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Ten kova, čia - tyla
Šiaip ar taip sakysime, sovietų okupuotoje Lietuvoje 

vyksta kova. Jeigu iki 1953 metų vyko kruvina partizani
nė kova prieš okupacines sovietų pajėgas, tai dabar ji 
vyksta atkaklaus protesto priemonėmis. Tautos kovoto
jai karinius ginklus pakeitė į kultūrinius. Jų šautuvais 
tapo gausi pogrindžio spauda, kuri neduoda ramybės 
okupacinei valdžiai. Prie jų prisideda įvairūs protestai, 
memorandumai sovietiniams pareigūnams. Naujoji ko
vos taktika stengiasi išsilaikyti valstybinio teisėtumo ri
bose, remiasi konstitucija ir reikalauja tuo būdu savo 
teisių. Tačiau ir toji kova neapsieina be aukų. Visa eilė 
kovotojų, kurie stengėsi išlikti teisėtumo ribose, buvo 
suimti, nubausti, uždaryti kalėjimuose, lageriuose, psi
chiatrinėse ligoninėse arba ištremti. Kurį laiką veikęs 
Helsinkio komitetas, bandęs remtis tarptautine deklara
cija, baigė savo dienas. Vieni jo nariai buvo suimti, ki
ti emigravo, treti mirė. Tikinčiųjų teisėm ginti komite
tas gana drąsiai išėjo į kovą už tikinčiųjų teises, parašė 
daugybę protesto raštų aukščiausiem sovietų pareigū
nam, tačiau ir jo pastangos atsimušė į kietas sistemos 
sienas. Sovietiniai pareigūnai užsimojo likviduoti ir jį. 
Du šulai — kun. A. Svarinskas ir kun. S. Tamkevičius jau 
suimti ir nuteisti. Ar likusieji nariai galės tęsti savo veik
lą tokiame liūtų narve, tenka nuogąstauti, nes prieš juos 
atsisuko sistema fiziniu vėzdu.

KAI Lietuvoje buvo suimti ir nuteisti kovotojai - 
kun. A. Svarinskas ir kun. S. Tamkevičius, kilo di
delis susijaudinimas krašto visuomenėje. Pro
testo raštai ėjo vienas po kito. Parašai buvo renkami vi

same krašte, nepaisant gresiančio pavojaus nukentėti. 
Buvo surinkta dešimtys tūkstančių parašų, prašančių so
vietinius valdovus paleisti suimtuosius. Atskirus protes
to raštus siuntė kunigai, tuo būdu parodę didelį savo vie
ningumą. Iš viso to galima spręsti, kad tų dviejų suimtų 
kunigų byla buvo visos tautos byla, o jų bausmė — vigos 
tautos bausmė. Sovietinės sistemos pareigūnai, suimda
mi minėtus du kunigus, palietė jautrią tautos stygą. Jie 
pajuto, kad suimtųjų balsas buvo pačios tautos balsas, 
kurį nuslopinti verčia totalistinė Maskvos sistema. Pasta
roji, nors didžiai galinga fiziniais ginklais ir mobilizuo
tomis armijomis, tačiau nepajėgia toleruoti tautos bal
so. pasireiškiančio minėtų asmenų veikla.. K’ekvienas 
priešinga., sušlamėjimas, kiekvienas lai įvesiu S mostas, 
kiekvienas drąsesnis žodis jai atrodo pavojingas. Dėl 
to ji naikina net ir silpniausius savo priešus, užgniaužia 
bet kokį priešingą žingsnį. Tai liguista, paranoiška sis
temos laikysena, rodanti vidinį savo silpnumą. Lietuvių 
tauta, atsidūrusi tokioje sistemoje, gerai mato idėjinį 
bei vidinį jos silpnumą, bet kenčia nuo jos fizinės jėgos. 
Tai labai ryšku ypač kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamke- 
vičiaus atveju.

NUOSTABIAI gyva ir stipri buvo tautos reakcija 
Lietuvoje minėtu atveju. Ja susirūpino net patys 
sovietų pareigūnai. Maskvinis religijų reikalų 
įgaliotinis Lietuvoje Petras Anilionis važinėjo su paskai

tomis, ramindamas gyventojus, esą čia nieko svarbaus 
neįvyko — nusikalto žmonės įstatymui ir buvo nubausti. 
Tai, žinoma, lietuvių Tėvynėje neįtikino ir jų kančios 
bei protestų nesumažino. Kiek kitaip dalykai atrodo iš
eivijoje. Ir čia buvo susijaudinimo, tačiau jis neišvedė 
žmonių į gatves protesto demonstracijoms. Net karin
gieji veiksniai nepakėlė stipresnio protestuojančio bal
so. Pasirodė vienos kitos organizacijos iniciatyva, ragi
nanti kreiptis į Kremliaus valdovus, bet stipresnis są
jūdis nesusidarė. Taip buvo su anksčiau sovietų suimtai
siais lietuvių kovotojais, taip atsitiko ir dabar. Mūsų 
veiksniai tebekovoja posėdžių kambariuose, bet dides
nės pagalbos Lietuvos kaliniams nesistengia organizuo
ti. O ta pagalba yra galima. Svarbiausia — apeliuoti į 
viešąją pasaulio opiniją. Mūsų pačių nežymus kreipima
sis į Kramliaus valdovus ar jų atstovus mažai tereiškia. 
Reikia, kad kreiptųsi didesnės jėgos. Pvz. V. Vokietijos 
vokiečiai suorganizavo peticiją Viktorui Petkui išlais
vinti ir surinko 3.200 parašų. Jei panaši iniciatyva kiltų 
daugelyje kraštų, susidarytų stiprus viešosios opinijos 
balsas, galįs turėti įtakos ir pačiame Kremliuje. Tam 
reikia jėgų ir lėšų. Išeivija jų turi. Trūksta tiktai veiklios, 
pastovios ir sumanios iniciatyvos, nužengiančios iš po
sėdžių kambarių į konkrečią tikrovę.

Pasaulio įvykiai
SIRIJOS PREZ. II. ASSADAS PALEIDO JAV KARO LAIVYNO 
lakūną Itn. R. Goodmaną, kuris su parašiutu buvo nusileidęs Si
rijos kontrolėj esančioj Libano daly 1983 m. gruodžio 4 d. Lėk
tuvą sunaikino priešlėktuvinės raketos. Pilotas žuvo nukritu- 
siame lėktuve. Išsigelbėjo tik navigatorius Itn. R. Goodmanas. 
Laisvę jam iškovojo į Damaską nuvykęs negrų pastorius J. Jack- 
sonas, siekiantis demokratų partijos kandidatūros rinkimuose į 
prezidentus. Ltn. R. Goodmano paleidimas yra politinis prez. 
H. Assado manevras su rasiniu atspalviu. Mat ltn. R. Goodmanas 
taip pat yra negras kaip ir jo gelbėtojas. Ligšiolinės prez. R. 
Reagano pastangos karo belaisviui išlaisvinti buvo nesėkmin
gos. Dabar staiga padaryta netikėta išimtis, gerokai sustipri

KANADOS ĮVYKIAI

Per maža kariuomenė
Apie Kanados kariuomenės 

nepakankamumą prašneko gen. 
Itn. C. H. Belzilas. Pasak jo, 
turimos kariuomenės net ne
užtektų kilus kokiai nors įtam
pai pačioje Kanadoje. Tektų 
šauktis milicija vadinamų re
zervinių dalinių, kurių Kana
da turi mažiau negu regulia
rių karių. Be to, tie milicinin
kai nėra tinkamai paruošti. Ka
ro atveju juos tektų mesti į ko
vą be reikiamo paruošimo ir 
apginklavimo. Mat Kanada yra 
įsipareigojusi Atlanto Sąjun
gos gynybai parūpinti dvi bri
gadas ir vieną pėstininkų ba
talioną. Reguliarių karių to
kiems įsipareigojimam atlikti 
nepakanka. Gen. Itn. C. H. Bel
zilas taipgi primena, kad kitos 
Atlanto Sąjungos šalys yra ge
riau pasiruošusios. Jų atsar
giniai apmokyti kariai savo 
skaičiumi yra gerokai didesni 

už reguliarius karius. Esą Ka
nadai reikia padidinti regulia
rių karių eiles, į kurias mie
lai įsijungtų darbo neturin
tys jauni kanadiečiai. Vėliau 
jų dėka padidėtų ir apmokytos 
milicijos atsargos. Baigiantis 
II D. karui 1945 m., karinės Ka
nados pajėgos turėjo 761.041 
uniformuotą asmenį. 1950 m. 
bendras karių skaičius suma
žėjo iki 47.185. 1960 m. tas skai
čius pasiekė 119.597, bet 1975 
m. vėl nukrito iki 79.817. Dabar 
uniformuotų karių yra tik 
82.675. Didžiąją jų dalį sudaro 
kadro žmonės. Eilinių karių 
nepakanka didesniem dali
niam sudaryti. Kartais netgi 
būna sunkumų atlikti įsiparei
gojimus Jungtinių Tautų tai
kos priežiūrai, ypač kai ji trun
ka ilgus metus, pvz. Kipro sa
loje.

(Nukelta j 8-tą psl.)

A. a. monsinjoro LIUDVIKO MAZONAVICIAUS laidotuvėse Šiaulių Šv. Petro ir Povilo šventovėje 1983 m. lapkri- 
čio 9 <1. Iš kairės: vysk. A. VAIČIUS, vysk. L. POVILONIS, vysk. J. STEPONAVIČIUS, vysk. R. KRIKŠČIŪNAS. 
Trūksta vysk. V. SLADKEVIČIAUS, kuris tuo metu sirgo. Laidotuvėse dalyvavo daug kunigų ir pasauliečių

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Ir pavergtoje Latvijoje neramu
Švedų liberalų dienraštis 

“Upsala Nya Tidning” (XII.19) 
paskelbė redakcinį straipsnį, 
kuriame komentuojami patrio
tų teismai Latvijoje. Ilgokai 
manyta, kad Latvija yra paly
ginti rami sovietų okupuotos 
Baltijos dalis. Lietuvos kata
likai ir Estijos jaunimo grupės 
per pastarąjį dęšinitmelį dau
geliu atvejų pasireiškė dideliu 
mastu prieš sovietinę prie
spaudą. Ko nors panašaus ne
buvo Latvijoje. Tai, bent iš da
lies, galima paaiškinti tuo, kad 
Latvijoje smarkesnis rusinimo 
spaudimas, negu kitose Pabal
tijo respublikose.

Tačiau ir Latvijoje nėra vi
siškai ramu. 1980 m. rudenį bu
vo suimta pora pogrindinės lat
vių socialdemokratų opozici
jos vadų. Po metų Juris Bu- 
meisteris ir jo bendradarbis 
Dainis Liesmanis buvo nuteis
ti sunkiomis lagerio bausmė
mis. Nuo tada ateina regulia
rūs pranešimai apie latvių na
cionalistų suėmimus ir teis
mus. Represijos sugriežtėjo, 
kai buvęs KGB šefas Andropo
vas prieš metus pradėjo vado
vauti partijai.

Praėjusių metų pradžioje 
saugumiečiai iškratė kelias
dešimt įtariamų nacionalistų, 
juos tardė, daugelį iš karto, 
kitus vėliau suėmė. Pastaruo
ju metu daugelis jų buvo tei
siami Rygoje. Maždaug prieš 
savaitę sužinota, kad du jau
ni baptistai Janis Rožkalnis 
ir Janis Veveris nuteisti ilgo
mis laisvės atėmimo bausmė
mis. Abu apkaltinti priešvals
tybiniais nusikaltimais: plati
nę nacionalistinio turinio la
pelius ir atsišaukimus.

Šiomis dienomis paskelbti 
nuosprendžiai Gunarui Astrai 
ir poetui Gunarui Freimaniui. 
Jie irgi apkaltinti antitarybi
ne propaganda ir agitacija. 
Konkrečiai Astra buvo kaltina
mas nurašinėjęs Orwellio ro
maną “1984” ir vieno išeivijos 
latvių autoriaus (Anšlavo Eg- 
ličio) kūrybą. Astra taip pat 
perrašinėjęs 45 baltiečių krei
pimąsi, paskelbtą Molotovo- 
Ribbentropo sutarties 40-jų 
metinių proga, kad būtų panai
kinti sutarties padariniai ir 
Baltijos tautos atgautų savo 
laisvę. Poetas Gunaras Frei- 
manis buvo kaltinamas, kad 
platino ir skaitė savo eilėraš
čius.

Tiesiog juokingi kaltinimai 
ir griežti nuosprendžiai ne
siskiria nuo bendros sovieti
nės praktikos per pastarąjį 
dešimtmetį. Kaip tik to fakto 
akivaizdoje savotiškai guodžia 
tai, kad pasipriešinimas nesi
duoda nuslopinamas. Įdomu 

pastebėti, kad didele dalimi 
jį remia jauni žmonės, gimę so
vietiniais metais, kuriems ne
buvo lemta pažinti nepriklau
somos Latvijos.

Ideologiniu požiūriu ypač 
neramu galiūnams Rygoje ir 
Maskvoje, kad opozicines sro
ves vis labiau remia kaip tik 
darbininkija,. JGeraį žinoma, 
kad tarptautiniai protestai so
vietinę valdžia veikia. Tuo po-

Visuomeninės komisijos užmojai
Pirmasis PLB visuomeni

nių reikalų komisijos posėdis 
įvyko 1983 m. gruodžio 10 d. 
Niujorke. Komisijos nariai 
pasiskirstė darbo sritimis. 
Pirm. Algimantas Gečys rū
pinsis taip pat lietuviška in
formacija, Juozas Danys — 
visuomeniniais reikalais Ka
nadoje bei ryšiais su Angli
ja ir Australija, dr. Kazys Am
brazaitis palaikys ryšius su 
PLB bei su VLIKu, ALTa ir ki
tais veiksniais Čikagoje ir in
formuos apie jų veiklą, dr. Bro
nius Nemickas — tirs galimy
bes Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos klausimus pateikti tarp
tautinėms organizacijoms, 
Gintė Damušytė, be sekretorės 
pareigų, dar rūpinsis informa
cija anglų kalba ir seks BATU- 
No ir panašių organizacijų 
veiklą. Komisija dar bus pa
pildyta PLJS atstovu.

Posėdyje dalyvavo Jonas 
Urbonas, JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos pirminin
kas, ir Daiva Kezienė “Ameri
cans for due Process” (komi
tetas ginti lietuviams ir kitiems 
kaltinamiems OSI įstaigos) 
atstovė. Ji painformavo apie 
dabartinę kaltinamųjų padė
tį ir pastangas jiems padėti. 
Iš esmės klausimas yra teisi
nis ir jį reikia laimėti teisme. 
Reikia nemažai lėšų. Vienas 
iš veiklos tikslų yra tas, kad 
teismas nenaudotų sovietų 
atsiųstos medžiagos iš okupuo
tos Lietuvos.

Nutarta pavasarį suruošti 
visuomeninę-politinę PLB ir 
PLJS konferenciją Niujorke, 
kaip kad jau buvo daroma ir 
anksčiau. Viena diena būtų 
paskirta Amerikos politinių 
veikėjų pranešimams, kita — 
lietuviams kalbėtojams, sim
poziumui ir pan.

Aptarta visa eilė klausimų: 
Europos parlamento rezoliu
cijos panaudojimas Jungtinė
se Tautose, Žmogaus teisių 
komisijoje ir pan.; galimybė 
turėti oficialų stebėtoją 
Jungtinėse Tautose; Lietuvių 
Bendruomenių leidiniai ir jų 
platinimas, JAV LB paruoštos 

žiūriu ir Švedija neša atsako
mybę. Todėl svarbu, kad Švedi
jos vyriausybė ne tik stebėtų 
raidą Baltijos kraštuose, kaip 
pažadėjo užsienio reikalų mi- 
nisteris, atsakydamas į libera
lų partijos atstovo Andreso 
Kiungo klausimą parlamente, 
bet ir tvirtai pasisakytų prieš 
vykstančius žmogaus teisių pa
žeidimus mūsų kaimyniniuose 
Baltijos kraštuose. A. L.

medžiagos radijo programoms 
panaudojimas; PLB seimo nu
tarimų vykdymas, liečiantis 
Vilniaus arkivyskupijos įjun
gimą į bažnytinę Lietuvos pro
vinciją, Mažąją Lietuvą, Ryt
prūsius, Gudiją.

Svarstytas reikalingumas 
užtikrinti ilgalaikį Lietuves 
diplomatinės tarnybos tęstinu
mą Kanadoje ir D. Britanijoje. 
LB pastangoms šiuo klausimu 
buvus sėkmingoms JAV-se, 
bus stengiamasi, kad panašaus 
laimėjimo būtų sulaukta Kana
doje ir D. Britanijoje. PLB ir 
toliau rūpinsis Lietuvos gar
bės konsulo Australijai pasky
rimo reikalu. Šiuo klausimu 
bus bendradarbiaujama su 
Lietuvos diplomatija ir Aus
tralijos LB krašto valdyba.

Posėdyje specialus dėmesys 
buvo skirtas pagalbos teiki
mui Lietuvos pogrindžiui, są
žinės kaliniams ir jų šeimoms. 
Laisvinimo veiksniams šioje 
srityje mažai besidarbuojant, 
PLB šiam klausimui privalo 
skirti ypatingą dėmesį.

Svarstyta aprūpinimas lei
diniais apie Lietuvą Europos, 
Australijos ir P. Amerikos bi
bliotekų, steigimas jaunimo 
politinio darbo internatūrų, 
klaidų atitaisymas Lietuvą 
liečiančiuose informaciniuo
se leidiniuose.

Pagal turimą informaciją at
rodo, kad yra daug sunkumų 
Europos parlamento rezoliu
ciją panaudoti Jungtinėse 
Tautose, lengviau bus žmo
gaus teisių komisijoje Žene
voje, kur per BATUNą jau ke 
leri metai pasiekiama naudin
gų rezultatų. Panašiai ir su 
gavimu oficialaus Baltijos 
kraštų stebėtojo teisių Jung
tinėse Tautose. Manoma, kad 
reikia atsargumo keliant Vil
niaus arkivyskupijos klausi
mą — reikia pirma pasitarti 
su autoritetingais asmenimis 
šioje srityje.

G. Damušytė, negalint daly
vauti kun. K. Pugevičiui, pra
nešė apie Lietuvių informaci
jos centro veiklą ir jo talkos 
galimą panaudojimą PLB 
struktūroje. J. V. Dns. 

nanti kandidatūros į prezi
dento rinkimus siekiančio J. 
Jacksono kortas. Prez. R. Rea- 
ganas ltn. R. Goodmaną ir J. 
Jacksoną priėmė Baltuosiuose 
Rūmuose. Spaudos atstovams 
jis pareiškė, kad prez. H. As- 
sadui yra pasiuntęs padėkos 
raštą, siūlantį tiesioginį abie
jų prezidentų susitikimą Li
bano problemoms išspręsti. 
Spėjama, kad R. Reaganas 
antrą kartą bus kandidatu 
rinkimuose į prezidentus. Jo 
laimėjimui yra palankus jau 
prasidėjęs ekonominis krašto 
atkutimas, bet problemą su
daro Libanas, kur vis dar žūs
ta marinai, o įtampą didina 
Izraelio aviacija. Praėju
sią savaitę Izraelio lėktu
vai keršto motyvais bombar
davo senąjį Baalbecko mies
telį, kuris yra Sirijos kariuo
menės kontrolėje. Oficialiai 
teigiama, kad buvo puolamos 
dvi palestiniečių teroristus 
ruošiančios bazės, bet dau
giausia nukentėjo civiliai gy
ventojai: beveik 100 jų žuvo, 
apie 400 buvo sužeista.

Krizė Izraelyje
Izraelį slegia didėjanti eko

nominė krizė. 1983 m. buvo už
baigti su 200% infliacija. Fi
nansų ministeris J. Cohen-Or- 
gadas buvo priverstas imtis 
drastiškų priemonių $6,6 bi
lijono vertės deficitui panai
kinti. Priešingu atveju inflia
cija 1984 m. galėtų pasiekti 
300%, nukristų šekelio vertė. 
Dabar už vieną JAV dolerį 
mokama 110 šekelių, o tada 
reikėtų mokėti apie 335 šeke
lius. Trečią kartą pastarųjų 
trijų mėnesių laikotarpyje 18% 
buvo pabranginti maisto ga
miniai. Dabar jie dvigubai 
brangesni kaip prieš tris mė
nesius. Valdžia sustabdė lig 
šiol duotas finansines pašal
pas maisto gaminių kainoms 
sumažinti. 1984 m. biudžeto 
išlaidoms numatyta tik $25 bi
lijonų vertės suma, beveik to
kia pat kaip ir pernai, tik be 
$6,6 bilijono deficito. Laukia 
neišvengiamas gyvenimo lygio 
kritimas, į kurį valdžios tar
nautojai bando reaguoti strei
kais ir darbo sulėtinimu. Netgi 
buvo pasigirdę balsų, kad teks 
sumažinti lėšas, skiriamas iz
raelitų naujų kaimų statybai 
okupuotoje vakarinėje Jor
dano pakrantėje. Problemą 
sudaro ir kariuomenės laiky
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mas pietiniame Libane, kas
dien kainuojantis pusę mili
jono dolerių. Izraelio skola 
užsieniui jau artėja prie $30 
bilijonų.

Netikėtas pasitarimas
Gen. W. Jaruzelskis turėjo 

beveik penkias valandas tru
kusį pasitarimą su kardinolu 
J. Glempu. Atrodo, siekiama 
santykių pagerinimo su Kata
likų Bendrija Lenkijoje. Esą 
kardinolas J. Glempas nori, 
kad komunistinė valdžia pa
leistų 11 politinių kalinių. Iš 
savo pusės jis žada prislopin
ti valdžią aštriausiai puolan
čius kunigus, kurie remia 
kompartijos panaikintą “Soli
darumo” uniją. Spauda pra
neša, kad J. Glempas ruo
šiasi kelionei pas popiežių 
Joną-Paulių H.

Penktieji metai
Afganistaniečių grupės lais

vajame pasaulyje sovietinės 
invazijos ketvirtąsias meti
nes paminėjų demonstracijo
mis prie Sovietų Sąjungos am
basadų ir konsulatų. Nesibai
gianti kova su partizanais jau 
įžengė į penktuosius metus. 
Partizanų kontrolėje vis dar 
tebėra 85% Afganistano teri
torijos. Naktimis tebevyksta 
partizanų įsiveržimai į sosti
nę Kabulą. Spėjama, kad šiuo 
metu Afganistane yra apie 
100.000 sovietų karių. Per 
ketverius metus Afganistane 
žuvo ir buvo sužeista apie 
15.000 sovietų karių. Pati 
komunistinio režimo kariuo
menė, turėjusi 80.000 vyrų, 
sumažėjo iki 40.000. Spra
gas bandoma užpildyti naujo
kais. Į jų eiles norima įjung
ti egzaminų neišlaikiusius 
studentus, gatvėse sulaikytus 
asmenis, neturinčius doku
mentų. Maskvinė “Pravda” sa
vo vedamajame teigia, kad 
įsiveržimą Afganistanan su 
Pakistano talka planuoja Va
šingtonas. Vedamajame taipgi 
pabrėžiama, kad sovietų ka
riai būtų atitraukti iš Afga
nistano tik tokiu atveju, jei
gu užsienio šalys sustabdytų 
kišimąsi į vidaus reika
lus. Iš tikrųjų nuogąstaujama, 
kad pasitraukimas baigtųsi 
prosovietinio režimo nuver
timu, Afganistano suartėjimu 
su Pakistanu ir komunistine 
Kinija.

f
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^Pavojinga stručio politika
Mas k vi n io religinių reikalų komisaro veikla 

pavergtoje Lietuvoje

Žymus karininkas - sovietų šnipas
Vokietis Dieteris Gerhardtas slaptoje sovietų tarnyboje

1984 m. lapkričio 24 d., ku- 
:nigo Sigito Tamkevičiaus teis- 
umo išvakarėse, “Tiesa” pa- 
kskelbė keturių skilčių straips- 

į :nį “Religinio ekstremizmo 
įcpiktas geluonis”. Straipsnio 
, sautorius — Maskvos patikėti- 
rnis, kuris formaliai atsako už 
h'nepavydėtinai suirusius tikin- 
> fčiųjų ir valstybės santykius 
į [Lietuvoje. Religijų reikalai, 
Ukaip saugumo, gynybos, užsie- 
iirnio ir kiti pirmaeilės reikšmės 

t valstybės reikalai, tvarkomi 
■^Maskvoje. Respublikinės vy- 
iriausybės galia jų tvarkyme 
^antraeilė: ne tiek spręsti, 
dkiek prižiūrėti Maskvoje nu- 
itspręsto kurso vykdymą.

Petras Anilionis yra Reli- 
Ugijų reikalų tarybos prie TSRS 

j nminięterių tarybos įgaliotinis 
1 JĮJętuvoje. Ypač šiuo metu, 
.ilkai dviejų Lietuvos kunigų 
į ^nuteisimas sunkiomis ilgalai- 
hikėmis bausmėmis ir sugriež- 
itinta represinių organų veik
la prieš kitus katalikų komi- 

pteto narius sukėlė visuome- 
•I nės pasipiktinimą krašte ir 

užsienyje, iš Anilionio buvo 
1 laukiama, kad jis beht kiek . 
s suprantamiau paaiškintų, kas 

h privertė Maskvą sugriežtinti 
j r represijų politiką prieš Lie
ji tuvos katalikus. Ir kaip tik to- 

i dėl, reikia pasakyti, Anilio- 
i nio straipsnis labai nuvylė.

Anilionis neaiškina, kaip į 
ji susidariusią padėtį žiūri Re- 
J ligijų reikalų taryba prie 
j 1' TSRS ministerial Maskvoje. 'Jis 
H tik polemizuoja, stengdamasis 

i nenormalią padėtį pateisinti, 
I tarsi nebūtų kuo susirūpinti. 
( Girdi, visame pasaulyje dabar 
i reiškiasi religinis ekstremiz- 
i mas, kurį sukėlė religijos kri
si zė, neatskiriama nuo bendro- 
1 sios kapitalizmo krizės. Tačiau 
' “dirvos religiniam ekstremiz- 
i mui plisti mūsų respublikoje 
i nėra”, “klerikalinis esktremiz- 
i mas mūsų respublikoje būdin- 
į gas tik kai- kuriems kulto tar- 
i nams, nedidelei saujelei ti- 
I kinčiųjų”.

Anilionis per daug lengvai 
i mėgina įtikinti, kad pritvin- 
I kusioje visuomeninių nuotai- 
I kų įtampoje nėra problemų. 
. Jis tiesiog nenori 'matyti liau- 
t dies masių nerimo ir pasipikti- 
i nimo, kurį išreiškia dešimti- 
i mis tūkstančių tikinčiųjų para

šais reiškiami protestai ir pa- 
' vyzdžio neturintis Lietuvos ku

AfA 
MARIJONAI GIEDRAITIENEI

mirus Lietuvoje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai ELENAI 

KIŠONIENEI, visai jos šeimai ir artimiesiems -
A. D. Bajorinai
A. I. Zalagėnai D o , y B. S. Prakapai
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PILNAS NAMŲ
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — ' Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

nigų vieningumas.
Anilionis nenori matyti sun

kių ir rimtų problemų, kaip 
Strutis, slėpdamas galvą smė
lyje. “Stručio politika” jam 
kliudo suprasti Lietuvos ka
talikų istorinį vaidmenį tiek 
praeityje, tiek dabartyje. To
dėl polemizuodamas Anilionis 
pasimeta savo prieštaravimuo
se. Pasak jo, “katalikų bažny
čia Lietuvoje beveik be išim
ties buvo viešpataujančių kla
sių ir reakcinių režimų pusė
je”, esą ėjo ir su carizmu, ir 
su hitleriniais okupantais, 
visada gynė Lietuvos darbo 
žmonių išnaudotojus.

Jeigu visa sovietiniais va
dovėliais paremta istorija bū
tų tokia paprasta ir nesudėtin
ga, tai kaip paaiškinti, kodėl 
K. Bendrija neremia šiandie
ninių liaudies išnaudotojų 
Lietuvoje? Kas nepasitenki
na “perrašytosios” istorijos 
vadovėliais ir neužsipila sa
vo akių pigios propagandos 
smėliu, tas turi pripažinti, kad 
Lietuvos Katalikų Bendrija 
visais laikais — ir caro prie
spaudoje, ir nepriklausomy
bės metais, ir hitlerinėje oku
pacijoje, pokario metais ir 
dabar turėjo ir turi savo nu
garkaulį.

Vengdamas tikrovei pažiū
rėti į akis, Anilionis idiliš
kai vaizduoja dabartinę religi
nės laisvės padėtį Lietuvoje. 
Bet jeigu taip, kam tada per
spėti “visas sūihteresuotas 
įstaigas ir pareigūnus”, kad 
“būtina griežtai laikytis tary
binių įstatymų, kurie garantuo
ja galimybę tikintiesiems ten
kinti savo religinius porei
kius”? Argi tai nereiškia, kad 
nė šito minimumo dažnai ne
paisoma?

Maskvos religijų reikalų ta
rybos įgaliotinis Lietuvoje, 
vesdamas stručio politiką, pro
blemą nemato, todėl jų savo 
straipsnyje ir negvildeno. Ai
tai jam padės ilgai išlaikyti 
Maskvos pasitikėjimą, sunku 
pasakyti, nesant pranašu. Per
skaičius jo straipsnį, vis dėl
to nesunku pasakyti, kad jis 
labai norėtų jį išlaikyti. Ir 
dėl to reikia imti labai rimtai 
Anilionio perspėjimą Nijolei 
Sadūnaitei, kunigams Antanui 
Jokūbauskui ir Juozui Zdebs- 
kiui, kurie šiame straipsnyje 
suminėti pavardėmis. Lmb.

V. A. Kėžinaičiai
T. B. Stanuliai

APSTATYMAS
* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

J. VAIČELIŪNAS

Raudonoji Maskva yra di
džiausias šnipinėjimo cent
ras pasaulyje. Tą šnipinėji
mą daugiausia atlieka pačios 
Maskvos šnipai — ambasadų 
pareigūnai įvairiose pasau
lio valstybėse. Tokių šnipų 
kasmet po keletą ar net kelio
lika iš laisvojo pasaulio kraš
tų išvejama. Paskutiniu metu 
iš Bengladešo buvo išvaryta 
net 18 sovietinių šnipų — Mask
vos ambasados tarnautojų. 
Maskvos ambasados labai gau
sios savo tarnautojais, nes 
didesnė jų dalis yra šnipai. 
Jiems šnipinėti yra lengva: 
esamo krašto Saugumas negali 
jų suimti, nes yra ambasados 
tarnautojai — diplomatai. To
kius diplomatus galima iš sa
vo krašto tik išvaryti. Kai to
kius šnipus išveja iš vieno 
krašto, Maskva juos paskiria 
į kitą tokioms pat pareigoms.

Kai tokie pareigūnai — šni
pai pereina 15-20 kraštų, iš
sitarnauja pensiją, o gal ir 
herojaus ženkliuką. Juk yra 
maskvinių komunistų, kurie 
nešioja po 4-6 herojaus ženk
liukus. Pats Brežnevas nešio
davo po 4 tokius ženkliukus, 
o kartais užsikabindavo ir 6. 
Kitų kraštų spaudos karikatū
ros Brežnevui ant abiejų at
lapų pažymėdavo po 4 tokius 
ženkliukus. Atseit, jis jau 8 
kartus herojus.

Nors sovietai herojaus ženk
liukus duodavo už karinius pa
sižymėjimus, bet, matyt, duo
davo už pasižymėjimus ir kito
se darbo šakose.

Sovietų tarnyboje
Maskva savo šnipinėjimo 

tikslams panaudoja ir laisvo
jo pasaulio šnipus, ypač to
kius, kurie yra godūs pinigams, 
menkaverčiai tautiečiai ar pi
liečiai.

Paskutiniu metu pasaulio 
spaudoje praskambėjo Dieter 
Gerhardt pavardė. Jis yra vo
kietis, visą laiką tarnavęs P. 
Afrikos karo laivyne ir šnipi- 
nėjęs Maskvos naudai.

D. Gerhardtas, pasak “To
ronto Star” 1983.XII.11, buvo 
aukšto laipsnio P. Afrikos ka- 
ro laivyno pareigūnas, 48 me? 
tų amžiaus, gimęs Vokietijoje, 
Berlyne. Vaikystėje kartu su 
tėvais atvyko į P. Afriką. Jo 
tėvas buvo architektas, palan
kus naciams, todėl II D. karo 
metu buvo uždarytas koncen
tracijos stovykloje. Sūnus bu
vo palankus komunistams. Jis, 
16 metų jaunuolis, jaunimo 
teismo buvo nubaustas šešiais 
nendrinių rykščių kirčiais už 
automobilio pavogimą ir ket- 
veriem metam išsiųstas į auk
lėjimo įstaigą netoli Simons- 
town karo laivyno akademijos. 
Čia jis tą mokyklą baigė su pa
gyrimu, gaudamas garbės kar
dą. Jam susidarė palankios 
sąlygos patekti į karo laivyną.

1956 m. jis buvo nusiųstas 
į karo laivyno inžinerijos ko
legiją Plymouthe, Britanijoje. 
Čia jis vedė Janet Coggin, vie
no turtuolio podukrą. Tas jam 
padovanojo “Rolls Royce” au
tom., bilį ir įvedė į turtinges
nių žmonių ratelį.

Karjeros laiptais
Gerhardtas greitai lipo kar

jeros laiptais. Kadangi Brita
nija ir P. Afrika palaikė glau
džius ryšius, Gerhardtas daž
nai keliaudavo Britanijon ir 
turėjo progos pamatyti ne tik 
Britanijos, bet ir Atlanto Są
jungos karo laivyną, jo gink
lus. 1964 m. būdamas Ports- 
moutho ginklavimo mokykloje, 
nuvyko į Londoną ir užsuko 
į sovietų ambasadų, kur pasi
žadėjo dirbti kaip šnipas. So
vietai jį mielai priėmė ir ku
rį laiką jį bandė. Vėliau jam 
davė specialų foto aparatą, su 
kuriuo galėjo atlikti jam skir
tus šnipinėjimo uždavinius: 
nufotografuoti svarbesnius 
ginklus, planus ir pan. Sovie
tai jam davė daug pinigų. Savo 
žmonai jis sakėsi daug pinigų 
laimėjęs akcijų-šėrų preky
boje.

1968 m. buvo paskirtas karo 
laivyno atstovu Londone prie 
P. Afrikos ambasados. Čia jo 
žmona Janet, lyg nujausdama 
vyro likimą, paliko jį, pasi- 
imdama su savimi visus tris 
vaikus.

Kaip karo laivyno atstovas, 
Gerhardtas pradėjo rinkti spe
cialistus, kurie dirbo anglų 
povandeninių laivų branduolį-' 
nių ginklų programoje. Jis tik

rino kandidatus, kurie buvo 
nepatenkinti savo tarnyba ir 
norėjo daugiau pinigų. Ger-. 
hardtas nemažai tų pavardžių 
pasiuntė sovietams ir tuo pa
lengvino jiems šnipinėjimo 
darbą.

Greitai Gerhardtas grįžo į 
Cape Town ir buvo paskirtas 
P. Afrikos ministerio pirmi
ninko kariniu patarėju ir Si- 
monstown karo laivyno bazės 
viršininku. Ši karo laivyno 
bazė yra viena svarbiausių 
strateginiu atžvilgiu pasau
lyje, nes pro tą bazę plaukia 
laivai į Atlanto ir Indijos 
vandenynus. Gerhardtas pa
laikė ryšius su Anglija ir 
Atlanto S-gos laivynu.

Gerhardtas kartą pasiuntė 
sovietams daug naudingų ži
nių: apie jūrų raketų sistemą, 
povandeninių laivų suradimo 
sistemą, Atlanto S-gos gyny
bos sistemą karo atveju ir ke
letą kitų svarbių karinių pa
slapčių. Falklando salų kon
flikto metu Gerhardtas turėjo 
progų per Maskvą patarnauti 
Argentinai. Dėl to anglai ne
teko 3-jų karo laivų: “She- 
field”, “Coventry” ir “Ante
lope”. Maskva tuo patarnavi
mu Argentinai bandė ją pa
traukti į savo pusę.

Antros vedybos
Gerhardtui pagaliau nusi

bodo vienam gyventi — papra
šė sovietus surasti jam žmo
ną. KGB pakvietė jį į Šveica
riją ir čia supažindino su Ruth 
Johr, vieno advokato sekreto
re, kalbančia 5-mis kalbomis. 
Netrukus jiedu susituokė. Da
bar jie augina 6-rių metų sūnų 
Gregorių. Ruth padėjo savo vy
rui špionažo darbuose. Ji daž
nai važinėjo į Šveicarija, nu- 
veždama sovietų agentui fil
mus ir dokumentus, pavogtus 
jos vyro.

Prieš porą metų Garhardtas 
norėjo pasitraukti iš tų ne
malonių šnipinėjimo darbų, 
bet sovietai su tuo nesutiko. 
Jo žmona Ruth kartą pasakė 
savo giminaitei, kad ji pate
ko į tokią žiaurią padėtį, iš 
kurios nebeįmanoma pabėgti.

Vis dėlto Gerhardtas ruošėsi 
pasitraukti iš kariuomenės ir' 
rengusi vykti į JWv,: į Šyra- 
cii^ti'"ūnivtiVšftyt4’,,nšhldfjtibti ‘ 
verslo bei Siekti magistro 
laipsnio. Dažnai nuvykdavo 
atostogų į Londoną. Kartą čia 
jis gavo Kanados pasą, su ku
riuo nuvyko į Vieną ir į Mask
vą, kur iš sovietų žvalgybos 
gavo naujų instrukcijų. Kodėl 
jis į Maskvą vyko su Kanados 
pasu, o ne su P. Afrikos — ne
žinia.

Laimės galas
Gerhardto laimė pasibaigė 

1982 m. Vienas KGB centro pa
reigūnas atvyko į V. Vokietiją, 
paskambino JAV ambasadai ir 
pareiškė norįs pabėgti iš So
vietų Sąjungos; sakė turįs svar

AUGUSTINIJONŲ ŠV. MARIJOS ŠVENTOVĖ VILNIUJE sovietinės oku
pacijos paversta sandėliu. Ji yra Savičiaus gatvelėje už Šv. Kazimiero šven
tovės (dabar — ateizmo muzėjaus). Pastatyta XVIII š. Tėvai augustinijonai 
1808 m. ją perleido Vilniaus universitetui. Caristiniais laikais paversta 
cerkve. Kurį laiką tarnavo masoną ložei. Žlugus caro valdžiai, grąžinta 
katalikams. Po II D. karo vėl atimta sovietinės valdžios ir paversta sandėliu

bių dokumentų ir pavardes Va
karų agentų, dirbančių sovie
tų naudai. Tame sąraše buvo ir 
Gerhardto pavardė. Gerhard
tas tuo metu laukė vizos į JAV. 
Vizą gavo ir išvyko į JAV, nes 
1983 m. sausio mėnesį turėjo 
pradėti studijas.

1983 m. sausio 8 d. Gerhard
tas jau buvo Amerikoje, sėdė
jo Syracuse viešbučio kamba
ryje ir girkšnojo stipresnį gė
rimą kartu su čia surastu nau
ju pažįstamu. Staiga atsidarė 
durys, įėjo FBI kontržvalgy
bos pareigūnai ir jį suėmė. 
Tas jo “naujas draugas” taip 
pat buvo žvalgybos agentas. 
Gerhardtas buvo atgabentas į 
Vašingtoną ir ištardytas. Jis 
prisipažino prie savo negar
bingų darbų ir davė detales, 
ką jis yra perdavęs Maskvai. 
Vėliau jis buvo nugabentas į 
P. Afriką, Cape Town, kur bu
vo dar smulkiau tardytas ir 
apkaltintas.

Jo žmona Ruth taip pat buvo 
suimta už šnipinėjimą sovie
tams. P. Afrikos įstatymai špio
nažą priskiria prie 3-jų didžių
jų nusikaltimų.

P. Afrikos teismas Capetown 
mieste, nagrinėjęs suimtųjų 
šnipų bylą 45 dienas, nubau
dė Gerhardtą kalėjimu iki gy
vos galvos, o jo žmoną — 10 
metų.

Teismo metu paaiškėjo, kad 
abu Gerhardtai turėjo kana- 
diškus pasus ir keletą metų 
keliavo po pasaulį. Kaip jie
du gavo Kanados pasus, pasta
rosios žvalgybiniai agentai 
atsisakė duoti paaiškinimus.

Paskelbęs teismo sprendi
mą, teisėjas George Munnik 
sukvietė spaudos atstovus ir 
pareiškė, kad teismas nepa
tikėjo kaltinamųjų pasiteisi
nimu esą draugiška šalis ska
tinusi juos teikti sovietams 
klaidingas žinias. Iš sutelktų 
dokumentų esą buvo aišku, jog 
Gerhardtas perdavė Maskvai 
planus kelių slaptų ginklų, At
lanto sąjungos gynybos planus, 
pranešė Argentinai apie britų 
laivų pozicijas Falklando sa
lų karo metu. Teismas taipgi 
nepatikėjo Gerhardto žmonos 
pašiteisihihiui ėš^ ji buvo įsi
tikinusi. kati dirba korttržval- 
gybdjė' 'ndš''taiį) tVfrllfięs lės 
vyras.

Nuteistųjų advokatas John 
van Niekerk pareiškė apeliuo
siąs teismo sprendimą.

AfA
STASYS LOZORAITIS

1898-1983
Lietuvos respublikos vyras: užsienio reikalų ministeris (1934- 
1938), nepaprastas Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas ministe
ris Italijoje (1939-1940), Lietuvos respublikos diplomatinės 
tarnybos užsienyje šefas (1940-1983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekusi iški
laus valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuo
jautą velionies žmonai p. VINCENTAI LOZORAITIENEI, 
sūnui — Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto STASIUI LOZO
RAIČIUI, jn„ sūnui KAZIUI LOZORAIČIUI su šeima ir vi
siems giminėms bei artimiesiems -

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

AfA 
KAZIUI MARČIUKAIČIUI

mirus, 
jo žmoną JADVYGĄ ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia -

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Otavos apylinkės valdyba ir nariai

Mielam lenkimiškiai
A. a. POVILUI VINDAŠIUI

užbaigus šios žemės kelionę, gilią užuojautą reiškiame 
jo brangiai žmonelei EMILIJAI, sūnums — POVILUI 

ir ALFONSUI, dukrelei VIRGINIJAI ir visiems 
artimiesiems-

Br. J; Staniai
St. K. Mileriai

D. P. Stuokos
Hamilton, Ont.

AfA 
PAULIUI VINDAŠIUI

mirus,
jo žmoną EMILIJĄ, sūnus — PAULIŲ ir ALFONSĄ, 
dukrą VIRGINIJĄ ir plačią jo giminę nuoširdžiai užjau
čiame-

Jonas Vėlyvis ir šeima

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).

Mylimam tėveliui
AfA i.-jįpi jKyb/l'

JUOZUI AUSTRAI ’ '
Bostone mirus, 

dukterį IRENĄ ŽEMAITIENĘ, jos vyrą ALGį ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

V. R. Stabačinskai B. Končienė
K. G. Bud rėčkai O. Grigaravičienė

MYLIMAM TĖVELIUI

a. a. JUOZUI AUŠTRAI
mirus Bostone,

dukrą IRENĄ ŽEMAITIENĘ ir jos vyrą nuoširdžiai 
užjaučiu -

Bronius Mackevičius

AfA
JUOZUI AUŠTRAI

Amerikoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ADELEI, 
dukrai IRENAI ŽEMAITIENEI ir jos vyrui ALGIUI, 
sūnums — EDŽIUI, ALIUI, PAULIUI su šeimomis-

B. J. Bedaliai O. J. Bučiai
L. V. Lenauskai L. R. Šarkai
A. A. Sukauskai A. J. Stukai

Canadian &rt jBemoriate Utį).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Po kario ateina šventasis
VYTAUTAS VOLERTAS

Valdžia ir garbė
Vos prasidėjus 1484 metams, 

iš Trakų ar iš Vilniaus — tik
rai nežinoma — pajudėjo ro
gių vilkstinėlė. Tikslas buvo 
Krokuva, esanti- už 625 kilo
metrų, tiesia oro linija matuo
jant, o keliais — žymiai toliau. 
Ši vilkstinė pasiekė Merkinę, 
kurioje, bendrai medžioklei 
apylinkės giriose ruošdamiesi, 
susitikdavo ir apsistodavo pus
broliai Vytautas Didysis ir 
Jogaila. Pirmasis, galingas 
Lietuvos valdovas, garsaus 
vardo žmogus Europoje, tuo 
laiku buvo miręs prieš 54, 
antrasis, Lenkijos karalius, 
prieš 50 metų. (Kas šiandien 
yra pasiekęs šešias dešimtis 
amžiaus, tam 54 ir 50 metų at
rodo visai trumpas laikotar
pis). Reikia spėti, kad kelei
viai Merkinėje nakvojo, nes 
už jų jau blizgėjo sniege įra
šyti 80 kilometrų. Žiemos me
tu, nors gerais ir dažnai kei
čiamais arkliais, turėjo pra
eiti visa diena, nes vidutiniš
kai 10 km į valandų yra nema
žas greitis. Iš Merkinės išvyko 
Gardinan, į kurį vėl reikėjo 
nušliaužti 80 km.

Vienose rogėse sėdėjo moti
na su dviem jaunuoliais. Tai 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus Ka
zimiero, Jogailos sūnaus, žmo
na Elzbieta ir du jos vaikai 
— Jonas Albrechtas, virš dvi
dešimties, ir Kazimieras, ar
ti dvidešimt šešerių metų am
žiaus. Kazimieras sunkiai sir
go kažkur užsikrėsta džiova. 
Kelionei ryžtasi dėl šios ligos, 
nes žiemą klimatas Krokuvoje 
esti švelnesnis.

Aišku, žymius keleivius ly
dėjo tarnai ir apsauga, be to, 
jų karališkosios rogės turėjo 
būti geresnės už mums žino
mas — erdvios, dengtos, gal 
net taukų, aliejaus ir me
džio kūrenimu apšildomos, 
dūmams rūkstant ir nemalo
naus kvapo tvaikui sklindant. 
Kelionė vargino, ligonis po 
dviejų dienų ir 160 km nusil
po. Todėl buvo sustota Gar
dino pilyje poilsiui.

Tuo laiku Gardinas, svarbus 
miestas, priklausė Trakų vai
vadijai. Prieš keliasdešimt- 
metų Vytautas Didysis-ten-pa- 
statė tvirtą, penkiabokštę, mū
rinę pilį, iš pietų ir vakarų ap
juostą Nemuno, rytuose saugo
jamą beveik neprieinamo, sta
taus ir aukšto šlaito, šiaurė
je ribojamą Gardenos upės. O 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
ir Lenkijos karalius Kazimie
ras pilies ribose tik baigė 
įrengti prabangius rūmus ir 
Gardino pilį paskelbė karališ
kąja pilimi. Iš Krokuvos atvy
kęs, nuo biurokratijos pasislė
pęs, joje karalius praleisdavo 
ištisus mėnesius. Ten kasdien 
lankydavosi įvairūs Europos 
kilmingieji.

Kelionė iš Gardino Kroku
von buvo atidėliojama, kara
laitis Kazimieras, silpo, sau
sio 25 jį dar matė Žemaičių 
seniūnas Jonas Kęsgailą, bet 
ketvirtadienį po Pelenų die
nos, šių laikų kalendoriumi 
kovo 4, užgeso. Mirusiojo 
karstas grįžo tiesiai į Vilniaus 
katedrą ir buvo palaidotas 
karaliaus Kazimiero įsireng
toje koplyčioje, sau pačiam 
ir savo šeimai skirtoje.

Jo kūnas ten išbuvo beveik 
500 metų, katedrą užpilant 
potvyniams, naikinant gais
rams, plėšiant Rusijos caro 
kareiviams. Tik paskutinė ne
laimė, bolševikų okupacija, 
1953 m. jo karstą ištrėmė, pa
čią Vilniaus katedrą pavers
dama auditorija, prieš tai nuo 
jos fasado viršaus nukėlusi 
šventųjų statulas. O Šv. Kazi
miero šventovėje Vilniuje 
įrengė antireliginį muzėjų. 
Verta priminti, kad Vilniaus 

katedra yra didelės reikšmės 
ne tik kaip šv. Kazimiero ka
po vieta, bet ir kitais istori
niais požiūriais, pradėta sta
tyti Jogailos.

Karalaitis Kazimieras, gerai 
išmokslintas, laikytas labai 
gabiu, turėjo perimti tėvo sos
tą. Šios valdžios ir garbės Die
vo valia išvengęs, 1521 m. po
piežiaus Leono X jis buvo pa
skelbtas šventuoju. 1636 m. po
piežius Urbonas VIII jo globai 
pavedė Lietuvą, o 1948 m. po
piežius Pijus XII — visame pa
saulyje esantį lietuvių jauni
mą.

Dėl pastabų
Katalikai tikime, tiki ir dau

gelis kitų krikščionių, ypač 
Bizantijos įtakoje išsivysčiu
sių, šventųjų bendravimą, ku
ris įjungia anksčiau išėjusius 
ir, mūsų nuomone, dorai gyve
nusius artimuosius bei pažįsta
mus. Man nėra keista ir neat
rodo ligota, kai kas baugiai ar 
nustebęs išsitaria apie glaudų 
kontaktą maldos keliu su miru
siu. Jei pripažįstame nemirtin
gą sielą, kartu prileidžiame, 
kad jai yra galimybių perženg
ti fizinio pasaulio ribas. Bet 
viešai deklaruotą šventumą 
mažai kas drįstų aiškinti, ne
bent jaustųsi turįs gilų pasi
ruošimą tai temai ir ypatingą 
Dievo dovaną. Todėl liesda
mas šv. Kazimierą, užsiminsiu 
tik labai kasdienines pasta
bas, skleidžiamas skubotai ir 
mažai svarstant.

Pražūties išvengusiam miru
siam tautybė neegzistuoja, 
nes tobulesnėje aplinkoje už
tvaros tarp žmonių išnyksta. 
O Katalikų Bendrijos šventa
sis, suprantant Kristaus misi
jos visuotinumą, yra lygiai 
artimas ir pasiekiamas jį ži
nančiam ir jo nežinančiam, 
bet pagalbos reikalingam. 
Mums, dar žemės dulkėse 
vaikščiojantiems, kai kuriais 
atvejais tenka su tautybe 
skaitytis, ir, ties ja sustodami, 
nebūsime laikomi lengvabū
džiais. O kartais, ją aplenkda
mi, net atrodytume nerūpestin
gais.

Dažnokai girdimus, išsita
rimus perduosiu vieno jauno 
kunigo, pakviesto kalbėti mi
nėjime, viešu pareiškimu: šv., 
Kazimieras su mūsų tauta nie-į 
ko bendro neturėjo— jis pri
klausė lenkams.

Šventojo tėvas buvo Jogai
los ir kunigaikštytės Alšėnai- 
tės sūnus, lietuvis be priemai
šų. Motina — habsburgaitė, 
imperatoriaus duktė iš Aus
trijos. Taigi kilmėje lenkiš
kumas net dulkele nėra įsibro
vęs. Ar šv. Kazimieras mokėjo 
lietuviškai, nežinome. Bet jo 
tėvas tarnus iš Lietuvos į Kro
kuvą atsivežė, kad turėtų į ką 
sava kalba prašnekti. Šventa
sis paskutinius savo gyvenimo 
septynis mėnesius praleido 
Vilniuje ir Trakuose. Tuo bū
du ryšio su lietuviais ir su 
jų kalba išvengti negalėjo. O 
išeivijoje patyrėme, kad ret
karčiais daug susilaukiame iš 
lietuviškai nekalbančių mūsų 
kilmės žmonių, ir išmokome, 
jog nė vieno jų negalime at
mesti, nors šv. Kazimierui kai 
kas taiko skirtingus principus. 
Tiesa, jo tėvas, lietuvis, buvo 
Lenkijos karalius — to nepa
neigiame. Bet šiandien turime 
lietuvių, užimančių augštas 
pareigas JAV ir Kanados vi
suomenėse. Ar todėl jų vaikus 
pasmerksime?

Antrą būdingą pastabą nusa
kysiu vieno savo kaimyno žo
džiais: šv. Kazimierą lenkai 
iškėlė savo naudai.

Šventasis pradėjo garsėti 
prie jo karsto Vilniuje išmels
tais stebuklais. Pirmieji ir 
gausūs prašymai Kazimierą 
paskelbti šventuoju pas po
piežių atėjo iš Lietuvos, tarp 
kurių buvo ir Vilniaus vysku
po Radvilos raštas. Vėliau 

vysk. Radvila su katedros kle
bonu vyko Romon asmeniškam 
liudijimui. Žinias apie šv. 
Kazimierą rinkti popiežius 
pavedė benediktinui italui. 
Vilniaus jėzuitai pirmieji 
organizavo šventajam akade
mijas. Vilniaus jėzuitai jo 
vardą pernešė Belgijon ir Ita
lijon. Žinoma legenda apie šv. 
Kazimiero pagalbą prie Dau
guvos mūšyje su rusais rišasi 
tik su lietuvių kariuomene. 
Garsui pasaulyje sklisti pa
dėjo įtakinga, plati Habsbur- 
gų giminė, sulenkėjimu neįtar
ta. Lenkijos vaidmuo buvo nei 
pirmaujantis, nei reikšmingas, 
ir tik aukštos kilmės mirusio 
jaunuolio šventumas jo vardą 
perkėlė belaikėn erdvėn.

“Darykite, kaip išmanote, 
bet lenkai vis tiek per Vatika
ną skelbs, kad šv. Kazimieras 
yra jų karalius”, — mane per
spėjo du asmenys Niujorke.

Negalime laiduoti, kad kas 
nors ko nors karaliumi neap
šauks. Tai sėdėti ir nieko ne
veikti? Gyvenimas tinginių 
negloboja. Kas dykumoje tūno 
ir snūduriuoja, laukdamas pri
artėjančio kalno, visą amžių 
saulėje keps, šešėlio neatgai
vintas. Stengtis reikia, ir 
stengiamės.

Į mūsų rūpesčius neįeina 
šv. Kazimiero paveržimas iš 
lenkų, draudimas kitoms tau
toms jį garbinti ar savinima- 
sis viso pasaulio katalikams 
priklausančios vertybės. Mū
sų tikslas prieštarauja šiam 
klaidingam supratimui. Jis yra 
platesnis šventojo atskleidi
mas kiekvienam žmogui, nau
dojant emocijų neiškreiptus 
istorinius faktus.

Patys lietuviai šventojo ge
rai nepažįsta. Tai ryšku minė
tose, dažnai girdimose pasta
bose. Todėl reikia parūpinti 
visiems prieinamų žinių sava 
kalba, reikia dažno ir plataus 
šv. Kazimiero nagrinėjimo ku
nigų pamoksluose. Kitų tautų 
nariai su juo dar mažiau susi
dūrė. Komitetas stengiasi pa
ruošti lengvai skaitomos lite
ratūros ir mokslinio pobūdžio 
darbų lietuviškai ir šešiomis 
kitomis kalbomis. Siekiame 
Vatikano pašto ženklo, kaldi
name medalį, paruošiame 
straipsnių sveti nikai bėję spau
doje. Šventieji yra visiems 
karaliai, dėdės ir broliai, ta
čiau ir jie turėjo savo kilmes, 
nei užtušuojamas, nei sufabri
kuojamas, tik kartais ne kiek
vienam žinomas.

Sukakties ženklas
Pusė tūkstančio metų — jau 

žymus brūkšnys net žemės plu
tos amžiuje. Į šv. Kazimiero 
mirties sukaktį reikia žiūrėti 
tarsi į palaimingą, perspėjan
čią. raginančią progą su rim
tumu aplink pasižvalgyti ir gi
liau pamąstyti.

Šv. Kazimiero gyvenimo ir 
mirties aplinka šiandien be
veik nesuprantama. Pasaulis 
sumažėjo, pakito, susijaukė, 
nedžiugindamas tikinčio ir ne
tikinčio. Technika, tada vos 
egzistavusi, išaugo tarsi pikt
žolė ir užstelbė dvasinę pažan
gą. Lietuva, dar stiprus poli
tinis vienetas prieš penkis šim
tus metų Europoje, šiandien 
valstybine prasme neegzistuo
ja. Kaikuriose šalyse didelė 
dauguma dvasiškijos — mano 
galvojimu — pašaukimą keičia 
į profesijas, o kartais tik į 
administratorių amatą. Die
vas prievarta stumiamas ka- 
pan. Pagausėjo žudynės politi
koje, karo frontuose, didmies
čių gatvėse, motinų paširdžiuo
se. Žmogus virsta tuščiavidu
riu lukštu, suprantančiu vien 
duoną su žaidimais, ir eina ro- 
mėniškan cirkan, kuriame 
prieš jo akis yra plėšomos do
rovės sampratos.

Ir štai šv. Kazimiero mirties 
sukaktis, kurią mes pirmieji 
pastebime. Ką ji taria?

Man atrodo, kad turėtume 
matyti perspėjantį užrašą — 
šių dienų kelias yra pavojin
gas. Kam prigimtis davė pro
tą, tasai privalo juo naudotis. 
Išmintimi remdamiesi, galė
tume suprasti, kad anglosak
sai, kurių įtakoje šiuo metu 
esame, daugiau pritaria savo 
tradicijai, kaip Evangelijai. 
Demokratija, kurioje laisvė 
nustojo savo prasmės ir kvė
puoja ne žmoniškumu, bet įsta
tymo raidėmis, buvo sukurta 
lordams, ne kolonizuotiems 
kraštams. Paskutiniesiems 
buvo leista patiems save nie
kinti šia bedvase demokrati
ja, nepažįstant moralės, viską

(Nukelta į 5-tą psl.)

Šv. Kazimiero karstas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo šventovėje. Prie karsto 
—jo paveikslas. Nuotrauka daryta 1983 metų vasarą

Karalaičio pėdsakai Vilniuje
Šv. Kazimieras ir lietuvių prieglauda. 

Garsioji “Kaziuko mugė”
STEPASVARANKA

Vilniuje, Subačiaus gt. 16 
nr., po I D. karo veikė lietuvių 
berniukų našlaičių ir vyres
niųjų gimnazijos mokinių prie
glauda. Ji užėmė keletą pasta
tų ir didelį kiemą, kurio slė
nyje buvo paslaptingi pože
miai. Toje prieglaudoje • 1922 
m. kovo mėnesį šv. Kazimiero 
dienos išvakarėse priegląu- 
dos ligoninėje įvyko ilgai ko
mentuotas dalykas. Tada prie
glaudoje siautė kažkokia epi
demija. Jos ligoninėje sirgo 
10 vaikų. Sakoma, kad naktį į 
kovo 4 d. vaikai regėję šv. Ka
zimierą, kuris šypsojęsis ir 
taręs: “Kai pabusite rytoj, bū
site sveiki ir linksmi”. Taip 
ir įvyko. Sergantieji vaikai 
už dviejų dienų buvo perkelti 
į pagrindinio .pastato kamba
rius. Ligoninę tuomet lankė 
ir sergančiais vaikais rūpino
si dr. J. Basanavičius.

Apie minėtą įvykį ilgai buvo 
kalbama toje prieglaudoje, bet 
jis giliau nebuvo tiriamas ir 
laikomas vaikų fantazija. Prie
glaudoje gyveno ir vėlesnis 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
auklėtinis Boleslovas Macut- 
kevičius.

Laiškas, kuris nebuvo išspausdintas 
“Šviesa” apkaltino, bet kaltinamiesiems atsakyti neleido.

Faktai iš “LKB Kronikos” 59 numerio

Girdžiai. (Jurbarko raj.). 
1983 m. birželio 29 d. Girdžių 
klebonas kun. Viktoras ŠAUK
LYS parašė' raj. laikraščio 
“Šviesa” redakcijai tokio tu
rinio raštą: “Jūsų redaguoja
mame laikraštyje A. SVIRBU- 
TAVIČIŪTĖ prifantazavo ne
būtų dalykų. 1983 m. birželio 
mėn. per tris numerius (70, 71, 
71) apšmeižė mane ir iškolio- 
jo bažnyčios tarnautoją I. JA- 
SIULYTĘ.

Korespondentė apkaltino 
kleboną baisiais dalykais: jis 
buvęs miškinių ryšininku, lai
minęs tarybinių piliečių žudy
mus, Mišias laikęs už žuvusius 
banditus, žodžiu, jo praeitį 
gaubianti raudona skraistė. 
Tikrai siaubingi kaltinimai.

Iš trikųjų štai kaip buvo. 
Tardytojas iš kailio nėrėsi, 
kad sulipdytų man bylą. Du 
kartus vedė į teismą, bet tri
bunolas abu kartus nerado 
įkalčių ir atsisakė teisti. Te
ko primestąjį straipsnį nura
šyti.

Jei korespondentei būtų rū
pėjusi tiesa, ji būtų paskaičius 
bylą, o nefantazavus ir nebū
tus dalykus rašiusi. Deja, ateis
tinei neapykantai nesvarbu 
tiesa.

Bažnyčios tarnautoją I. JA- 
SIULYTĘ kaltina artimo mei
lės neturėjimu. Tam įrodyti 
ima tokį atsitikimą.

Kai gyvenome Šiupylių pa
rapijoj, ten medicinos punk
tas neturėjo felčerio. Tada ko
lūkiečiai ateidavo vaistų susi
leisti pas JASIULYTĘ. Atėjo 
ir pilietis J. P., o JASIULYTĖ 
pasakiusi atėjusiam: “Einame 
į bažnyčią, o paskui suleisiu

Vilniaus katedroje, prie ku
rios jaunas karalaitis melsda
vosi, Vilniaus krašto lietu
viams lenkų okupacijos metais 
nevisada buvo leidžiama turė
ti savo pamaldas. Tiktai kaž
kaip bene 15 metų joje išsilai
kė lietuviškos gegužinės pa
maldos, kuriose dalyvaudavo 
šimtai lietuvių jaunimo ir 
daug lietuvių visuomenės — 
kartais netilpdavo katedro
je. Stipriai ir labai impo
nuojančiai skambėdavo kun. 
Pr. Bieliausko balsas.

Šv. Kazimiero dieną Vilniu
je kasmet būdavo rengiama 
“Kaziuko mugė”. Lukiškių 
aikštėn suvažiuodavo tūkstan
čiai ūkininkų ir smulkių pre
kybininkų iš viso Vilniaus 
krašto. Populiariausios pre
kės būdavo įvairių spalvų ir 
dydžio sausainiai — širdelės, 
Smurgainių riestainiai (“ba- 
ronkos”). Mugę lankydavo dau
giausia jaunimas, kuris domė
josi ypač spalvotomis širde
lėmis. Mugėje būdavo ir kito
kių pramoginių dalykų, pvz. 
dresiruotų lokių iš Smurgai
nių “akademijos”. Toji mugė 
trukdavo tris dienas ir būda
vo visų tautybių šventė.

vaistus”. Tuo parodžiusi, kad 
ji neturi artimo meilės”, — ra
šo korespondentė.

Iš tikrųjų štai kaip buvo. Tas 
kolūkietis atėjo eiliniam vais
tų suleidimui. Atėjo prieš pat 
pamaldas, kada bažnyčioje jau 
žmonės buvo susirinkę į savo 
užprašytas Mišias. Tai protin
giau buvo, kad tas vienas pa
lauktų, negu gaištų apie 20 
žmonių.

Tai kur čia juodas darbas ar 
meilės neturėjimas?

Toliau JASIULYTĖ kaltina
ma už tai, kad mokinius įspė
janti saugotis mokytojų, kai 
eina į bažnyčią.

Tą mokiniai žino ir be įspė
jimo. Žino iš to, kad juos bara, 
ūdija, elgesio pažymius ma
žina už aktyvų dalyvavimą pa
maldose. Įgąsdinti yra ne tik 
vaikai, o ir suaugusieji.

Kad bažnyčios tarnautoja 
pakalbino vaiką į bažnyčią, 
tai laikraštis iškoliojo I. JA
SIULYTĘ, išvadindamas ją 
“juodąja burtininke”, o kokį 
vardą nusipelno tie, kurie gąs
dina mokinius ir elgesio pažy
mius mažina?

Jaunimas lanko bažnyčią to
dėl, kad Kristus žada gyveni
mą po mirties. O ką žada ateis
tai? Nieko, išskyrus sunyki
mą ir amžiną išnykimą, o žmo
nės nori ir mirę gyventi. To
dėl ir kratosi skurdžių ir tuš
čių ateistinių paistalų.

Žinau, kad šio pasiteisinimo 
Jūs neatspausdinsite, nes dar 
nebuvo tokio atsitikimo, kad 
apšmeižtam bažnyčios tarnau
tojui būtų buvę leista spaudo
je pasiteisinti ar šmeižtą at
šaukti”. (Tekstas sutrumpin
tas— Red.).
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Helsinkio aktas ir Lietuvos byla
DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Noriu atsiliepti į “TŽ” 1983 

m. 48 nr. išspausdintą išsamų 
J. V. Danio straipsnį apie Hel
sinkio aktą ir Lietuvos bylą, 
kurį atrodo, iššaukė mano Algi
mantui Gečiui padarytos pa
stabos.

J. V. Danys sako, kad “sunkiu 
stiliumi parašyti politiniai 
dokumentai (tokiu jis laiko 
Helsinkio aktą), eiliniam skai
tytojui yra sunkūs ir nuobo
dūs”. Todėl jis pasitenkina 
komentatorių ar vadovaujan
čių asmenų pareiškimais, ku
rių jis yra labai daug surin
kęs, nors retkarčiais pacituo
ja ir paties Helsinkio akto 
paragrafus arba jų dalis.

Atrodo, kad aš tą Helsinkio 
aktą būsiu pavadinęs teisiniu 
dokumentu, bet jokiu būdu 
neaiškindamas, kad tas Hel
sinkio aktas yra tarptautinė 
sutartis, o tik principų dekla
racija. Manau, kad ir tarptau
tinė principų deklaracija turi 
būti surašyta teisine kalba 
“sunkiu stiliumi”, anot J. V. 
Danio, bet toks stilius paties 
dokumento dar nepadaro tarp
tautine sutartimi.

Straipsnio autorius J. V. Da
nys sako, kad Helsinkio aktas 
esąs taip suredaguotas, kad 
jame kalbama tik apie dabartį 
ir ateitį. Tačiau J. V. Danys, 
cituodamas dalį Helsinkio ak
to, VIII-jo principo pabaigą 
apie visoms tautoms pripažįs
tamą laisvo apsisprendimo 
principą, pamini ir to straips
nio paskutinį sakinį, kuriame 
sakoma, jog susitariančios 
šalys “taip pat pripažįsta* šio 
principo pažeidimo bet kurioje 
formoje pašalinimo svarbą”:

Negaliu suprasti, kodėl J. V. 
Danys rašo, kad ir šitoks po
sakis Helsinkio akte turėtų 
liesti tik ateitį, o ne praeitį. 
Juk kalbama apie šio principo 
pažeidimo pašalinimą, kuris 
galėjo įvykti tik praeityje, 
bent kiek tai liečia Baltijos 
valstybes.

VLIKo ir PLB atstovų pasitarimas
VI Pashulio Lietuvių Bend

ruomenės fSęįmo metų VLIKo 
ir PLB valdybų atstovai su
tarė bendro respekto, lygia
teisiškumo ir bendradarbia
vimo dvasioje tartis dėl Lie
tuvos laisvinimo veiklos. Ten 
atitinkamą pareiškimą pasira
šė VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis ir PLB pirm. inž. V. Kaman- 
tas.

Buvo numatyta, kad valdy
bos paskirs po tris asmenis 
paruošti gaires bendradar
biavimui, kurias svarstys abi 
valdybos. VLIKas į paruošia
mąją komisiją paskyrė Liūtą 
Grinių, Teodorą Blinstrubą ir 
Vladą Šoliūną, o PLB — Algi
mantą Gečį, dr. Kazį Ambro- 
zaitį ir Juozą Danį. Pirmas po
sėdis įvyko Čikagoje 1983 m. 
gruodžio 17 d. ir jame aptar
ta keliolika iškeltų klausimų 
bei pasiūlymų. Iš jų šešetas 
buvo visų komisijos narių pri
imti ir yra rekomenduojami 
VLIKo ir PLB valdyboms pri
imti. Keletas kitų bus dar de
taliau svarstomi sekančiame 
pasitarime.

Sutarto pareiškimo tekstas 
spausdinamas atskirai.

J.V. Danys

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

Jei mano šio Helsinkio akto 
pastabos apie tautų laisvo ap
sisprendimo teisės pažeidimų 
atstatymą teisingos, norėčiau 
pasiūlyti, kad būtų daromos 
pastangos skatinti Sovietų Są
jungą leisti Lietuvai pasitrauk
ti iš Sovietų Sąjungos sudė
ties, kaip tai numato Sovietų 
Sąjungos konstitucija ir Hel
sinkio aktas.

Atrodo, būtų naudos abiem 
pusėm. Sovietų Sąjunga paro
dytų, kad jos konstitucijoje 
įrašytas principas, leidžian
tis sovietų respublikai išsto
ti iš Sovietų Sąjungos, yra ne 
apgaulė, bet praktiškai įvyk
domas dalykas.

Sunku patikėti, kad po tokio 
veiksmo, jei jis būtų įvykdytas, 
daug kas pavergtoje Lietuvoje 
pasikeistų. Vis dėlto lietuviai 
bolševikai būtų laisvesni pasi
rūpinti lietuvių tautos išliki
mu.

Sovietų Sąjunga turi dau
giau problemų su Lietuvos Ta
rybų Socialistine Respublika 
negu su kitomis savo “respub
likomis”, įskaitant Latviją, 
Estiją, Gudiją, Ukrainą ir Gru
ziją.

Todėl gal būtų abiem pusėm 
nauda išleisti pradžiai Lietu
vą iš Sov. Sąjungos sudėties, 
kad ji pasidarytų tik Sovietų 
Sąjungos satelitu.

Baigdamas savo rašinį, norė
čiau pastebėti, kad mūsų nuo
monės, kurios liečia Helsinkio 
aktą, neturėtų sutikti su So
vietų Sąjungos interpretacija. 
Turbūt ir LB vadovams aišku, 
kad Sov. Sąjunga turi visai ki
tokią terminologiją interpre
tuoti tarptautiniams dokumen
tams.

Kaip ankščiau esu rašęs, 
tegu tie Kremliaus satrapai 
sugalvoja savo argumentus, 
įrodančius, kad jie “teisėtai” 
valdo mūsų pavergtą tėvynę. Ir 
niekas neturėtų sakyti, kad 
jie tai daro ir pagal Helsinkio 
aktą.

PAREIŠKIMAS
-VLIKo ir PLB valdybų suda

rytų komisijų nariai 1983 m. 
gruodžio 17 d. turėjo Čikagoje 
pirmų pasitarimą tų veiksnių 
santykiams išlyginti ir dar
bams suderinti.

Komisijų pasitarimai vyko 
tautos laisvei atgauti didelio 
rūpesčio dvasioje.

Pasitarimų dalyviai sutarė:
1. VLIKas ir PLB savo tarpu

savio santykius grindžia lietu
viško solidarumo dvasia ir abi
puse pagarba jų vykdomie
siems darbams.

2. VLIKas ir PLB nesikiša į 
vienas kito organizacijos pa
grindus.

3. VLIKo ir PLB pareigūnai 
vengia žeminti vieni kitų gar
bę ir autoritetą.

4. VLIKas ir PLB valdybos, 
reikalui esant, tariasi Lietu
vos laisvinimo klausimais ir su 
tuo surištos veiklos derinimu.

5. VLIKo ir PLB bendradar
biavimas ir veiklos derinimas 
vykdomas per jų valdybas ar 
valdybų atstovus.

6. VLIKo ir PLB valdybų su
tarimu kviečiamos veiksnių 
konferencijos White Plains 
konferencijos 1974 metų tvar
ka.

Komisija paliko eilė klausi
mų svarstyti kitam pasitari
mui.

Šie susitarimai perduodami 
tvirtinti VLIKo ir PLB valdy
boms.

VLIKo komisijos nariai 
Liūtas Grinius, pirm.

Teodoras Blinstrubas 
Vladas Šoliūnas

PLB komisijos nariai 
Algimantas Gečys 

K a zys A m broza i tis 
Juozas Danys

* * *
VLIKo valdyba 1983 m. gruo

džio 21 d. šį pareiškimą patvir
tino.

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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PAŠALINO STUDENT?

Irena Šalkauskienė “Komjau
nimo tiesoje” 1983 m. gruodžio 
10 d. paskelbė ilgą rašinį apie 
20 metų amžiaus studentę Jūra
tę Banevičiūtę, pašalintą iš Vil
niaus konservatorijos. Jos paša
linimas yra susietas su 1983 m. 
gegužės mėnesį Vilniuje vykusia 
kun. A. Svarinsko byla. I. Šal
kauskienė pasakoja: “Jūratė Ba
nevičiūtė, atsidūrusi prie teis
mo rūmą, trukdė teismo darbui 
ir buvo viešosios tvarkos apsau
gos pareigūnų įspėta. Tačiau ji 
nepaisė įspėjimų ir rytojaus die
ną vėl pažeidė viešąją tvarką, 
įžūliai elgėsi su milicijos parei
gūnais. Konservatorija gavo Vil
niaus miesto Lenino rajono nu
tarties išrašą, kuriame nurody
ta, kad studentė Jūratė Banevi- 
.čiūtė nubausta už viešosios tvar
kos pažeidimą ....” Atrodo, ji 
bandė įeiti į teismo salę, bet bu
vo sulaikyta ir suimta už “viešo
sios tvarkos pažeidimą”. Busi
moji pianistė, matydama, kad 
jos laukia išmetimas iš konser
vatorijos, parašė pareiškimą iš
braukti ją iš komjaunimo dėl jos 
su komjaunimo įstatais nesude
rinamų įsitikinimų.

KOMITETO POSĖDIS
Konservatorijos komjaunimo 

komiteto posėdyje J. Banevičiū
tė, paklausta, kokie įsitikini
mai jai neleidžia būti komjau
nuole, atsakė: “Religiniai įsiti- 
kiniami”. Ji taipgi prisipažino, 
kad tikėti pradėjo dar Kaune, 
besimokydama J. Gruodžio 
aukštesniojoje muzikos mokyk
loje: “Tikėjimas teikia peną ma
no sielai. . . Čia randu tai, ko 
nėra aplinkos gyvenime, buity
je ..I. Šalkauskienė cituoja 
ir kitą drąsų J. Banevičiūtės at
sakymą, atskleidžiantį išstoji
mą iš komjaunimo skatinusias 
priežastis: “Dėl nesenų įvykių, 
kai buvo teisiamas kunigas Sva
rinskas. Manau, kad jis buvo ne
teisingai teisiamas!. . .” I. Šal
kauskienė pateikia Jūratės tėvo 
Edvardo Banevičiaus laiško iš
traukas, teigiančias, kad duk
rai didelės įtakos turėjo Kaune 
gyvenanti Butkevičių šeima. Su 
Povilu Butkevičium skaitytojus 
supažindina pati I. Šalkauskie
nė. Esą jis, 23 metų jaunuolis, 
karui pasibaigus 1945 m., studi
javo Kauno t,medicinos institu- 
te, parūpindavo medikamentus 
partizanams; šteine* antisovie- 
tinį pogrindžio centrą Kaune. 
Karinis Pabaltijo tribunolas 
1945 m. birželio mėnesį P. But
kevičių nuteisė 10 metų laisvės 
atėmimo. Atlikęs bausmę, jis 
buvo priimtas į Kauno medici
nos institutą ir dabar yra gydy
tojas, nepakeitęs anuometinių 
savo pažiūrų. Didelės įtakos jis 
turėjo ne tik J. Banevičiūtei, bet 
ir su ja bendrabutyje gyvenusiai 
Virginijai Narutavičiūtei. Esą 
jos vengė grupinių susiėjimų, 
nesidomėjo kurso reikalais, tik 
lietuvių liaudies menu ir etno
grafiniais koncertais.

DĖSTYTOJOS ŽODŽIAI
Vyr. dėstytoja konservatori

joje Ramutė Geležiūnienė, pa
sak I. Šalkauskienės, su širdgė
la prisimena buvusią savo stu
dentę J. Banevičiūtę. Mat ji pen
ketais baigė Kauno J. Gruodžio

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1984 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Pasirenkant: 10 dienų Lietuvoje arba Vilnius-Ryga, Vilnius- 
Leningradas, Vilnius-Jalta bei kiti Europos miestai.

Gegužės 15 Liepos 3 Rugsėjo 4
Gegužės 22 Liepos 10 Rugsėjo 11
Gegužės 29 Liepos 17 Spalio 2
Birželio 26 Rugpjūčio 14 Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS £> Gegužės 22 Rugsėjo 11
Liepos 10 Spalio 2

Visos kelionės lydimos patyrusių palydovų

Mūsų įstaigoje:
■ Nuperkami automobiliai, bei kiti daiktai giminėms Lietuvoje
a Sutvarkomi dokumentai iškvietimams
a Tarpininkaujama tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms.
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)
Savininkė Audronė Našlėnaitė-Simon

aukštesniąją muzikos mokyklą, 
sėkmingai išlaikė stojamuo
sius egzaminus Vilniaus kon
servatorijom “Buvo gera stu
dentė. Darbšti, mėgo groti. O 
tai juk šitaip svarbu. Aš norėjau 
ją jaunųjų pianistų konkursui 
parengti. Pasakiau Jūratei, bet 
ji pasakė, kad labiau traukiąs 
pedagoginis darbas . .. Nelan
kė koncertų. Paklausta, kodėl, 
patraukydavo pečiais, ir viskas. 
Jaučiau, kad Jūratę kažkas stip
riai laiko, neleidžia būti savi
mi.. . Į pokalbius nesileisda
vo. Maniau, kad studentiškas 
gyvenimas patrauks ją savo šur
muliu, romantika. Deja ...”

EGLUČlV PROBLEMOS
Eglučių problemos “Tiesos” 

1983 m. gruodžio 13 d. laidoje 
atskleidžia Vincas Čehvokas. 
Jis kalba tik apie naujametines 
eglutes, visiškai nutylėdamas 
kalėdines. Jos betgi pradeda
mos pardavinėti gruodžio 20 d., 
dar prieš Kalėdas. Miškininkai 
kasmet iškerta apie milijoną 
eglučių, o tai sudarytų maždaug 
200 hektarų miško. Viename 
brandaus eglyno hektare vidu
tiniškai išauginama apie 350 
kietmetrių medienos. Tad iškirs
tos 200 hektarų eglučių būtų iš
auginusios ir subrandinusios 
70.000 kietmetrių medienos. To
kios žalos iš dalies išyengiama, 
nes eglutės kertamos žemės 
ūkiui priklausančiuose miškuo
se, krūmynuose, plyno kirtimo 
biržėse, kur neįmanomaišsaugo- 
ti pomiškio. Miškininkai šven
tines eglutes bando auginti spe
cialiai parenkamose įvairių ko
munikacijų trasose. Tačiau kol 
eglutė užauga, tenka laukti 6-10 
metų. Šiek tiek eglučių gaunama 
ir iš tankių eglynėlių. Eglutes 
bandoma pakeisti eglių šakų 
puokštėmis. Lietuvos gamtos 
apsaugos draugija kasmet ren
gia puokščių parodas. Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Druskininkų ir Pala- 
hos miestų gyventojus eglutė
mis bei šakomis aprūpina preky
binės organizacijos. Kitų mies
tų bei rajonų gyventojams eglu
tes bei eglių šakas parduoda 
miškų ūkių įmonės arba jų pada
liniai.

PAGALBOS ŠAUKSMAS
“Valstiečių laikraštis” 1983 m. 

gruodžio 13 d. laidoje paskelbė 
Klaipėdos rajono “Gegužės pir
mosios” kolchozo aštuoniolikos 
narių pasirašytą laišką: “Apsi
džiaugėme, kai .mūsų gyvenvie
tė pasipuošė gražiais Alytaus 
kombinato gyvenamaisiais na
mais. Šie namai apšildomi tik 
skystu kuru. Atėjo šalčiai, o kū
renti neturime kuo. Dar rugsėjo 
pradžioje užsisakėme kurą Klai
pėdos dujofikacijos valdyboje. 
Deja, iki šiol niekas neatvežė. 
Susiduriame ir su kita bėda. 
Skystam kurui skirtos cister
nos per mažos. Jose telpa tik 
2800 kg, o automašinos atveža 
po 4200 kg. Tad kur dėti liku
sį?'. . .” Esą būtų geriau, jeigu 
bendras kuro kiekis, reikalin
gas kolchozininkų gyvenamie
siems namams šildyti, pagal pa
raišką būtų atgabentas į paties 
kolchozo skysto kuro bazę, kuri 
gali priimti bet kokį kiekį ir bet 
kokiu laiku paskirti gyvento
jams. V. Kst.

Simon
Travel

kviečia JA V ir 
Kanados lietuvius 

keliauti kartu!!!

Hamiltono lietuvių bankelis “Talka" prie savo turimų namų pastatydino priestatą — naujas patalpas raštinei. 
Iškilmingas atidarymas bei pašventinimas įvyko 1983 m. gruodžio 16 d. Iš kairės valdybos nariai: A. Stanevičius. 
St. J. Dalius, pirm. J. Stankus, miesto valdybos atstovas B. McCullock, J. Krištolaitis. K. Kontenis M. Borusienė

g HAMILTON"’
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ pas mus bus mini
ma vasario 12, sekmadienį. Tą die
ną bus renkama ir nauja KLB Ha
miltono apylinkės valdyba.

DLK ALGIRDO KUOPOS šau
lės ir šiemet Jaunimo centre su
ruošė bendras Kūčias. Dalyvavo 
60 žmonių. Vadovavo šaulių kuo
pos vicepirm. Alf. Patamsis. Prieš 
valgį klebonas kun. J. Liauba su
kalbėjo maldas ir tarė trumpą žo
delį, apibūdindamas Kūčių reikš
mę, kurios lietuviams yra giliai 
tradicinės ir visur tebešvenčia- 
mos. Pavalgę šaulių suneštų įvai
rių patiekalų, bendrų Kūčių daly
viai nuėjo į šventovę Bernelių 
Mišioms.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA 1983 m. gruodžio 18. sekmadie
nį, Jaunimo centro salėje turėjo 
savo tradicinę Kalėdų eglutę. Mo
kiniai atliko 3 v. kalėdinę pasaką 
“Užburtos gėlės”. Iš Lietuvos atke
liavęs Kalėdų senelis apdovanojo 
vaikučius.

N. METŲ SUTIKIMAS, anksčiau 
Bendruomenei duodavęs didžiau
sias metų pajamas, dabar pradė
jo duoti nuostolį. Ir šiemet čia 
N. Metų sutikime dalyvavo apgai
lėtinai mažas skaičius tautiečių. 
Tam turi būti priežasčių. Jei da
bartinės mūsų apylinkės valdybos 
nebesugeba surengti įdomaus N. 
Metų sutikimo ir sulaikyti hamil- 
toniečius nuo važiavimo į Torontą 
ir kitur, tegu N. Metų sutikimo 
ruošimą perleidžia;rparapijaiiiar 

ukUBiąi,i kitai .KūryJijpgęsn&j vaiz
duotės organizacijai. Esame ant
ra savo didumu lietuvių kolonija 
Kanadoje, ir čia, ką nors įdo
maus surengus, visada prieina 
pilnos salės žmonių.

JUOZAS KRIŠTOLAITIS yra 
paskirtas KLB atstovu į VII Ame
rikos ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių festivalio komitetą. 
Šventė įvyksta 1984 m. liepos 1-2 
d.d. Klivlande.

KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 
reikalu, kurios šiais metais bus 
Hamiltone spalio 6-7 d.d., buvo 
sukviestas organizacijų pirminin
kų ir apylinkės krašto tarybos at
stovų susirinkimas. Sudarytas or
ganizacinis komitetas pasiskirs
tęs pareigomis: pirm. K. Deksnys, 
kun. J. Liauba rūpinsis pamaldo
mis, dr. V. Kvedaras ir muz. D. 
Deksnyte-Powell — koncertu, P. 
Kanopa — susipažinimo vakaru, K. 
Mileris ir St. Dalius — spauda, 
informacija ir leidiniu. Jaunimo 
vakaro parengimui vadovauja An
gelė Krivinskaitė ir Dana Cipary- 
tė. Yra jau užsakytos tam ir di
džiosios miesto salės: Convention 
— susipažinimo šeštadieniui ir 
Mohawk kolegijos — sekmadienio 
koncertui. Iškilmingom pamaldom 
tikimasi gauti miesto katedrą.

I PENSIJA iš “Stelco” šio mė
nesio gale išeina J. Karaliūnas, 
buvęs hamiltonietis, dabar gyve
nantis St. Catharines, Alb. Lukas.
J. Pipiras ir L. Borusas. Visi jie 
įmonėje yra ištarnavę daugiau 
kaip 35 metus. Jie buvo pirmieji 
“dipukai” lietuviai ten pradėję 
dirbti.

RAMONA KOCIIANKAITi: gruo
džio 30 d. ištekėjo už Abi Rashed. 
Jungtuvės įvyko AV par. švento
vėje, o vestuvių pokylis — “Hill
crest" restorane.

PO OPERACIJOS į namus jau 
sugrįžo ir gerai jaučiasi L. Gašlū
nas. Sunkiai serga Ant. Gurgždys ir 
VI. Skvereckas. K. M.

“TALKOS”STATYBOS PABAIG
TUVĖS. Ilgai laukta, planuota ir 
diskutuota “Talkos” raštinės sta
tyba buvo užbaigta ir 1983 m. gruo
džio 16 d. naujoji patalpa pašven
tinta. “Talkos” tarnautojos su gė
lių puokštėmis, valdybos ir komi
sijų nariai su gėlių žiedais atla
puose sutiko atvykstančiuosius 
atidarymo iškilmėn. Apie tą ne
eilinį “Talkos” įvykį — statybos 
darbo pabaigtuves nariai buvo pa
informuoti per skelbimus bei per 
Hamiltono McMaster universiteto 
lietuvišką radijo pusvalandį. Tad 
jau prieš atidarymą į erdvų lau
kiamąjį kambarį sugužėjo didelis 
būrys narių su kviestais svečiais.

Punktualiai 2 v.p.p. “Talkos"

pirm. J. Stankus pasveikino sve
čius ir narius, pažymėdamas, kad 
kooperatyvas, pradėjęs darbą su 
mažomis sumomis, išaugo iki 18 
mil. dol. kapitalo steigėjų — E. 
Lengniko ir kitų dėka. Atidary
mo kaspiną perkirpti paprašė 
miesto valdybos narį Bill McCul
lock, kuris pavadavo Hamiltono 
miesto burmistrą Bob Morrow, ne
galėjusį dalyvauti. Kaspino per- 
kirpimui asistavo visi “Talkos” 
valdybos nariai — J. Stankus, St. 
J. Dalius, R. Kontenis. J. Krišto
laitis ir A. Stanevičius.

Perkirpus atidarymo kaspiną. 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
atliko liturginį raštinės patalpų 
pašventinimą.

Sekė Sveikinimai, kuriuos pra
dėjo miesto valdybos narys B. Mc
Cullock, stebėdamasis nauju lietu
vių laimėjimu — atlikta statyba, 
kai kitos kredito unijos dar tebe
kovoja su finansiniais sunkumais 
ir negali išbristi iš nuostolių. Dar 
sveikino G. Woodbridge — Hamil
tono Credit Union Chapter pirmi
ninkas, H. Stepaitis — “Paramos” 
pirmininkas, įteikdamas dovaną 
su lietuvišku įrašu, dr. S. Čepas 
— Prisikėlimo kredito kooperaty
vo pirmininkas su dovana, E. Ran
kins — latvių kredito kooperaty
vo reikalų vedėjas, buvęs “Talkos” 
valdybos pirm. Vytautas Lepars- 
kas.

Pirm. J. Stankus, padėkojęs svei
kintojams ir ■ svečiams, pakvietė 

!l Vlšbs1 phšl i'-šVėčitp: khygėje. 
u Po- to visi ‘bUMo! pakviestu į; .va ldy

bos posėdžių;kambarį,.kur p. Pet
kevičienė paruošė šaunias vaišes 
su vynu.

Be sveikinusių svečių, dar daly
vavo keletas kanadiečių pareigū
nų, “Pajamos" vedėjas E. Stra
vinskas, Prisikėlimo kredito ko
operatyvo ižd. J, Palys ir vedėjas 
A. Underys, buhalteris E. Nolan, 
advokatai Dodson, German, Chro- 
lavičius, Chrolavičiūtė, Juoda- 
galvis-Judd, architektas A. Šve
das su savo padėjėjais, rangovas 
A. Liaukus, apylinkės valdybos 
pirm. K. Dęksnys. kitų lietuviškų 
organizacijų pirmininkai bei di
džiulis būrys “Talkos" narių.

Vėliau atvykusieji tęsė rašti
nės patalpų apžiūrėjimą iki 7 v.v. 
Atsilankė apie 300 asmenų, kurie, 
apžiūrėdami patogias ir moder
nias raštinės patalpas, džiaugė
si kartu su “Talkos” valdyba at
likta statyba ir padaryta pažanga. 
Visiems atsilankiusiems buvo ap
rodytos visos patalpos, ir jie buvo 
pavaišinti. Stasys Dalius

St. Catharines, Ont,
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS.

Š. m. sausio 21, sekmadienį, 11 v.r., 
St. Catharines mieste Tėvų pran
ciškonų misijos salėje įvyks Nia
garos pusiasalio ramovėnų visuo
tinis narių susirinkimas. Visi na* 
riai kviečiami dalyvauti. Valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALIYA
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’/z%
term, indėlius 3 m.............  10%
reg. pensijų fondo.......... 9'A%
90 dienų indėlius................. 9%
(minimum $5.000)

Wasaga Beach, Ont,
AUKOS TAUTOS FONDUI. $25: 

— M. Laurinavičienė: $20: Pr. Juo
zaitis, Pr. Žaliauskas; a. a. F. No
reikos atminimui $10: Pr. Juozai
tis, Pr. Augaitis, O. Juodišius, A. 
Masionis; $5: Silv. Bončkus, L. 
Einikis.

A. Masionis, 
Tautos Fondo įgaliojinis

Sudbury, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI. $100: 

P. Venskus; $35: K. Ramonas; $30: 
A. Rukšys; $25: K. Tutinas, dr. L. 
Rudis; $15: L. Griškonienė, A. 
Staškevičius, L. Baltutis, A. Juo
zapavičius. P. Gustas, J. Stankus, 
V. Juška. G. Remeikis; $10: J. 
Paulaitis, A. Barkauskas, J. Gli- 
zickas, J. Kručas. P. Liutkus, V. 
Kriaučeliūnas, P. Jutelis. S. Tol
vaišą, L. Kulnys, P. Mazaitis, I. 
Ragauskas, D. Niekus; $6: I. Raš- 
kevičienė; $5: J. Martišius, E. Pau
lauskas. J. Kriaučeliūnas, S. Sė- 
mežienė, M. Lapienienė, J. Petrė- 
nas, S. Lencas, K. Šviežikas. A. 
Nugent. J. Valiukas, V. Bružas, J. 
Pranskus, J. Šleinius, J. Staškus, 
P. Visockas, A. Zlatkus, E. Rotkis, 
A. Albrechtienė A. Milčius, K. Jo
nikas, V. Stepšys, P. Alkūnas, Z. 
Labuckas, V. Deveikis.

Visiems aukojusiems lietuviš
kas ačiū.

KLB Sudburio apylinkės
valdyba .

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) GBį

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

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
PLB visuomeninių reikalų ko

misija savo 1983 m. gruodžio 10 
d. posėdyje Niujorke pasiskirs
tė darbo sritimis. Pirm. Algiman
tas Gečys rūpinsis informacija 
ir ryšiais su lietuvių organiza
cijomis bei spauda. Jo pavaduo
tojas Juozas Danys atstovaus vi
suomeninių reikalų komisijai 
Kanadoje. Vicepirm. dr. Kazys 
Ambrozaitis palaikys ryšius su 
Lietuvių Bendruomenės bei jai 
giminingų organizacijų centri
nėmis institucijomis. Vicepirm. 
dr. Bronius Nemickas tirs gali
mybes Baltijos valstybių klausi
mus pateikti tarptautinėms ins
titucijoms. Sekr. Gintė Damušy- 
tė rūpinsis informacija JAV 
spaudai ir amerikiečių organi
zacijoms. Pavasariop Niujorke 
bus surengta Lietuvių Bendruo-
menių ir Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos politinė konfe
rencija, kurioje bus svarstomas 
Baltijos valstybių bylos kėli
mas tarptautinėse institucijo
se, politinio darbo jėgų telki
mas, religinis persekiojimas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Kultūros Židinys, pastatytas 
Brooklyne, N. Y., savo veiklos 
dešimtmetį paminėjo Toronto 
“Volungės” choro koncertu 1983 
m. gruodžio 3 d. Židinį pastatė 
Tėvai pranciškonai, bet jam ad
ministruoti 1976 m. buvo įsteig
ta “Lietuvių kultūros fondo” 
bendrovė, siekusi atleidimo nuo 
valstybinių mokesčių. Tos pas
tangos ilgę laiką buvo nesėkmin
gos. 1981 m. pasamdytas advoka
tas patarė sudaryti nhują bend
rovę, nes jai lengviau būtų gau
ti tas teises negu keletą metų 
veikusiai bendrovei. Buvo pasi
rinktas angliškas pavadinimas 
Lithuanian Cultural Center, ku
ris, laisvai verčiamas, tapo Lie
tuvių Kultūros Židiniu. Naujo
ji bendrovė Niujorko valstijo
je buvo užregistruota 1982 m. pa
baigoje, o 1983 m. lapkričio 3 d. 
buvo gautas atleidimas nuo mo
kesčių. Atšventus veiklos de
šimtmetį, narių posėdyje 1983 m. 
gruodžio 10 d. buvo patvirtin
tas perėjimas iš “Lietuvių kul-

• tūros fondo” bendrovės į “Lietu
vių kultūros židinio” bendrovę. 
Sąskaityba nauju pavadinimu 
pradėta 1984 m. sausio 1 d. Su 
Tėvais pranciškonais bus pasi
rašyta nauja administravimo su
tartis. ' ,
Brazilija

A. a. Česlovas Jakiūnas, sulau
kęs 73 metų amžiaus, mirė Sao 
Paulo mieste 1983 m. lapkričio 
23 d. Su žmona Marijona Brazi
lijon atvyko 1934 m. Rėmė lietu
višką spaudą, dalyvavo Sao Pau
lo lietuvių kolonijos visuome
ninėje veikloje, priklausė Bra
zilijos lietuvių sąjungai ir Bra
zilijos lietuvių bendruomenei. 
1983 m. rugpjūčio 17 d. Česlo
vas ir Marijona Jakiūnai, pa
kviesti giminių, išvyko vienam 
mėnesiui okupuoton Lietuvon. 
Ten velionį ištiko trys šir
dies priepuoliai, ligoninėje te
ko praleisti net 40 dienų, be
veik nieko daugiau nepamatyti, 
nepasidžiaugti viešnage. Į Sao 
Paulo miestą grįžo tik spalio 17 
d., o lapkričio 23 d. ištiko dar 
vienas širdies priepuolis, pakir
tęs gyvybės gijas. Palaidotas La
pos rajono kapinėse, laidotuvė
se dalyvaujant dideliam skaičiui 
lietuvių ir kitataučių. Apeigas 
atliko du kunigai — Stanislovas 
Lobasa ir Petras Rukšys, SDB.
Urugvajus

Kun. prof. Jono Sukacko, SJ, 
auksinė kunigystės sukaktis 
Montevideo mieste paminėta 
1983 m. rugsėjo 11 d. Iškilmin
gas Mišias koncelebravo aštuo- 
ni kunigai. Pamaldose dalyvavo 
daug tikinčiųjų, jos užbaigtos 
Lietuvos himnu Tautos šventės 
proga. Vaišės buvo surengtos 
parapijos salėje. Deklamacijų 
programą atliko vaikai, tauti
nių šokių — trys ansambliai. 
Tautos šventei skirtą programą 
rugsėjo 10 d. transliavo radijo 
valandėlė “Gintaro žemės pano
rama”. Pagrindine kalbėtoja bu
vo Diana .Fornara, lankiusi Va
sario 16 gimnaziją V. Vokieti
joje.

Argentina
Argentinos ukrainiečiai 1983 

m. lapkričio 11 d. Buenos Aires 
mieste surengė masines de
monstracijas prieš Sovietų Są
jungą, prisimindami komparti
jos prieš 50 metų sukeltą badą 
Ukrainoje, pareikalavusį septy
nių milijonų gyvybių. Prie So
vietų Sąjungos ambasados bu
vo padėtas kryžius su spygliuo
tų vielų vainiku. Garbės sargy
bą sudarė januoliai, apsirengę 
tautiniais drabužiais, rankose 
laikantys degančias žvakes. De
monstracijas filmavo televizi
jos stotys, apie jas daug rašė 
spauda. Ryšininku su spauda

ukrainiečiai buvo pakvietę A. 
Mičiūdą. Lietuvių kolonijai de
monstracijoje atstovavo ALOST 
pirm. A. Kaminskas ir A. Jasutis.

Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjunga aptarė savo veiklos gai
res ir išrinko naują valdybą, ku
rią dabar sudaro: pirm. Izolda 
Simanauskaitė, vicepirm. Nesto
ras Ruplėnas, sekr. Patricija 
Kairytė-Casaburi, ižd. Germa
nas del Pino, vietinė ryšininkė 
Claudia Pasculis, ryšininkė su 
užsieniu Marytė Kuncienė, at
stovė politiniams reikalams 
Aleksandra Daugirdaitė-Sprea- 
fico, kultūrinių reikalų koor
dinatorė Claudia Katinaitė-Ro- 
lando. Valdybos nariai — Alici
ja Mikučionytė, Nestoras Luk
šas, Zuzana Juknaitė, Marceli
jus Rolandas.
Australija

Sydnėjaus Lietuvių Gydytojų 
Draugija specialiais pietumis 
paminėjo savo veiklos dvide
šimtmetį. Draugijai vadovauja 
dr. G. E. Kazokienė, administra
cinius reikalus tvarko dr. R. 
Kavaliauskaitė-Gray. Veiklos 
apžvalgą padarė dr. G. E. Kazo
kienė. Didelis dėmesys buvo 
skirtas ne tik profesiniams rei
kalams, bet ir visuomeninei 
veiklai, lietuviškų organizaci
jų paramai. Bendruomenės veik
loje dalyvauja daug draugijos 
narių. Dr. B. Vingilis, dabar
tinis ALB krašto valdybos vice
pirmininkas, du kartus yra va
dovavęs Lietuvių Dienoms reng
ti komitetui Sydnėjuje. Dr. K. 
Bagdonavičius, ALB krašto val
dybos narys jaunimo ir sporto 
reikalams, rūpinasi sportuojan
čiu jaunimu. Sportinėje veik
loje reiškiasi ir dr. N. Grince- 
vičiūtė, keletą metų vadovavu
si sporto klubui “Kovas”, su 
sportininkais dalyvavusi ’1983 
m. išvykoje į žaidynes JAV. Dr. 
R. Kavaliauskaitė-Gray yra ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos 
narė kultūriniams reikalams. 
Dr. I. Venclovas reiškiasi kaip 
sekretorius Australų-Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Komite
te. Pirm. dr. G. E. Kazokienė, 
laimėjusi mokslinio veikalo pre
miją, dirba kultūrinėje veiklo
je ir spaudoje. Dvidešimtmečio 
sukakties proga buvo pasveikin
ta seniausia narė dr. K. Gurne* 
niukienė, jau peržengusi 80 me
tų.
Britanija ' ' !

' A. a. Aibinį,'iįiazi’nsi^is’,‘'gi
męs 1920 m. balandžio 8 d. Lazdi
jų aps., Rudaminos vis., Papar- 
tėlių k., mirė Rochdale vieto
vėje 1983 m. gruodžio 4 d. Į Bri
taniją atvyko 1947 m., dirbo že
mės ūkyje. Vėliau persikėlė 
Rochdalėn, įsidarbino medvil
nės pramonėje. Čia jis sukūrė 
šeimą, išaugino sūnų Petrą. Pa
laidotas vietinėse kapinėse, da
lyvaujant šeimai ir bičiuliams. 
Apeigas atliko kan. V. Kamaitis.

Londono lietuvių namų bend
rovės direktorius Klemensas 
Tamošiūnas jau 10 metų dirba 
architektu Londono transporto 
įmonėje, kuri pastaruoju metu 
modernina požeminių traukinių 
stotis. Pagal jo paruoštus pla
nus jau atnaujintos dvi stotys 
— Oxford Circus ir Charing 
Cross. Vadovybė priėmė ir tre
čios stoties Marble Arch K. Ta
mošiūno paruoštą atnaujinimo 
projektą.

Vokietija
A. a. kun. Adolfas Keleris, Lie

tuvių evangelikų liuteronų vy
riausios tarybos pirmininkas, 
šioms pareigoms išrinktas Ims- 
hausene įvykusiame suvažiavi
me 1948 m. gruodžio 7-12 d.d., 
mirė Bremene 1983 m. lapkri
čio 4 d. rytą. Gimė 1906 m. rug
sėjo 14 d. Šniūrų k., Garliavos 
vis., Kauno aps. Pradžios mokyk
lą lankė Veiveriuose, gimnaziją * 
baigė 1929 m. Tauragėje. Kauno 
universiteto evangelikų teolo
gijos fakultetą baigė 1929-35 m. 
Kunigu buvo įšventintas 1936 m. 
vasario 9 d. Batakių parapijo
je. 1936-40 m. dirbo kunigu Ba
takiuose ir Tauragėje, evangeli
kų tikybos mokytoju — Tauragės 
gimanzijoje ir mokytojų semina
rijoje. Vedė Tamarą Štrausaitę 
ir išaugino keturias dukras, ku
rios visos pokaryje lankė Vasa
rio 16 gimnaziją. 1952 m. velio
nis buvo išrinktas VLB krašto ta
rybos nariu ir Bremeno krašto 
įgaliotiniu. 1957-71 m. jam teko 
būti atsakinguoju evangelikų 
liuteronų laikraščio “Svečias” 
redaktoriumi. Palaidotas lapkri
čio 9 d. Bremene, Osterholzer 
kapinėse. Laidotuvės susilaukė 
beveik 200 dalyvių, daug V. 
Vokietijos lietuvių. Velionies 
karstas buvo papuoštas Lietu
vos trispalve. Prie kapo duobės 
kalbėjo eV kun. Fr. Skėrys, at
vykęs iš Vasario 16 gimnazijos, 
ev. kun. P. Urdzė, lietuvių ka
talikų sielovados vedėjas kun. 
dr. K. Gulbinas, kun. V. Šarka.
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Hamiltono vyskupo Valančiaus mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės parengime suvaidino pjesę “Užburtos gėlės”. 
Nuotraukoje nykštukai — Viktoras Remesat. Gedas Dziemionas, baisusis burtininkas — Matas Stanevičius, vove
rytės — Vida Apanavičiūtė, Kristina Aiderdice, sesutės jieškotoja Aldutė — Rima Aiderdice, laumė Gerutė — 
Lilija Liaukutė. Šioje kalėdinėje mokyklos šventėje dalyvavo mokiniai, mokytojai ir tėvai

Po kario ateina šventasis

Dvikalbiškumas Lietuvoje ir išeivijoje
Lietuviu kalbai Lietuvoje sudaro grėsmę rusų kalba, išeivijoje - kitos kalbos. Tai paskaita, skaityta 

V Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongrese 1983.VIL13

AUGIS LIEPA

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Reikia manyti, kad toks rusų 

kalbos įsigalėjimas. turi tam 
tikrą poveikį ir lietuviškos 
mokslinės terminijos formavi
muisi. Negalėjimas tokią ter
miniją panaudoti mokslinėj 
spaudoj ar disertacijose ne
skatina šioj srity daugiau 
dirbti. Visdėlto reikia pa
žymėti, kad Lietuvos akademi
kai deda nemažas pastangas 
tai terminijai sudaryti ir ją 
kiek galima plačiau vartoti 
paskaitose studentams.

Šią tendenciją gerai pailius
truoja prieš keletą metų išleis
tas fizikos terminų žodynas su 
atitikmenimis trijose svetimo
se kalbose: rusų, anglų ir vo
kiečių. Kalbant šiuo klausimu, 
reikia nepamiršti, kad moksli
nė terminija dažnai yra tarp
tautinė ir skolinama iš tos kal
bos, kuria kalbėjo mokslinin
kai, padarę revoliucinius est
radinius npokšlo šako
je. Taip pvz. dauguma skaičia
vimo technikos terminų kaip 
rusų, taip ir lietuvių kalbose 
yra pasiskolinti iš anglų kal
bos: procesorius, transliato
rius, supervizorius, bitas, bai
tas, displėjus, terminalas ir 
pan.

Apibendrindamas savo dvi- 
kalbiškumo'Lietuvoje patirtį, 
norėčiau pasakyti, kad arti
miausiais dešimtmečiais Lie
tuvos laukia kritinis išbandy
mas. Tai kova už savo gimto
sios kalbos vartojimą ir jos 
išlaikymą. Ateitis parodys, 
ar sugebės lietuvių tauta at
remti šį jai mestą iššūkį, ar 
lietuvių kalbos laukia toks 
pats likimas, koks ištiko uk
rainiečių ir baltarusių kalbas. 
Aš manau, kad už kokių 40 me
tų šis klausimas jau gali būti 
išsisprendęs.

Išeivijoje
Svarstant dvikalbiškumą iš

eivijoje, pirmiausia reikia 
pabrėžti, kad tai visai kitokio 
pobūdžio reiškinys nei dvikal
biškumas Lietuvoje. Čia antrą
ja kalba paprastai būna mūsų 
tautos kalba, kurios mokomasi 
laisvanoriškai, tuo tarpu Lie
tuvoje ta antrąja yra svetima 
kalba, kurios mokymasis yra 
faktiškai priverstinis.

Kalbėdami apie Lietuvą, 
daugiausia nagrinėjome, kaip 
tos antros svetimos kalbos mo
kymasis ir vartojimas veikia 
mūsų gimtąją kalbą, kaip kei
čia jos vartojimą ir ją pačią. 
Išeivijoje mus labiausiai do
mina tos antrosios kalbos mo
kymosi galimybės. Čia faktiš
kai gimtoji kalba su svetimąja 
lyg ir susikeičia vietomis, bet 
kartu pakinta mokymosi moty
vacija, tikslai. Jeigu į dvikal
biškumą Lietuvoje žiūrėjom 
kaip į neigiamą reiškinį, tai 
išeivijoj jis laikytinas labai 
teigiamu ir sveikintinu, bent 
jau mūsų tautiečių akimis žiū
rint. Taigi, trumpai pažvelki
me, kas mums padeda, o kas 
trukdo tapti dvikalbiais išei
vijoje.

* * *
Mano manymu, nemažos įta

kos lietuvių kalbos mokymosi 
galimybėms turi gyvenamo 
krašto nusiteikimas į etnines 
mažumas. Nors ši įtaka apla
mai nevaidina lemiamo vaid
mens, visdėlto gyvenamo kraš
to valdžios ir gyventojų tole

rantiškumas kitataučiams su
daro žymiai geresnes sąlygas 
mūsų gimtosios kalbos moky
muisi. Man išeivijoje teko 
gyventi dviejuose kraštuose 
su labai skirtinga pažiūra į 
tautines mažumas, todėl iš 
to išplaukiantys skirtumai 
man labai ryškūs. Vaikystėje 
gyvenau Lenkijoj — tautiniu 
atžvilgiu beveik vienalytėje 
valstybėje, labai netoleran
tiškoje betkurių mažumų at
žvilgiu, o ypač lietuvių. Gyve
nome didesniame mieste, bet 
lietuvių klubo neturėjome, 
nors entuziastingų lietuvių, 
pasišovusių tokį klubą įsteig
ti, netrūko. Deja, valdžia ne
davė leidimo. Apie lietuvišką 
mokyklą negalėjo būti nė kal
bos.

Vietinių gventojų priešišku
mas tautinėms mažumoms turi 
labai, stiprų psichologinį po
veikį tų mažumų jaunimui. 
Nuo pat vaikystės jie jaučia
si išskirti iš savo bendraam
žių tarpo, ir todėl dąžuąi ye- 
kia panaikinti to ‘išskirtinu
mo priežastį bei būti tokiais, 
kaip ir visi. Dėl tos priežas
ties dauguma Lenkijoj gimusio 
jaunimo nenori lietuviškai 
šnekėti. Net ir tie, kurie kilę 
iš Punsko apylinkių, kur yra 
daug lietuvių, ir lietuviška 
šneka girdima kasdien, kurie 
užaugo kalbėdami beveik vien 
lietuviškai, vėliau, išvykę į 
didesnius miestus studijuoti 
ar dirbti, dažnai atsisako var
toti savo tėvų ir protėvių 
kalbą.

* * *
Kalbant apie lietuvių kal

bos vartojimo išeivijoje išsi
laikymą, reikia pabrėžti, kad 
pagrindiniu mūsų kalbos puo
selėjimo židiniu yra šeima. 
Todėl, jeigu mums yra svar
bu, kad lietuvių kalba išeivi
joje neišnyktų, kurkime lie
tuviškas šeimas ir su savo vai
kais šnekėkime lietuviškai. 
Mano akimis žiūrint, tai vie
nintelė galimybė mums tą kal
bą išlaikyti. Įvairios savaitga
linės lietuvių kalbos mokyklos 
gali suvaidinti tiktai pagalbi
nį vaidmenį, kad įtvirtintų tai, 
ko mus išmokė mūsų tėvai ir se
neliai. Kaip vadovėlio skaity
mas negali atstoti gyvo kalbos 
vartojimo, taip savaitgalio mo
kykla negali pakeisti šeimos 
įtakos.

Yra ir kitų veiksnių, pade
dančių lietuvių kalbos varto
jimui išeivijoje. Tai susibū
rimas didesnėse lietuvių ko
lonijose, bendra lietuviška 
veikla (žinoma, jeigu ten kal
bama lietuviškai), artimų as
meninių draugysčių užmezgi
mas su bent vienu ar dviem 
lietuviais, lietuviškos spau
dos skaitymas ir lietuviškų 
radijo valandėlių klausymas. 
Tačiau, kartoju, visi šie veiks
niai yra antraeilės svarbos 
ir paprastai tik padeda įtvir
tinti ir kiek praplėsti tas 
žinias, kurios mums buvo su
teiktos šeimoje.

* * *
Viena pagrindinių proble

mų, su kuria mes susiduriame 
išeivijoje, yra lietuviško 
jaunimo nenoras kalbėti lie
tuviškai. Kokios gi yra lietu
vių kalbos nevartojimo prie
žastys? Viena jų yra ta, kad 
jaunimas jos gerai nemoka. 
Jam sunku reikšti savo mintis 
lietuviškai, ir todėl dažnai 

pereinama prie tos kalbos, 
kuria šnekėti lengviau.

Kita priežastimi gali būti 
jau anksčiau minėtas nenoras 
išsiskirti iš aplinkinių. Many
čiau, kad šis motyvas labiau 
aktualus tiems kraštams, kur 
yra priešiškas nusistatymas 
tautinių mažumų atžvilgiu. 
Australijoje pvz. šiais lai
kais ši problema nėra opi.

Dar viena ir gana svarbia 
priežastimi gali būti pajau
timas, jog gyvenamo krašto 
visuomenė yra daug toliau pa
žengusi savo ekonominiame, 
moksliniame ar kultūriniame 
išsivystyme nei Lietuva. Tai 
skatina siekimą būti tąs augš- 
tesnės civilizacijos pilnatei
siu nariu ir pamiršti iš kur 
pats ę$i kilęs. Kitaip sakant, 
jeigu žmogus savo susikurtų 
vertybių negali rasti lietuvių 
bendruomenėje, jam tas lietu
viškumas pasidaro nesvarbus, 
ir jis nejaučia jokio reikalo 
net toje bendruomenėje daly
vauti, ne tik kad lietuviškai 
kalbeti.x: . . . -j.

* * *
Pabaigai dar pasvarstyki

me kalbos reikšmę tautai ir jos 
išnykimo pasekmes. Lietuvių 
poetas Antanas Baranauskas 
apie kalbą yra pareiškęs se
kančias mintis: “Kalba yra 
žmogaus dvasios organas, žmo
gaus minties ir jausmo išraiš
ka, ja kalbančios genties vi
suomeninio ir privačiojo gy
venimo veidrodis, genties in
telektualinių ir moralinių 
vertybių saugykla (...), ryšys, 
siejantis laiką ir erdvę, vie
nijantis visas kartas ir asme
nybes, individus (...) ir kartu
— gyvas, tradicinis svarbiau
sių įvykių bei genčių tarpusa
vio santykių metraštis.”

Šie garsiojo mūsų poeto žo
džiai labai gerai išreiškia kal
bos svarbą tautai.

Mano manymu, kalba yra pa
grindinis tautinio identiteto 
požymis. Ji yra lemiantis veiks
nys, vienijantis visus lietu
vius kaip Lietuvoje, taip ir iš
eivijoje. Netekus šio veiksnio, 
nebebus ir prasmės išlaikyti 
tautinį vienetą.

Šiuo metu vis dažniau šneka
ma apie lietuviškumą be lie
tuvių kalbos. Ši idėja kilo ry
šium su lietuvių kalbos nevar
tojimo problemos paaštrėjimu. 
Atrodo, kad toks “lietuvišku
mas” šiuo metu yra plačiausiai 
paplitęs jaunosios kartos at
stovų tarpe. Man jis atrodo 
labai dirbtiniu reiškiniu, pa
laikomu dažniausiai iš šalies
— vyresniųjų tėvų, senelių. 
Be šios paramos jis vargiai 
ar iš viso galėtų egzistuoti.

Tai, ką Lietuvos lietuviai 
mano apie mūsų kalbos išnyki
mo pasekmes, gerai pailius
truoja “Lietuvių kalbos gyni
mo iniciatorių grupės” atsi
šaukimas, atspausdintas “Auš
ros” 15 nr. (1979 m.). “Broliai 
ir sesės! Nepamirškite, kad 
mūsų kalbos likimas — tai mū
sų tautos likimas. Jei mes ne- 
atremsime šiandien mums liki
mo mesto iššūkio, Lietuva ga
lės būti galutinai išbraukta 
iš tolesnės istorijos raidos. 
Padarykime viską, kas įmano
ma gimtajai kalbai apginti- 
Visais įmanomais būdais igno
ruokime naująsias rusinimo 
priemones. Tegu mūsų šeimos 
virsta gimtosios kalbos puo
selėjimo židiniais”.

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
keičiant į duoną, į pramogas. 
Ši filosofija, kuriai ir mes 
lenkiamės, buvo prigydyta 
Šiaurės Amerikoje. Laisvė yra 
skirta žmogui, ne jo silpnu
mams. Europa sunkiau pasi
duoda, o jei kur linkstama 
šion pusžmogiui skirton kryp
tim ne taip žemai ir ne taip 
neatsargiai.

O ta legenda apie buvusį ar 
nebuvusį stebuklą prie Daugu
vos? Netolimoje ateityje ji ga
li virsti tikrove, lemiančia 
ne mūšį, bet likimą visos tau
tos, kurios žemėje ilsisi šven
tojo palaikai. Nebūtinai šv. 
Kazimieras turi ant balto ark
lio padange atjoti. Jam užtek
tų mums daugiau savigarbos 
išprašyti, jei turime drąsos 
ją priimti. Tačiau kartais at
rodo, kad bijome savęs ir sten
giamės masės dumble skandin
tis, nei vaikų, nei vaikaičių 
negelbėdami. Kuo gi mus vilio
ja šių svetimų gatvių žmonės, 
kad juos taip pamėgdžiojame 
ir patys jais tampame?

Tai ne pamokslas, kuriam ne
turiu teisės, tai mėginimas 
atspėti sukakties ženklą, sto
vintį laiko pakelėje, įdomų 
tikinčiam ir netikinčiam lie
tuviui.

Vieni prisimena, kiti skaitė 
ar girdėjo, kas vyko nepriklau
somoje Lietuvoje 1930 metais. 
Po kraštą iškilmingai keliavo 
Vytauto Didžiojo paveikslas. 
Valstybė medaliais pagerbė 
daugelį iškilesnių žmonių. 
Kūdikiams pasipylė Vytauto 
vardai. Pabudo užkampiai, 
augo tautinis susipratimas. 
Tada Lietuvos valstybė minė
jo 500 metų sukaktį nuo žymio
jo valdovo mirties.

1984 m. lietuviai, jau be sa
vo valstybės, sutiks dvasinio 
stipruolio tą pačią sukaktį. 
Jie abu atėjo iš vienos gimi
nės: Vytautas buvo šv. Kazi
miero senelio pusbrolis. Ru
sijos imperija, istorinė ir 
šiandieninė, abiejų nemėgsta. 
Ar šventasis napapildo kario, 
diplomato ir valstybininko?

Trokštame, kad Lietuvos 
žmonės apsisaugotų nuo rusų 
nešamų neigiamų įtakų, būtų 
taikūs savo tarpe, išvengtų 
išdavikų, liktų dori ir kūry
bingi. Išeivijoje bijome nu
tautėjimo, abejingumo, ski
limų. Visur reikia išminties 
bei ekumeninio respekto tarp 
religijų ir negalėjusių Dievo 
rasti. O Vilniuje yra dvi nu

Musų gretos Brazilijoje retėja
Mirė a.a. kūrėjas-savanoris Ignas Dabauskas

1983 m. lapkričio 8 d. Rio de 
Janeire palaidotas Lietuvos 
kūrėjas-savanoris Ignas Dubaus
kas, 83 m. amžiaus, po ilgos ir 
sunkios ligos.

Dubauskus pažinau 1947 m. at
vykusi su šeima Brazilijon, kai 
gyvenome Gėlių saloje imigran
tų pereiname lageryje. Vieną 
vėlyvą vakarą grįžęs iš Rio at
vežė mums didžiulį ryšulį vai
sių, namuose paruoštų kepsnių 
ir kitų skanėstų. Tai buvo vai
kams ir mums visiems didelė 
šventė.

Arčiau susipažinome, kai vy
ras gavo darbą Rio mieste, lai
kinai apsigyvenę pas Dubaus
kus. Nuo 1948 m. nuvykdavau 
karts nuo karto iš Mūry į Rio 
(128 km) jo aplankyti ir pabu
voti vaišingoje Dubauskų šei
moje. Butas nedidelis, bet ja
me tilpdavo kiekvienas atvykęs.

Čia gyveno “špokinyčioje” 
poetas P. Babickas. Vieną kam
barį turėjo inž. Jonas Abraitis 
su kpt. Klemu Martinkumi (a.a.). 
Kitame kambaryje gyveno p. 
Anelės sesuo su šeima. Mudu 
su vyru turėjome savo privatų 
kampelį “valgomajame”, nakčiai 
atskiriamą ištiestomis paklo
dėmis, segtukais pritvirtintomis 
prie vielos. Rytą mus prikelda
vo garsus šeimininkės balsas: 
“Kelkitės, kavutė laukia!” Švie
žios kavos aromatas kutendavo 
uoslę. Kai susėsdavome prie 
stalo, Ignas jau būdavo išėjęs 
į darbą. Jis dirbo staliumi bal
dų dirbtuvėje ilgus metus, įsi
gijo didelę praktiką ir “šeimi
ninko” — savininko pasitikėji
mą. Ten ir savo pensiją ištar
navo. Darbas buvo nelengvas ir 
gerokai kenksmingas plaučiams, 
bet darbštus lietuvis nesiblaš- 
kė. Jis augino du sūnų ir visa 
jo svajonė buvo duoti vaikams 
mokslą. Namuose kalbėdavosi 
lietuviškai.

Dubauskų namai Rio de Ja
neire buvo visiems prieglau
da. Čia apsistodavo inžinieriai, 
buv. ministerial ir kt. augšto 
rango asmenys. Ignas labai mėg

siaubtos šventovės, okupuoto 
ir niekinamo krašto liudinin
kės, šv. Kazimiero pasaulio 
akivaizdon iškviestos. Ar ne
užtenka ženklų?

Mūsų vienų scena
Pasiruošimas šv. Kazimiero 

sukakties minėjimui yra sun
kus. Pvz. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą ar Lietu
vių Dienas, labai plačios apim
ties užmojus, visuomenė ge
riau priima. Aniems dviems 
įvykiams talkininkų ir aukų 
galima jieškoti visų lietuvių 
tarpe, ir atsikalbą nesakys, 
kad seimui ir Lietuvių Die
noms nepritaria. Be to, ten 
daugiau susilaukiama viešu
mos. Mūsų atvejyje tokio pa
togumo nėra. Ir platforma 
siauresnė, o kai ką, supranta
ma, drausmina konfesiniai 
įsitikinimai, kai ką — agnos
tiką. Vis dėlto sukakties sie
kiuose randame visiems svar
bių taškų. Pvz. operos-miste- 
rijos pobūdžio naujas, lietu
viškas muzikinis veikalas, pir
mąkart parodysimas Toronto 
scenoje. Kūryba lieka kūryba, 
nei ką gąsdinanti, nei įžei
džianti. Pašto ženklo išleidi
mas Vatikane turėtų kiekvie
nam rūpėti, nes jame atstovau
jama Lietuva. Kiekvienam yra 
svarbi sukakties sudaroma 
proga į svetimuosius prabil
ti, nes kiekviename pasireiš
kime rišasi tautos likimas. 
Reikia viltis, kad talka ateis 
iš visur, tačiau pagrindinis 
svoris liks katalikų visuome
nės rankose. Turiu galvoje ti
kinčius katalikus, aktyvius, 
o ne tuos, kurie buvo kunigo 
krikštyti, bet vėliau nepaži
no jokios religijos arba pažin
tą atmetė. Žmonių dėl įsitiki
nimų kaltinti negalime, tačiau 
privalome apsvarstyti, kuo re
miamės.

Katalikų visuomenė yra pa
jėgi, nors jos energija dažnai 
lieka uždaryta sandėliuose. 
Užraktus turime nuimti, nes 
čia ne koks tarptautinis kon
gresas, kuriame vos kampelį 
gauname ir geresniu dalyva
vimu norime pasirodyti. Čia 
mūsų vienų užimta scena, mū
sų žinioje dekoracijos ir at
likimas. Suklupę neturėtume 
ko apkaltinti. Žinoma, suklu
pimo nelaukėme, todėl pradė
jome dirbti. Iki šiol neapsivy- 
lėme.

Nuoširdžiai dėkoju Kanados 
lietuviams ir dvasiškijai už 
svambų pažadą, kurį vykdote 
dideliu tikslumu.
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AfA 
MYLIMAI MAMYTEI

Lietuvoje mirus, 
klubo narį HENRIKĄ ŠIAURĮ nuoširdžiai užjau
čiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas "Tauras”

AfA 
mylimam broliui

POVILUI VINDAŠIUI
mirus,

jo sesutei ZITAI SAKALIENEI — Hamiltono parapijos 
choro narei, jos vyrui ir giminėms reiškiame užuojautą- 

Hamiltono Aušros Vartų 
i parapijos choras

AfA 
POVILUI VINDAŠIUI

mirus, 
jo žmoną EMILIJĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame -

M. M. Reijeris

AfA 
PAULIUI VINDAŠIUI

užbaigus šios žemės kelionę, skausmo prislėgtus - 
žmoną EMILIJĄ, sūnus, dukrą, seserįZITĄ SAKALIENĘ, 

brolius ir seserį Lietuvoje giliai užjaučiame -
A. Čerškienė H. Kairienė
ir mama P. V. Giedraičiai

AfA 
MARIJAI ENZINIENEI 

mirus,
jos dukras BIRUTĘ ABROMAITIENĘ, IRENĄ BAL
TAKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

A. J. Jankaičiai
J. V. Pilipavičiai 
M. V. Vaitkai

davo svečius, ir vaišingumas jų 
buvo nuostabus. Gyvendamas 
Brazilijoje nuo 1926 m. (atvy
kęs po gruodžio perversmo), jis 
liko ištikimas Lietuvos patrio
tas. Susijaudinęs pasakodavo 
savo praeitį tėvynėje, sielojo
si, kad liko ir vėl okupantų ran
kose. Rėmė lietuvišką spaudą ir 
kitus kultūrinius darbus ir to
kiais keliais pakreipė savo sū
nų ateitį. Išaugino du sūnų Ed
mundą ir Igną, jn. Žmonai mi
rus, gyveno vienas, bet sūnų glo
bojamas.

Rio de Janeire teliko keli as
menys, dar kiek atsiliepia į liet, 
veiklą. Naujos kartos kaip ir ne
sijaučia. Tik kapinėse daugėja 
amžinybėn iškeliavusių lietu
viški vardai.

Halina Mošinskienė

Atsiųsta paminėti
NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 

kultūros žurnalas, 1983 m. 16 nr. 
Leidėjai — Lietuvių Studentų Tau
tininkų Korporacija “Neo-Lithua- 
nia” ir Amerikos'Lietuvių Tauti
nė Sąjunga. Redakcinė kolegija — 
Aleksas Laikūnas (redaktorius), 
dr. Bronius Nemickas, Mečys Va
liukėnas. Administracija — Br. 
Kasakaitis, 7150 So. Spaulding 
Ave., Chicago, IL 60629, USA. Nu
merio kaina — $5.00.

Į LAISVĘ, politikos žurnalas, 
1983 m. 88 (125) nr. Redaktorius — 
Vacys Rociūnas (7328 Midland 
Rd., Independence, Ohio 44131, 
USA). .Administratorius — Jonas 
Prakapas (14 Thelma Dr., Bakers
field, CA 93305, USA). Metinė pre
numerata— $7.00.

Kostas Ostrauskas, GUNDYMAI. 
Trumpi sceniniai kūriniai. Lei
dėjas — Algimanto Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas (7338 S. Sacra
mento Ave., Chicago, IL 60629, 
USA). Chicago 1983 m„ 119 psl., 
kaina — $8.00.

Petras Melnikas, PAKIRSTA ŠA
KA. Romanas. Leidėjas — Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas (7338 S. Sacramento Ave., 
Chicago, IL 60629, USA). Chicago 
1983 m., 190 psl., kaina — $8.00.

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėvui

a. a. VIKTORUI PIVORIŪNUI
1983 m. gruodžio 19 d. mirus,

nuoširdžiai dėkojame St. Catharines pranciškonų misijos 
vadovui kunigui Kęstučiui Butkui, OFM už maldas laidotu
vių namuose, už Mišias ir liturgines apeigas kapinėse. Taip 
pat dėkojame p. p. Paulioniams už giedojimą pamaldų metu 
šventovėje, karsto nešėjams, giminėms, artimiesiems ir 
draugams už palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą, 
už aukas Mišioms ir prisiųstas gėles.

Nuliūdę: žmona Sofija Pivoriūnienė, sūnus Viktoras, 
duktė Jonė ir žentas Lawrence Burkley 

Port Colborne, Ont.

Nuoširdžiam Tautos fondo rėmėjui, 
tėvynės mylėtojui

AfA 
STASIUI JAGĖLAI

mirus,
jo broliams JUOZUI, KAZIUI, jų šeimoms, sūnėnui 
ALGIUI, jo šeimai bei visiems artimiesiems Tautos 

fondo vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
A. a. Stasio Jagėlos atminimui aukojo Tautos fondui:

J. H. Laimutė Lasiai. $100 O. Berentas ............ ... $10
A. P........................ .... 60 Stef. Girčienė.......... .... 10
Z. Zaleckis .............. .... 40 S. Jokūbaitis ........... .... 10
A. Brazis .... ............ .... 30 S. Kuzmickas.......... ....  10
A. Firavičius ............ .... 30 J. Margis ................. ....  10
K. Žilvitys (Ham.) .... .... 25 E. I. Punkriai ........... ...... 10
K. P. B....................... .... 20 M. Regina ............... .....10
J. M. Dambarai ...... .... 20 D. T. Renkauskas ... ....  10
G. R. Daugėlos ...... .....20 J. Sablinskas .......... ....  10
In. Jurcevičius........ ..... 20 B. Sapijonienė ....... ....  10
J. J. Ignatavičius .... .....  20 P. H. Spilchak ......... ....  10
A. Krakauskas ....... .....  20 _ S. Vaitekūnienė ..... ....  10
Vincas Paulionis .... .....  20 V. Vaitkus ............... ....  10
Alf. Pundzius.......... .....  20 < J. M. Vaškevičiai........  10
B. Stalioraitienė ..... .....  20 A. S. Venskai .......... ....  10
L. B. Baranauskas . .....  10 L. G. Vyšniauskas ........ 10
A. M. Beniušiai ...... .....  10 J. R........................... ....... 5

Mielas Stasy, kuris šiuo metu girdi mus iš aukšty
bių, už meilę ir aukas tėvynės laisvei Tave palydėjo 
gimtosios žemės sauja, kurią Tu taip mylėjai; palydėjo 
ir Lietuvos trispalvė vėliava, kuriai tarnavai. Telydi Tave 
ir dangaus angelai Viešpaties amžinybėje! Ilsėkis ramy
bėje, lietuvių tautos sūnau!

Už aukas Velionies atminimui nuoširdžiai dėko
jame.

Tautos fondo atstovybė Toronte
Torontas 1983.X.21
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Klivlando Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos knygyne: S. 
LABUCKIENĖ, J. MILTENIS iš Kanados, A. GRAŽULIENĖ iš Klivlando. 
Pastaroji — su įsigyta knyga “Nemarus mirtingasis” (arkivyskupas Teo
filius Matulionis). Knygynui vadovauja J. ŽILIONIS Ntr. V. Bacevičiaus

Iš tėviškės laiškų

“Posėdis pragare”- festivalio laimėtojas

Paruošė DAIVA KRISTINA

I
Mieloji, širdingai dėkoju 

už laišką. Labai atsiprašau, 
kad greit neparašiau. Kai laiš
kas atėjo, tai aš gulėjau li
goninėj, susikrimtus dėl sūne
lio jauniausio, vėl skilvio žaiz
dos užsėdo . . . Vyras man at
vežė laišką į ligoninę, o prieš 
tai, kol nebuvau gavus, tai ne
rašiau. Dabar jau savaitė, kai 
grįžau. Vis laukiu nuo savo se
sulės laiško ir nesulaukiu. Gal 
jai kokia nelaimė atsitiko. Pa
skambink jai vėl, sužinok ir 
man parašyk, labai lauksiu 
(laiškai apsilenkė, sesuo bu
vo parašiusi ir siuntinį išsiun
tusi, D. K.). z

Norėčiau tavo sesutę Adelę 
aplankyti ligoninėje, bet ma
no pačios sveikata ne kokia, tai 
taip ir tęsiu. Būna, kai randu 
ją sveikesnę, priima, ką jai 
nuvežu, ir pakalba, tai kad ir 
suvargus būnu, bet pasidaro 
lengva ant širdies. O kai ran
du ją ligotesnę, tai labai bū
na negera. Kas dėl kitos sesers 
Evelinos, kuri jūs tėviškėje, 
tai daugiau nieko negirdėjau. 
Kai išsiunčiau jum paskutinį 
laišką, tai rytojaus dieną mies
telyje sutikau Lukienės Anup
rą, jūsų kaimyną, kaip žinai. 
Tai jis man sakė, kad Evelinos 
marti jau susilaukė ir rengia 
krikštynas. Evelinos sveikata 
nekokia. Taip tai su nieku ne
teko kalbėtis. Kai Juozo Mag
dalena (kaimynė tėviškėje) 
nesveika, tai ir nematau jos 
miestelyje nei bažnyčioje.

Tiesa, dėkoju už kelnes. Ga
vau dar vasarą ir tuoj išleidau 
kam tiko, tos pat moters mer
gaitei, kaip aną kartą.

Klausi, kad parašyčiau kas 
buvo jauniausiam sūnui, kad 
gulėjo ligoninėje. Labai man 
sunku, bet parašysiu, tik pra
šau mano sesutei nesakyt ir 
niekam neminėt ir laiške man 
nieko apie tai neminėt, nusi- 
duok, kad nieko nežinai ir ne
klausei, nes pačios laiškus ir 
vaikai mano skaito. Taigi sū
nus gydėsi nuo alkoholizmo. 
Negėrė jau antri metai. Yra 
toks blaivininkų klubas, Jie 
visi susirenka su šeimomis, 
jei kokia šventė būna, balia- 
voja, laiką gražiai praleidžia 
be degtinės, be alaus.

Buvo toks atsitikimas. Va
žiavo mašina. Jam reikėjo pra
leisti, nes ta važiavo pagrin
diniu keliu, o sūnus šalutiniu. 
Jis padarė klaidą ir nustojo 
teisės vairuoti, kol perlaikys 
egzaminus. Na, ir prasidėjo 
vėl gėrimas iš rūpesčio. Gėrė 
kelias dienas ir tarnybon nė
jo gerdamas, bet pagaliau 
prablaivėjo ir suprato, kad 
iš to gero nebus, tai pats nu
važiavo ligoninėn, pasigydė 
nuo alkoholio ir jam įsiuvo 
tokią ampulę, tik nežinau, ar 
dvejiem metam, ar pusantrų 
veikimo. Dabar kiti kalba kad 
tai pavojinga.. Girdi, du iš tri
jų pamėgino gert, tai numirė, o 
trečias gyvas, nes nerizikavo, 
negėrė. Gal tai ir neteisybė, 
bet dabar vėl visokios mintys 
ateina. Ir rūpestis. Bet sūnus 
jaučiasi gerai. Sugrįžęs iš li
goninės perlaikė egzaminus, 
atgavo teisę vairuoti ir, atro
do, viskas gerai. Vėl dirba tar
nyboje, sekmadienį buvo visi 
atvažiavę.

Linkiu Ju'ms viso gero. Pa
skambink mano seselei.

■ Jūsų...

II
Mielieji, jau beveik mėnuo, 

kai gavome jūsų siuntinį su 
džinsais, paklode, rankšluos
čiu ir kit. Paklodė labai gra
ži. Ačiū labai už viską.

Vaikeli miela, aš vasarą pra
leidau labai “linksmai”. Kas 
mėnesis marti kokias 3 dienas 
girtuokliaudavo ir girta volio- 
davosi kur pakliūva. Jau ne
klausk, kaip tai “linksma”. O 
gi bjauriausi žodžiai. Aš šir
dį subaigiau visai. O liepos 
pabaigoje gimė jai mergaitė. 
Tokia graži, kad negali apsa
kyt kaip aš ją myliu. Mes su 
jos broliuku išrinkome vardą, 
a.a. mielos mamytės, Valenti
na. Kaip bus toliau, jeigu mar
ti taip gers, tai nežinau. Jau 
būt kūdikį nukankinus, bet jos 
girtume mažytę visai atimu.

Prieš 3 savaites krikštijo 
(vardynos), tai tada net 5 die
nas voliojosi girta martelė. 
Nei valgio nepagamina, nei 
nieko, pamatytum, tik viena 
sau ir voliojas. Adas jau ją net 
mušė (sūnus, marčios vyras D. 
K.), o aš, rodos, jau duotau jai 
prigert ir būtų baigta . .. taip 
mums gyvenimą ji pagraužė al
koholiu. Sako, jos ir motina 
tokia ir broliai ir visi šeimo
je, dideli gėrėjai, tai ir ji to
kia, nors kaime užaugus, kai
me ir gyvena.

Dabar jau ji prablaivėjo ir 
atsiprašė. Prisiekė daugiau 
negert. Bet ar jau pirmą kartą 
taip buvo per tuos 9 metus, kai 
ji pas mus. Jau aš jai ir pasa
kiau, neapsikentus, sakau: “Tu 
jau likai vietoj menko šuns, 
jau kaimynai tavęs nei matyt 
nenori. Kokia tavo ateitis?” 
Tai tyli.

Valytė, tai panaši į mūsų 
šeimą, tokia miela ir, atrodo, 
protinga. Jau beveik viena sė
di. Krykštauja, ulba sau, mūs 
labai mylima. Kad tik ji išlik
tų sveika nuo to sugerto moti
nos alkoholio dar jai negi
mus . . .

Vasarą buvo ir Albinas par
važiavęs — visi trys (antras 
sūnus iš tolimos tarnybos D.- 
K.). Jo berniukas jau tryliktus 
eina. Labai protingas, tokis 
rimtas, bet labai silpnas. Per
nai susižeidė sportuodamas. 
Jo motina, Albino graži žmona, 
labai protinga, tik gaila, ne 
mūsiškė. Ji ir gera labai savo 
Šeimoje. Po poros savaičių jie 
išvažiavo, tai taip liūdna po 
to. O, žinai, Albinas viską dir
bo namie per savo atostogas, 
nes aš tada irgi labai sirgau.

Jau seniai nukasėm bulves. 
Dabar greitai nukasa bulves 
su kasama mašina.

Jau pas mus žiema. Buvo 12 
laipsnių šalčio ir sniego ge
rokai. Šiemet vasarą buvo 
sausros, viskas baigė išdžiūt. 
Pas mus lašai buvo daug obuo
lių, šakos palūžinėjo, o beveik 
nevalgėm, visi supuvo, kai už
ėjo paskui lijundra, nukrito 
visi. Ir mano braškės buvo iš
džiūvę, bet, kai pradėjo lyt, 
tai atgijo. Gaila, naujų nepa
sodinau, nebuvo kaip per tą 
nesveikatą. Pamatytum kokios 
mano braškės užauga — dide
lės kriaušės didumo, kai kuri 
net stiklainin netelpa. Bet 
taip šiemet ir liko naujų ne
pasodinta — būtų buvę dau
giau.

Tiesa, broluži, prieš savai
tę aš sapnavau tave. Toks gra
žus, su pilku kostimu, kaip pri
simenu dar iš mūs laimingų

(Nukelta į 9-tą psl.).

PETRAS MAŽELIS

1983 m. lapkričio 24-27 d.d. Či
kagoje įvykusiame lietuvių teat
rų festivalyje pirmą vietą laimė
jo Klivlando “Vaidila”. Čia patei
kiame paties jo režisieriaus įspū
džius. RED.

Vos išnykus paskutiniams 
Algio Rukšėno “Posėdžio pra
gare” dūmams Dievo Motinos 
parapijos scenoje, turėjome 
paskubomis galvoti ir ruoštis 
Čikagon, kur turėjom stoti į 
kitų trijų teatrų gretas, puo
selėdami viltį, kad Klivlando 
lietuviai nebus apvilti, o ir 
“Vaidilos” vardas buvo užtar
nautai įprasmintas.

Čikagos link
Trečiadienį vakare be fan

farų, be triukšmo paskiros ma
šinos riedėjo Čikagos kryptimi, 
kur jau laukė viešbutyje užsa
kyti kambariai. Mašina su de
koracijomis ir visais “pragari
niais” pabūklais, vairuojama 
Zenono Dučmano ir Juozo Du- 
lebos, išvyko vidurnaktį. Ne
paisant nuovargio ir paryčiais 
besimerkiančių akių, dekora
cijos jau buvo Jaunimo cent
re Čkagoj ir, išaušus rytui, 
jau buvo sukrautos scenoje.

Mudu su teatro fotografe ir 
“velniuke” Daiva Blynaite, po 
trumpo klaidžiojimo dideliuo
se Midway plotuose, atsirado
me jau prieš vidurnaktį. Ačiū 
Dievui, gera žinia — jau visi 
suvažiavę laimingai, reiškia, 
spektaklyje “velnių” nepri
truks. Bet, ak tie energijos 
pilni jauni žmonės! Ne, jie ne
nuėjo gulti, bet, atsidūrę lie
tuviškoj sostinėj, turėjo aplan
kyti “Antro kaimo” vaidinimų 
vietą — “Play House”. Neži
nau, kada jie grįžo, mat, kaip 
“basakojai velniai”, ant pirš
tų galų įsmuko patylėliais.

Scena tampa “pragaru”
Kalakutų dienos rytas. Pa

skubomis ritosi vyrai iš lovų, 
o kai kuriuos reikėjo su “šakė
mis” iškrapštyti. Juk 9 vai. visi 
vyrai jau turi būti scenoje ir 
pradėti dekoracijų statybą. Ka
lakutų dienos rytą niekur nė 
gyvos dvasios, net ir pačiame 
viešbutyje negalėjome gauti 
nė kavos. Be pusryčių, alka
ni, pradėjom darbą.

Jaunimo centro scena yra 
aukštesnė negu mūsų. Suve
riamų kopėčių nėra, nekalbant 
jau apie ant ratukų statybinin
kų pakylas. Pavaręs mane nuo 
atremtų į vamzdžius kopėčių, 
scenos technikinis vedėjas 
Linas Jokūbaitis siūbavo ant 
kopėčių 25 pėdų aukštyje ir 
kabinėjo dekoracijas. Visi — 
vaidintojai, technikinis per
sonalas ir atvykę draugai tal
kininkavo, triūsė, skubėjo. Ma
rius Juodišius karstėsi palu
bėse, nustatinėdamas šviesas, 
Edvardas Klimas kabinėjo 
mikrofonus, taisė muzikines 
stygas. Tai buvo tikras bi
čių avilys. Net ir visą naktį 
veždamos dekoracijas nemie
gojusios bitės kalė laiptus, 
lipdė sostą, derino pakylas. 
Pasiūlymo eiti į viešbutį ir 
išmiegoti nepriėmė, kol nebus 
baigtas darbas.

Pilna scena jaunų veidų be 
skundų ir dejavimų pareigin
gai dirbo. O valgyt norisi, 
pilvai suveržti diržais. Stai
ga pasirodė rengėjų komiteto 
atstovė B. Jasaitienė su Jau
nimo centro valdytoja I. Kiau- 
čeliūniene. Padejavom, kad 
esam alkani. Pamačiusios iš- 
tysusius jaunuolių veidus, tuo
jau lėkė skambinti, jieškoda- 
mos restoranų. Pagaliau džiu
gi žinia — atveža maistą, o 
karšta kava jau laukia Cent
ro kavinėje. Susirinko ir vi
sos moterys — irgi nelabai so
čios. Apie 3 valandą sriuba, 
vištiena ir kitais priedais nu
krautą stalą iš visų pusių ap
spito “velniai” ir jų talkinin
kai. Čia pat L Kriaučeliūnie- 
nė dar net ir vyno surado. Ak, 
kaip gera susišildžius virški
nimo aparatą! Veidai užkaitę, 
strėnos atsileidusios. Nepati
kėsite, valgant buvo tokia ty
la, lyg būtume vienuolyne pie
tų metu. Kalbai nebuvo laiko.

Pradedame ruoštis
Laikas bėga. Pagal tvarka

raštį 4 vai. pradedame rengtis, 
grimuotis. Valdybos pirminin
kė Ona Jokūbaitienė tvarko 
kostimus, aprenginėja. Gri
muotojos Julija Taorienė ir 
Daiva Blynaitė įkibusios į vei
dus juos transformuoja į “vel
nius”. Ir koks puikus, švarus, 
net beveik persišviečiantis 
grimas. Puiku! Juk esame Čika
goje. Turime atiduoti viską 

kuo geriausiai. Pamažu įtampa 
kyla, rampos šviesų artėjan
tis nervuotumas didėja. Vy
riausias pragaro patarėjas 
Lucifugas-Čepulis derasi su 
režisierium: “Aš bijau žmo
nių, nepyk, bet aš turiu išger
ti porą taurelių benedekti- 
no ...”

Pasirodo salėje rašytojas 
Algis Rukšėnas, nešdamas di
deles dėžes. O, mon Dieu! Ko
kia graži ir vertinga staigme
na! Gražiausiai atspausdintas 
leidinėlis — programos net 8 
lapų, su gražiais iliustruotais 
viršeliais. Klivlando “Vaidi
los” teatras atvyko net su sa
vo šiam festivalyje atidaro
mam spektakliui paruošta pro
grama. Tai Dievo Motinos pa
rapijos klebono kun. Gedimi
no Kijausko ir “Mūsų žings
nių” redaktorės Nijolės Kers- 
nauskaitės nuoširdi dovana 
teatrui. Kai net ir festivaly
je vyko tam tikros politikos, 
ši dovana dar labiau mus stip
rino.

Scena jau paruošta, šviesos 
nustatytos, mikrofonai veikia, 
muzika jau užpildo sceną. Stai
ga užmetu akis į scenos grindis. 
Ne, jokiu būdu, net ir pragare 
negali jos būti tokios purvi
nos ir apdengtos sluoksniu dul
kių! Tekinas susiradau katili
nėje virvinę šluotą ir ploviau 
net tris kartus. Drėgnų dulkių 
kvapas pakibo ore, bet netru
kus prožektorių šviesos per 
apdengtas želatino plokštes 
pakeitė dulkių kvapą, ir oras 
pasidarė lyg ir skystesnis. Į 
sceną užklydusi Botagė-Pleč- 
kaitienė nustebusi apsidairė 
ir prabilo plačiai šypsodama
si: “Kaip čia gražu, kaip sek
lyčioj!” Išgirdęs šią malonią 
pastabą, pasijutau atlikęs “ge
rą darbelį”.

Susirūpinęs autorius
Spektaklį nutarėme pradė

ti minutės tikslumu. Taigi 26 
min. prieš pakylant uždangai 
muzikos ir efektų valdytojas 
Edvardas Klimas pradėjo gro
ti. Salės durys atsidarė ir ko
kie penki šimtai žmonių pra
dėjo jieškoti savo vietų. Gri
mavimosi kambariuose ramu
mas, vaikščiojimas koridoriu
je iš vieno galo į kitą, kažkas 
dar studijuoja tekstą, rašyto
jas Algis Rukšėnas šnekučiuo
jasi su technikiniu persona
lu. Kiek pabalęs ir susijaudi
nęs pavaikštinėja po sceną, 
vis palinguodamas galva — 
“gražu, gera”, sako jis ir vėl 
stovinėja užkulisiuose. Ne
galėjau jo išprašyti į salę. Gal
būt panoro pabūti arčiau su 
mumis. Jei per Klivlando 
premjerą aš žiūrėjau spektak
lį salės gale, tai šį kartą nuta
riau salėje nesirodyti, bet būti 
užkulisiuose ir sekti tekstą. 
Kas žino, gal kas nors kada nors 
padarys klaidą.

Kyla dūmai...
Laikas vis bėga, beliko tik 

kelios minutės iki uždangos. 
Dūmų mašina jau pradeda pri
pildyti sceną. Sušaukiu visus 
vaidintojus scenon, pareiš
kiu jiems savo didelį pasiti
kėjimą, paprašau atiduoti tiek, 
kiek mes buvome išmokę ir ne
persistengti. Staiga mūsų jau
nasis “velnias” Ragas-Edas Ki- 
jauskas paprašė leisti jam pra
bilti: “Aš lietuviškai nepajėg
siu pasakyti, todėl kalbėsiu 
angliškai. Šiandien yra mūsų 
paskutinis spektaklis. Atiduo
kime visą save, visas savo jė
gas ir širdį. Oh, boy! Let’s do 
it!”

Ir staiga, jau skęsdami dū
muose, visi puola vienas ki
tam į glėbį, sesuo su broliu, 
tėvas su sūnum, ir taip visi iš 
eilės. Tai buvo toks didelis 
šeimos ryšys, pilnas pasiryži
mo ir sėkmės linkėjimų. Per 
daugelį scenos darbo metų ši
tokio gražaus ir spontaniško 
vaizdo nebuvau matęs. Pajutęs 
ašarą, skubiai pasitraukiau 
užkulisin.

Vargonų muzikai prasidė
jus, pamažu prasivėrė uždan
ga. Dūmai siekė uolų viršūnes, 
dengė tolumoje Stikso upę, 
plaukė prie soste sėdinčio val
dovo Aidonėjaus — Arūno 
Apanavičiaus. Dalis dūmų ver
žėsi ir į salę. Staiga minia 
žiūrovų pradėjo nuoširdžiai 
ploti. Mano “velniai”, žiūrė
dami ir šypsodamiesi, iš tolo 
man tyliai paplojo. Aha, jau 
pagavome publiką, bandysime 
ją laikyti savo rankose . . .

Spektaklis ėjo lyg laikrodis, 
publikai dažnai pertraukiant 
juoku ar plojimais. Ir kai Ai- 
donėjus prabilo savo gražųjį 

monologą “smilga prie tremti
nio kapo” arba maldavo, kad 
“tai bus jūsų uždavinys”, žiū
rovai sėdėjo tartum sukausty
ti, lyg bijodami užgauti mir
tiną salės tylą.

Publikai ilgai plojant, vai- 
diliečiai keliais atvejais len
kėsi žiūrovams. Tai buvo jų pa
dėkos ir džiaugsmo parodymas. ( 

, Uždanga. Vaidintojai sušuko 
garsiai tris kartus valio, svei
kino vienas kitą ir pamažu ėjo 
persirengti bei nusiimti grimo.

Netrukus į sceną pradėjo 
rinktis sveikintojai, draugai. 
Džiaugėsi, kad Klivlando “Vai
dilos” teatras davė gerą, ilgai 
atmintiną spektaklį. Rež. Dali- 
la Mackialienė įteikė man bon- 
ką. skočiaus, pasveikino ir sa
vo vyrui Baliui pasakė: “Tai 
ko mes čia atvažiavome?”

Po įtampos
Po spektaklio visi vėl išdū

mė į “Play House”. Nusitempė 
ir mane seną. Kiek šimtų jau
nų veidų, kiek išsimokslini
mo, kiek jėgos įvairiems kul
tūriniams ir visuomeniniams 
darbams! Bet kas gali juos “pa
žaboti”? Vaidiliečiai susėdo 
aplink didelį apvalų stalą. Hit
leris — Paulius Nasvytis su
rado akordeoną, ir visi links
mai dainuodami porą valandų 
pasilinksmino, atsipalaidavo. 
Jau gerokai po vidurnakčio, o 
pilvai, ir vėl tušti. Truputis 
vyno alkį dar labiau didino. 
Ir vėl jieškojom “McDonald’s”. 
Viešbutyje dar bandėme pasi
šnekučiuoti, bet nuovargis 
padarė savo. Kambarius užka
riavo tyla. Tai buvo ne tik il
ga diena, bet ir naktis.

Penktadienio rytą restora
nas jau veikė, dalinomės įspū
džiais pusryčių metu. Čikagoje 
pasilikau vienas, visi kiti grį
žo namo, spėliodami, kas bus 
sekmadienį.

Mačiau kitų teatrų pastaty
mus, išklausiau daug kompli
mentų ir pagyrimų Klivlando 
lietuviams už kultūrinę ir vi
sokeriopą veiklą. Mane ypač 
sužavėjo Los Angeles vaidin
tojai. Tai tikrai stiprus, įtiki
nantis vienetas. Daugelis jų 
jau vaidina daugiau kaip 30 
metų.

Džiugi žinia
Pagaliau sekmadienio va

karas. Daug garbingų svečių 
vakarieniavo ir laukė, gaila, 
taip blogai suorganizuoto žy
menų įteikimo. Vertintojų ko
misijos pirmininkas perskaito 
sprendimą: iškiliausi kostiu
mai — Klivlando “Vaidilos” 
teatras, iškiliausios dekora
cijos — Klivlando “Vaidilos” 
teatras, iškiliausias teatras 
— Klivlando “Vaidilos” teat
ras. Iškiliausi pagalbiniai ir 
lydintieji aktoriai buvo išskirs
tyti tarp kitų likusių teatrų. 
Tačiau, jei būtų buvę daugiau 
žymenų, juos būtų gavę: Stali
nas — Romas Apanavičius, Hit
leris — Paulius Nasvytis, Ža
rija — Vilija Nasvytytė ir Lu- 
cifugas — Rimvydas Čepulis.

Veikalo “Posėdis pragare” 
dalyviai tą vakarą susirinko 
Klivlande pas rašytoją Algį 
Rukšėną ir laukdami spėliojo. 
9.30 vai. paskambinau iš Či
kagos, paprašiau įsipilti tau
res ir perdaviau laimėjimų są
rašą. Girdėjau audringus bal
sus ir pavydėjau, kad negalė
jau būti kartu su jais.

(“Mūsų žingsniai” 1983 m. 
34 nr.).

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

Scena iš ALGIO RUKŠĖNO trijų veiksmų politinės satyros “Posėdis pragare”. Kairėje - Hitleris (Paulius Nasvy
tis), dešinėje Stalinas (Romas Apanavičius), patekę j klaikius požemius, laukia teismo. Šis veikalas teatrų festi
valyje laimėjo pirmą vietą Nuotr. V. Bacevičiaus

V asario 16 gimnazijos orkestrėlis vienos šventės metu Ntr. M. Šmitienės

Sportas Europoje
Laimėtojų eilėse latviškos pavardės. Baltiečių pastangos atrusinti 

olimpinius žaidėjus. Ledo ritulys ir kanadiečiai. Futbolas ir vokiečiai

K. BARONAS

Ne už kalnų olimpiniai žiemos 
žaidimai. Vasario 8 d. Sarajevo 
mieste bus atidaryta “baltoji” 
olimpiada. Tūkstančiai sporti
ninkų svajos* apie aukso, sidabro, 
bronzos medalius, taškus savam 
kraštui.

Jau 1983 m. gruodžio mėn. Sara
jeve pradėtos "bandomosios” var
žybos, mėginančios rogių taką, 
paruoštą rytinės Vokietijos spe
cialistų. Dvejeto ir keturviečių 
rogių varžybose vyravo rytinės 
Vokietijos ir “sovietrussen” spor
tininkai.

Perskaičius vėliau pavardes 
spaudoje, pasirodė, kad tai lat
viai. Teko juos pamatyti televi
zijos sporto programoje (šešta
dienio vakaro ir sekmadienio po
pietės televizija tarnauja spor
tui!) trumpame pasikalbėjjme su. 
vokiečių televizijos komentato
rium. Kalbėjo rusiškai, pareikš- 
dami, kad lenktynių rogės gami
namos Rygoje, tame pačiame fa
brike. kur gaminami radijo ir te
lefono aparatai. Neminėjo fabriko 
vardo, tačiau esu tikras, kad tai 
VEF įmonė, kurioje yra susispie
tę geresni Rygos sportininkai ir 
krepšinio komanda, žaidžianti 
aukščiausioje Sov. Sąjungos lygo
je. Be abejonės, visi sportinin
kai yra įtraukti į algų lapų sąra
šus ir gauna didesnius atlygini
mus už eilinius darbininkus artar- 
nautojus.

. Reikia džiaugtis,.kad Los Ange 
les baltieėiai dar geroka) prieš' 
vasaros, olimpiadą ėmėsi iniciaty
vos iš pavergtų Sov. Sąjungos tau
tų vardo ištrinti Vakarų pasauly
je' įsigalėjusį “Russen” ar “Rus
sian”. Spaudos bendradarbis ir 
veikėjas J. Kojelis man laišku 
pranešė, kad yra suorganizuotas 
Baltiečių laisvės lygos komite
tas, pasirūpinta patalpomis arti 
pagrindinės sporto arenos. Ten 
vyks parodos, bus rodomi filmai, 
organizuojami kultūriniai rengi
niai. Užmegzti ryšiai su ameri
kiečiais sporto korespondentais. 
Per visą Ameriką sudarytas bend
radarbių tinklas. Jau turimi apy
tikriai baltiečių sportininkų są
rašai. Paprašytas J. Kojelio, 
pasiunčiau dalį medžiagos Bal
tiečių lygai.

Los Angeles baltiečiai turėtų 
įvesti atskirą skiltį kiekvienai 
Sov. Sąjungos pavergtai tautai, 
įrašydama! laimėtus medalius bei 
taškus — lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, gudų, gruzinų ir kt. 
Tuo būdu parodytų Vakarų pasau
liui, kiek jų surinko tikri “Rus-j 
sian” ar "Russen” sportininkai.

Gautoje tarptautinėje Frankfur
to knygų mugėje knygutėje “Die 
Voelker der UdSSR” (APN leidyk
la, Maskva 1982 m. 18 psl) patei
kiami 1979 m. tautybių surašymo 
duomenys. Pasirodo, kad Sov. Są
jungoje tada gyveno 137 milijo
nai rusų. 42 mil. ukrainiečių, 12 
mil. uzbekų, 9 mil. gudų, 5 mil. 
baltiečių ir t.t. Tokiu būdu susi
daro per 115 mil. nerusų. Ir spor

tininkų sąrašuose bent 45% atsto
vų sudarys nerusai sportininkai. 
Linkime Los Angeles Baltiečių 
laisvės lygos sudarytam komitetui 
sėkmės.

Iki vasaros olimpiados Los An
geles mieste dar geras pusmetis, 
o Sarajevo sportiniai įvykiai čia 
pat. Pradėsiu nuo ledo ritulio.

Olimpinė Kanados ledo ritulio 
rinktinė pasiruošimus pradėjo 
rugpjūčio mėn. pabaigoje “La- 
batts” alaus daryklos dėka. Kaip 
europinė spauda praneša, darykla 
investavo per 1 mil.' dol. Vokie
čių laikraščiai pažymėjo, kad 
"milchgesichtige” (pienburniai) 
Kanados žaidėjai pirmose rungty
nėse Edmontone įveikė Vokieti
jos rinktinę 4:1. Mat dauguma kle
vo lapo žaidėjų esą gimę 1960-63 
m., atsisakę profesionalų sutar
čių, nes alaus darykla užtikrino 
neblogi! gyvenimą. Kitos “kortos” 
bus po olimpinių žaidynių, kai iš 
olimpinio sąrašo sužibės jau di
desnės “žvaigždės”. Dėkui Dievui, 
kad kanadiečiai pajuto tautinės 
garbės reikalą, ypač sužinoję so
vietų rinktinės pralaimėjimą olim
pinei JAV rinktinei. Jankių per
galę didžiausiom raidėm pranešė 
ir vokiečių sportiniai laikraščiai.

J pirmą vietą reikia iškelti'Eu- 
ropos futbolo pirmenybes šią va
sarą. Prancūzijoje, pavykus V. 
Vokietijos rinktinei savo pogru
pyje įveikti “nykštuką" Albaniją 
2:1. Iki paskutinių žaidimo minu
čių pasekmė, bjiypplil. Ęų^ppos 
meįslpriųį Jfį, p^^J^vi^meis- 
teriųį grėfjė ęįįmipąvimĄft. iš pir
menybių, užleidžiant vietą S. Ai
rijai. Bet laimė nusišypsojo “ger
manams". Tačiau iš anksto-turiu 
pasakyti, kad šiandieniniu žaidi
mu vokiečiai neras daug laimės 
pirmenybėse, nes vienuolikė ne
turi lankstumo, susižaidimo, tech
nikos ir gerų žaidėjų, galinčių 
Vokietiją išvesti į baigmę. Tokių 
futbolininkų, kaip Beckenbaueris, 
Fr. Walteris, V. Seeleris, G. Miu
leris, Rahn, reikės ilga; laukti. 
Tačiau vokiečių paguodai reikėtų 
priminti, kad iš pogrupių į Euro
pos pirmenybes nepateko Anglija, 
pasaulio meisteris Italija, gan 
stipri Sov. Sąjunga, Škotija ir kt.

Į silpną vokiečių žaidimą stip
riai reagavo žiūrovai. Jų skaičius 
stadione gerokai sumažėjo. Valdy
bos mažina futbolininkų atlygini
mus, kitų vienuolikių vadovai 
galvoja apie “bankrotą” arba įieš
ko įmonėse gelbėtojų. Mat ant 
sportinių futbolininkų marškinė
lių įrašomas įmonės vardas, sumo
kant už tokią reklamą šešių skait
menų pinigų sumą. Deja, skęstan
čiam laivui — Offenbachui, Niurn- 
bergui ar Frankfurtui niekas ne
nori tiesti rankos. Su pastarąja 
vienuolike — Eintracht Frankfurt 
1947 m. buvo susitikusi išeivijos 
lietuvių rinktinė (Tėvelis, Jer- 
šovas, Adomavičius ir kt.) ir bai
gė rungtynes lygiomis 3:3. Ir šian
dieną televizijoje dažnai girdžiu 
Jurgeleit, Butgeit pavardes, ta
čiau abejoju, ar jie moka nors 
vieną žodį lietuviškai. . .



Lituanistikos katedros perspektyvos
Istorinės perspektyvos

Dar 1930 m. tuometinis prez. 
A. Smetona taip kalbėjo Tau
tos šventės proga: “Gėrėtis gar
bingąja Lietuvos praeitimi yra 
maža ... Kultūros vaisius, se
novės Lietuvos sukrautus, dau
giau yra sunaudoję svetimieji, 
o ne mes. Mums tenka kurti iš 
naujo, turint didelių spragų 
tarp praeities ir dabarties ..

Kad nereikėtų “kurti iš nau
jo”, reikia pažinti praeitį ir 
dabartį, nustatyti gaires atei
čiai. Praeityje tą Alma Mater 
darbą atliko Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės Vyriausio
ji Mokykla ar Vilniaus Vyriau
sioji Mokykla. Ji nustojo veiku
si 1795 m., po paskutinio 3-čio 
DLK padalinimo. Maskolių 
okupacinė valdžia 1803 m. Vil
niaus un-tą pavadino “impera
toriškuoju”, o 1832 m. jį visiš
kai apvogė ir uždarė (A. Vien- 
tautas, “Alma Mater” nr. 1, 
“NL”, nr. 47,83).

1939 m. gale ir 1940-43 m. vėl 
buvo atkurtas Vilniaus univer
sitetas, nors tie patys masko
liai okupantai bando jam pri
kergti V. Kapsuko vardą.

Mes 1979 m. šventėme šios 
Alma Mater 400 metų sukaktį, 
o dabar 1983.XI.4 įteikus pir
mus $200.000 lyg ir jos pratę
simą The Endowed Chair of 
Lithuanian Studies vardu.

Filosofinės perspektyvos
Dr. J. Grinius (Tauta ir tau

tinė ištikimybė, p. 141-2) šitaip 
apibudina tautą ir tautiečius 
už jos ribų: “Visų lietuvių 
bendroji tėvynė yra Lietuva, 
nežiūrint kur kas gimė ar gy
vena ... Dvasine prasme Lie
tuva yra lygiai visur, kur mes 
esame, tiek pat jos krašte. Kol 
mylime Lietuvą, tol joje mūsų 
dvasia ir lieka. Lietuva, visų 
pirma, yra ne žemė Baltijos jū
ros pajūryje, o mes patys, vi
si lietuviai. Todėl palikdami 
Lietuvos kraštą, dar nepaliko- 
me pačios Lietuvos ...”

Todėl mums, išeivijai, tenka 
vienas svarbiausių uždavinių 
— tautinės kultūros ir švieti
mo išlaikymas. Lietuviško švie
timo sluoksniuose jau nuo se
niau buvo svarstomas reikalin
gumas turėti prie kurio 
nors universiteto lituanisti
nių' 'mokslų instituciją, kuri 
perdbotų he tik mokslines, bet 
ir dvasines vertybes ateinan
čioms kartoms (V. Izbickas, 
Lituanistinės katedros reikš
mė, “NL”, nr. 41,83).

Dabar pavergtos lietuvių 
tautos kovų už lasivą fronto 
linijos eina per išeivių poli
tines, kultūrines, religines 
ir ekonomines organizacijas, 
įskaitant ir būsimą lituanis
tikos katedrą Ilinojaus uni
versitete. Dar daugiau — busi
moji katedra turi būti gyvybi
nių lietuviškų reikalų intelek
tualinė tvirtovė senosios ir 
jaunosios kartos ateiviams. To 
reikalauja ir didėjanti prie
spauda Tėvynėje, lietuvių tau
tos ten ir išeivijoje pasiektas 
mokslo lygis (dr. K. Ėringis, 
Lituanistikos katedra bal
tams ir pasauliui, “TŽ”, 1983 m. 
nr. 38,83).

Lituanistikos katedra turė
tų paruošti naujus ambasado
rius išeivijai ir Tėvynei. Išei
vijai svarbu turėti pradines 
bei aukštesnes mokyklas, aka
deminius kursus, bet mūsų 
akademiniam jaunimui reikia 
aukštojo mokslo lituanisti
kos studijų, kurios akademi
niu atžvilgiu brandintų jo tau
tinę sąmonę, rengtų darbui 
lituanistinėse mokyklose, laik
raščių redakcijose ir iš viso 
plačiame kultūriniame bei po
litiniame darbe. Kas valstybei 
universitetas, tas norinčiai iš
likti mūsų tautos mažumai yra 
šiuo metu savas mokslo židi

“Encyclopedia Lituanica” Kanados parlamento bibliotekoje — viršutinėje 
lentynoje Į dešinę nuo šviesos Nuotr. A. Stankaus-Saulaičio

nys universitete, mūsų atveju 
— lituanistikos katedra.

Akademinės perspektyvos
Visų pirma ir svarbiausia 

universitetų leidyklos bus pri
einamos lituanistiniams dar
bams skelbti. Tai. teiks moks
liniams veikalams prestižą ir 
mokslinį svorį, nepasiekiamą 
išeivių leidiniams, ir atidarys 
jiems kelius į viso pasaulio 
mokslinius centrus. Tie moks
liniai veikalai atitiks univer
sitetų leidyklų reikalavimus.

Katedra laiduos plėtotę bal
tų kalbotyros, lietuvių litera
tūros, istorijos ir senovinės 
religijos studijų. Mūsų ir kiti 
kultūriniai lobiai iš žilosios 
senovės yra reikalingi studijų.

Mes patys žinome savo kal
bos svarbą ir reikšmę visam 
kalbotyros pasauliui, optimis- 
.tiškai galvodami, kad ir visi 
tai žino. Betgi baltų kalbos nė
ra dar kalbotyros mokslo ištir
tos. Jos neužima priderančios 
vietos, kaip kad senovės grai
kų ir lotynų kalbos. Pastarą
sias galima studijuoti beveik 
kiekviename pasaulio univer
sitete, tik ne mūsų kalbą.

Mums, šiandien malonu gir
dėti, kai kur nors atsiranda 
ryškus įnašas į lituanistiką, 
baltistiką ar indoeuropistiką. 
Tokie dalykai savaime neatsi
randa, reikia atitinkamų im
pulsų šiems tikslams pasiekti.

Apie katedrą galės burtis 
lituanistikos mokslų specialis
tai ir aukštesnio mokslo laips
nio siekiantys studentai. Ka
tedra savo pastangas bei dar
bą galės derinti su Pedagogi
niu lituanistikos institutu, li
tuanistinių studijų centru Či
kagoje ir kitomis mokslinio po
būdžio organizacijomis, jų ne
stelbdama, bet joms padėda
ma. Ta prasme palaipsniui kils 
visų lituanistinių darbų lygis, 
gausės moksliniai darbai lietu
vių ir anglų kalbomis.

Lituanistinės katedros misi
ja — pritraukti kuo daugiau 
studentų ne vien iš lietuvių, 
bet ir iš baltų bei svetimtau
čių. Juo labiau, kad daugelis 
svetimtaučių specialistų, sie
kiančių mokslinių laipsnių, 
mums yra reikalingi dėl ilga
laikės sovietų okupacijos ir 
per ilgo mūsų pačių merdėjimo 
(apie 40 metų).

Ilinojaus universitete vei
kiančius nuo 1972 m. lituanis, 
tikos kursus per paskutinius 
4 metus lankė iš viso 266 lietu
viai studentai. Universiteto 
nusistatymu bus palaikoma ir 
ligšiolinė lituanistinių kursų 
programa, kaip natūralus pa
grindas lituanistikos katedrai.

ianų liepsna
Naujosios brazilų poezijos antologija, 
paruošta ir išleisdinta Povilo Gaučio

PR. NAUJOKAITIS
Darbštusis išeivijos lietu

vių rašytojas Povilas Gaučys 
mūsų literatūrą nuolatos pra
turtina žymiųjų kitų tautų ra
šytojų kūrinių vertimais. Ne
seniai yra išleisdinęs didelę 
Pietų Amerikos ispaniškai kal
bančių tautų poezijos antolo
giją. Brazilų beletristikos 7 
novelės yra išspausdintos kny
goje “Pietų Kryžiaus padangė
je” (1953). O 1983 m. P. Gaučys 
išleisdino portugališkai kal
bančių brazilų naujosios poe
zijos antologiją, pavadinęs 
ją “Lianų liepsna”.

Knygoje randame 43 auto
rius. Duodama ir kiekvieno 
rašytojo trumpa biografija, 
žymesniųjų įdėti net atvaiz
dai. Vertėjas parašė ir įdomų 
įvadą, kuriame apibūdina bra
zilų tautos susidarymą iš ke
lių etninių sluogsnių: kolonis
tų portugalų, pirminių to kraš- 

Ligi šiol čia buvo dėstoma 16 
lituanistikos kursų: trys pra
diniai lietuvių kalbos kursai, 
trys aukštesnieji kursai, lie
tuvių proza, poezija, drama, 
lietuvių kultūra, lietuvių kal
bos istorija, lietuvių kalbos su
dėtis, vertimas iš lietuvių į 
anglų kalbą, du kursai sava
rankiško darbo (independent 
study).

Įsteigus lituanistikos kated
rą ir pradėjus aukštesnio (gra
duate) lygio kursus su teise 
siekti mokslo laipsnių (B.A., 
M.A., Ph.D.) iš lituanistikos, 
baltistikos, studentų skaičius 
padidės.

Ekonominės perspektyvos
Pagal sutartį, katedra stei

giama ten, kur buvo pigiausia 
— Čikagoje. Čia lietuvių stu
dentų yra daugiau negu bet 
kuriame kitame universitete 
už Lietuvos ribų. Čia yra di
džiausias lietuvių telkinys 
laisvajame pasaulyje.

Jeigu ankstyvieji mūsų atei
viai “farmeriai ir darbinin
kai” savo aukomis ir pasišven
timu pastatė daug šventovių, 
mokyklų ir klubų; jeigu iš jų 
aukų vien seselių Kazimierie- 
čių vienuolija Čikagoje pasta
tydino $700 milijonų religinį, 
humanitarinį ir sveikatos cent
rą; jeigu lietuviai jėzuitai 
Amerikos lietuvių aukomis po
kario metais galėjo pastatyti 
Jaunimo centrą $20 milijonų 
vertės; jeigu Lietuvių Fondas 
per trumpą laiką sutelkė per $2 
milijonus; jeigu ukrainiečiai 
Harvardo universitete turi ne 
vieną, bet keturias katedras 
(kalbos, literatūros, istorijos 
ir bibliografijos) ir tyrimų ins
titutą su bendru $5 milijonų 
fondu; jeigu Toronto universi
tete jie turi politinių mokslų 
katedrą; jeigu ukrainiečių kal
ba ir literatūra yra dėstomos 
Otavos ir Albertos universite
tuose ir aukštesnėse mokyklo
se, tai mums yra gėda taip il
gai laukus dėl tos vienos litua
nistikos katedros gimimo.

Pasimokykime iš praeities 
kartų: kiekviena jų pastatyta 
šventovė, klubas, vienuolynas, 
ligoninė, seselių namai yra at
skirai daug daugiau šiandien 
verti nei ta lituanistinė kated
ra! Ar mums ne gėda prieš 
juos? Jei skaitytume tik JAV ir 
Kanadoje apie 50.000 gyvų lie
tuvių, tai išeitų tik po $12 nuo 
asmens per 5 metus arba maž
daug $2.40 per metus.

Lituanistikos katedrai į pa
galbą turėtų ateiti Lietuvių 
Fondas ir Tautos Fondas, ypač 
stipendijų pavidalu. J.J.B.

to gausių gyventojų indėnų ir 
iš Afrikos per Atlantą atkelia
vusių negrų ir jų mišinio — 
mulatų. Tie visi sluogsniai 
susiliejo į vieną brazilų tau
tą, kurioje nėra rasinio anta
gonizmo.

Visų tų sluogsnių kultūriniai 
ir psichologiniai bruožai atsi
spindi ir brazilų poezijoje. 
Įvade rašoma: “Brazilų poezi
jos veidui turi labai didelės 
reikšmės mūsų iškeltas rasių 
susiliejimas, nes jis lyrinei 
kūrybai teikia nepaprastą to
nų turtingumą ir jai įspaudžia 
miglotą, bet visur jaučiamą, 
išvidinio egzotiškumo virpė
jimą, kuris aukštai pakelia 
jos meninę vertę bei žmogiš
ką reikšmę” (įvado pirmas 
psl.).

Toliau vertėjas kondensuo
tai aptaria naujosios brazilų 
poezijos sroves ir poetų sam
būrius didžiuosiuose krašto 
kultūriniuose centruose — Rio 
ir San Paulo miestuose bei 
ten leidžiamuose žurnaluose. 
Aptariami ir žymiausi poetai, 
darę įtakos visai naujajai bra
zilų poezijai.

Tie žymieji brazilų poetai 
yra šie: Mario de Andrade 
(1893-1945), jieškojęs brazi
liškos pasąmonės ir ją radęs 
tautosakoje bei liaudies kal
boje. Žymus buvo Osvald de 
Andrade, San Pauly leidęs ke
lis žurnalus, apie kuriuos 
spietėsi poetai. Ronald de 
Carvalho (1893-1935) įnešė į 
brazilų poeziją futuristinių 
motyvų, žavėjosi technikos 
pažanga, mašinomis, reiškė
si amerikietišku entuziazmu. 
Jis buvo dinaminės Rio de Ja
neiro poetų grupės vadas, skel
bęs meno laisvę, kovojęs prieš
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Netikslumai enciklopedijoje
Lietuvių Enciklopedijos 36- 

ių tomų išleidimas buvo milži
niškas užsimojimas, pareikala
vęs iš jų redaktorių ir bendra
darbių daug darbo valandų. 
Tuose tomuose yra įsibrovu
sių ir netikslumų, kurie buvo 
skaitytojų jau pastebėti, kiti 
gal ateityje dar bus iškelti. 
Daug tokių netikslumų nuro
dė Jurgis Jašinskas iš jam ra
šytų pik. K. Ališausko laiškų 
“Naujienose", P. Lelis — “Tė
viškės Žiburiuose” ir kitur.

Šia proga bandysiu iškelti 
savo pastebėtus netikslumus 
bei trūkumu?. Rašant apie ko
vas .^iętųvaį^ (npyiptoje. pa- 
naųdptas žodįs “Įęąnas”. Nepri-( 
klausoma Lietuva nė su viena 
kaimynine valstybe karo netu
rėjo, nes tarp kariaujančių 
šalių karas nebuvo paskelb
tas. Buvo tik kautynės: Kė
dainių, Širvintų-Giedraičių 
ir t.t. Bet XV t. randame net 
du karus: “Karas su bermonti
ninkais” 99 psl. ir “Karas su 
lenkais” 100 psl.

Prieš trejetą metų, rašyda
mas atsiminimus apie Lietu
vos pergyventas okupacijas, 
norėjau sužinoti, kiek lietu
vių buvo kalinta ir išžudyta 
nacių kacetuose ir kalėjimuo
se. Deja, Antinacinės rezis
tencijos “LE” nėra, kai tuo 
tarpu Antisemitizmui skirta 
vieno puslapio skiltis. “LE” 
Antisemitizmas, Getas ir Žy
dai užsitarnavo net 15 pusla
pių, o antinacinė rezistencija 
nė žodelio. “LE” XVI — 147 ap
rašyta Lietuvos Rezistencijos 
Buvusių Politinių Kalinių S- 
ga. Ten jau paminėta, kad

formų sustingimą. Rio grupėje 
vienas žymiausių lyrikų buvo 
Ribeiro Couto (1898-1963). Žy
miu poetu laikomas ir Tasso 
da Silveira (1895-1968). Iš mo
terų poečių minėtina Cecilia 
Meireles (1901-1964). Dar prie 
žymiųjų skiriami: Murilo Arau
jo, Raul Bopp, Carlos Dum- 
mond de Andrade. Murilo Men
des, Augusto Meyer, Jorge de 
Lima, Manuėl Bandeira, Au
gusto Federico Schmidt, Vi- 
nicius de Morois, Joao Carai 
de Melo Neto ir Ledo Ivo.

Glaustai, bet esminius da
lykus iškeliąs įvadas padeda 
skaitytojui lengviau įsijaus
ti į vertimų tekstus.

Eilėraščių vertimai sklan
dus, laisvai teka ritminga kal
ba, nėra apsunkinti dirbtinių 
rimų. Antologija yra graži ver
tėjo dovana lietuvių litera
tūrai. Brazilų poezija iki šiol 
lietuviams buvo beveik nepa
žįstama.

Knyga gražiai išleista, su 
dail. V. O. Virkau pieštu vir
šeliu. Spausdinta M. Morkūno 
spaustuvėje, Čikagoje. Nei 
leidėjas, nei kainos nenuro
dyti (atrodo, vertėjas tokias 
knygas leidžia savais pinigais). 
Už tai darbščiajam Povilui 
Gaučiui dar didesnė padėka. 
Knyga turi 288 psl. 

tai buvusi “Sov. Rusijos ir 
Vokietijos okupacijos metais 
kalintų lietuvių organizaci- 
ja”. Bet kodėl nerasta reika
lo paminėti tų 10-15.000 kan
kinių, kalintų koncentracijos 
stovyklose, kurie kankinimų, 
bado, ligų ir parazitų iškamuo
ti atsiskyrė su šiuo pasauliu?

“LE” yra pagrindinis' žinių 
šaltinis rašančiam kokiu nors 
klausimu dabar ir ateities 
istorikui. Ten jis ras, kad 
Lietuvoje buvo išžudyta 250.- 
000 žydų, bet niekur nepami
nėta, kad žuvo bent vienas 
lietuvis rezistentas. Prieš žy
dų kaltinįinps fltųsų enciklope- 

, d i ją faktų pateikia. J‘
“LE” VIII-60 pažymėta: Gu- 

sarai žr. Husarai. Aprašymas 
apie husarus yra 342 psl. Čia 
sužinome, kad pirmieji h. susi
formavo 1458 m. Vengrijoje, 
po to Steponas Batoras įvedė 
h. į Lenkijos-Lietuvos valsty
bes; vėliau h. atsirado Pran
cūzijoje, Prūsuose, Bavarijo
je, Austrijoje ir Anglijoje, o 
Rusijos imperijoje — 1650 m. 
Ten pat rašoma: “Nepriklauso
mosios Lietuvos laikais pir
mieji h. atsirado 1919.1.11, ta
čiau vadinosi ne h., bet gusa- 
rais.” O 343 psl. įdėta nuotrau
ka raito gusarų būrio parade 
ir po nuotrauka įrašas: “Lie
tuvos husarai”.

XV t. skyriuje “Lietuvos ka
riuomenės dalys” aprašyti visi 
kariuomenės daliniai nuo jų 
užuomazgos: Vieni daliniai 
buvo išformuoti, kiti, 1940 m. 
bolševikams okupavus Lietu
vą, susilaukė tragiško likvi
davimo. Tarp kitų dalinių 114 
psl. pažymėta: “1 husarų D. 
L.E.K.J. Radvilo pulkas”. Pir
mo eskadrono įsteigimo da
ta 1919 m. sausio 11 d. laiko
ma pulko užuomazga. Paeiliui 
pažymėti dar trys kardų ir mo
komasis eskadronai, o po to ra
šoma: “1922.IV.1 pulkas pava
dintas 1 husarų pulku, o 1927. 
IX.25 — 1 husarų Didžiojo Lie
tuvos Etmono Kunigaikščio Jo
nušo Radvilo pulku ir gavo vė
liavą su įrašu: ‘Nugalėsim ar 
mirsim”.

Tokio kavalerijos pulko Lie
tuvoje nebuvo. Buvo gusarų, o 
ne husarų pulkas. Pulko vėlia
voje buvo įrašas: “1-jo GUSA
RŲ D.L.E.K.J. RADVILOS 
PULKAS — NUGALĖSIM AR 
MIRSIM”.

Ir taip lietuviški gusarai ta
po įvilkti į carinės Rusijos 
imperijos “husarų” uniformas. 
Susidaro įspūdis, kad gusarų 
pavadinimas pakeistas sąmo
ningai. Rašantieji pulkų is
torijas naudojosi įvairiais 
leidiniais, kurių tarpe yra 
paminėtas ir “Gusarai, 1-jo 
gusarų Didžiojo Lietuvos Et
mono Kunigaikščio Jonušo 
Radvilos pulko 15 metų gyva
vimo sukakčiai paminėti. Red. 
Gasėnas 1934 m.” Deja, šio lei
dinio duomenimis nepasinau
dojo ir atkūrė caristinės Ru
sijos kavaleristą. K.Ž.
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
Sol. G. Čapkauskienės ir pia

nisto A. Kuprevičiaus koncertą 
Klivlande, Dievo Motinos para
pijos salėje, sausio 14, šeštadienį, 
7 v.v., rengia LB Ohio apygardos 
valdyba.

Vitolis E. Vengris, turintis di
delį knygženklių rinkinį, dalyvavo 
jiems skirtoje knygų šventėje Pen
silvanijos Carlisle vietovėje, Dick- 
insono kolegijoje. Jis ten skaitė 
paskaitą apie knygženklių raidą, 
dabartinius stilius, galimus atei
ties posūkius. Šventės proga buvo 
surengta ir knygženklių paroda, 
kurioje lietuviams atstovavo kū
riniai dailininkų — V. O. Virkau, 
Ž. Mikšio, H. Vepštienės, V. K. 
Jonyno, V. Kisarausko, A. Kmie
liausko, P. Lantucho, V. Jucio, A. 
Čepausko, A. Kliševičiaus, G. 
Didelytės ir P. Repšio iš V. E. 
Vengrio rinkinio.

Dail. Julija Zdanienė, gyvenan
ti Hot Springs vietovėje, Arkanso 
valstijoje, yra pasižymėjusi siu
vinėtų paveikslų kūrimu, dalyva
vusi aštuoniose parodose, laimė
jusi premijų. Devintoji jos paro
da praėjusį rudenį buvo surengta 
Čikagoje, Jaunimo centre. Dail. J. 
Zdanienę ypač domina lietuviškų 
kryžių ir koplytėlių temos. Joms 
ji nejieško modelių liaudies dai
lės albumuose ar nuotraukose, bet 
stengiasi pati sukurti. Tuo būdu 
siuvinėtuose paveiksluose išlai
komas liaudiškumas, bet neven
giama modernizmo, net posūkių į 
abstraktą.

Kompoz. Vlado Jakubėno dar 
nepriklausomoj Lietuvoj išspaus
dintų recenzijų bei straipsnių rin
kinį ruošiasi išleisti prieš porą me
tų Čikagoje įsteigta jo vardo drau
gija. Ji yra perėmusi visą kūrybi
nį velionies VI. Jakubėno paliki
mą— rūpinasi jo apsauga, išleidi
mu ir paskleidimu.

Skulptorius Vytautas Kašubu 
grįžo Niujorkan iš ilgesnės vieš
nagės Italijoje. Ten jis susipažino 
su romėnų bei vėlesnių skulptorių 
kūriniais, lankėsi Florencijoje, 
kur buvo surengtas 19-tasis FI- 
DEM (Tarptautinės medalių fede
racijos) kongresas ir medalių pa
roda. Joje buvo išstatytas V. Kašu- 
bos sukurtas medalis, skirtas Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
čiai. išleistas •.Akademinio skliutui 
sąjūdžio ir Filisterių skaiitų stotin
gos Los Angeles skyriaus pastan
gomis 1979 m. Šis jo kūrinys atsto
vavo JAV sukurtų medalių menui 
ir specialios .komisijos buvo at
rinktas šiai FIDEM organizaci
jos parodai. Ji yra įsteigta 1937 
m. Paryžiuje. Paroda, surengtą 
puošniuose XV š. rūmuose, susi
laukė dalyvių iš 49 pasaulio kraštų.

Dailininkai Vaidotas Daukantas 
ir Evant Stuart 1983 m. spalio 15 
— lapkričio 6 d.d. Denveryje, Ko
lorado valstijoje, surengė moder
nių savo skulptūros darbų parodą 
“More Mood than Truth" (Dau
giau nuotaikos nei tiesos). Dail. 
V. Daukantas yra gimęs 1938 m. 
Telšiuose, architektūros studijas 
baigęs Ilinojaus universitete, ma
gistro laipsnį skulptūroje gavęs 
Kolorado universitete. Gyvena 
ir dirba Boulderyje. Kolorado 
valstijoje. Savo modernioms 
skulptūroms jis naudoja įvai
rią medžiagą — medį, audinius, 
stiklą, garsą ir šviesas, siekdamas 
sukelti tam tikrą nuotaiką, skulp
tūras supančią atmosferą. Jis jas 
rikiuoja į aplinkos meną.

Australijos lietuvių fondas yra 
paskelbęs akademinę savo premi
ją, paskirdamas jai iki $1.000. Ši 
suma galės būti paskirstyta ke
liems autoriams, jeigu jų atsiras
tų. Praktiškai premiją gali laimė
ti tik Australijos lietuviai. Ji ski
riama už lituanistine tema parašy
tą darbą arba studiją lietuvių kal
bos, literatūros, istorijos, socio
logijos, ekonomijos, teisės, etno
grafijos mokslų šakose. Taisyklė
se pabrėžiama, kad premiją gali 
gauti Australijoje gyvenantys lie
tuviai, jeigu jie yra baigę univer
sitetą ar aukštojo mokslo institu
ciją ir įteikę kuriai nors Austra
lijos institucijai mokslinį darbą 
akademiniam laipsniui gauti. Ki
tur gyvenantiems ir ten mokslus 
baigusiems lietuviams išimtis da
roma tik tokiu atveju, jeigu jie 
laikinai atvyksta Australijon ar 
joje pastoviai apsigyvena ir už 
lituanistinės temos darbą akade
minį laipsnį gauna Australijos 
aukštojo mokslo institucijoje. Pre
mija gali būti paskirta ir lietuvių 
bei kitos.etninės kilmės asmenims, 
nesiekiantiems akademinio laips
nio, kai jie parašo studiją lituanis
tine tema, ją paskelbia mokslinia
me Australijos žurnale arba iš
leidžia atskira knyga Australi
joje.

Į Vilniaus operos teatrą po de
šimties metų pertraukos vėl grįžo 
G. Puccini "Bohema”. Naujo 
spektaklio versiją paruošė diri
gentas J. Aleksa, rež. E. Domar
kas, scenovaizdžius sukūrė dail. 
R. Gibavičius, drabužių eskizus 
— dail. G. Rameikaitė. Mimi vaid
menį paruošė sopranai — I. Milke
vičiūtė, J. Čiurilaitė, S. Jonaity
tė, Rudolfo — tenorai G. Grigo- 
rianas ir S. Larinas.

Dešimtajame sąjunginiame te
levizijos filmų festivalyje Alma 
Atoje vieną pagrindinių prizų lai
mėjo muzikinis meninis Lietuvos 
televizijos kūrinys “Eglė”, ku
riam buvo panaudoti S. Nėries ei
liuotos lietuvių liaudies pasakos 
motyvai. Šio filmo scenarijaus au
torė ir režisorė — J. Janulevičiū- 
tė, operatorius — J'.‘ Marcinkevi
čius, dailininkas — A. Šiekštelė, 
kompozitoriai — A. Martinaitis ir 
V. Bartulis, dirigentas — J. Alek
sa, pagrindinių vaidmenų atlikė
jai — I. Martinonytė ir A. Bagdo
nas. “Eglė” varžėsi vaikams skir
tų filmų grupėje.

Bendrus koncertus rengia dvi 
seserys — smuikininkė Audronė ir 
pianistė Birutė Vainiūnaitės. Toks 
jų koncertas prieš Kalėdas įvy
ko Vilniaus filharmonijos salė
je. Pirmą kartą Lietuvoje buvo 
atlikti XX š. amerikiečių kompo
zitorių kūriniai — Č. Aivzo so
nata smuikui ir fortepijonui “Vai
kų diena vasaros stovykloje”, ke
turi Dž. Krambo noktiurnai, klau
sytojus žavėję atlikėjų išgautu 
spalvingumu, nuotaikų kaita, 
instrumentų skambėjimo pusiaus
vyra. Koncerto viršūne betgi ta
po S. Prokofjevo ir J. Brahmso 
sonatos smuikui ir fortepijonui.

Centrinė Šilutės biblioteka lan
kytojus pakvietė į žurnalisto R. 
Rakausko meninės fotografijos 
parodą “Žydėjimas". Jai buvo su
telktos lyrinės fotonovelės, ap- 
mąstančios žmogaus ir gamtos san
tykius, žmogiškąsias būties proble
mas. R. Rakauskas yra Tarptauti
nės Meno Federacijos narys, daug 
apdovanojimų susilaukęs sąjungi
nėse ir tarptautinėse parodose.

Kretingos kraštotyros muzie
jus atidarė pastaraisiais metais 
surinktų radinių parodą. Ypač įdo
mi yra tauro kaukole, gauta iš Kre
tingos' rajbho Raguviškių kaimo 

' gyventojos V.' virsiliėnės. Moks
lininkai teigia, kad taurai Lietu
vos teritorijoje gyveno jau prieš 
aštuonis tūkstančius metų. Jie dar 
buvo medžiojami p<lV š. pabaigo
je. Tada nagingi meistrai iš jų ra
gų gamindavo vario inkrustacijo
mis papuoštas taures. Paskutinis 
tauras Lietuvos giriose buvo nu
šautas XVIII š. pabaigoje. V. 
Viršilienės padovanota tauro kau
kolė sudomino Kaune veikiančio 
T. Ivanausko zoologijos muzie
jaus mamalogijos skyriaus spe
cialistus. nes lig šiol tokių radi
nių nebuvo aptikta pamario sri
tyse.

Specialiu koncertu Vilniaus fil
harmonijos salėje paminėta tri
guba kompoz. Rimvydo Žigaičio 
sukaktis — amžiaus penkiasde
šimtmetis. kūrybos trisdešimtme
tis, darbo filharmonijoje dvide
šimtmetis. Jis yra Vilniaus filhar
monijos vadovas, ypač pasižymė
jęs savo dainomis chorams ir so
listams. Koncertą pradėjo P. Bin
gelio diriguojamas Kauno cho
ras, atlikęs sukaktuvininko kom
pozicijas: "Lygumoj mano gimtas 
miestas”, “Išjojo, jojo”, “Tyla”, 
“Alytų šakelė" — ištrauka iš nau
jausios oratorijos “Atminimo var
pai”. Vilniaus filharmonijos sol. 
D. Sadauskas programon įsijungė 
išplėstinėmis liaudies dainomis 
“Aviža prašė”, “Auga, auga apy
nėlis", palydėtas filharmonijos 
liaudies instrumentų kvarteto — 
Z. Jakavičienės, A. Skruibytės, 
A. Žemaičio ir A. Pralgausko. 
Filha-monijos sol. R. Maciūtė 
padainavo tris R. Skučaitės eilė
raščių tekstais sukurtus poetinės 
nuotaikos romansus —• “Kai pra
dės rugiai byrėti", “Akmuo”, 
"Žiedas”. Vilniau? operos bosas 
V. Prudnikovas buvo pasirinkęs 
dainas “Dar neskaičiuoju”, “Nuo
sprendis”, “Gyvenimas gražus pa
prastumu". Akompanavo pats R. 
Žigaitis. Tenoras V. Noreika su 
kameriniu Lietuvos orkestru, di
riguojamu S. Sondeckio, atliko R. 
Žigaičio dainas “Einant su tavo 
vardu". “Mes buvome dvi salos” ir 
“Vaikystė”. Orkestrinei daliai 
atstovavo poema kameriniam or
kestrui “Prie paminklo”. Spalvin
gai nuskambėjo B. Vasiliausko at
liktas kūrinys vargonams “Alleg
ro festivo”. Koncertas užbaigtas 
chorinėmis dainomis — “Ąžuolai”, 
“Žemės pašventimas”, “Pavasa
ris”, “Draugystės medis”. V. Kst.
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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: = MOKA UŽ:

— 90 dienų termin. indėlius....... 8 %
= 180-185 d. termin. ind............... 81/2%

Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų............. 8^/4%
A . .. 0 = term, indėlius 2 metų............. 9 74%
Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų............. 91/2%
Trečiadieniais uždaryta = pensijų s-tą. ...... .........   9 %

— spec. taup. s-tą...................... 7/2 A
Ketvirtadieniais 10-8 = taupomąją s-tą........................ 71/4%
Penktadieniais 10-8 = depozitų-cekių s-tą................. 6 %
Šeštadieniais 9-1 = duoda PASKOLAS:

oio-in = asmenines nuo . ..................... 12 %Sekmadieniais 9-12.30 = mortgičius nuo................. 10-12 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTFDUAN’Q CIIDQ 406 Roncesvalles Ave.N 1 trnAll O runa Telefonas 536-5936 ir
~ 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
O Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

n Į Į- Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų
remonto darbus namuose, automobi- 

an y~ an__________  Ižuose ir komerciniuose pastatuose.

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

H O M ET A R10
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda? Prieš mokėdami, pažiūrėkite i 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, 

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

pensininkams 15% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

--------------------------- O---------------------------

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

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

Vyskupo Valančiaus mokykla Hamiltone praėjusių Kalėdų proga suvaidino pjesę “Užburtos gėlės”. Girių kara
lių vaidino Stasys Bakšys, briedžius — Algis Rudaitis, Algis Dziemionas, Petras Babeckas, užburtus našlaičius 
vaikus — Rima Mačikūnaitė, Tomas Žukauskas, Vita Kairytė, Andrė Ciparytė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kanados kariuomenei bus pa
rūpinta 80.000 amerikietišku 
“Colt M-16 A2” šautuvų ir 10.000 
lengvu belgiškų kulkosvdidžių. 
Naujieji ginklai kainuos $230 
milijonų, bet tikimasi, kad bus 
gautas leidimas juos pasiga
minti Kanadoje. Naujų ginklų 
įsigijimas yra susietas su At
lanto Sąjungos siekiamu jų su
vienodinimu, kad būtų leng
viau parūpinti visiems tinka
mus šovinius. Kanados krašto 
apsaugos ministeris J. J. Blais 
taipgi pranešė, kad su V. Vo
kietija pasirašyta nauja sutar
tis dešimčiai metų pratęs vo
kiečių karių bei lakūnų manev
rus Kanadoje. Pėstininkai to
kią bazę turi Manitoboje, la
kūnai — Labradore. Už šią su
tartį iš V. Vokietijos bus gau
ta $120 milijonų, neįskaitant 
pinigų, kuriuos tose vietovė
se išleidžia vokiečiai kariai 
ir lakūnai. Manevrai perkia- 
liami Kanadon, nes čia yra 
daug tuščių plotų, kurių trūks
ta V. Vokietijoje. Ten manev
rų metu dažnai padaroma ža
los ūkiams ir pastatams. Ža
los padengimas atneša daug 
papildomų išlaidų.

Ministeris pirm' P. E. Tru
deau atnaujino savo pastangas 
taikai užtikrinti, nutrauktom 
branduolinių ginklų derybom 
Ženevoje atstatyti. Šį kartą 
savo plakus jis nutarė atskleis
ti Jungtinių Tautų sekr. J. O. 
de Cuellarui Niujorke. Daug 
vilčių jis skiria ir Otavon at
vyksiančiam komunistinės Ki
nijos min. pirmininkui Ž. Zi- 
jangui. Spaudoje rašoma, kad 
jam netgi bus leista tarti žodį 
jungtiniame Kanados parla
mento ir senato posėdyje. Tai 
būtų pirmas atvejis, kai posė- 
din pasikviečiamas komunisti
nės šalies ministeris pirmi
ninkas. Liberalai tikėjosi, kad 
P. E. Trudeau taikai skirtos ke
lionės užsienyje sustiprins jų

Nedarbo draudos išmokos 
1983 m. pasiekė rekordinę su
mą. Vien tik per pirmuosius 
dešimt mėnesių bedarbiams 
buvo išmokėta $8,66 bilijono, 
kai tuo tarpu per visus 1982 m. 
pašalpoms buvo išleista $8,6 
bilijono. Pernykštes išlaidas 
gerokai padidins lapkričio ir 
gruodžio mėnesiai, kurių duo
menys dar nėra paskelbti. Ne
darbo draudos išmokos sudaro 
apie ketvirtadalį biudžetinio 
deficito, kuris yra peržengęs 
$30 bilijonų.

Neteisingą pajamų mokesčio 
paskirstymą Kanadoje specia
liu vedamuoju palietė dien
raštis “The Toronto Star”, rem
damasis Otavoje paskelbtais 
duomenimis. Daugiau uždir
bantieji kanadiečiai specia
listų dėka taip užpildo savo 
pajamų mokesčio blankus, kad 
jo jiems netenka mokėti. Pvz. 
1980 m. 179 kanadiečiai, kurių 
metinis uždarbis prašoko 
$200.000, visiškai nemokėjo pa
jamų mokesčio. 1981 m. toje 
grupėje pajamų mokesčio iš
vengė 371 kanadietis. Pajamų 
mokesčio išvengė ir apie 1.000 
kanadiečių, uždirbusių nuo 
$100.000 iki $200.000. Nieko 
nemokėjo ir apie 6.500 kitų ka
nadiečių, nors jų metinis už
darbis buvo tarp $50.000 ir 
$100.000. Pajamų mokesčio mo
kėjimas apeinamas specialis
tų randamose įstatymo spra
gose. Dienraštis nesiūlo pa
keisti pajamų mokesčio įstaty
mo, bet pataria nustatyti ri
bą visokiems atskaitymams pa
gal uždarbio kategorijas. Pvz. 
$30.000 uždirbantis asmuo pa
jamų mokesčiui privalo ati
duoti 20% minimumą, nepai
sant kiek jis būtų suradęs at
skaitymų ir spragų savo nau
dai. Dabar pilną pajamų mo
kestį moka tik mažiau uždir
bantieji, o turtingesnieji jį 
sumažina ar net visiškai jo iš
vengia.

Ateitininkų žinios
Federacijos taryba. 1983 m. gruo

džio mėn. pravestuose Federaci
jos rinkimuose sekantys asmenys 
išrinkti į tarybą: N. Balčiūnienė, 
sės. M. Bareikaitė, D. Barškėty- 
tė, B. Bublienė, V,. Kleiza, R. Kriau
čiūnas, Č. Masaįtis. A. Norvilas, 
J. Polikaitis, V. Šaulys, V. Šoliū- 
nas, J. Vaitkus, V. Vygantas, A. 
Žygas.

Toronto moksleivių ateitininkų 
valdyba sausio 8 d. posėdyje apta
rė kandidatų programą, rekolek
cijas, šio mėnesio veiklą ir pasi
dalino įspūdžiais iš žiemos kursų. 
Didelė padėka pirm. D. Čuplins- 
kui už transportaciją.

Studentiškam jaunimui (nuo 
18 metų) ruošiamos rekolekcijos 
Sharon vietovėje sausio 20-22 d.d. 
Jas ves kun. A. Saųlaitis ir sės. 
Igne. Mokestis — $35 asmeniui.

Studentai ruošia vakaronę va
sario 18, šeštadienį. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Numatyta 
įdomi muzikinė programa.

Jaunučiai renkasi kas antrą 
šeštadienį. Paskutinis susirinki
mas įvyko sausio 7 d. L. U.

Skautų veikla
• Vasaros stovyklos'organiza

vimo reikalu sausio 21. šeštadienį, 
11 v.r., Toronto skautų būkle 
šaukiamas Toronto. Hamiltono. 
Londono, Ročesterio, Niagaros 
pusiasalio tuntininkų-vigtininkų 
suvažiavimas. Yra prašoma, ne
galint patiems atvykti, paskirti 
įgaliotinius. Suvažiavimą šaukia 
rajono vadija.

• Skautiškas ačiū Rambnai .iri 
Martynui Yčams už globą ir vaišes 
po kalėdinių giesmių giecįojimo. 
Dėkingi sk. vyčiai, budžiai ir sesės.

• Sukaktuvinės stovyklos, vado
vybė dėkoja: s. dr. A. Kulpąi-Kul- 
pavičiui už projektus vartams ir 
aikštės dekoravimui; P. Imbrasui 
už vartų ir viršūnės padarymą; J. 
Arštikaičiui už gėlės.

• Dr. J. M. Uleckai parėmė Ro
muvą $100 auka. Nuoširdus ačiū.

• Jūrų skautų Vaidoto laivo iš
kyla įvyko gruodžio 17-18 d.d.

• Šv. Kazimiero metai tebūna
žymūs: sueigose, Kaziuko mugėje 
ir stovykloje. Planuokime ir vei
kime! Č. S. >

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdŽiUS 
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

1636 Dundas Street West, , _
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

531-1305

AUTORITE SALES & SERVICE

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

* 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

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

482 Roncesvolles 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

U

skolinkis

PARAMA
IMA:

Į- už asmenines
- paskolas nuo...........113/*%
> už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
Z su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 11 %
3 metų ................. 12 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 10 %
(variable rate)

MOKA :
8% už 90 dienų term, indei.
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius
83/4% už 1 m. term, indėlius
9’/4% už 2 m. term, indėlius
91/2% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/2% už specialią taup. s-tą
71/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 38 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 pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

I GARBENS
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- 
gičiųparūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

1566 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Nemokamas namo įkainojimas 
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, b.a.

Tel. 537-3431
Namų 769-9424

Kanados didžiausios namų pirkįmo 
n ir pardavimo įstaigos 

sąžiningai patarnaus!

“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 Siaučiulienei

partijos populiarumą. 1983 m. 
gruodžio pradžioje atlikti Gal- 
lupo instituto tyrimai betgi ne
rodo didesnių pasikeitimų ap
sisprendusių rinkėjų gretose. 
Už liberalūs balsuotų 30%, už 
konservatorius — 53%, ūž NDP 
socialistus — 15%. Tad libera
lų populiarumas padidėjo tik 
3%, konservatorių sumažėjo 
3%, socialistų — 1%. Viešosios 
nuomonės tyrimas buvo atlik
tas kaip tik tuo laiku, kai P. 
E. Trudeau jau buvo grįžęs iš 
savo kelionės Azijoje ir Arti
muosiuose rytuose, kai apie jo 
planus branduolinių ginklų 
deryboms atnaujinti daug ra
šė spauda. Lieka dar viena 
paskutinė korta — susitikimas 
su J. Andropovu Maskvoje.

Naujo liberalų vado rinki
mus palietė buvęs šios parti
jos pirm. Blair Williams. Susi
rūpinusiems liberalams jis 
pataria į sekančius parlamen
to rinkimus eiti P. E. Trudeau 
vadovybėje. Esą iš naujo vado 
nedaūg tebus naudos, nes jis 
geriausiu atveju ministerio 
pirmininko pareigas tegalės 
eiti pusmetį ir partijos popu
liarumo neįstengs atstatyti. 
Pasak B. Williamso, tegu 
sprendimą padaro patys rin
kėjai. Remiantis dabartiniais 
duomenimis, liberalai grei
čiausiai rinkimus pralaimės, 
bet tada bus daug laiko išsi
rinkti naują vadą, pradėti vi
sišką liberalų partijos atnau
jinimą. Atnaujinta partija vėl 
galėtų grįžti valdžion kituose 
parlamento rinkimuose.

©bSI’OlilA.S
Slidinėjimo pirmenybės

Š. Amerikos baltiečių ir lietu
vių slidinėjimo pirmenybės įvyks 
vasario 4-5 d.d. Devils Elbow Ski 
Resort, Bethany, Ont. Varžybas 
rengia Toronto estų slidinėjimo 
klubas Kalev.

Vasario 4 d. bus kalnų slidinė
jimo varžybos šių grupių: vyrų, 
vyrų-senjųrų, jaunių ir berniukų, 
moterų ir mergaičių. Vasario 5 
d. įvyks lygumos slidinėjimo pir
menybės. Varžybos bus tų pačių 
grupių, išskyrus moteriškąją pu
sę, kuri bus taip suskirstyta: mo- 
terys-senjorės, moterys, vyr. mer
gaitės ir jaun. mergaitės.

Lietuvių pirmenybių laimėto
jai bus nustatyti iš tų pačių var
žybų.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavi
mą tvarko ŠALFASS slidinėjimo 
komitetas, vadovaujamas Mečio 
Empakerio, 6 Robin Hood Rd., 
Islington, Ont. M9A 2W7. Tel. (416) 
231-1487.

JAV slidinėtojai gali kreiptis į 
slidinėjimo komiteto vicepirm. 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Upper Ter
race, Euclid, Ohio, 44117. Tel. 
(216)481-1525.

Centro valdyba

1984 metų varžybų 
tvarkaraštis

Vasario 4-5 d.d. baltiečių ir lie
tuvių slidinėjimo pirmenybės — 
Devils Elbow slidinėjimo vieto
vėje. Rengia estų Kalev sporto 
klubas.

Ohio biatlono (biathlon) pirme

nybės —vasario 12 d. Geneva, Ohio. 
Iš bendrų pasekmių bus nustatyti 
ir lietuvių laimėtojai.

Balandžio 28-29 d.d. — 34-osios 
Š. Amerikos lietuvių sporto žai
dynės Toronte.

Gegužės mėn. Toronte — 1984 m. 
lietuvių ledo ritulio pirmenybės. 
Rengia Toronto lietuvių ledo ritu
lio klubas.

Liepos 3-7 d.d. — antrosios so
vietų pavergtų tautų žaidynės 
Etobicoke, Ont. Dalyvaus — lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai 
ir armėnai. Rengia specialus jung
tinis komitetas.

Liepos — rugpjūčio mėn. — bal
tiečių lauko teniso pirmenybės.

Rugsėjo 1-2 d.d. — Detroite Š. 
A. lietuvių golfo pirmenybės.

Rugsėjo 8-9 d.d. Oakville, Ont., 
— baltiečių ir lietuvių lengv. at
letikos pirmenybės.

Rugsėjo mėn. Kanadoje — bal
tiečių šaudymo pirmenybės, ren
giamos estų. Bus prijungtos ir lie
tuvių pirmenybės.

Lietuvių raketbolo pirmenybės 
Klivlande — data bus paskelbta 
vėliau.

Numatomos pirmosios lietuvių 
softbolo ir kėgliavimo pirmenybės.

Individualinės lietuvių lauko 
teniso pirmenybės ir galbūt ko
mandinės varžybos bus surengtos 
atskiru laiku vasarą.

Baltiečių ir lietuvių plaukimo 
pirmenybėms laikas ir vieta dar 
nenustatyta. Rengs latviai.

Numatomos baltiečių klubinės 
krepšinio, tinklinio, šachmatų, 
golfo ir raketbolo pirmenybės.

Centro valdyba

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

Zl|Įcfpfp Simpson’s, 176 Yonge St., 
'••■DICIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
PALUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
______________________ - i į -________

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



SKAITYTOJAI PASISAKO
NETIKSLI INFORMACIJA

KLB krašto tarybos suvažiavime 
I] Toronte 1983 m. gruodžio 3-4 die- 
n nomis KLB revizijos komisijos 
t pirm. M. Chainauskas, atsiliep- 
I: damas j mano pranešima, pasakė, 
<1 kad “Tautos Fondo niekas nerevi- 
r. zuoja”. (Žiūr. “TŽ” 1983 m., 50 nr.). 
I' Tai netiesa. Tautos Fondas kas 
u metai KLB revizijos komisijos bu- 
r vo revizuojamas, tik M. Chainaus- 
ki kui revizijos komisijai pirminin- 
k kaujant nebuvo revizuota.

Mes norime, kad Tautos Fondo 
k kasos knyga bei dokumentai būtŲ 
I patikrinti kiekvienais metais, 
i todėl Tautos Fondo suvažiavime 
I Toronte 1983 m. balandžio 16 d. 
I buvo išrinkta Tautos Fondo revi- 
i zijos komisija, kuri dabar tikrins 
1 Tautos Fondo atstovybės Kanado- 
j je atskaitomybę.

A. Firavičius,
Tautos Fondo atstovybės 

Kanadoje pirmininkas

“IŠVADINĖS PASTABOS”
P. Lėlio straipsnis “Lenkija — 

Dievo žaislavietė” “TŽ” 1983 m. 
50 nr. yra vertas dėmesio. P. Le- 
lis rašo: “Priešas yra tik tada, kai 
su juo kariaujama, o kai nekariau
jama, jis gali būti ir draugu”. Ar 
ne taip daro Anglija, Prancūzija, 
JAV? Juk tos valstybės kariavo 
su^Vokietija, turėjo daug nuosto
lio žmonėmis ir turtu, bet po karo 
sudarė draugišką sutartį su Vokie
tija ir jos laikosi.

P. Lelis rašo: “Jei priešo nepajė
gi nugalėti, tai jieškok su juo drau
gystės”. Čia irgi jis kalba teisin
gai — iš-gyvenimo. Toliau jis sako: 
“Politikoje besivadovaujama jaus
mais, bet protu ir realiais apskai
čiavimais". JAV ir Anglija kariavo 
su Japonija ir Vokietija, bet tuoj 
po karo, matydamos Sov. Sąjungos 
pavoją, susirišo draugiška sutar
timi ne dėl meilės Japonijai ar 
Vokietijai, bet “vadovaudamosi 
šaltu protu ir realiais apskaičia
vimais".

Kad rusai pyksta ant lenkų, tai 
suprantama, nes lenkai nekenčia 
rusų okupacijos, reikalauja dau
giau laisvės ir trukdo rusams val
dyti pasaulį. Už tuos lenkų lais
vės troškimus ir jų spaudimą ru
sams jų vadas Valensa buvo pripa
žintas tinkamu taikos premijai.

Kad valdo Suvalkų trikampį, 
tai reikia kaltinti rusus — jie len
kams juos atidavė 1945 m. Suval
kų trikampyje lietuviai geriau 
gyvena ir nenori važiuoti į oku
puotą Lietuvą. Ten lietuviai lais
vai ūkininkauja savo protėvių so
dybose, o rusų okupuotoje Lietu-

fikininitų.sadfbjyijišfifįAųtos.
P. Lelis r&šo: “Palaikau savo tei

gimą, kad santykiuose su lenkais 
turime užmiršti senus kivirčus ir 
jieškoti su jais draugystės. Kai 
bus laisva Lenkija, bus laisva ir 
Lietuva”. Bendradarbiaudami su 
latviais, lenkais, estais, ukrai
niečiais mes daugiau pasieksime. 
Lietuva, atgavusi laisvę, sugebės 
apginti valstybės teises diploma
tinėmis ir karinėmis priemonė
mis. Laisvos Lietuvos vyriausybė 
nustatys ekonominius, kultūrinius, 
politinius santykius su lenkais, 
vokiečiais, rusais, gudais, nes ži
nos kaip tuo laiku nepriklausomai 
Lietuvai geriau.

Jonas Prunskis,
Čikaga

BALSAS IŠ PUBLIKOS
Los Angeles Dramos Sambūris 

suvaidino 1983 m. lapkričio 19 d. 
D. Mackialienės “Nepripažintą 
tėvą". Leiskite pasisakyti man 
kaip eilinei žiūrovei dėl paties, 
premijuoto veikalo, neliečiant 
režisorės nei artistų. Aš nemačiau 
šiame veikale nieko gero nei psi- 
choliginiu. nei patriotiniu, nei mo
raliu požiūriu.

Sugrįžta tėvas į savo šeimą po 
24 metų ir ima visus tvarkyti, lyg 
despotas. Jis pats buvo vokiečių 
armijoje, vedė vokietę ir štai da
bar sugrįžta pas savo seniai pa
liktą žmoną bei sūnų. Užuot jautę
sis kaip svečias, jis visą laiką ker
tasi su savo sūnumi — kam tas 
draugauja su svetimtaute. Iš kur 
tas staigus “patriotizmas?" Vei
kale nuolat pabrėžiama, kad jis 
kovojo už trečiąjį Reichą. Aš ne
žinau lietuvio, kuris kovodamas 
vokiečių eilėse, būtų kovojęs už 
trečią Reichą. Man atrodo, kad 
jie visi tada kovojo tik prieš ko
munizmą.

Autorė prikaišiojo tiek daug ne
padorių žodžių, kad net ausys raus
ta. Jei tuo būdu norėta prajuo
kinti žiūrovus, tai labai apsirink
ta — žmonės tuo tik pasipiktino. 
Negaliu suprasti, kaip mūsų komi
sija tokį “deimančiuką” premi
javo? Mano nuomoje, jeigu jau 
nėra ko premijuoti, geriau visai 
nuo premijavimo susilaikyti.

Linku LA Dramos Sambūriui 
gyvuoti, bet rimtesnius veikalus 
pasirinkti.

Los Angelietė

PER JAUTRI REAKCIJ A
1983.XII.8 "The Globe and Mail” 

laiškų skyriuje torontiškis žydas 
Joe Kotler rašė: “Kanadoje yra 
stipri tendencija reaguoti prieš 
bet kokią, kad ir švelniausią Izrae
lio kritiką, prieš švelniausią už
uojautą palestiniečiams Taip nė
ra pačiame Izraelyje. Ten vyrau
ja didesnis atvirumas, toleranci
ja kritikai. Juk tik prieš porą me
tų 70.000 žydų demonstravo Tel 
Avivo gatvėse prieš karą su Li
banu. Kaip žydas, gimęs Izraely
je ir išaugęs Kanadoje, galiu tik 
apgailestauti tikrai per didelį, per 
jautrų reagavimą Kanados žy
dų visuomenės kad ir į menkiau
sias kritiškas pastabas, liečian
čias Vidurinius Rytus”. Skt.

LAIŠKAS IŠ PUNSKO
Yra žurnalas "Kontrasty". Ja

me dažnai rašoma apie Punską. 
Pasirodo, kad jo redaktorius bu
vo Punske per atlaidus. Jis rašė, 
kad Lenkijoje nėra tokių gražių 
atlaidų, kaip Punske, kad lietu
viai užlaiko savo senas tradici
jas, labai gražiai gieda choras. 
Taip pat duotas pasikalbėjimas su 
Juozu Vaina, kuriame liečiami, 
reikalai apie kunigus ir nesklan
dumus Seinuose. Redaktorius ra
šė, kad jam važiuojant autobusu iš 
Punsko į Suvalkus įsėdusi Šipliš- 
kėse lenkė davė pastabą lietuviš
kai kalbančiam jaunimui nešne
kėti lietuviškai, nes jau laikas 
buvo išmokt lenkiškai. Tai saky
dama pavartojo žodį “moglita” 
(galėjote). Vienas iš lietuviukų 
atsakęs — ji pirma turėtų išmokt 
lenkiškai, nes lenkų kalboje nėra 
žodžio “moglita" tik “mogliščie". 
Redaktorius, baigdamas rašinį,pa
darė pastabą to krašto lenkams: 
patys nemokėdami gerai lenkiškai, 
bando priverst kitus kalbėt len
kiškai. “Mes, lenkai. norime, kad 
visa žmonija kalbėtų tik lenkiš
kai". V. P.

Delhi, Ontario
A. a. STASIO KAIRIO dešimto

sios mirties metinės bus paminė
tos Mišiomis š. m. sausio 14, šešti-*“ 
dienį, 11 v.r., Delhi lietuvių Šv. 
Kazimiero šventovėje. Maloniai 
kviečiame jose dalyvauti gimines, 
draugus bei pažįstamus.

Velionies žmona ir sūnūs
A. a. POVILO VINDAŠIAUS at

minimui vietoje gėlių “Tėviškės 
žiburiams" aukojo $20: K. Ratavi- 
čius, Otterville, Ont., Pranas ir 
Zita Sakalai, Hamilton, Ont.: $15: 
A. ir J. Vieraitis, Tillsonburg. 
Ont.; $10: A. Budreika, Delhi, Ont., 
J. Strodomskis, Delhi, Ont., P. Au- 
gaitis, Delhi, Ont., Alb. Augusti- 
navičius, La Sallette. Ont., Juozas 
Stonkus, Hamilton. Ont., Vladas 
Vytas, Tillsonburg. Ont., Alf. Kai
rys, Delhi, Ont., St. Beržinis, Vien
na, Ont., Vladas ir Marija Micei- 
kos, Simcoe. Ont.; $5: V. Galeckas. 
Eden, Ont.. J. Jurėnas. Eden, Ont.. 
Br. Čeika, Delhi. Ont., D. Žiogas. 
Delhi, Ont., Br. Gudinskas, Simcoe. 
Ont. Už tą paramą "TŽ" leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką.

Sault Ste. Marie, Ont.
TREČIUS METUS veikianti li

tuanistinė mokykla surengė prieš
šventinį pobūvį mokiniams ir jų 
tėvams. Mokykloje dirba kaip 
mokytojai J. Skardis ir D. Pode- 
rlenė. Ji išsilaiko be KLB vieti
nės apylinkės valdybos pagalbos 
bei finansinės paramos. Tai tur
būt vienintelė tokia mokykla vi
soje Š. Amerikoje. Yra žinoma, 
kad apylinkės valdybos sąskai
toje yra apie $8000.

BENDRO N. METU SUTIKIMO 
nebuvo. Ilgėjantys gyvenimo še
šėliai privertė daugelį tautiečių 
sutikti N. Metus mažose grupelė
se arba savo namuose prie televi
zijos. Koresp.

Toronto Prisikėlimo moterų parapijos choras, diriguojamas solistės LINDOS MARCINKUTĖS, dainuoja Lietuvos 
kariuomenės šventėje Toronto Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo
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Iš tėviškės laiškų
(Atkelta iš 6-to psl.) 

laikų anuomet. Tai buvo taip 
smagu net pabudus. Broluži 
mielas, tai negerai, jei ir tau 
taip sunku, kaip man dėl šir
dies ... Man labai krūtinėje 
sunku ir skauda labaį, kai už
eina. Aš labai riebi, tai gal 
man dar labiau sunku ir dėl to. 
O buvau tokia džiūsna anuo
met. Jau dabar net 4 kartus 
imu vaistus, bet kad jau ma
žai padeda. Žinotum, o kai su
ima širdį, tai kaip peilį krū
tinėn kas vertų. Kada suims ir 
neatleis. . . Aš, tai sakau, 
kaltas mano gyvenimas.

Bet viskas viskas — kad tik 
nebūtų daugiau niekur karo, 
kad karas prasmeki amžinai!

Viso geriausio Jums visiems 
ir gerų sveikatų.

Jus mylinti . . .
III

MIELOJI.
Gavau Jūsų XI.1 rašytą laiš

ką jau prieš dvi savaites. Da
bar baigiasi lapkritis. Labai 
įdomiai aprašėte savo kelionę 
į šiaurę. Mes pažiūrime tele
vizijoj “kelionių klube”, kaip 
kiti keliauja po įvairiausius 
kraštus. Pvz. vakar: balionais 
Sudane du anglai perskrido 
per dykumas; rodė pigmėjus 
Konge.

1.983.X1.6 mirė prei, Liudvi
kas Mažonavičius — general
vikaras Kauno vyskupo. Lai
dojo XI.9. Kaune susirinko 
per šimtą kunigų, koncelebra- 
vo 2 vyskupai Povilonis ir 
Krikščiūnas. Panevėžio valdy
tojas, 16 kunigų. Žmonių buvo 
nepilna katedra, išlydėjo 12 
v. į Šiaulius, ten vėl koncele- 
bravo 4 vyskupai — prisidėjo 
vysk. Steponavičius ir vysk. 
Vaičius. Kunigų — apie 80. 
bet žmonių buvo daugiau ne
gu Kaune, nes laisvas laikas 
po pietų, be to. velionis ten 
buvo klebonavęs 28 metus. 
Palaidojo šventoriuje. Jis sir
go apie dvejus metus progre
syviniu stuburo paralyžium.

Šiandieną laidoja Nemokš- 
čiuose kun. Stasį Gorodecką, 
gim. 1909 m. Sirgo širdimi, 
bet ėjo pareigas iki mirties. 
Iš Telšių jau 6-tas miręs ku
nigas.

Lapkričio 21 d. susirinko 
choristai vakarienei, padai
navo senoviškų dainų, nes visi 
vyresnio amžiaus, estradinių 
dar nemoka ir nemėgsta. Tik 
jaunimas serga vien estrada, 
pamėgdžiodami kitas tautas. 
Yra lietuviškiems dabarti

niams eilėraščiams pritaiky
tos šiuolaikinės trukšmingos 
muzikos. Vienas ansamblis 
groja televizijoj šių dainų 
mėgėjams.

Visi lietuviai mėgsta , krep
šinį, ypač kai žaidžia Kauno 
“Žalgiris". Jau antram rate 
eina lyderiais, tik vienas rung
tynes tepralaimėjo. “Statybos" 
komanda iš Vilniaus pirmam 
rate buvo paskutinė, dabar 
jau laimi kelias rungtynes.

Pas mus vyksta minėjimas 
šventųjų-jubilėjinių metų: 
suvažiuoja daugiau kunigų, 
eina stacijas, pasako atgailos 
pamokslų, daugelis priima 
Komuniją, dažniau šeštadie
niais — nedarbo dienomis. 
Seniau profesorius St.. Yla 
kalbėdavo apie “studijų bū
relius". praktikuojamus už
sienyje. Dabar pas mus reik
tų pradėti nuo maldos ir ka
tekizmo, nes daugelis nežino 
ką veikti bažnyčioje, tik pa
sidairo į žmones. Kaikur ban
do blaivybę platinti — paža
dant metams negerti alkoho
lio. Pasižada koks šimtas pa
rapijoj, kurie dar nepradėjo 
gerti. Parašo spaudoje gydy
tojai ir auklėtojai apie blai
vybę, bet rezultatų nematyti.

Mums įdornųę, ^ūsų visų gy
venimas Amerikoje. Vieno tau
tiečio Sūnus buvo pas savo mo
tiną išvažiavęs į Čikagą, pa
buvo 3 mėnesius, parodė nuo
traukų iš Lituanijos gatvės, 
papasakojo apie savo kelionę, 
laikraščius.

Perskaičiau muziko Gruo
džio gyvenimą ir kūrybą, lie
tuvių kalbos tyrinėjimo isto
riją. Grožinės nespėjau gauti 
knygyne, kiti išpirko. Mūsų 
naujasis bendradarbis mėgs
ta detektyvinius romanus, 
daug filmų žiūri televizijoj, 
yra šiuolaikinis žmogus.

Laukiame taikos pergalės 
visam pasauly, bus gražu ir 
ramu gyventi, lankytjs vie
niems pas kitus.

Su pagarba ir meile. Jūsų . . .
1983.XI.28

Prasmingas klausimas
Kai vienos Čikagos mokyklos 

ekskursija lankėsi Vašingtone, 
aplankė ir FBI muzėjų. FBI pa
reigūnas parodė ir sąrašą de
šimties labiausiai jieškomų 
asmenų su jų nuotraukomis. 
Vienas ekskursantas paklau
sė:

“Kai juos fotografavot, ko
dėl tada jų nesuėmėt?"

Calgary, Alberta
MIRĖ LIETUVIAI. Po sunkios 

ligos Drumheller. .Altą., ligoni
nėje mirė Stasys Gureckas. 62 me
tų amžiaus Buvo kilęs nuo Anykš
čių Drumheller išgyveno 35 me
tus. Palaidotas vietos kapinėse.

Karolis Polmanas mirė sulaukęs 
80 metų. Į Kanadą atvyko 1927 m 
iš Šakių aps Visą laiką gyveno 
Kalgario mieste. Buvo nevedęs. 
Visada gražiai prisimindavo gim
tąjį kraštą ir praleistas ulonų 
pulke dienas. Buvo Kalgario lie
tuvių draugijos narys Į laidotu
ves susirinko gražus būrys arti
mųjų ir pažįstamų. Palaidotas 
miesto kapinėse. K.

Red. pastaba. Prašome mielus 
korespondentus, rašant apie įvy
kius. pažymėti kada ir kur tai įvy
ko. Dokumentacijai svarbu pažy
mėti ne tik mirusiojo amžių, bet 
ir mirties bei palaidojimo datas.

London, Ontario
"PAŠVAISTES” CHORAS pager

bė savo vadovę muz. Ritą Vii ienų 
jos gimtadienio proga 1983 m. 
gruodžio 16 d. Suvažiavę į jos na
mus, dainavo, vaišinosi: įteikda
mi dovaną, sugiedojo “Ilgiausių 
metų"

KALĖDŲ EGLUTE surengė R. 
Vilienė. I Černienė ir D Andru 
lionyte-Armstrong. Jos paruošė gy
vąjį paveikslą, vaizduojantį Bet
liejų. Devyni vaikai vaidino, sa
kė eilėraščius, giedojo ir daina
vo. Kalėdų senelis (A. Švilpa) ap
dovanojo visus vaikučius, o suau
gusieji buvo pavaišinti kavute.

PRIEŠ KALĖDAS pakrikšty
tas Benjaminas. Dovydo ir Danu
tės Valaitytės Waugh sūnus. Tur
tingas krikštynas iškėlė Juzė Va
laitienė savo namuose.

KALĖDOS buvo nepaprastai 
šaltos, bet Šiluvos Marijos šven
tovė buvo pilnutėlė žmonių. Jie 
klausėsi religinių giesmių kon
certo. kurį puikiai atliko “Pa
švaistės" chorąs. vadovaujamas 
muz. Ritos Vilienės. Dalyvavo ir 
sol. Irena Černienė, kuri pagie
dojo penkias giesmes.

Labai gražiai atrodė prakartėlė 
Viktorijos Grigelytės dėka, kuri 
parūpino dideles egles ir papuo
šalus.

ŠV. KAZIMIERO METAI pra
dėti iškilmingai Naujų Metų die
ną. Šiluvos Marijos šventovėje 
yra graži šv. Kazimiero statula 
ant šoninio altoriaus. Po Sumos 
Klebonas procesijoj nuėjo prie 
šventojo ir uždegė žvakę, kurios 
liepsnelė švies per ištisus metus. 
Bus užgesinta per sekančius Nau
jus Metus. Šv. Kazimiero minėji
mas numatomas šį pavasarį.

N. METU sutikimas, kurį ruošė 
apylinkės valdyba. įvyko parapi
jos salėje. Gražiai buvo papuošti 
stalai, visi turėjo skanią vakarie
nę ir smagius šokius Nakties 12 v., 
sugiedojus Lietuvos himną, buvo 
pakeltos šampano taurės ir pasvei-

Ottawa, Ontario
PR IEŠK ALEI) IN E SU E1G A. 1983 

m. gruodžio 18. sekmadienį, mūsų 
Bendruomenė turėjo prieššventi
nę sueigą. Dr. V. Kudirkos mokyk
los tėvų komitetas suruošė Kalė
dų eglutę su turininga programė
le. Ta proga buvo pakviestas iš 
Montrealio svečias kun. S. Kulbis. 
SJ. kuris klausė išpažinčių, atna
šavo šv. Mišias ir pasakė prieška
lėdiniam susikaupimui pritaikytą 
pamokslą.

Sueigą parapijos salėje pradė
jo tėvų komiteto pirm. Augaitis. 
pasveikindamas gausius dalyvius 
ir pasidžiaugdamas mokyklos 
veikla.

Kalėdinę programą mokyklos 
vedėja A. Paškevičienė, supažin
dinusi klausytojus eiliuota forma 
su savo mokyklėlės lankytojais. 
Jų šiemet yra net septyni Tikima
si. kad naujaisiais metais tas skai
čius padidės. Savąjį žodį baigė 
tokiu posmeliu:

Mes Kanados lietuviukai.
Šios mokyklos mokinukai.
Nors nematę Lietuvos.
Mes branginant kalbą jos.
Visa mokykla suvaidino 3 pa

veikslų pasaką “Mokinukes sap
nas Kūčių dieną" Mokytoja A. 
Paškevičienė. rašydama tuos vai
dinimėlius, naudoja eiliuotą for
mą. kuri palengvina mažiesiems 
lengviau prisiminti tekstą ir tai- 
syklingiau kirčiuoti. Vaidinusiųjų 
amžius — nuo 3 iki 14 metų. Pažy
mėtina. kad šį kartą mažieji. 3-6 m. 
amžiaus vaidinę nykštukus. Rasa 
Augaitytė. Aleksas ir Andrius Če- 
ponkai jautėsi jau laisviau sceno
je ir nebijojo garsiau kalbėti.

Pati mažiausia Linutė Augaity
tė mažos dukrytės vaidmenyje sa

vąjį sakinį taip aiškiai ištarė, kad 
net tolimesnieji klausytojai galė
jo gerai girdėti. Vyresnieji sce
nos “vilkai", kaip Daiva Jurkutė, 
Lina Radžiūtė ir Stepas Jurgutis, 
jautėsi scenoje visai gerai. Šį kar
tą. staiga pristigus vieno artisto, 
tą spragą užpildė mokyklai talki
nęs Erikas Jurgutis, šią mokyklą 
lankęs pernai.

Po trumpos pertraukėlės pasi
rodė mūsų apylinkės dainos vie
netas "Ramunėlės”. Jos atliko lie
tuviškų dainų pynę ir priedo dar 
nuotaikingas daineles anglų bei 
prancūzų kalbomis. Vienetui va
dovauja Rūta Šiūlytė, pianinu pa
lydi Loreta Lukšaitė.

Šis dianos vienetas yra mūsų 
apylinkės pasididžiavimas. Be 
pasirodymų per mūsų sueigas, 
chorelis gieda šventovėje per 
kiekvienas lietuviškas pamaldas. 
Giesmių ir dainų repertuaras nuo
lat papildomas.

Atvykęs tradicinis Kalėdų se
nelis (p. Abromaitis) išdalino vai
kučiams dovanėles. Senelis ne
pamiršo ir kai kurių vyresniųjų, 
vertų tais metais jo dėmesio.

Po tradicinių padėkų užbaigia
majam žody visi dalyviai buvo- 
pakviesti pasivaišinti. Vaišių me
tu Lietuvių fondo įgaliotinis bur
tų keliu atliko dovanėlių paskirs
tymą parėmusiems jo veiklą 1983 
metais. Albinas Vilniškis

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

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

“All THE

WORLD"
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 •

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2" ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) (vairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

A.E.L1.PAGE
REAL ESTATE SERVICES

3630 Lov/rence Avė. Eost 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

PARDUODATE
S KZX.IX/I BIIXJ KITE

BIRUTEI GRIGAI!YTEISPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto. Ontario M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393 

namų 233-0303

1984 metų ekskursijos:
ROMA
Kovo 1—10. Dar esu gavęs 1 O vietų

VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai
Gegužės 24- 1 Rugpjūčio 16-24
Birželio 21-29 Rugsėjo 6-14
Liepos 19-27 Spalio 4-12

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 24. liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš 
pats — norintiems galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

V. BAC E N AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

kinti naujieji metai
A. a. LEONAS POCIUS. 85 m. am-, 

žiaus. palaidotas iš Šiluvos Ma
rijos šventovės Šv. Petro kapinė
se gruodžio 29 d. Paliko nuliūdu
sius — žmoną Filomeną, dukrą Bi
rutę, du sūnus — Edvardą ir Alfon
są su šeimomis.

PARAPIJOS KOMITETAS, vado
vaujant V. Gudeliui, sausio 2 d. 
atvyko į kleboniją pasveikinti kle
bono kun. I. Mikalausko jo gimta
dienio proga. Buvo įteikta dovana. 
Prie kuklių vaišių buvo aptarti ir 
parapijos šių metų didesnį minėji
mai bei šventės.

PENSININKU KLUBO susirin
kimas — sausio 12. ketvirtadienį. 
3 v.p.p.. parapijos saleje. Koresp.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
’ prie Royal York įstaigos (416)231-4138

Toronto. Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

T\T> T? Q TTT7 insurance &U JA JTj O 11 It 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

IHSURAHCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1984. I. 12 — Nr. 2 (1769)

Mi TORONTO
Anapilio žinios

— Visuotinis parapijos susirin
kimas — sausio 22, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių, Anapilio salėje.

— Anapilio salės jau nuomo
jamos lietuviams 1985 metams. 
Nuo sausio vidurio bus pradėtos 
nuomoti ir kitataučiams.

— Dar galima registruotis kle
bonijoje maldininkų kelionei į 
Romų ir Šv. Žemę.

— Paaukojo Anapilio sodybai 
$100 P.Z. Jonikai; Šv. Jono lietu
vių kapinėms — $100 P.Z. Jonikai; 
parapijos skoloms mokėti po $100 
— P.Z. Jonikai, O. Jakimavičie
nė, J.E. Girėnai, V. Žemeckas, dr. 
A. Josiukas, O. Yčienė, $25 — K. 
Butienė. »

— Mišios sausio 15, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Mariją Salinienę.
11 v.r. — už a.a. Tomą Prakapą.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas sausio 15, sekma

dienį, 11.15 v.r.. laikys kun. P. Di
lys. Po pamaldų — moterų draugi
jos susirinkimas šventovės salėje.

— Valdybos posėdis — sausio 17, 
antradienį, 7.30 v.v., šventovės 
salėje.

— Pamaldos sausio 22 d., sek
madienį, įprastu laiku anglų kal
ba.

— Pamaldas sausio 29. sekma
dienį, įprastu laiku laikys kun. 
P. Dilys, pamokslą sakys prof. 
Martynas Trautrimas iš Omahos, 
Nebr. Po pamaldų — metinis pa
rapijos susirinkimas.

— Šv. Rašto apmąstymai — sau
sio 12 ir 26. ketvirtadieniais, 
7 v.v., šventovės salėje.

— Kun. P. Dilys sausio 18-26 d. 
bus Čikagoje. Pastoraciniais rei
kalais kreiptis į parapijos sek
retorę M. Dambarienę 536-1433.

Lietuvių namų žinios
— LN Naujų Metų sutikime da

lyvavo per 250 asmenų. Šokiams 
grojo orkestras "Malūnas", pri
tariant solistams — D. Strimai- 
tytei ir E. Punkriui.

— Sausio 8 d. LN kultūrinės ko
misijos suruoštame prez. A. Sme
tonos 40 m. mirties sukakties pa
minėjime įžanginį pranešimą pa
darė V. Kulnys, o A. Šetikas pa
rodė filmą “Prezidentas Smeto
na".

— LN popietėje sausio 8 d. da
lyvavo daug vietinių lietuvių, 
taip pat ir sVečių: G. Ceciūnaitė 
iš Kvebeko, S. Keras iš Londono, 
Ont., E. Paulionienė iš Londpnp. 
Ont.. A. Šetikas iš St. Cathari
nes, Ont., E. Zakaržauskienė iš 
Streetsville, Ont., ir kt.

Naujuose pensininkų rūmuo
se “Vilnius Manor” jų gy
ventojai surengė iškilmingą 
N. Metų sutikimą. Salė buvo 
skoningai papuošta. Pensinin
kės, talkinamos vyrų, paruo
šė kepinius bei šiltą vakarie
nę. Per garsintuvus sklido švel
ni muzika. Pensininkai dažnai 
minėjo H. Adomonio ir J. Poš
kos, kaip vyriausių statybinin
kų, pavardes. Visi džiaugėsi 
naujomis patalpomis ir sale.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikali
nėm langų užuolaidom (vertical 
blinds). Teirautis krautuvės te
lefonu 481-5803, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais. The Stepping Stone Gift 
and Kitchen Shoppe.

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.

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

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

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Trijų Karalių šventėje per 

10.15 v. Mišias giedojo “Volungės” 
choras, vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės.

— Rekolekcijos jaunimui, ku
rias ves kun. A. Saulaitis, SJ. ir 
sės. Igne. įvyks sausio 20-22 d.d. 
Sharon miestelyje. Jaunimas iki 
30 m. kviečiamas dalyvauti. Re
gistruotis pas R. Punkrį tel. 277- 
8682.

— Sausio 9 d. palaidota a.a. Ma
rija Enzinienė, 85 m. amžiaus.

— Knygos formato 1984 m. kalen
dorius, kurį suredagavo ir išlei
do parapijos tarybos finansinės 
sekcijos pirm. St. Prakapas, jau 
išsiuntinėtas. Kurie dar negavo, 
prašomi kreiptis į parapijos 
spaudos kioską.

— Aukojo parapijai: J.E. Čup- 
linskai $1.200, R.L.S. Kuliavai 
$600. latvių katalikų bendruome
nė Kalėdų proga $510. G.L. Ma
tukai $500, M. Bendikienė (tes
tamentu) $500. A.U. Kartavičiai 
$425, dr. R. ir E. Barakauskai 
$300; po $200 — V.B. Biretos. C.B. 
Joniai, E.J. Sičiūnai, T.V. Sičiū- 
nai, K.B. Valančiai; D. Melnykai- 
tė $150, J.A. Račkauskai $125. R.I. 
Smalenskai $105; po $100 A. Artič- 
konis, A.V. Balniai. A.O. Baltrū
nai, A.E. Baltrušaičiai. M.S. Bu- 
šinskai. E. Girdauskienė. J.O. Gus- 
tainiai, A.B. Jonušai, I. Kairie
nė, V. Kobelskis, P.F. Remeikos,
V. M. Simanavičiai, J.M. Vaseriai, 
E.G. Kuchalskiai, J. Melnykaitė, 
P.V. Melnykai, R.H. Simanavičiai, 
D.A. Siminkevičiai, V.N. Tamu- 
laičiai; U. Bleizgienė $60; po $50 
— A. Aperavičienė, J.A. Barakaus- 
Į<ai, J.E. Bukšaičiai, E.S. Čepai, 
Alb. Gačionis, LA. Jurcevičiai, 
R.A. Karkos, A.A. Laurinaičiai, 
L. Mačionienė, E.E. Miniotos, A.D. 
Nausėdai, R.I. Paškauskai, S.J. 
Poškos, P. Skrupskas, L.G. Vyš
niauskai, M.E. Zabulioniai; Z. Mar
tinaitienė $40.

— Mišios sausio 15, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už Vytautą Vingelį. 9.30 
v. — už Agotą Ramanauskienę, 
10.15 v.r. — už Joną ir Anelę Gai
delius, Marcelę Lingienę, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius, 7 v.v. — už Kunigundą 
ir Feliksą Saplius.

Generalinis Lietuvos konsu
las dr. Jonas Žmuidzinas gruo
džio 19 d. dalyvavo Toronto 
konsulinio korpuso suruoštuo
se pietuose Ontario premjerui
W. G. Davis pagerbti. Sausio 
2 d. gen. konsulas dr. J. Žmui
dzinas dalyvavo Ontario gu
bernatoriaus John B. Aird pri
ėmime, skirtame Toronte re
ziduojantiems konsulams, ir 
pasveikino Lietuvos vardu gu
bernatorių Naujųjų Metų 
proga.

Naujų Metų proga valdžios 
įstaigose vyko oficialūs priė
mimai. Ontario gubernato
riaus priėmime parlamento 
rūmuose dalyvavo gen. Lietu
vos konsulas dr. J. Žmuidzi
nas ir žurnalistai — R. Rudai- 
tytė, J. Karka, A. Rinkūnas ir 
K. Raudys. Ta proga etninių 
grupių žurnalistai pasirašė 
ir išsiuntė sveikinimus D. Bri
tanijos karalienei ir JAV pre
zidentui R. Reaganui. A. Rin
kūnas taip pat dalyvavo Mis- 
sissaugos burmistrės priėmi
me. Šis miestas šiemet mini 
savo gyvavimo dešimtmetį.

Rašytojo J. Kralikausko 
knygai “Ąžuolai piliakalny
je” išleisti V. Bačėnas paau
kojo $100.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $100 Pranas Basevičius 
iš Toronto ir $25 L. Narkevi
čius iš Mt. Brydges.

Naujojo daugiakultūrių rei
kalų ministerio David Colle- 
nette įstaiga pranešė, kad šio
je Kanados parlamento sesijo
je numatomi nauji įstatymai 
įtvirtinti ligšiolinei daugia- 
kultūrei vyriausybės politi
kai. Jie apims: rasinius san
tykius, kultūrinę integraciją, 
kultūrinę pažangą, grupių 
veiklos puoselėjimą, knygų 
leidybą, etnines studijas, 
tarpkultūrinį bendradarbia
vimą, vaizdinį ir teatrinį me
ną. Numatoma pagalba tūks
tančiui projektų, liečiančių 
kalbų mokymą, kuriame daly
vauja 125.000 moksleiviai vi
soje Kanadoje. Taip pat numa
toma palengvinti pilietybės 
gavimą vyresnio amžiaus (per 
65 m.) žmonėms, kurie nebega
li išmokti oficialiųjų Kana
dos kalbų. Ministeriui taip
gi rūpi sustiprinti įstatymą, 
liečiantį neapykantos raštų 
skleidimą. Esą vyriausybė sie
kia užtikrinti, kad visi kana
diečiai, kokios kultūros be
būtų, lygiai galėtų dalyvauti 
Kanados gyvenime.

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “TAURAS” 
kviečia į SUKAKTUVINĮ - 30 METŲ

Programoje: “GINTARO" dainos grupė su solistu R. Paulioniu * 
Tradicinė vakarienė " Veiks bufetas su stipriais bei silpnais gėrimais 

Loterija " Šokiams gros puikus orkestras “Les & the Music Masters”. 
įėjimas: $12.50 asmeniui. Nariams ir studentams $10.00. Kreiptis vakarais: 
J. Šimkus 231-9425, dienos metu: P. Šturmas 592-5117, į klubo narius ir 
prie įėjimo.

1984 m. 
sausio 14, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
1573 Bloor St. West

LŠST jurų šaulių kuopa

Klaipėdos krašto atvadavimo

PROGRAMA: 11.30 v.r. Mišios Prisi
kėlimo šventovėje už mirusius vadavimo 
rengėjus, kovose žuvusius savanorius, 
karius ir šaulius. (Mišiose dalyvauja su vė
liavomis — kūrėjai-savanoriai, Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, jūrų šaulių kuopa "Baltija" 
ir skautai).
įėjimas - laisva auka, moksleiviams - nemokamas, 
nemažos rengimo išlaidos.

15 v.p.p. Toronto lietuvių namų Min
daugo menėje-generalinio Lietuvos kon
sulo dr. J. Žmuidzino žodis, J. Adomavičie
nės paskaita, 
šokėja Laima 
Stepo Kairio 
(kanklės).

Prašome aukoti nemažiau 3 dolerių, nes susidarė
Kuopos valdyba

choras "Volungė", baleto 
Janušauskaitė, skautininko 
vardo muzikinis vienetas

B MONTREAL
Sol. Gina Čapkauskienė sėkmin

gai koncertavo kalėdiniuose kon
certuose prancūzų visuomenei. 
Kalėdų metu giedojo Notre Dame 
Laval pavilion, Laurentien de 
Lavai. Be to, ji giedojo Aušros 
Vartų šventovėje per Bernelių 
Mišias.

Sausio 14 d. ji dainuos Klivlan- 
de savo plokštelės sutiktuvėse. 
Akompanuos pianistas Andrius 
Kuprevičius. Koncertą rengia LB 
Ohio apygardos valdyba.

Montrealio — La Salle laikraš
tyje “Messenger” buvo nemažai 
duota medžiagos apie G. Čapkaus- 
kienės kalėdinius koncertus Mont
realio visuomenei.

Po operacijos gydosi namuose 
Ignas Petrauskas; taip pat po sun
kios operacijos ligoninėje gydosi 
Agota Mičiulienė. N.B.

Bernelių Mišios AV šventovėje 
sutraukė daugiau žmonių negu ki
tais metais. Gražiai išpuoštoje 
šventovėje šv. Mišias laikė para
pijos klebonas kun. J. Kubilius, 
SJ. Kalėdines giesmes giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. A. Stankevičiaus. Be to, gie
dojo solistai G. Čapkauskienė ir 
Ant. Keblys. Po pamaldų daugu
mas dalyvių susirinko parapijos 
salėje pasisveikinti bei pasivai
šinti vynu ir sūriu.

LK Mindaugo šaulių kuopa su
ruošė Naujų Metų sutikimą AV 
par. salėje. Prisirinko artipilnė 
salė. Aug. Mylė, Ant. Čepulis ir 
K. Toliušis pravedė AV parapijos 
metinės loterijos laimėjimų trau
kimą. Aštuoni asmenys truputį 
praturtėjo. Laimėjo po $100; Alb. 
Urbonas, T. Mickienė, J. Jokūbo- 
nis ir Ant. Mickus; po $50: G. Ged-

rilienė, Lilian Bulota; po $25: A. 
Lukošiūtė, Ant. Šaltanis.

KLB Montrealio apylinkė Vasa
rio 16 minėjimą rengia vasario 19 
d. Pagrindinės pamaldos vyks AV 
šventovėje, o pats minėjimas — 
Verduno katalikų gimnazijos pa
talpose (ten pat, kur ir pernai). 
Meninę dalį atliks vietinės jėgos. 
Paskaitininku kviečiamas vienas 
torontiškis, kurio sutikimas dar 
nėra gautas.

Visuotinis metinis “Lito” susi
rinkimas numatomas balandžio 14 
d. Šv. Kazimiero par. salėje. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Kū
čių vakaras praėjo tradicinėje 
dvasioje su Kūčių valgiais ir re
tomis giesmėmis. Visi giedojo, 
klebonui akordeonu jas palydint. 
Į bendras Kūčias atsilankė 40 as
menų. Prieš Bernelių Mišias cho
ras, vad. kun. M. Milox, giedojo 
Advento giesmes, Mišių metu — 
kalėdines. Dėl labai šalto oro da
lyviai nebuvo gausūs. — N. Metų 
sutikimas par. komiteto buvo ge
rai paruoštas — išpuošta salė ir 
dekoruoti stalai. Lena Asipavi- 
čienė su padėjėjom paruošė gerą 
vakarienę, grojo orkestras. Daug 
darbo įdėta ją ruošiant, o atsilan
kė tik 78 asmenys. — Po sunkios 
operacijos namuose sveiksta Al
bina Rašytėnienė ir p. Kalpokie
nė. — Iš JAV ir N. Škotijos atvy
ko sesutės Milda ir Irena Markaus- 
kaitės su šeimomis į savo brolio 
Leono išleistuves. Pastarasis su 
šeima persikelia gyventi į Austra
lijos Melburną. Sk.

Spaustuvės 
mašinų vajus

Vos paskelbus “Tėviškės 
žiburių” spaustuvės papildo
mų mašinų įsigijimo vajų, tuo
jau atsiliepė pirmieji aukoto
jai. Pratęsdamas savo ir savo 
sūnaus “TŽ” prenumeratą, ma
tininkas Petras Šalna spaus
tuvės vajui išrašė $100 čekį. 
Torontietis V. Staškevičius, 
gražiai reiškęsis teatriniame 
mene, pratęsdamas savo “TŽ” 
prenumeratą, paaukojo spaus
tuvės mažinu vajui $100. Liu
das Merkelis, “TŽ” skaityto
jas nuo 1 nr., šiam vajui atsiun
tė $20. Nuolatinis “TŽ” rėmė
jas Anicetas Zalagėnas šiam 
vajui paskyrė $50. A. K. Iva
nauskai, paskaitę “TŽ” atsi
šaukimą, tuojau atsiuntė $50. 
Ilgametis “TŽ” rėmėjas ir skai
tytojas Bronius Mackevičius 
įteikė $20. Vitalius Matulai
tis, dažnai talkinąs “T. žibu
riams” savo rašiniais bei re- 

, portažais, atsiuntė $50. Anta
nas Krakauskas, dosnus “TŽ” 
rėmėjas, anksčiau gyvenęs 
Windsore, o dabar Toronte, 
paaukojo $100.

Dėkojame pirmiesiems au
kotojams šiam vajui ir tikimės, 
kad kiti “TŽ” skaitytojai ateis 
į talką.

“Tėviškės žiburių" skaityto
jai, keičiantys savo adresus, 
prašomi pažymėti ne tiktai 
naują, bet ir buvusį adresą. 
Skaitytojų kartotekoje yra 
daug panašių pavardžių, ir 
dažnai nežinia kuris jų keičia 
adresą.

Paaukojo Tautos Fondui 1983 
metais a.a. V. Kecoriaus atmi
nimui: $20 B. Jackus; a.a. Ane
lės Vasiukevičienės atmini
mui $20 — M. B. Žėkai; a.a. A. 
Jakimavičiaus mirties ketvir
tųjų metinių proga $25 — K. Šu- 
kevičienė. Už aukas dėkojame.

Tautos Fondo 
atstovybė Toronte

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo — BALFo centro 
valdyba atsiuntė “TŽ” šventinį 

. sveikinimą (išsiųstą 1983.XII. 
20, gauta — 1984.1.3), kuriame 
sako: “BALFas dėkoja visiems 
veikėjams, rėmėjams, lietuvių 
spaudai ir radijo valandėlėms, 
kurių darbo, pastangų ir para
mos dėka galime sėkmingai 
tęsti lietuvių šalpos darbą. 
Džiaugiamės, kad šių metų lai
kotarpyje, kaip ir ilgus metus 
praeityje, galėjome padėti 
daugeliui nelaimingųjų už Ge
ležinės uždangos ir įvairiuo
se pasaulio kraštuose, įnešant 
broliškos meilės šilumos jų 
tamsesnėse buities valando
se.” BALFas pradėjo 40-sius 
veiklos metus. Dabartinė jo 
centro valdyba: pirm. Marija 
Rudienė, nariai — vysk. Ansas 
Trakis, kun. Antanas Zakaraus
kas, Aldona Daukienė, Albi
nas Dzirvonas, Ona Jokūbai- 
tienė, Kostas Čepaitis, Faus
tina Mackevičienė. Adresas: 
2558 West 69th Street, Chica
go, IL 60629, USA. Tel. (312) 
776-7582.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

PADĖKA
Mūsų mylimai mamai, močiutei

AfA
SOFIJAI BIELIAUSKAITEI-

ULBINIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią padėką reiškiame Niagaros 
pusiasalio klebonui kun. K. Butkui už šv. Mišias ir gražų 
pamokslą, A. ir V. Paulioniams už muziką ir giedojimą Mišių 
metu, poniai S. Zubrickienei už tartą atsisveikinimo žodį 
kapinėse.

Taip pat nuoširdi padėka: karsto nešėjams, užprašiu
siems šv. Mišias, pareiškusiems užuojautą spaudoje, at- 
siuntusiems gėlių ir gausiai atsilankiusiems tautiečiams 
laidotuvėse -

Liekame dėkingi visiems - Ulbinų šeima

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Naujoji KLB krašto valdy
ba, išrinkta 1983 m. gruodžio 
3-4 d. tarybos suvažiavime 
Toronte, 1984 rti. sausio 3 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. adv. Algis Pacevičius, 
vicepirmininkai —Vytautas 
Bireta ir Henrikas Stepaitis, 
vicepirmininkė visuomeni
niams reikalams Joana Kurai- 
tė-Lasienė, iždininkas Juozas 
Krištolaitis, sekretorė Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė, na
rė apylinkių reikalams Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, KLJ 
Sąjungos atstovė Sigita Ber- 
sėnaitė, Kanados sporto apy
gardos atstovas Rimvydas Son- 
da. Švietimo komisijai pasili
ko pirmininkauti Irena Grabo- 
šaitė-Ross iki š. rm pabaigos. 
Kultūros ir šalpos komisijų 
pirmininkai bus kooptuoti 
artimiausioje ateityje. Ofi
cialus KLB krašto valdybos 
adresas: 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8.

Pasaulio estų festivalis įvyks 
Toronte 1984 m. liepos 8-15 d.d. 
Jame numatyta apie 100 įvai
riausių renginių: tautiniai 
šokiai, modernioji gimnasti
ka, koncertai, teatriniai vai
dinimai, parodos, dainų šven
tė. Festivalis prasidės liepos 
8 d. Ontario Place Forume 
spalvingu renginiu “Estora- 
ma”. Liepos 12 d. bus paradi
nės eitynėsnuo parlamento 
rūmų į miesto rotušę. Liepos 
13 d. — folkloro, gimnastikos 
ir muzikos spektaklis Maplę 
Leaf Gardens. Liepos 14 d. — 
dainų šventė Maple Leaf Gar
dens. Dalyvaus 46 chorai ir 
50 orkestrantų. Be to, bus dau
gybė įvairių mažesnių rengi
nių.

Naujasis Kanados daugia
kultūrių reikalų ministeris 
David M. Collenette praneša, 
kad Toronte įsteigta daugia
kultūrių reikalų raštinė, ku
riai vadovauja Vince Negro. 
Jos adresas: Toronto Ministe
rial Office, Minister of State 
for Multiculturalism, Mony 
Life Building, Suite 1304, 797 
Don Mills, Ontario M3C 1V1. 
Tel. (416) 421-8424. Į šią rašti
nę galima kreiptis visais rei
kalais, liečiančiais daugia- 
kultūres federacinės valdžios 
programas.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui paaukojo po 
$100 Elzė Jankutė, Ona Skre- 
būnienė ir Eugenija Šajukai- 
tė-Dordopolo, $50 — V.J. De- 
mikiai.

Roth - Stern Ltd. kalėdinia
me sveikinime padaryta klai
da adrese: išspausdinta 19 Spa- 
dina Avė., turi būti 119 Spa- 
dina Avė. Tel. 593-0048.

Gauta žinia iš Europos, kad 
iš okupuotos Lietuvos Austri- 
jon atvyko E. Finkejšteinas, 
rėmęs lietuvių kovą už savo 
teises. Jis gavo leidimą išvyk
ti Izraelin. Šiuo metu sovie
tai okupuotoje Lietuvoje stip
riai puola provincijos kuni
gus. Beveik kiekvienas rajoni
nis laikraštis koneveikia vie
tinius kunigus.

Thunder Bay miesto daugia- 
kultūrė draugija leidžia tri- 
mėnesinį laikraštį “Northern 
Mosaic”, kuriame yra ir lietu
vių skyrelis, parūpinamas dr. 
E. Jasevičiūtės. 1983-1984 m. 
gruodžio-vasario numeryje iš
spausdinta informacija apie 
Pasaulio lietuvių dienas Či
kagoje ir įdėta iliustracija iš 
žurnalo “Moteris” (lietuvaitė 
su kanklėmis).

Dienraštis “Toronto Star” 
1983.XII.26 išspausdino dvi 
ilgokas informacijas, paruoš
tas UPI ir Reuterio žinių agen
tūrų. Jose sakoma, remiantis 
pačios sovietinės spaudos duo
menimis, kad Sov. Sąjungos 
įmonės 1983 m. pagamino 
elektros ir kitokių reikmenų, 
kuriuos reikėjo išmesti, nes 
buvo niekam tikę. Valstybei 
tai kainavo 90 mil. dolerių. 
Visos įmonės esą stengiasi 
pagaminti kiek galint daugiau 
prekių, neatsižvelgiant į jų 
kokybę. Naujuose valdžios 
planuose numatyta labiau de
centralizuoti pramonę, sun
kiąją pramonę, transporto ma
šinas, elektronines įmones, 
maisto gamybą pavesti Ukrai
nai, lengvąją pramonę — Gudi
jai, vietinę pramonę — Lietu
vai. Prie šios informacijos 
“Toronto Star” pridėjo nuo
trauką iš Šiaulių, kurioje ma
tyti metalinės katės ant namo 
stogo. Jų autorius esąs dail. 
Vilius Puronas.

PETRAS ADAMONIS 
C.l. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m. .................... 9

S DUODA
% = PASKOLAS:

Terminuotus indėlius:
1 metų ............. ......... .. 8.5 % E Nekilnojamo
180-364 d................ ... 8 % E turto,

30-179 d.................. 7.5 % S asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai 

$20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios..........

prekybines. 
Paskolos 

~ mirties
.. 7.25% = atveju

su drauda ................. ... 7 % S draudžiamos
Čekių sąskaitos: .............. ... 5 o/o S iki $10,000

■

KASOS VALANDOS 
1475 De Seve 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

ŽIBURIAI 
0 F HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 psl., naujiem skaitytojam 

tik $15.00 metams (JAV-se amerikietiškais) 

reguliari metinė prenumerata — $19.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

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

Adresas .......................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA


