rinkinį 
autorius pavadino labai neapi
brėžtu vardu: “Apie žmones, 
žemę ir vėjus”.

Eilėraščiai suskirstyti į 
keturis skyrius. Pirmasis sky
rius “Apie gyvybę ir gyveni
mą” išreiškia poeto susimąsty
mus ir jausmus, pažadintus gy
venimo ir žmonių stebėjimo. 
Poetui gyvenimas skamba. Vi
talines gyvybės jėgas jis ma
to moterų kūno judesiuose, 
srūvančias gyvojoje gamtoje, 
tačiau dar nežino, ar būti gy
vam reiškia gyvenimą. Jis jū
rą pasirenka drauge, džiaugia
si naktimi, mergaitės šypse
na. Jo vidiniam nerimui gimi
ninga yra miestą siaubianti 
audra. Labiausiai poetas ža
visi saule, labiau už visus 
turtus vertina svajones — jas 
net pardavinėja kitiems.

Br. Žalys yra skautų veikė
jas. Tai ir vieną knygos sky
rių pavadino “Reportažai iš 
skautų stovyklų”. Jį žavi skau
tų “polėkiai platūs”. Net su
kuria stovyklos vadovui mal
dą, šaukiančią įgyvendinti 
skautybės idealus — Dievui, 
tėvynei, artimui. Stovyklos 
sargybinis budi vasaros nak
tį ir turi būti stiprus kaip 
šimtametis ąžuolas.

Minties lyrikai artimas tre
čiasis knygos skyrius “Mąsty
mai kalnų papėdėje”. Iš karš
tos pietų padangės, iš palmių 
šlamesio prisiminimai veda 
poetą į mėnesienas prie gim
tosios upės Apaščios. Ten jis 
susitinka su jaunystės drau
gais, įsiklauso į vėjo kalbą, 
mato žvaigždes virš Šimonių 
girios, įsiklauso į seno bažnyt
kaimio varpų skambėjimą. Pa
lygina poetas svetimo krašto 
Kalėdas su savo gimtinės Ka
lėdomis. Ir visi tie tėvynės 
prisiminimai virsta gražia le
genda, užrašyta vėjo.

Paskutiniame knygos sky
riuje Br. Žalys pereina į epinį 
pasakojimą. Tose “Artojų že
mės paslaptyse” poetas pats 
prisipažįsta tebesąs Lietuvos 
artojas, tėvynės dirvoje jau
čiąs buvusias žmonių kartas, 
į žemę įmynusias gilias pėdas, 

nai ir G. A. Žaliūnai.
Dramos sambūriui vadovau

ja (pirmininkas) V. Dovydai
tis.

Po vaidinimo, sambūrio pir
mininko pakviesta, publika nu
vyko iš King Jr. High School 
salės į Šv. Kazimiero parapi
ją, nes jos apatinėje salė
je buvo premjerinės vaišės 
su šampanu.

kiekvieną grumstą laisčiusias 
prakaitu. Tų žmonių dvasia te
besanti gyva mumyse. Aisčių 
gentims poetas sukuria ištisą 
poemėlę. O “Rugiapjūtės ry
tas” nujaučia tėvynės prisi
kėlimą ir mistinį žmogaus ry
šį su gimtąja žeme:
Dabar žinau.
Kodėl rugpjūtės dainos viltingos: 
Žemės, žmogaus ir grūdo 
ryšiai nesunaikinami, nes prakaitas 

ir grūdas
ir pats žmogus
sugrįžta žemėn. (82 psl.).

Br. Žalys yra gimęs 1921 m. 
Šimonių vis., Panevėžio aps
krityje neturtingų nuominin
kų šeimoje. Dar vaikas turėjo 
ganyti gyvulius pas svetimus 
ūkininkus. Pradžios mokyklą 
lankė tik žiemomis. Vokiečių 
okupacijos metu buvo okupan
tų išvežtas darbams į Norve
gijos šiaurę, ten tiesė gele
žinkelį. Po karo dirbo Belgi
jos anglies kasyklose, 1949 m. 
emigravo į Australiją. Atlikęs 
darbo prievolę žemės ūkyje, 
baigė paštininkų kursus. Da
bar dirba Sydnėjaus pašte. 
Džiugu, kad poetas, išėjęs sun
kią gyvenimo mokyklą, nepasu
ko marksizmo šunkeliais, bet 
išlaikė tyrą lietuvišką širdį. 
Toks tikrai lietuviškas jis yra 
ir savo poezijoje.

Bronius Žalys, APIE ŽMONES, 
ŽEMĖ tR VĖJUS. Eilėraščiai. 
Išleido “Gintaras” (2 Jennings 
Ave., Bass Hill, NSW 2197, Aus
tralia). Spaudė “Minties" 
spaustuvė. Kietais viršeliais. 
84 psl., tiražas 250 egz.

JONASDŪBRA
Keleivis
Jis eina ir klumpa 

tą trumpą
Kelionę prieš vėją.
Parpuolęs jis kelias.

o kelias 
Pakalnėn greitėja.
Jis prošvaistes gaudo 

ir šiaudo
Jis griebtis j ieškotų. 
Šviesesnę kad dieną.

bent vieną 
Jam laumė paklotų.
Jis nykią vienatvę 

į gatvę
Išvesti norėtų
Ir grįžti į šalį.

kas gali.
Svajonių sauleių.
Bet temsta akyse, 

ištįsę
Šešėliai vaidenas.
Lyg tiesia kas ranką . . . 

Pakanka!
Ir kam ? Jis jau senas.

Baltistikos studijų draugi
jos Kanados grupė lapkričio 
5 d. Toronto un-te surengė stu
dijų dieną, kurioje dalyvavo 
apie 150 estų, latvių ir lietu
vių. Jų tarpe buvo daug baltie- 
čių profesijonalų, atvykusių 
net iš tolimų JAV ir Kanados 
miestų. Dalyvavo ir neseniai 
iš okupuotos Lietuvos persikė
lę gyventi Š. Amerikon akade
mikai — dr. K. Ėringis iš Či
kagos ir dr. Sara Ginaitė iš 
Otavos.

Viena šios studijų dienos 
programos dalių buvo sutik
tuvės knygos “The Baltic 
States. Years of Dependence, 
1940-1980” (Berkeley, Los An
geles: University of Califor
nia Press, 1983, 333 psl.). Jos 
autoriai — prof. Romualdas 
Misiūnas ir estas prof. Rein 
Taagepera. Pasak R. Misiūno, 
šis leidinys yra tęsinys George 
von Rauch knygos “The Baltic 
States: The Years of Indepen
dence 1917-1940”. Pastaroji 
buvo išleista vokiečių ir ang
lų kalbomis (1974 m. Kalifor
nijos un-to leidyklos).

Minėtoji Misiūno-Taagepera 
knyga yra vertingas leidinys, 
mokslinio lygio, pateikiantis 
daug faktų, gana plačiai nu
šviečiantis ano meto istoriją 
— sovietinę ir nacinę okupa
cijas. Pačių autorių nuomone, 
ji turinti ir trūkumų. Knygoje 
trūksta duomenų, kaip sovie
tai 1940-41 m. perėmė Balti
jos valstybių ekonomiją, kaip 
buvo pradėta antroji sovietų

Jų darbai Toronto galerijoje
198J m. gruodžio 17 d. juos matysime Jarmain galerijoje
Dailininkas Ignas (Vytautas Ig

nas) gimė 1924 m. Lietuvoje. Stu
dijavo dailę Lietuvoje ir Vokieti
jos meno akademijoje. 1948 m. ga
vo magistro laipsnį Ecole des Arts 
et Metier, Freiburge. 1950 m. emi
gravo į JAV. Ignų vitražo darbai 
puošia daugelį Amerikos švento
vių. Tapybos ir grafikos darbų pa
rodas rengia nuo 1953 m. įvairiuo
se JAV muzėjūose bei galerijose.

Rita Bulovaitė-Kvedarienė gimė 
ir studijavo Lietuvoje. 1963 m. bai
gė valstybinį dailės institutą. Dir
bo kaip architekte interjero pro
jektavimo srityje Vilniuje ir Mask
voje. 1975 m. paliko Maskvą ir gy
veno Londone, Anglijoje. 1977 m. 
atvyko į Kanadą. 1980 m. gavo ma
gistrės laipsnį iš architektūros 
Toronto universitete. Dirba kaip 
architektė Toronte. Meno parodo- 
sė Lietuvoje dalyvavo nuo 1962 m. 
Š. Amerikoje jos tapybos darbai 
rodomi galerijoje pirmą kartą.

Viktoras Petravičius gimė 1906 
m. Lietuvoje. 1938 m. baigė'Pary
žiaus meno mokyklą L'Ecole Na- 
tionale Superieur des Beaux-Arts. 
1937 m. už savo grafikos darbus 
buvo apdovanotas “Grand Prix” 
diplomu pasaulinėje meno paro
doje Paryžiuje. Nuo 1949 m. gy
vena ir dirba Š. Amerikoje. Jo 
darbų parodos buvo surengtos 
daugelyje Europos ir Š. Ameri
kos miestų. Neseniai Midwest mu- 
zėjus nupirko 36 jo darbus.

Pranas Gailius, žinomas kaip 
Pranas mene, gimė 1928 m. Ma
žeikiuose, Lietuvoje. Gyvena ir 
dirba Prancūzijoje nuo 1945 m. 
Tapybą studijavo Fernando Leger 
Atelier, litografiją — Paryžiaus 
meno akademijoje Ecole Natio
nale des Beaux Arts. Nuo 1955 m 
dalyvauja ir rengia savo darbų pa
rodas įvairiose pasaulio šalyse ir 
miestuose.

Snaigė Šileika gimė ir užaugo 
Toronte. Baigus Toronto univer
sitetą tęsė meno studijas Pary
žiuje (Ecole des Beaux-Arts, Eco- 
le du Louvre, Wiliam Hayter Ate
lier). Nuo 1974 m. Snaigė dalyvau
ja parodose Paryžiuje, Čikagoje ir 
įvairiuose Kanados miestuose. 
Jos litografijos darbai buvo at
rinkti atstovauti Kanados grafi

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILĖJINIS MEDALIS

Dail. P. Vaškio projektas “Franklin Mint” nukaltas 
44mm. pločio. Sidabrinis — $45, bronzinis — $ 10 JAV 
(persiuntimas $1 už medalį). Užsisakantiems bron
zinių 10 ar daugiau vienu adresu — 25% nuolaida.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
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okupacija, kiek ištremta bal- 
tiečių, kiek apgyvendinta ru
sų ir t.t. Taip pat trūksta ob
jektyvios medžiagos apie vo
kiečių okupaciją, žydų klausi
mą ir pan. Esą dar daug neiš
tirtų dalykų abiejose okupa
cijose.

Ši studijų dienų dalis buvo 
įdomi visiems, nes gvildeno 
suprantamus bėndro pobūdžio 
dalykus. Antroji dienos dalis 
buvo skirta daugiau specia
liems ekologijos — aplinkos 
mokslams. Paskaitas skaitė 
profesoriai: Mare Taagepera, 
Juris Dreifelds ir Augustinas 
Idzelis. Komentavo dr. K. Ėrin
gis.

Paskaitos buvo akdeminio 
lygio, vertos platesnio dėme
sio ne tik baltiečių, bet ir 
kitataučių. Pastarųjų mažai 
tebuvo, nes rengėjai, atrodo, 
nesistengė jų pakviesti. Pvz. 
Carletono un-to Otavoje Sovie
tų ir Rytų Europos Studijų Ins
titutas apie tai nebuvo nei in
formuotas, nei kviestas daly
vauti. Nebuvo atstovų nė iš 
spaudos, kaip “The Globe a. 
Mail” ir “Macleans”, kurie ren
ka medžiagą apie Baltijos kraš
tus ir kartais parašo apie juos. 
Panašių studijų dienų rengė
jai ukrainiečiai ir lenkai aka
deminius savo renginius pla
čiai išgarsina kitataučių tar
pe ir kviečia juos dalyvauti.

Linkėtina panašias baltisti
kos studijų dienas — svarsty
bas rengti Kanadoje kasmet ir 
tuo būdu skverbtis į platesnes 
akademines sferas.

kai aštuntojoje tarptautinėje gra
fikų bienalėje Anglijoje 1984 m.

Marytė Strasevičiūtė yra gimusi 
Vokietijoje. Magistrės laipsnį ga
vo Southern Illinois universite
te, JAV. Su savo abstrakčiais ta
pybos darbais dalyvauja indivi
dualinėse ir bendrose parodose 
įvairiuose Š. Amerikos miestuose.

Elena Urbaitytė gimė Kaune, 
Lietuvoje. Studijavo dailę Aka- 
demie der Bildende Kuenste 
Muenchene ir Ecole dės Art et 
Metier, Freiburge, Vokietijoje. 
Bakalaurės- ir magistrės laips
nius gavo Kolumbijos universite
te Niujorke. Dirba kaip meno 
mokytoja vienoje Niujorko mokyk
loje. Yra pagarsėjusi savo skulp
tūros darbais, kurie buvo išsta
tyti parodose įvairiuose JAV mies
tuose. Jarmain galerijoje ji daly
vauja su savo tapybos darbais.

Ilinojaus universiteto Čikagoje 
lituanistikos profesorė M. STAN- 
KUS-SAULAITĖ, dėstanti keletą 
kursų studentam Nuotr. A.Viliušio
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Elena Bradūnaitė, dirbanti Va

šingtone veikiančiame Amerikos 
Folkloro Centre, 1983 m. lapkri
čio 16-20 d.d. dalyvavo JAV antro
pologų suvažiavime Čikagoje. Ji 
įsijungė kaip viena iš šešių pra
nešėjų į svarstybas “Antropologi
ja už kolegijos ribų”, skaitė .pa
skaitų "Tautiškumo išlaikymas 
etninėse mokyklose”.

Baltimorės Mūsų Karalienės 
Marijos katedra žiemos sekma
dieniais rengia vargonų muzikos 
koncertus. I juos buvo pakvies
tas ir Niujorke gyvenantis vargo
nų virtuozas Jonas Žukas, prof. 
J. Naujalio vargonų klasę Kauno 
konservatorijoje baigęs 1933 m., 
studijas gilinęs Paryžiuje pas prof. 
Marcel Dupre. Savo koncertus jis 
pradėjo Kaune, pokaryje juos tę
sė V. Vokietijoje ir atvykęs į JAV. 
Baltimorės katedroje jis 1983 m. 
spalio 30 d. atliko kompozitorių 
Louis Vierne, Roger Ducasse, 
Charles Tournemire ir Julius 
Reubke kūrinius.

Dail. Adomo Galdiko devynias
dešimtasis gimtadienis paminė
tas apžvalgine jo kūrinių paroda 
Brooklyno, N. Y., Kultūros Ži
dinyje 1983 m. spalio 15-16 d.d. 
Paroda surengė A. Galdiko vardo 
galerija, kaikuriuos jo darbus pa
siskolinusi iš kitų rinkinių bei pri
vačių asmenų. Šiai apžvalginei 
parodai 62 paveikslus atrinko Leo
nardas Andriekus, OFM. Paulius 
Jurkus ir dail. Juozas Bagdonas. 
Pastarasis pasirūpino ir rodinių 
sutvarkymu salėje. Jie prasidėjo 
nuo dail. A. Galdiko pasitraukimo 
iš Lietuvos 1944 m., apėmė Frei- 
burgo ir JAV laikotarpį, kuriame 
pamažu įsigali abstraktas. Paro
dos atidaryme kalbėjo generali
nis Lietuvos konsulas Anicetas 
Simutis, dail. Romas Viesulas, 
Niujorko Lietuvių Dailininkų Są
jungos vardu — Paulius Jurkus. 
Keliolika paveikslų parduota lan
kytojams.

Satyrinė čikagiečių grupė “Ant
rasis kaimas", vadovaujama Al
girdo T. Antanaičio, spalio 8 d. 
lankėsi Hartforde, spalio 9 d. — 
Brooklyno Kultūros Židinyje. 
Hartfordan "Antrą kaimą” buvo 
pakvietusi vietinė /LB apylinkė, 
o pasirodymą Brooklyne, N. Y., 

' globojo savaitraštis “Darbinin
kas”. Abiejose išvykose pakarto
ti spektakliai, paruošti Pasaulio 
Lietuvių Dienoms Čikagoje. Ak
tualius škicus atliko aktoriai — 
Vida Gilvydienė, Jūratė Jakšty- 
tė, Indrė Toliušytė, Eugenijus Bū
tėnas, Juozas Kapačinskas ir Arvy
das Vaitkus. Kartais įsijungdavo 
ir save prievaizdu vadinantis rež. 
A. T. Antanaitis. Išvykoje taipgi 
dalyvavo grupės dailininkas Vin
cas Lukas ir šviesų bei garso tvar
kytojas Jonas Kaunas.

Lietuvos operos veteranės sol. 
Abulijos Dičiūtės-Trečiokienės 
koncertą Los Angeles bei apy
linkių lietuviams Šv. Kazimiero 
parapijos salėje spalio 8 d. suren
gė vietinis LDK Birutės Draugi
jos skyrius. Tai buvo maloni ir 
daug kam netikėta staigmena, nes 
mezzo-sopranas A. Dičiūtė yra 
gimusi 1905 m. rugsėjo 28 d., dai
navimo studijas Kauno konserva
torijoje baigusi 1928 m., jas gi
linusi Paryžiuje ir Romoje. Kau
no operos teatre dainavo 1930-44 
m. Tad šis jos koncertas greičiau
siai buvo susietas su 55 metų su
kaktimi'nuo dainavimo studijų už
baigos Kauno konservatorijoje. 
Pasirinktoji programa dalyvius 
nukėlė į senąjį Kauno operos 
teatrą, kuriame sol. A. Dičiūtė 
buvo sukūrusi net 49 mezzo-sopra
no vaidmenis. Koncerte vėl skam
bėjo arijos iš operų — C. Saint- 
Saens “Samsono ir Dalilos", G. 
Bizet "Carmen”, A. Thomas 
"Mignon”, J. Massenet “Werthe- 
rio", Ch. Gounod “Fausto", P. 
Čaikovskio “Eugenijaus Onegi
no". papildytos dviem S. Rach- 
maninovo ir M. Ravelio kompo
zicijomis, G. Gudauskienės "Smil
gomis". K. Kavecko "Jei gyveni
mas sapnas", Br. Budriūno har
monizuota liaudies daina “Mie- 
gužėlio noriu”. Akompanavo 
pianistė Charlotte Lausberg, 
dviem F. Kreislerio kūriniais kon- 
certan įsijungė smuikininkas Rai
mundas Mickus. Sol. A. Dičiūtę 
sveikino ir prisiminimais apie 
K a u n o operos teatrą dalijosi 
kompoz. G. Gudauskienė. Rengė
jų vardu padėkos žodį tarė biru- 
tiečių skyriaus pirm. G. Raibie
nė. Su koncertu buvo susietas ir 
sol. A. Dičiūtės naujos operų ari
jų plokštelės išleidimas, vėl vi
sus nukėlęs į senuosius laikus Kau
ne. Visas birutiečių turėtas plokš
teles nupirko šio nostalgiškai nu
skambėjusio koncerto dalyviai.

Lietuvos meno darbuotojų rū
muose Vilniuje jaunųjų poetų 
vakarą surengė ir jam vadovavo 
Marcelijus Martinaitis. Dalyviai 
susipažino su jaunųjų Vilniaus 
universiteto literatų—Valdo Daš
kevičiaus. Virginijaus Gasiliūno, 
Liudviko Jakimavičiaus, Aureli
jaus Katkevičiaus ir Juliaus Ke
lero eilėraščiais. Diskusijose bu
vo ginčijamasi dėl poezijos pa
skirties (poezija visiems ar tik 
poetams), dėl jos suprantamumo. 
Vakarą savo naujausiais eilėraš
čiais užbaigė pats poetas Marceli
jus Martinaitis.

Švenčionių dainų ir šokių an
samblis grįžo iš koncertinės ke
lionės R. Vokietijoje. Ansamblis 
koncertavo R. Berlyne, Drezdene, 
Leipcige, Magdeburge, Erfurte 
ir Veimare, atlikdamas lietuvių 
liaudies dainas, šokius, muziką, 
vokiečių bei kitų tautų liaudies 
kūrinius.

Jonas Juškevičius, vilkaviškie
tis fotografas, savo meninių nuo
traukų parodą surengė Neringoje, 
“Agilos" kino teatre. Paroda turė
jo dešimtis portretų, o kita jos 
dalis buvo skirta vaikų pasauliui.

G. Četkauskaitė, Vilniaus kon
servatorijos liaudies muzikos la
boratorijos vadovė, spalio 10 d. 
apgynė menotyros kandidatės di
sertaciją “Dzūkų melodijos”. Jos 
oponentais buvo menotyros dr. S. 
Grica. viešnia iš Kijevo, ir Vil
niaus konservatorijos docentas J. 
Antanavičius, menotyros kandi
datas.

Prieš dešimtį metų Šiauliuose 
buvo įsteigtas vokalinis senosios 
muzikos liaudies ansamblis “Po
lifonija", vadovaujamas augštes- 
niosios muzikos mokyklos dėsty
tojo Sigito Vaičiulionio. Ansamb
lis, garsindamas senąją muziką, 
jau yra surengęs apie šimtą kon
certų. “Polifonijos” iniciatyva 
Šiauliuose rengiami ir tradiciniai 
senosios muzikos ansamblių festi
valiai. Veiklos dešimtmečiui pa
minėti “Polifonija” paruošė nau
ją programą, kurion įjungti XVII 
š. kompozitoriaus D.’ Bukstehudės 
kūriniai, kaikurie jų Lietuvoje 
atliekami pirmą kartą. Su šia pro
grama “Polifonijos” ansamblis ap
lankys Kauną ir Vilnių.

Dail. Antano Šakalio grafikos 
darbų paroda buvo surengta Vil
niuje, Lietuvos Kinematografinin
kų Sąjungos patalpose. Šiemet jis 
daug savo darbų paskyrė aviaci
jos istorijai, sukurdamas “Žemai
čių garlėkio" autoriaus Aleksand
ro Griškevičiaus (1809—1863), 
sklandytuvų konstruktorių Bro
niaus Oškinio ir Balio Karvelio 
portretus, eskizą vokams S. Da
riaus ir S. Girėno skrydžio per 
Atlantą penkiasdešimtmečiui pa
minėti. Portretus papildo specia
lūs įrašai. Apie A. Griškevičių 
lietuvių ir lotynų kalbomis pasa
kojama, kad jis yra aviacijos pra
dininkas Lietuvoje, 1851 m. Kau
ne išleidęs knygą “Žemaičio gar
lėkys", 1855-62 m. gaminęs skrai
dymo aparatus ir juos išbandęs. 
Medžiagos savo kūriniams dail. 
A. Šakalys jieško Vilniaus univer
siteto bibliotekos rankraščių sky
riuje. Ateityje jis savo grafikon 
planuoja įjungti naujus mokslo ir 
kultūros istorijos motyvus.

Poeto ir dramaturgo Kazio Bin
kio devyniasdešimtasis gimta
dienis paminėtas lapkričio 11 d. 
Gudeliuose, Papilyje ir Biržuo
se. Svečiai iš Vilniaus su tradici- ' 
niu sūriu ir biržietišku alumi bu
vo sutikti prie Papilio apylinkės 
ribos. Gudelių kaime, gimtojoje 
K. Binkio sodybvietėje, jo atmi
nimui skirtą ąžuoliuką pasodino 
dukra Lilija Binkytė-Mozūriūnie- 
nė ir sūnus Gerardas Binkis. Prie 
paminklinio akmens kalbėjo poe
tas E. Matuzevičius, K. Binkio 
eilėraščius deklamavo vietinis 
jaunimas. Papilyje buvo aplanky
tas, K. Binkio atminimui skirtas 
muzėjus, surengta literatūrinė 
popietė kultūros namuose. Apie 
K. Binkio kūrybą ir jo gyvenimą 
kalbėjo filologijos dr. V. Kubi
lius, apie jo vaikystės bei jaunys
tės dienas Gudeliuose, Papilyje 
ir Biržuose — biržietis rašytojas 
P. Skodžius. Atsiminimais dali
josi sūnus G. Binkis, poetas P. 
Keidošius, prozininkas V. Mise
vičius. Savo eilėraščius skaitė 
poetai — E. Matuzevičius, A. Ka- 
rosaitė, P. Keidošius, P. Balčiū
nas, K. Binkio poezijos posmus 
deklamavo aktoriai L. Žadeiky- 
tė ir V. Širka. Popietei vadovavo 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos val
dybos pirmininko pavaduotojas 
A. Zurba. Minėjimas baigtas li
teratūros vakaru Biržuose.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9-12.30 E

ANAPILYJE skyrius veikia

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
S 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvglles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Dan Air
Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite j mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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

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 J NAMUS 

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

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

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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Kliudžius
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 _4 nn.-
(Tarp Dundas ir College) Telef 0035 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

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

e Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntiniui 
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 *r Janavičiai

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) 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_____

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius...... 81/2%
180-185 d. termin. ind............. 81/2%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 91/2%
term, indėlius 3 metų............ 10 %
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą..................... 8 %
taupomąją s-tą ..................... 7'/2%
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................  12 %
mortgičius nuo........... 10'/a -13 %
sckmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Toronto Maironio mokyklos Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 10, šeštadienį. 
9.30-11 v.r., mokyklos auditorijoje. Programą atliks mokyklos mokiniai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-rao psl.) 

raščiai griežtai pasmerkė klai
dinančiai propagandai skirtą 
paštininkų unijos ir jos vado 
J. C. Parroto taktiką. Jie pri
mena skaitytojams dažnus tos 
unijos streikus, kuriems bū
davo stengiamasi pasirinkti 
prieškalėdinį laikotarpį, kai 
paštas turi daugiausia darbo. 
Nei J. C. Parrotui, nei ankstes
niems unijos vadams tada ne
rūpėjo kalėdinių sveikinimų 
pristatymas kanadiečiams.

Spauda taipgi pabrėžia, kad 
J. C. Parroto protestas prieš 
papigintas kainas didžiųjų 
įstaigų laiškams yra apgauli 
propaganda. Jis gerai žino to 
papiginimo priežastį, kuri pa
lengvina paštininkų unijos na
rių darbą. Įstaigų tarnautojai 
pašto mašinėlėmis ant laišku 
uždeda ženkliukus pakeičian
čius antspaudus, patys dide
les tokiu laiškų krūvas surū
šiuoja pagal kodą, nuveža paš
tam Paštininkams tokius su
skirstytus laiškus belieka pri
statyti laiškanešiams. Siuntė
jas už atliktą darbą, pakeitusį 
paštininkus, nieko negauna, 
išskyrus papigintą tarifą. Di
dysis dienraštis “The Toronto 
Star” teisingai pastebi, kad 
pašto paslaugų kainas kontro
liuoja Kanados vyriausybė, su
sitarusi su parlamento nariais. 
Šie žmonės yra išrinkti visų ka
nadiečiu, o J. C. Parrotą savo 
vadu tėra išsirinkusi 23.000 
turinti paštininkų unija. Jis 
neturi jokios teisės kištis į paš
to paslaugu kainas. Esą kas gi 
būtų, jeigu J. C. Parroto pavyz
džiu panašiai pradėti! elgtis di
džiųjų krautuvių tarnautojai, 
parduodami televizorius bei 
kitus reikmenis už trečdalį 
nustatytos kainos, kai ji jiems 
atrodo peraugsią?

Ant J. C. Parroto meškerės, 
atrodo, ruošiasi užkibti kai- 
kurie negalvojantys kanadie
čiai. Nors iki gruodžio 11-17 
d. d. dar yra laiko, jie pradėjo 
pirkti 5 ir 10 centu pašto ženk
liukus dideliais kiekiais. Kaž
kuriose paštavietėse tų ženk
liukų pardavimas buvo sustab
dytas, bet dabar ir vėl leidžia
mas, nes iš tikrųjų tokių ženk
liukų tėra nedidelė atsarga. J. 
C. Parroto planui pilnai įgy
vendinti jų nepakaks. Humo
ristai juokauja, kad dabar ka
lėdinių sveikinimų gavėjams 
paaiškės kas yra jų nuoširdus 
bičiulis ir kas nedaug vertas 
pažįstamas. Esą bičiuliai ant 
voko užklijuos 32 centų ženklą, 
kad iš gavėjo nebūtų pareika
lauta 44 centų papildo, o eili
niai pažįstami bandys pra
smukti su 10 centų ženklu.

Dienraštis “The Toronto Star” 
paskelbė du įdomius skaityto
jų pasiūlymus. D. F. Jefferey. 
nusivylęs paštą sujaukusia 
paštininkų unija ir jos vadu 
J. C. Parrotu, tą savaitę ant sa
vo laiškų žada klijuoti ne 10 
centų ženkliuką, o du ženkliu
kus po 32 centus. Pasak jo, te
gu paštininkai pamato kaip jų 
lėtai atliekamą, bet brangiai 
apmokamą darbą vertina kana
diečiai. Tai iš tikrųjų origina
lus būdas protestui pareikšti, 
kuriuo D. F. Jefferey siūlo pa
sinaudoti ii' kitus kanadiečius, 
atmetančius Kalėdų senelį 
bandantį vaidinti J. C. Parro
tą. Įdomų patarimą pašto di
rektoriui L. Warrenui duoda 
R. Chilcottas. Jo nuomone, jei
gu paštininkai tą savaitę laiš
ko kainą sumažintų daugiau 
negu dviem trečdaliais nuo 32 

iki 10 centų, paštas tokiu pat 
nuošimčiu turėtų sumažinti 
paštininkų algas už tą savaitę.

Šia proga prisimintinos ir 
kitos išdaigos Kanados pašte. 
Praėjusią savaitę dideliame 
pašto siuntų paskirstymo cent
re Gateway, kuris yra Missis- 
saugoje prie Toronto, buvo Su
sekta ten dirbanti vagių gau
ja. Duodamos penkių paštinin
kų pavardės. Policijos prane
šimu, vagystėmis jie vertėsi 
dvejus metus, gaudami gerą at
lyginimą. Padarius kratas, bu
vo rasta $1.000 vertės iš pašto 
siuntų pavogtų įvairių daiktų, 
nepasiekusių gavėjus. Tai, de
ja, nėra pirmas vagiliaujančių 
paštininkų išaiškinimas ir su
laikymas. Karingasis J. C. Par- 
rotas, užuot žaidęs su pašto 
ženklais, kanadiečiams pada
rytų didesnę paslaugą savo 
unijos narių apžiūra, į vagys
tes linkusių asmenų pašalini
mu. Tokiai grupei tiktų ir dirb
ti nenorintys, paslaugas lėti
nantys paštininkai.

Spėjama, kad Sovietų Sąjun
gos ambasadoje Otavoje apie 
40% pareigūnų verčiasi špio
nažu. Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail” šia tema lap
kričio 11 d. parašė vedamąjį 
“Maskvos cirkas”. Esą buvęs 
RCMP policijos viršininkas J. 
Starnes buvo pasiūlęs sulygin
ti Sovietų Sąjungos ambasados 
tarnautojų skaičių su kana
diečiais Kanados ambasadoje 
Maskvoje. Pastarojoje tėra 40 
kanadiečių, Otavoje — 125 so
vietiniai pareigūnai. Maskva 
teisinasi, kad jos ambasadai 
Otavoje reikia daugiau žmo
nių, nes ji atsisako pagalbi
nio personalo iš kanadiečių 
tarpo, o Kanados ambasada 
Maskvoje automobilių vairuo
tojais, virėjais, skalbėjais 
samdo vietinius žmones. Laik
raštis betgi atskleidžia tikrą
ją priežastį. Esą kaip gali 
Maskva pasitikėti pagalbiniais 
kanadiečiais net žemiausiose 
pozicijose, kai jų diplomatai, 
lipdami iš Maskvos atsivežto 
vairuotojo automobiliu, jį pa
sveikina skrybėlės nusiėmi- 
mu? Tas eilinis vairuotojas, 
matyt, yra špionažo agentas, 
turintis augštesnį laipsnį už 
diplomatus. Kanados užsienio 
reikalų ministerija turėtų at
kreipti dėmesį į tokį “Maskvos 
cirką" Otavoje ir Sovietų Są
jungos ambasados tarnautojų 
skaičių sumažinti iki 40 kana
diečių skaičiaus Maskvoje.

Penkios premijos 
jaunimui

KLB kultūros komisija ski
ria penkias premijas lietu
viams jaunuoliams-lėms nuo 16 
iki 30 metų amžiaus, pasižymė
jusiems 1983 metais savo veik
la kurioje nors lietuviškoje 
institucijoje, organizacijoje, 
tautinių šokių ar muzikos an
samblyje ir savo darbu bei ini
ciatyva padėjusiems išryškinti 
lietuvių kultūrą, pagilinti tau
tinį sąmoningumą savųjų ap
linkoje arba/ir iškelti Lietu
vos vardą bei jos politinę pa
dėtį kitataučių tarpe.

Premijoms kandidatus gali 
siūlyti kiekvienas lietuvis, gy
venąs Kanadoje. Kandidato 
pavardę su jo veiklos aprašy
mu siųsti KLB kultūros komi
sijai iki 1984 metų sausio mėn. 
15 dienos sekančiu adresu: Ka
nados Lietuvių Bendruomenei 
(jaunimo premija), 1011 Col
lege St.. Toronto, Ont. M6H 1A8.

KLB kultūros komisija

Ateitininkų žinios
Studentą dėmesiui. Sausio 20- 

22 d.d. Sharon, Ont., ruošiamos re
kolekcijos jaunimui. Jas ves kun. 
A. Saulaitis. Užsirezervuokime jau 
dabar. — Kalėdų atostogų metu 
Neringoje bus ruošiama stovykla 
— kursai ateitininkams studen
tams. Sekite spaudą.

Jeigu dar neišsiuntėt balsavi
mo lapo už kandidatus į federa
cijos tarybą, prašom nedelsiant 
tai padaryti.

Toronto ateitininku Kūčios — 
gruodžio 11 d., 5 v.p.p.. Prisikėli
mo salėje. Visi kviečiami.

Moksleiviu prašymas: kai atsi
lankysite į Kūčias, atsineškite 
konservų skardinę (canned goods). 
Kalėdų proga moksleiviai pada
lins nepasiturintiems. L. U.

Skautų veikla
• Gruodžio 11. sekmadienį, 

po 10.15 v.r. Mišių — Kūčių progra
mos repeticija. Susitikti su Silvi
ja Sapliene Toronto Prisikėlimo 
salės scenoje.

• Romuvai $25 paaukojo M. 
Yokubynienė. Skautiškas ačiū.

• Skautiškos Kūčios — gruo
džio 18 d., 5 v.p.p., Toronto Prisi
kėlimo salėje. Kviečiami skauti- 
ninkai-kės, Romuvos k-to nariai, 
tėvų komitetas ir rėmėjai. “Šatri
jos” ir “Rambyno” vienetai suneša 
tradicinius valgius ir dalyvauja 
su savo vadovais-vėmis.

• Gruodžio 18 d.. 3 v.p.p., skautų 
būkle šaukiamas Kanados rajono 
vadijos posėdis, po kurio dalyvau
sime Kūčiose.

• “Rambyno” tunt. v.s. L. Kali
nauskas po operacijos gydosi 
Sunnybrook ligoninėje. Linkime 
jam greitai sustiprėti. Č. S.

Premija veikliam 
jaunimui

Di’. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kas
metinę

. Eugenijaus Kriaučeliūno 
premiją

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietu
vių, anglų ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, vadova
vimu jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai atstovuvusiam lietu
viams ir Lietuvai vienerių metų 
laikotarpyje.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma vertintojų komi
sija, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima.

4. Vertintojų komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją paskiria bal
sų daugumą iki sekančių me
tų vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko bei pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus. Siūlymai siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos Ko
misijai, 12500 Pawnee Road. Pa
los Park. Illinois 60464, USA.

Daugiakultūrės 
tarybos dešimtmetis

Ontario daugiakultūrė ir 
pilietybės patariamoji tary
ba š. m. lapkričio 25 d. pami
nėjo savo veiklos dešimtmetį. 
Į Torontą buvo suvažiavę iš 
viso Ontario apie 200 tarybos 
narių bei svečių. Iškilmę Mac- 
donaldo rūmuose. Bay gatvėje, 
pradėjo valdžios atstovas dr. 
George Woo. Visus pasveikino 
ir palinkėjo sėkmingo darbo 
tarybos pirmininkė dr. Mavis 
Burke. Dešimtmečio veiklą 
apžvelgė Maggie Milne ir dr. 
Orest Rudzik.

Tada visi dalyviai pasida
lino į darbo grupes pagal sep
tynias temas: auklėjimo bei 
jaunimo, socialinių reikalų, 
spaudos bei informacijos, kul
tūros, religijos, pilietybės, 
žmogaus teisių ir rasės. Po dis
kusijų atskirose grupėse visi 
susirinko bendron salėn, kur 
buvo išklausyti kiekvienos 
grupės pranešimai. Sugestijos 
bus perduotos pilietybės ir 
kultūros ministerei, kuri vi
sa tai perduos Ontario minis- 
terių kabinetui bei atskiroms 
ministerijoms svarstyti. Po 
posėdžių visi buvo pavaišinti 
vakariene.

Adv. Joana Kuraitė-Lasienė,

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8'/z% už 90 dienų term, indėl.
8’/?% už 6 mėn. term, indėlius
9% už 1 m. term, indėlius
91/2% už 2 m. term, indėlius

10 % už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą
71/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P1A6

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

537-3431Te .1566 Bloor Street West
Namų

A. E. LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums

sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Toronto, Ontario M6P 1A4

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontorio M8X 1E7 

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

PARKSIDE as-
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

/lllctHtP Simpson s, 176 Yonge St.,
/TIIDICIIm Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

daugiakultūrės tarybos valdy
bos narė, vadovavo žmogaus 
teisių bei rasių santykių dar
bo grupės diskusijoms ir apie 
tai referavo baigiamajame 
posėdyje. Iš “Tėviškės Žibu
rių” dalyvavo V. Matulaitis.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" — at
siųskite dar ją neskaitančiu adre
sus. Jie gaus keletą numeną ne
mokamai.

= IMA:
~ už asmenines
Z paskolas nuo...........12 %
“ už nekilnojamo turto pa-
Z skolas (mortgages):
= su nekeičiamu nuošimčiu
Z 1 metų ....................103/<%
S 2 metų .................. 111/2%
Z 3 metų ....................123/*%
— (fixed rate)

Z su keičiamu nuošimčiu
5 1,2 ar 3 metų .......10'/*%
Z (variable rate)

Telefonas 535-1258

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPAREIGINGI TĖVAI

Šį rudenį, prasidėjus mokslo 
metams, Toronte buvo šauktas 
Maironio mokyklos tėvų susirin
kimas, kuriame turėjo dalyvau
ti visi mokinių tėvai ir susipažin
ti su šių mokslo metų programa 
bei mokyklos veikla. Deja, atvy
ko tik dalelė. Iš mokyklų pradėju
sių lankyti apie 180 mokinių, ku
rie atstovauja arti 100 šeimų, su
sirinkime dalyvavo tik 32 asme
nys. Iš jų buvo tik penkios poros 
tėvų, t.y. abi šeimos pusės. Taigi 
mokykla domisi tik ketvirtoji da
lis šeimų. Reiškia tėvų pareiga 
baigiasi prie mokyklos kiemo var
tų. kai paleidžia vaikus atvežę į 
mokykla. O kas toliau vyksta, jau 
ne jų žinioje. Tuo yra sunkinamos 
pastangos mokyklos vedėjos ir vi
sų mokytojų. Neatsilankę į tokį 
susirinkimų, kuris įvyksta tik vie
nų kartų į metus, tampa neparei
gingais tėvais. Jie nežino kas mo
kykloje daroma ir kas ja rūpina
si. Atsiranda aštrios kritikos dėl 
mokesčio už mokslų bei kitų reika
lavimų. Kritikuoja tie, kurie ne
turi supratimo apie mokyklos dar
bų. Tai, kų sumoka tėvai už moks
lų, yra tik penktoji dalis visos apy
vartos. Likusi suma surenkama au
komis iš lietuviškų šaltinių bei 
mokykla remiančių tautiečių. Gau
namoji valdžios parama padengia 
tik pusės mokytojų atlyginimus. 
Tik dalyvaudami tėvų susirinki
muose ir supratę padėtį, galėsi
me kalbėti apie esamų padėtį bei 
įvertinti mokytojų pastangas.

Vytautas Pečiulis, 
Toronto Maironio mokyklos 

tėvų komiteto narys

VEIKĖJŲ J IEŠKANT
Atsiliepdamas į "TŽ” mintis 

straipsnyje “Veikėjų jieškant”, 
turbūt nesuklysiu pasakęs, jog 
daug kas norėtų, kad būtų kitaip 
negu yra. Suvokiant esamų padė
tį, neatrodo, kad ateityje ji pa
gerės. Gaila, bet tas susirūpini
mas dėl veikėjų trūkumo, deja, 
labai pavėluotas. Tuo reikalu rei
kėjo susirūpinti (neįtakingi as
menys buvo susirūpinę) tada, kai 
pagal kažkieno planų LB vadovy
bė lituanistinėse mokyklose, pa
sak V. Bražėno, vykdė (ir dabar 
tebevykdo) nupolitinimo progra
mų Vargiai ar bus galima atei
tyje šių problemų atitaisyti, kai 
jau tik nupolitintų tėvų vaikai su 
apgailėtinu Lietuvai rūpesčiu li
tuanistines mokyklas lanko ir ne
maža dalis nupolitintų mokytojų 
juos moko. N jeko nepadės ir “Kar
tu su pavergta tauta“ dirbtinis 
šūkis, kai praktikoje per eilę me
tų atvirkščiai daroma.

K. Radvila

IZRAELIO KARIAI
“TŽ" 1983 m. 46 nr. buvo išspaus

dintas mano rašinys apie Izraelio 
karius, kurių eilėse yra nemažai 
buvusių Lietuvos piliečių. Raši
nyje yra keletas taisytinų klaidų. 
Patikrinus paaiškėjo, kad sovie
tinių partizanų vadu buvo ne A. 
Sniečkus, o M. Šumauskas. Sovie
tinius partizanus į KGB priėmė 
ne A. Sniečkus. Tokių buvo ne 
200, o tik keliasdešimt. A. Snieč
kų, išvykusį poilsio, pavadavo ne 
Rudnickis, o A. Jašpanas, kuris 
išdavė ir leidimus žydams vykti 
Palestinon. Už tai pateko į kalė
jimų Černovičėje. Dabar gyvena 
Brazilijoje. Medalį Rudnickiui 
įteikė ne A Sniečkus, o J. Paleckis.

Algirdas Mošinskis,
Brazilija

"PONAS PULKININKE!"
Prie šventovės šnekučiavosi 

penki vyrai. Lietuvos kariuome
nėje jie turėjo skirtingas parei
gas ir laipsnius. Vienas jų buvo 
pulkininkas X. Jie šnekučiavosi 
apie Lietuvos kariuomenės liki

mų. Dalyvis Y, norėdamas kažko 
paklausti, mandagiai kreipėsi: 
“Ponas pulkininke...” Bet kitas 
pokalbininkas staiga užšoko už 
akių sakydamas: “Ne, ne, dabar 
ne pulkininkas”. Ir kiti du prie 
jo prisidėjo.

Dabar, aišku, kariškius vadinti 
jų laipsniais paprastoje kalboje 
nepritiktų, bet yra momentų, kur 
mandagumas reikalauja šitaip pa
sielgti. Lietuvos kariuomenė buvo 
mūsų visų pasididžiavimas, dėl
to ir jos vadus pritinka atitinka
mai pagerbti.

Mes turime skirti laipsnius nuo 
pareigų ir mokslo laipsnius bei 
specialybių titulus. Generolas liks 
generolu, pulkininkas — pulkinin
ku, leitenantas — leitenantu, pus
karininkis — puskarininkiu, kaip 
kunigas — kunigu, agronomas —
agronomu, inžinierius — inžinie
rium ir t.t. Tačiau tremtyje divi
zijų, pulkų, batalijonų vadai ne
teko reikšmės. Dėlto tam tikromis 
progomis, norėdami pagerbti savo 
kariškius, galime kreiptis — “po
nas generole” ar “ponas pulkinin
ke", bet negalime sakyti “pulko 
vade” arba “ponas viršininke”, 
nes pareigavietės nebėra, bet 
laipsnis ir profesinis titulas pa
silieka. Kariškis

Hartford, Conn.
(Atkelta iš 4-to psl.)

ir pats paskambino sonatų. Pakar
totinai iškviestas, skambino su 
užsidegimu. Malonu klausyti!

Po koncerto, kurį suruošė LMKF 
Hartfordo klubas, pirmininkau
jamas p. Ustijanauskienės, pa
kvietė dalyvius vaišėms. Čia susi
tikome su seniai matytais drau
gais, pabendravom su solistais. 
Gina pasirašinėjo naujai išleis
tas plokšteles.

Sėkmės solistams ir moterų klu
bui, kuris gruodžio 11 d. vėl ren
gia “Aušros” minėjimų. Gal gi čia 
atsilankys didesnis skaičius Hart
fordo jaunimo, kurio pasigedome 
Hartforde Ginos koncerte?

Birutė Kožicienė

Juno Beach, Florida
NAUJŲ 1984 METŲ SUTIKIMAS 

ruošiamas St. Paul of the Cross 
parapijos salėje. Šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko muzika iš Čika
gos. Jei sųlygos leis, sol. Vanda 
Stankus savo gražiu dainavimu 
paįvairins šokių muzikų. Išpuoš
toje salėje vaišes paruoš Juno 
Beach ponios pagal lietuviškų 
kulinarijų. Bus pasirinkimas 
įvairių gėrimų prieinama kaina. 
Įėjimas — $20 asmeniui. Pelnas 
— Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joj paremti.

Šį N. Metų sutikimų ruošia visų 
čia veikiančių organizacijų pir
mininkai ar paskirti atstovai. Ko
mitetų sudaro pirm. J. Mildažis, 
A. Biliūnienė, V. Biliūnas, L. Staš- 
kūnas, V. Mickus.

Svečiai iš tolimų vietovių yra 
nuoširdžiai laukiami. Rengėjai 
prašo visus iš anksto užsitikrin
ti sau vietas. Paskutinę dienų 
vietų gali jau nebūti. Informaci
jų teirautis pas J. Mildažį, 163 
Beacon Ln., Jupiter Inlet Colony, 
Jupiter, Fla. 334458, USA (Tel. 
(305) 747-5920) arba pas L. Staškū- 
nų, 1659 Bowood, Juno Isles, Fla. 
33408, USA. (Tel. (305) 626-2443).

ŠIOJE VIETOVĖJE atsotoga- 
vęs dr. A. Butkus, JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, XI. 19 daly
vavo vietos lietuvių susirinkime 
ir kalbėjo apie aktualiųsias da
barties mūsų problemas: jaunimo 
įjungimų lietuviškon veiklon, san
tykius tarp didžiųjų organizacijų 
ir t.t. Susidomėjimas buvo dide
lis — dalyvavo daug vietos lietu
vių. Aid. B.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

ĮjpJCIŲ VAKARIENE
....gruodžio 24,

r „ špštarliani
• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė meno programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje

ir sekmadienių popietėse
Bilietų kainos: vaikams iki 6 metų - nemokamai, 6-12 metų
- $4.00, jaunimui 12-18 metų - $8.00, studentams ir pensininkams
- $9.00, suaugusiems - $10.00.

i?

šeštadienį, 
8 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje
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įėjimo premijos: dviem asmenim vienos savaitės atostogos
Floridoje (apmokėti lėktuvo kelionės bilietai ir butas)
Šilta vakarienė, vynas, šampanas
Nemokamas baras ir šaltų užkandžių bufetas
Lietuvių orkestras “Malūnas”
Puošni salė, linksmi šokiai ir kitos staigmenos
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietų kainos: jaunimui (iki 25 metų)-$25.00, suaugusiems-$35.00
Nuolaida jaunimo 10 asmenų grupei, užsakiusiai vieną stalą - po $20.00. Viskas tik už bilieto kainą. 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
VISUS DAL YVAUT1 ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — Lietuvių Namai

gruodžio 31, 
šeštadienį,

| 7 vai. vakaro, 
| Karaliaus Mindaugo 
g ir Karalienės Mortos
H menėse

TORONTO
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Iškilmingas

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

“ALT THE 
CHOICES 
inthesL 

WORLD
StSSlS*.

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ka Žekienė, Jadzė ir Adolfas Va
nagai.

$7: J. M. Dambarai; $6: Bronė ir 
Ignas Jonynai, Jonas Araminas, 
Montreal, Que., $5: Petras Gul- 
binskas, Birutė ir Jonas Lukšiai, 
Tillsonburg, Ont., Jonas Vaitkus.

Dr. K. Liutkui su žmona bū
rys draugų lapkričio 27 d. su
ruošė 20-ties vedybinio gyve
nimo metu sukakties paminė
jimą — staigmenines vaišes. 
Sveikino kun. J. Staškus ir 
P. Polgrimas. Pastarasis įtei
kė dovaną visų vardu. Taip 
pat krikšto sūnūs ir dukra įtei
kė savo dovanas.

Lietuva...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

VLIKą. Pageidaujama, kad ir 
kitose vietovėse tokios vaka
ronės įvyktų.

Lėšos
VLIKo lėšos ateina per Tau

tos Fondą. Iš jo centro pirmi
ninko J. Giedraičio pranešimo 
matyti, kad 1983 m. iš visų kraš
tų (įskaitant JAV-bes, bet ne
įskaitant Kanados) pajamų tu
rėta $77,983. Seimo metu Kana
dos Tautos Fondo atstovybės 
pirm. A. Firavičius įteikė $60,- 
000 čekį (kanadiškais). Tuo 
būdu iš viso, sudėjus JAV ir 
Kanados dolerius, VLIKui su
telkta $137,983. Išlaidų turė
ta $95,968. Likutis pervestas 
į Lietuvos Laisvės iždą, kurio 
kapitalas tuo tarpu yra užšal
dytas, bet VLIKo veiklai eina 
palūkanos.

Įteikdamas kanadiečių au
ką, kuri sudaro netoli pusės 
VLIKo biudžeto, A. Firavičius 
pridėjo kelis pageidavimus 
VLIKo tarybai: a. į savo darbų 
eilę įtraukti, šalia vadovėlio 
jaunimui, gerai dokumentuo
tą knygą apie partizanus (ang
lų kalba) ir Lietuvos istorijos 
vadovėlį, skirtą Lietuvos jau
nimui; b. rasti būdą, kad kana
diečiai turėtų savo atstovą ta
ryboje esamų grupių atstovų 
sudėtyje arba atskirai.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrų svei
kinimų ir paaukojo “Tėviškės Ži
buriams”: $30: Marija Gečienė; 
$25: Vanda, Juozas, Vida. Algi
mantas Jasinevičiai. Anelė ir To
mas Žiliai. Antanas ir Marija Ba
salykai, Delfiną Zulonienė, Genu
tė ir Augustinas Senkai, Genė ir 
Eugenijus Kuchalskiai, B. V. Vy
tai ir šeima. Tillsonburg. Ont., P. 
A. Kaziliai, Colgan, Ont.; $21: Al
dona, Juozas Petrauskai ir šeima.

$20: Antanas Stankus, Stasys 
Dabkus, Morta ir Bronius Norkai, 
Dara ir Albertas Jankūnai, Ancas- 
ter, Ont., Juzė ir Albinas Pliop- 
liai, V. V. Augeliai. Elena Jokubi- 
lienė, Delhi, Ont., Stasys ir Jonė 
Paketurai, West Lorne, Ont., Liu
cija ir Kostas Meškauskai, Hamil
ton, Ont., Balbina ir Juozas Tamu- 
lioniai, Juzė ir Domas Žiogai, Del
hi, Ont., Juozas ir Danutė Daniai, 
Ottawa, Ont, St. B. Matulevičiai, 
Jagėlų šeima, J. K. Ališauskai, O.
L. Rimkai su šeima, Er. Lengnikai, 
Hamilton, Ont., Uršulė Paliulytė.

$15: Janina Pacevičicnė, Jad
vyga, Jonas. Edvardas Ignatavi- 
čiai, Edmundas, Kristina ir Biru
tė Norkai, Apolinaras Čepaitis, 
Birutė Znotinienė, Guelph, Ont,
M. A. Iškauskai, V. Kalendrienė, 
Zina ir Kostas Beržanskiai, Oak
ville, Ont., Edita ir Edmundas Mi
liauskai. Liudvika ir Vaclovas 
Morkūnai; $12: Marytė ir Anta
nas Aulinskai, Oakville, Ont., K. B. 
Žutautai, Monika ir Antanas Bum- 
buliai; $11.75: E. P. Juteliai; $11: 
J. A. Vėtą, J. P. Vėgeliai, Oakville, 
Ont., M. S. Bončkai, Collingwood, 
Ont., V. Zavadskienė, Winnipeg, 
Man., Elena ir Juozas Girėnai. Ge
nė, Balys, Rita ir Edvardas Trin
kai.

$10: Vitalius Matulaitis, Ona 
Dementavičienė, A. Radžiūnai ir 
šeima, Benigna ir Alfonas Jonu
šai, Stefa ir Marcelius Meškaus
kai, Danutė, Alfredas Bražiai ir 
šeima, Ona Juodišienė, Kazys ir 
Liuda Šileikai, Bronė ir Aleksas 
Parėščiai, Hamilton. Ont., Kons
tancija Butienė, Adolfas Rubi
nas, Charlesbourg, Que., Balys 
ir Ada Arūnai, Aleksas Žulys, St. 
Petersburg, Fla., Regina Klem- 
kienė, Ela ir Stasys Kuzmickai, 
Zita ir Pranas Linkevičiai, Oak
ville, Ont., Vladas Eižinas, Moni

SuTiKiMaS gruodžio (.

1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras, 

puikiai išpuošta salė

šeštadienį 
nuo 7 v. v

A. E. LePAGE

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejewską 231-8832.
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos Kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

JlaujuJUetu SUTIKIMAS
jaukioje Prisikėlimo parapijos salėje su

Mišrus Niujorko kvartetas "Harmonija" pralinksmins visus puikia 
Toronte dar negirdėta programa.

7.30 v.v. J. Bubulienės pagaminta ŠILTA VAKARIENĖ: vyniota antis su ananasais ir slyvom, 
kjaulienos pjausnys su obuolių tyre, įvairios daržovės, keptos bulvės “a la parisienne” ir vynas 
ŠALTAS BUFETAS su 30 patiekalų: keptas paršiukas, suktos mėsos, kumpiai, rūkytas kalakutas, 

vėžiai, žuvys, įvairiai paruoštos silkės, vaisiai ir t.t. 12 v. ŠAMPANAS
ŠOKIAI, grojant keturių asmenų orkestrui “Sunset”. ĮĖJIMAS, ĮSKAITANT MAISTĄ IR VISUS 
GĖRIMUS, $65. porai, pensininkams — $60. BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI sekmadieniais po 
10.15 v. Mišių parapijos salėje, o kitu metu - pas V. Tasecką 279-0363.

I M I SIAS
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.

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

3630 Lawrence Ave. East 431-5462
Scarborough, Ont. M1G 1P6 445-9469

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. SIMONE LIS,

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

3031 Bloor st.w„ Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

T~\ T> 17 C I I 17 O INSURANCE &
JU JĄ Ui O JEI JLj JA REAL ESTATE BROKERS

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

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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios
— Adventinės rekolekcijos — 

gruodžio 17 ir 18 d.d. Šeštadienį,
6 v.v., muzikinis koncertas su pa
mokslu šventovėje, sekmadienį, 
pamokslai per 10 ir 11 v.r. Mišias. 
Išpažintys — šeštadienį nuo 5.30, 
sekmadienį — įprasta tvarka.

— KLK Motery Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus metinė 
šventė — gruodžio 11 d. Narės 
organizuotai dalyvauja 11 v.r. 
Mišiose.

— Šventųjų Metų proga Lietuvos 
Kankinių šventovėje Advento šeš
tadieniais 10 v.r. — Šv. Sakramen
to pamaldos.

—- Bendros Kūčios Anapilio sa
lėje — gruodžio 24 d. su pritaiky
ta programa. Bilietai gaunami sek
madieniais parapijos salėje arba 
pas J. Bubulienę 667-8260 bei G. 
Trinkienę 762-9517.

— Pakrikštyta Aleksandra-Ra- 
minta, Raimundo ir Ramonos(Vai- 
čiūnaitės) Valadkų dukrelė.

— N. Metų sutikimas — gruodžio 
31 d. Anapilio salėje nuo 7 v.v. 
Bilietai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų parapijos salėje arba 
pas R. Celejewską 231-8832.

— Paaukojo Anapilio sodybai 
$100, kapinėms $50 — B.G. Čiži
kai; parapijai $100 — dr. A. Pace- 
vičius. J. Šulcai, A. Pažėrūnai; 
$175 — V. Dumbliauskas.

— Mišios gruodžio 11, sekma
dienį. 10 v.r. — už a.a. Antanę 
Čirūnę, 11 v.r. — už a.a. Stasį Če
pų.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gruodžio 11, sek

madienį. 11.15 v.r., su šv. Komu
nija laikys kun. P. Dilys.

— Pamaldas gruodžio 18, sekma
dienį, įprastu laiku, atliks para
pijos jaunimas, giedos parapijos 
choras; bus Kalėdų eglutė, vaišės.

— Šv. Rašto apmąstymai —gruo
džio 8, 15, 29 (ketvirtadieniais)
7 v.v. šventovės salėje. .

— Pamaldų metu gruodžio 4 d. 
buvo šventinamas ir įvesdina
mas į pareigas sen. kun. Ansas 
Trakis, Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Bendrijos išeivijoje pre- 
zidentas-vyskupas. Apeigas at
liko latvių arkiv. A. Lūsis; ryty 
Kanados liuteronu vyskupui atsto
vavo jo pavaduotojas kun, A. 
Lorch. Dalyvavo kun. J. Calitis, 
E. Hahn, P. Dilys. Pamokslą sakė 
vysk. A. Trakis.

Apylinkės valdybos 
žinios

KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdis su komisijų pirminin
kais įvyko š. m. lapkričio 29 d. Pri
sikėlimo parapijos posėdžių kam
baryje. Pirmininkavo valdybos 
pirm. dr. E. Birgiolas, sekretoria
vo L. Girinis-Norvaiša. Buvo iš
klausyti komisijų pranešimai ir 
diskutuojami jų ateities veiklos 
planai.

Spaudos informacijai kanadie
čių laikrščiuose sutiko vadovau
ti H. Lapas. Yra žinoma, kad as
meniški laiškai kanadiečių spau
doje yra efektingi, tik reikia, kad 
juos rašytų keletas asmenų. Tam 
tikslui bus sutelktas angliškai 
rašančių korespondentų būrelis, 
kuris atitinkamai reaguos laiš
kais kanadiečiu spaudoje Lietu
vą liečiančiais klausimais.

Vasario 16 minėjimo komisi
jos pirm. kun. A. Simanavičius, 
OFM. pranešė, kad po naujos val
dybos rinkimų nauja komisija dar 
nesudaryta, bet pasiruošimas 
šventei vyksta pagal buvusios 
komisijos nutarimus.

Lėšų telkimo komisijos pirm. 
V. Bačėnas painformavo, kad 
lapkričio m. sekmadieniais vyko 
solidarumo įnašų rinkimas lie
tuvių parapijų patalpose ir Lie
tuvių Namuose. Iš viso surinkta 
už 1983 m. per rinkėjus $1,382.00, 
per “Paramos” bei Prisikėlimo 
kredito kooperatyvus — $1.227.00. 
Nutarta sekančiais metais susti
printi solidarumo įnašų rinkimą 
per lietuvių bankelius ir išsiųs
ti Bendruomenės nariams atitin
kamus laiškus.

“Vilniaus" karalaitės rinkimų ir 
Karavano paruošimu rūpinasi 
valdybos narė Rūta Pacevičienė.

Informacijų centro vedėjas A. 
Vaičiūnas rūpinasi rinkimu in
formacinės medžiagos apie orga
nizacijas, asmenis, veikėjus, va
dovus ir spaudos leidinius, 
nes yra daug telefoninių pa
siteiravimų. Kartais kanadiečiai 
atvyksta į Lietuvių Namų raštinę 
gauti informacinės medžiagos 
apie Lietuvą mokslo reikalams. 
Neseniai iš Kingstono atvyko ka
nadietė studentė gauti informaci
jų apie Kauną’savo tezei parašy
ti. Informacinės medžiagos trūks
ta, nevisuomet galime į visus klau
simus atsakyti. Inf. centro tel. 
532-3312.

Televizijos programos paruoši
mo darbams vadovauti sutiko Lilė 
Dailidaitė. Lietuvos kariuome
nės atsteigimo minėjimas 1984 m. 
pavestas ruošti VI. Pūtvio šau
lių kuopai. Sekantis valdybos ir 
komisijų posėdis įvyks 1984 m. 
sausio 10 d., 7.30 v. v. Lietuvių Na
muose. J. Vr.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Marijos Nekalto Prasidėjimo 

šventė — gruodžio 8 d. Be įpras
tų Mišių, bus Mišios ir 10 v.r.

— Uždaros vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 9-11 d.d. King City. Pra
sidės penktadienį, 7.30 v.v., baig
sis sekmadienį 12 v.p.p. Vedėjas
— kun. S. Laurinaitis iš Columbus, 
Ohio. Registruotis parapijos raš
tinėje arba pas A. Bumbulį 769- 
6038.

— Prieškalėdinis parapijos su
sikaupimas — gruodžio 16-18 d.d. 
Vedėjas — kun. J. Bacevičius, 
OFM.

— Sausio 20-22 d.d. rekolekci
jos jaunimui, Sharon, Ont. mies
telyje. Vedėjas — kun. A. Saulai- 
tis, SJ.

— Pakrikštytas Adam-Jonas, 
Mary Ann ir Sauliaus Ranonio 
sūnus.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus metinė 
šventė — gruodžio 11 d. Po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje — pietūs 
ir susirinkimas. Kalbės dr. kun. 
F. Jucevičius.

— Sekmadieniniai aukų vokeliai 
bus išdėstyti salėje gruodžio 
11 ir gruodžio 18 d.d.

— Parapijai aukojo A.N. Slivins- 
kąi: $300, V.M. Vaitkevičiai $200, 
D.B. Vaidilos $200; po $100: Jurg. 
Šergalis, J. Bernatavičienė, D. 
V. Šaltmirai, H. Stepaitis, L.D. 
Vaidilos; po $50: M. Žemaitienė, 
P. Gaidelis, A. Masys; klierikų 
fondui: J.J. Varkavičiai $500, M. 
Jasionytė $100, A. Ledienė $100. 
P. Lastauskienė $25; vienuolynui: 
P. Gaidelis $50; kun. A. Grauslio 
knygai: L. Balsys $100.

— Mišios gruodžio 11, sekma
dienį. 8.30 v.r. — už Juozą Marti
naitį, 9.30 v.r. — už Oną Čajaus- 
kienį, 10.15 v.r. — už Antaną ir 
Oną Sodaičius ir KLK Moterų Dr- 
jos šios parapijos skyriaus in
tenciją, 7 v.v. — už Antaną Čirūnę.

Mairiunio mokyklos Kalė
dų eglutė rengiama gruodžio 
10, šeštadienį, mokyklos audi
torijoje. Prašome tėvus atvežti 
vaikučius 9 v.r., pasivaišinti 
kava ir nuo 9.30 pasidžiaugti 
mokinių programa. Atvyks ir 
Kalėdų senelis su lauktuvė
mis. Kviečiame dalyvauti tė
vus, senelius, rėmėjus ir ypač 
vaikučius, kurie dar nelanko 
Maironio mokyklos. Progra
mai pasibaigus, mokiniai bus 
paleisti 11 v.r. Mokyklos vedėja

Metinis SLA 236 kuopos su
sirinkimas — gruodžio 11, sek
madienį, 1 v.p.p., L. Namų po
sėdžių kambaryje. Darbotvar
kėje — einamieji reikalai ir 
valdybos rinkimai. Visi kuo
pos nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba
Bendros ateitininkų Kūčios

— gruodžio 11, sekmadienį, 
5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Visi ateitininkai ir jų 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Kaina suaugusiems — $5, stu
dentams ir pensininkams — 
$3, moksleiviams — $2. Moks
leiviai prašo Kūčių dalyvius 
atnešti po konservų dėžutę ir 
palikti nurodytoje dėžėje prie 
įėjimo į salę. Tos dovanos bus 
išdalintos nepasiturintiems.

KLB naujai išrinktosios ta
rybos narių suvažiavimas įvy
ko gruodžio 3-4 d.d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Išrinkta 
nauja krašto valdyba: Vytau
tas Bireta, Ramūnė Jonaitie
nė, Juozas Krištolaitis, Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, Her
bertas Stepaitis, Algis Pace- 
vičius. Be to, valdybon įeis kaip 
buvusi krašto valdybos pirmi
ninkė J. Kuraitė-Lasienė. Pa
reigomis pasiskirstys pirma
jame posėdyje. Suvažiavimo 
aprašymas — kitame “TŽ” nr.

Rašytojo Vinco Krėvės 100 
metų gimimo sukaktis paminė
ta gruodžio 11 d. Lietuvių Na
muose. fvadinį renginio žodį 
tarė Bronys Stundžia, išsamią 
paskaitą “Krėvės asmuo ir kū
ryba” skaitė dr. G. Bijūnienė. 
Koncertinę dalį atliko kankli
ninkės iš Klevelando Mirga ir 
Auksė Bankaitytės. Ištraukas 
iš V. Krėvės raštų skaitė A. 
Sungailienė ir R. Paulionis. 
Baigiamuoju žodžiu rengėjų 
vardu visiem padėkojo A. Kul
nys, Toronto Lietuvių Namų 
kultūrinės veiklos komisijos 
pirmininkas. Minėjime daly
vavo apie 150 asmenų.

VVindsoro Šv. Kazimiero pa
rapijos nariai, įvertindami “T. 
Žiburių” atliekamą darbą, pa
aukojo $50.

KLB Delhi apylinkės valdyba, 
remianti lietuvišką spaudą, 
paskyrė “T. Žiburiams” $25 
auką, o KLB Windsoro apylin
kės valdyba — $30.

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” 
maloniai kviečia atsilankyti ę PENKMEČIO

Š.m. gruodžio 11, sekmadienį, 
4 v.p.p., Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor Street West, Toronte, 
Karaliaus Mindaugo menėje

Programoje: "Aras”, vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Sol. R. Strimaitis ir sol. V. Verikaitis. 
Išgirsite dar negirdėtas "Aro" dainas, solistus, duetus, chorą su sol. R. Strimaičiu. 
Akompanuoja muz. kompozitorius Jonas Govėdas

Įėjimas: asmeniui $7.00 ir $5.00. Visos vietos numeruotos. Rengėjai — “Aro” valdyba

1983 m. gruodžio 17, šeštadieni, 1 v.p.p. iki 6 v.v.
Parodoje dalyvauja su savo darbais šie dailininkai:

Ignas iš Niujorko
Rita Bulovaitė-Kvedarienė
iš Toronto
Viktoras Petravičius iš Mičigano

Pranas iš Prancūzijos Paryžiaus
Snaigė iš Toronto
Marytė Strasevičiūtė iš Ilinojaus 
Elena Urbaitytė iš Niujorko

Religinis pasaulio lietuvių 
kongresas šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai pami
nėti įvyks Toronte 1984 m. rug
sėjo 1-2 dienomis. Informuoti 
spaudą apie šį renginį sudary
ta komisija, kurion įeina: kun. 
Pr. Gaida, Či Senkevičius, J. 
Vaičeliūnas, J. Varanavičius, 
Stp. Varanka.

A.a. Jono-Roberto Simanavi
čiaus pagerbtuvių koncerte 
gruodžio 4 d. Prisikėlimo sa
lėje dalyvavo labai gausi audi
torija. Radijo programos rė
mėjų būrelio vardu programą 
pradėjo V. Bireta, pakviesda
mas invokacijai kun. L. Januš
ką, OFM. Išklausius kun. Pr. 
Gaidos įvadinį žodį apie velio
nį, prasidėjo koncertas, kurio 
programoje dalyvavo net 11 at
likėjų — solistų ir muzikų: L. 
Marcinkutė, A. Pakalniškytė, 
V. Paulionienė (iš St. Catha
rines, Ont.), J. Sriubiškienė, 
S. Žiemelytė, A. Paulionis (iš 
St. Catharines), A. Simanavi
čius, R. Strimaitis, V. Verikai
tis, S. Gailevičius, J. Govėdas. 
Jie atliko solo kūrinius, due
tus, trio ir baigė kvartetu “Ju- 
ravit” nežinomo kompozito
riaus. Lietuvių kūrybai atsto
vavo muzikai — Strolia, A. Bud- 
riūnas ir A. Paulionis. Daugu
ma kūrinių buvo pasaulinių 
kompozitorių — Dvoržako, 
Puccinio, Mozarto, Mendels- 
ohno, Lalo, Verdžio, Saint- 
Saens.

Koncerto pabaigoje Kana
dos Lietuvių Fondo vardu 
$1000 čekį “Tėvynės prisimi
nimų” radijo programos vedė
jai V. Laurinavičienei įteikė 
dr. A. Pacevičius, Lietuvių 
Namų vardu — $450 T. Stanu- 
lis. Visiems padėkojo dabar
tinė lietuviškosios programos 
vedėja V. Simanavičiūtė-Lau- 
rinavičienė. Iškilmė baigta 
Lietuvos himnu.

A. a. Stefai Juodikienei stai
giai mirus St. Petersburge, 
Floridoje, Jurgis Juodikis vie
toj gėlių paaukojo “T. Žibu
riams” $25.00

A. a. Antanas Liūdžius, 78 m. 
amžiaus, mirė š. m. lapkričio 
15 d. Britų Kolumbijoje, kur 
gyvena jo vedęs sūnus Lewis 
(pakeitęs pavardę). Buvo iš
tiktas net kelių širdies smū
gių. Jo kūnas sudegintas, o 
pelenai urnoje bus perkelti į 
Torontą.

Toronto Lietuvių Namų 
Švietimo Fondas skiria

STIPENDIJAS 

studijuojančiam jaunimui. 
Prašymus siųskite:

L. N. Švietimo Fondas 
1573 Bloor St. W.
Toronto, Ontario M6P 1A6

Stipendijų skirstymo gairės gaunamos Lietuvių Namų raštinėje 

Visi gauti prašymai bus svarstomi 
1983 m. gruodžio 30 d.

Platesnių informacijų keipkitės pas 
Teodorą Stanulį 231-4937

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

Naujasis lietuvių evangelikų 
išeivijoje prezidentas-vysku- 
pas sen. kun. Ansas Trakis bu
vo įvesdintas į pareigas Toron
to lietuvių evangelikų liutero
nų šventovėje gruodžio 4 d. 
Apeigas atliko latvių arkiv. A. 
Lūsis, dalyvaujant įvairiems 
vietos liuteronų pareigūnams. 
Pamokslą pasakė pats vysk. A. 
Trakis. Po iškilmių šventovė
je buvo suruošti pietūs Liet. 
Namuose, kur pasakyta visa 
eilė sveikinimo kalbų. Šiai iš
kilmei vadovavo inž. G. Šernas. 
Naujasis vyskupas tą pačią 
dieną dalyvavo a. a. Jono-Ro- 
berto Simanavičiaus pagerb- 
tuviniame koncerte Prisikė
limo salėje.

Kalėdinių papročių parodą 
“Kalėdos pasaulyję” surengė 
Community Folk Art Council 
North York Civic Centre pa
talpose gruodžio 10 ir 11 d.d. 
Pasirodė 64 tautinės grupės su 
savo meniniais ansambliais 
bei parodomis. Lietuvių pavil
jonas, paruoštas Tautodailės 
Instituto, susilaukė daugiau
sia lankytojų bei dėmesio. Lie
tuviams meninėje programoje 
atstovavo visos “Gintaro” šo
kėjų grupės. Platesnis apra
šymas — kitame “TŽ” nr.

Pagerbdama muziką a.a. Al
bertą Vaičiulėną, E. Senkuvie
nė vietoje gėlių paaukojo $20 
“T. Žiburiams”.

“Toronto Sun” 1983.XI.21 
paskelbė adv. Eddie Green
span ’pareiškimą, padarytą 
“Beth Sholom” sinagogos pa
talpose įvykusiame susirin
kime karo nusikaltėlių klau
simu. Pasak jo, Kanada neap
dairiai pasielgė 1933-1948 m. 
laikotarpyje, įsileisdama vi
sokio plauko imigrantų, neiš
skiriant nė nacinių karo nu
sikaltėlių. Tokių Kanadoje 
esama apie 100. Pagal esamus 
įstatymus Kanada negalinti 
jų nei sugaudyti, nei teisti.

ABC televizijos VII kanale 
spalio 27 d. programoje “Night- 
line News” buvo perduotas po
kalbis — JAV Valstybės dep. 
pasekretorio Will, Sov. Sąjun
gos ir Kubos diplomatinių pa
reigūnų Grenados klausimu. 
Kai sovietų pareigūnas pareiš
kė, kad amerikiečiai privalo 
tuojau atitraukti savo kariuo
menę iš Grenados, amerikietis 
atšovė: mes tai padarysim, bet 
kada atitrauks savo kariuome
nę sovietai iš Lenkijos, Veng
rijos ... ir Lietuvos?

Lituanistinė mokykla rengia 
Kalėdų eglutę Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje gruodžio 18, sek
madienį, 3 v.p.p. Eglutė rengia
ma kiekvienais metais pakaito
mis Aušros Vartų ar Šv. Kazimie
ro parapijų salėse, norint kuo 
plačiau supažindinti su lituanis
tine mokykla Montrealio lietu
vius ir būsimus mokinius. Mokyto
jų vadovaujami visi mokyklos mo
kiniai stato veikalą “Snieguolė 
ir septyni nykštukai”. Bus Kalėdų 
senelis su dovanomis, bus ir vai
šės mokiniams, mažiesiems ir vi
siems.

Eglutė yra ruošiama visiems 
Montrealio lietuvių mokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Kviečiami visi atsilankyti. 
Įėjimas — laisva auka, įgalinan
ti padengti faktinas išlaidas. P. A.

AV parapija lapkričio 27 d. pir
mą kartę suruošė metinius pie
tus, vietoj anksčiau rengtų vaka
rienių. Žmonių prisirinko apie 
250 — pilna salė. Parapijos ko
miteto narys V. Piečaitis, pa
sveikinęs visus susirinkusius, 
pradėjo šią iškilmę ilgesniu žo
džiu. Jis priminė, kad parapijie
čių metiniame susirinkime daly
vauja daug mažiau žmonių, todėl 
dabar gera proga pakalbėti apie 
šiais metais atliktus šventovės 
remontus: naujas stogas, naujos 
scenos užuolaidos ir nauji šven
tovės langai. Viskas atsiėjo apie 
$50.000. Dabar renkami langams 
pinigai. Iki šiol atsiliepė dalis 
parapijiečių, kurie suaukojo 
$7.000. Per šiuos pietus jis pasiū
lė, kas norės, galės savo auka

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREALIO LIETUVIŲ 
l KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m......................9 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ......................... 8.5 %
180-364 d.................... 8 %
30-179 d..................  7.5 %

Trumpalaikiai indėliai
$20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos:
specialios....................  7.25%
su drauda .................... 7 %•

Čekių sąskaitos: ................. 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč..............  9.00 - 3.00 4.00 - 8.00
Ketvirtadieniais...........  12.00 - 8.00 2.00 - 6.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30 - 12.30

Lietuvių Bendruomenės iš
vyka į šv. Kazimiero iškilmes 
Romoje 1984 m. Dabar galima 
prasitęsti atostogas ir po sa
vaitės Romoje su ekskursija 
aplankyti Šv. Žemę. Išskren- 
dama vasario 27 d., grįžtama 
kovo 12 d. Kanados keleiviai 
gali prisijungti Niujorke. Kai
na asmeniui iš Niujorko — 
$1580.00, gyvenant dviese kam
baryje. Smulkesnės informaci
jos ir brošiūrų kreiptis: Ame
rican Travel Service Bureau, 
9727 South Western Ave., Chi
cago, IL 60643. Tel. (312) 238- 
9787. (Sklb.j.

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė ir saulės kambarys antrame 
augšte. Yra garažas. Arti požeminio 
traukinio stoties. Skambinti tel. 
536-0712 Toronte.

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

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. 

prisidėti.
Muz. A. Stankevičiaus trio (D. 

Jaugelytė, Ž. Jurkutė ir M. Ruffo) 
padainavo keturias dainas ir pats 
maestro paskambino iš savo kūry
bos. Publika jų programą labai 
šiltai priėmė, todėl mergaitės 
padainavo dar vieną dainą. Pro
gramos atlikėjai buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Parapijos klebonas kun. J. Ku
bilius, SJ, palaimino stalą. Visų 
didžiuliam nustebimui K. Toliu
šis įvežė savo sugautą milžiniš
ką lydeką su konjako bonka nas
ruose. Prasidėjo pietūs, kuriuos 
paruošė parapijos komiteto na
rys A. Jonelis su savo padėjėjo
mis. Į stalus maistą vikriai nešiojo 
“Gintaro” ansamblio narės ir na
riai. Kavos metu V. Piečaitis pa
skelbė, kad per šiuos pietus lan
gams suaukota $5 000 ir buvo pa
skelbtos aukotojų pavardės. Sma
gu, kad aukotojų tarpe atsirado 
ir jaunų asmenų, kurie dar tik 
neseniai baigė studijas. Užtat 
tas pats trio dar padainavo porą 
dainų. Pabaigoje vyko loterija, 
po kurios visi skirstėsi namo.

KLB krašto tarybos suvažiavime 
Toronte dalyvavo šie montrea- 
liečiai tarybos nariai: J. Adomo
nis, dr. P. Lukoševičius, A. Nor- 
keliūnas, V. Piečaitis, A. Staške
vičius, J. Šiaučiulis ir garbės teis
mo sekr. J. Adomaitis.

A.a. Konstancija Statkevičiū- 
tė-Zecius, 65 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 25 d. Bellechasse ligonir 
nėję. Palaidota lapkričio 28 d. 
Mount Royal kapinėse. B.S.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

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

ESU VIENGUNGIS pensininkas, 
gyvenantis JAV-se, geros sveika
tos. pasiturintis. Gimęs Ameriko
je, užaugęs Lietuvoje. Jieškau gy
venimo draugės 55-70 metų am
žiaus. Rašyti “Tėviškės Žiburių” 
adresu, pridėti aiškią nuotrauką 
ir ant voko pažymėti “Viengungiui”. 
Smulkiau išsiaiškinsime susiraši
nėjime.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto. Ont. (416) 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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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


