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Abejones išsklaidžius
Ryšium su didžiaisiais užmojais išeiviškame gyveni

me paprastai kyla diskusijos, svarstančios argumentus 
už ir prieš. Tai natūralus procesas demokratiniame gy
venime, rodantis visuomenės domesį iškeltam projektui. 
Ir kai po kiek laiko paaiškėja, kad iškeltasis projektas 
yra naudingas, rimtas ir įmanomas, prasideda vykdoma
sis tarpsnis, kuris nuveda į galutinį projekto įgyvendi
nimą. Taip buvo su Lietuvių enciklopedija, taip buvo su 
Lietuvių fondu, taip buvo su Lietuvių opera ir kitais di
džiaisiais užmojais. Dabar atėjo eilė lituanistikos ka
tedrai. Ilgai ji buvo svarstoma, net per ilgai, kol paga
liau prasidėjo vykdomasis tarpsnis. Galbūt toks jau mū
sų būdas, kad didžiuosius užmojus pradedame vykdyti 
vis gerokai vėluodamiesi. Savo paguodai nusikalėm ir 
atitinkamą posakį — “geriau vėliau, negu niekad”. Pa
vėluotai pradėjus, reikia paskubėti, kad per ilgai vilkina
mas užmojis nežlugtų pakeliui į gyvenimą. Ilgai svarstę 
lituanistikos katedros steigimą Ilinojaus universitete, 
turime paspartinti žingsnius ir nebežiūrėti į vieno kito 
pavėluotai iškeliamą abejonę. Galimas dalykas, tų abe- 
jotojų dar ilgai bus, bet jų balsas jau nieko nebelemia. 
Prasidėjus vykdymo tarpsniui, priekin turi išeiti akty
vieji ir palikti abejinguosius nuošaliai, nes jie nieko po
zityvaus nebeduoda.

LITUANISTIKOS katedros steigimo vykdomajame 
tarpsnyje iškyla du pagrindiniai sandai — finansi- 
“*nis ir akademinis. Pradinis finansinis pagrindas 
jau sudarytas — Ilinojaus universitetui įmokėta $200,000. 

Bet tai tik pradžia — reikia tą sumą pakelti iki $600,000. 
Kai kurie veikėjai baiminasi, kad tai per didelė suma. 
Bet žinant dabartines švietimo ir aplamai pragyvenimo 
kainas, tai labai kukli suma. Juk turime nemaža tautie
čių, kurių rezidencijos yra žymiai brangesnės. Sutelk
ti $600,000 visos išeivijos mastu neturėtų būti sunku. Dau
guma mūsų tautiečių yra prasigyvenę, gražiai įsikūrę, 
turi po keletą namų, automobilių, santaupų, tad yra į ką 
kreiptis aukų. Sunkiau rasti mokančius bei sugebančius 
prašyti bei telkti lėšas. Bet kai tokie atsiranda, lėšų tel
kimas geram ir didžiam užmojui darosi sėkmingas bei 

- sklandus* —< Antras vykdomojo tarpsniu sandas yra aka
deminis, būtent lituanistikos katedros turinys: ką ir kiek 
ji duos lietuvių visuomenei. Iš paskelbtų informacijų 
matyti, kad ji apims pagrindines šakas ir turės atitinka
mą vadovą, talkinamą kitų. Abejonės, kad nebus tam tin
kamų žmonių irgi nepasitvirtino. Jau dabar girdėti, jog 
kandidatų netrūksta. Ateityje jų atsiras dar daugiau. 
Kai bus didesnis pareikalavimas, atsiras ir daugiau pasi
ruošusių žmonių.

SU LITUANISTIKOS katedros įsteigimu įžengsime į 
akademines sferas, kuriose ir pačiai lituanistikai 
atsivers stipresnės galimybės. Ta linkme eina ir 
kitos tautybės. Ukrainiečiai ir lenkai yra įsitvirtinę dau

gelyje universitetų slavistikos skyriuose. Neseniai suska
to organizuotis serbai ir vengrai. Pastarieji vengristi- 
kos katedrai Toronto universitete yra užsimoję sutelk
ti milijoną dolerių. Sujudo ir estai. Iki šiol jie turėjo tik
tai estonistikos kursus Vankuveryje Simono Frazerio 
ir Toronto universitetuose. Dabar jie užsimojo įsteig
ti estonistikos katedrą Toronto universitete. Jų planas 
— sutelkti vieną milijoną dolerių, kurių palūkanomis 
galima bus išlaikyti profesorių, jo padėjėją ir sekreto
rę. Be to, dalis lėšų bus skiriama studentų stipendijoms. 
Planas gana realus: $300,000 duoda Tartu kolegija (estų 
studentų rūmai-bendrabutis), $400,000 — estų bendruo
menė, $300,000 Kanados vyriausybė (tikimasi, nes yra 
davusi ir kitom tautybėm). Pažymėtina, kad visų kated
rų organizatoriai neužmiršta lėšų ir būsimiems studen
tams. Į tai turėtų atkreipti dėmesį ir lituanistikos kated
ros organizatoriai. Studentų turėjimas yra nemažiau 
svarbus, kaip ir profesorių suradimas. Žinant, kad litua
nistika nėra duondavis mokslas, reikia pagelbėti ir stu
dentams, kaip ir kitų kultūros šakų darbuotojams.

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. REAGANĄ BALTUOSIUOSE RŪMUOSE APLANKĖ 
komunistinės Kinijos premjeras Žao Zijangaš. Ši viešnagė su
silaukė didelio dėmesio kaip bandymas pagerinti JAV ir komu
nistinės Kinijos ryšius. Ž. Zijango sutikimą netgi transliavo Ki
nijos televizija, turinti apie 30 milijonų žiūrovų. Paskutinį kar
tą Vašingtone 1979 m. lankėsi komunistinės Kinijos premjeras 
D. Ksiaopingas, kai buvo oficialiai atstatyti diplomatiniai ryšiai. 
Šį kartą buvo pratęsta penkeriems metams anksčiau pasirašyta 
mokslo ir technologijos sutartis, susieta su bendradarbiavimu 
tose srityse, finansine parama Kinijai. Neužbaigtas liko pasi
tarimas dėl atominių reaktorių parūpinimo elektros jėgainėms 
dvidešimties melų laikotarpyje. Šiuo atveju problemą sudaro

KANADOS ĮVYKIAI

Rekordinė loterija
Praėjusi savaitė Kanadoje 

priklausė valstybinei provin
cijų loterijai “Lotto 6/49”, pa
siekusiai pasaulinį rekordą. 
Šioje savaitinėje loterijoje 
bilieto pirkėjas pats turi pa
sirinkti šešių skaitmenų nume
rį nuo vieno iki keturiasdešimt 
devynių. Galimų kombinacijų 
tokiems numeriams yra 13.- 
983.816. Tad galimybė laimė
ti pagrindinį prizą yra labai 
menka. Laimėjimą nulemia 
skaitmenimis paženklinti bin- 
go kamuoliukai, išmetami juos 
visą laiką maišančios mašinė
lės. Loterija pradedama su 
maždaug pusės milijono dole
rių pagrindiniu laimikiu, ku
ris yra susietas su parduotų 
bilietų skaičiumi. Jeigu nie
kas nėra pasirinkęs laimingo
jo numerio, ta suma perkelia
ma į sekančios savaitės loši
mą, prie jos vėl pridedant nau
ją laimikį pagal parduotų bi
lietų skaičių. Taip tas pagrin
dinis laimėjimas auga kas sa

vaitę, pasiekdamas milijonus 
dolerių, kurie atleidžiami nuo 
pajamų mokesčio. Valdžia sa
vo dalį pasiima iš milijonų, 
kurie nėra įtraukti į laimi
kius.

Kanadiečius, norinčius tap
ti milijonieriais, išjudino pa
grindinio “Lotto 6/49” laimikio 
pakilimas iki $7 milijonų, ne
susilaukęs laimėtojo, perkel
tas praėjusios savaitės loši- 
man. Prasidėjo besaikis vieną 
dolerį kainuojančių bilietų 
pirkimas. Per savaitę jų buvo 
parduota net 67.499.022. Loši
mui buvo išleista beveik 70 
milijonų dolerių. Pagrindinis 
laimikis pakilo iki $13.890.- 
588,80. buvo spėjama, kad iš 
tokio didelio bilietų skaičiaus 
gali būti susilaukta net kelių 
laimėtojų, pasirinkusių tą pa
čią numerio kombinaciją. To
kiu atveju jiems būtų tekę pa
sidalinti beveik 14 milijonų 
dolerių. Centrinis kompiute-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vaizdas iš dabartinio Klaipėdos miesto, okupuoto Sovietų Sąjungos <IŠ “Lietuva — šalis gražioji”)

Pranešimas iš Europos

Padidėjusi įtampa okupuotoje Lietuvoje
Sovietinių pareigūnų kaltinimai, tikinčiųjų laikysena, užsienio informacija

Tikinčiųjų ir režimo santy
kiai Lietuvoje šiuo metu yra 
tokie blogi, kad atsakingam 
religijų reikalų tarybos įga 
liotįpiųi nieko kito nelieka, 
kaip įtikinėti, kad jokių rim
tų problemų nėra.

Visai neseniai per Vilniaus 
radiją, šviesdamas užsienio 
lietuvius, Petras Anilionis 
daug kalbėjo apie puikias Kau
no kunigų seminarijos sąly
gas, kad seminaristų skaičius 
peršoko šimtą. Ta progd pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
užsienio radijas ir spauda 
nesirūpina tiksliai pranešinė
ti apie Lietuvos katalikų pa
dėtį. Antai, pasak Anilionio, 
vieni užsienio korespondentai 
per daug sumažina, kiti per 
daug padidina klierikų skai
čių Kaune.

Įgaliotinis atrodo netgi rim
tai susirūpinęs užsienio žinių 
šaltinių patikimumu, nes reto
riškai klausė: ir kas gi jų pra
nešimais gali tikėti, jei prane
šamos tokios prieštaraujan
čios žinios?-Tačiau Anilionis 
vis dėlto nepaklausė, kas dėl 
to kaltas, kad užsienis negau
na pakankamai tikslių ir tei
singų žinių apie Lietuvą. Kal
tininkų, bent jam, toli nerei
kia jieškoti. Reikėtų pradėti 
nuo savęs ir tos tvarkos, kuriai 
jis uoliai atstovauja.

Jei Lietuva nebūtų sistemin
gai nuo užsienio atskiriama, 
laisvas žinių perdavimas neuž
gniaužiamas, jeigu spaudos 
darbuotojai nebūtų cenzūros 
nuostatų ir cenzorių žabojami, 
tai užsienis gautų tikslesnę 
informaciją apie tai, kas vyks
ta Lietuvoje. Dabartinėmis są
lygomis reikia iš viso stebuk
lu vadinti, kad kas nors pasie
kia pasaulį. Net ir ne visai tiks
lios žinios, jų nuotrupos susi
laukia dėmesio. Tai rodo, kad 
pasaulis nelinkęs susitaikyti 
su sovietinės sistemos vykdo
ma žinių kontrole. Už pasitai
kančias informacijos klaidas 
pirmoje eilėje atsako tie, ku
rie sąmoningai kliudo laisvą 
žinių apytaką, jas nuslėpdami, 
vėlindami jų skelbimą, įvairiai 
iškraipydami. Tuos, kurie ne
įmanomomis sąlygomis bando 
pralaužti tylos sąmokslą, va
dinti šmeižikais ir melagiais 
yra per daug negarbingas išsi
sukinėjimas. Negalima neigti, 
jog neretai Vakarų spaudos 
pranešimuose pasirodo netiks
lių žinių apie įvykius Lietu
voje, bet kaltė už tai krenta 
tiems, kurie sąmoningai kliu

do laisvą pasikeitimą žinio- 
♦ mis pasaulyje. Ir tenekaltina 

už krislą tie, kurie iš savo akių 
nepašaliiko ’Mjdo.

Sveikinimai persekiotojams
Austrijos miestas Salcbur- 

gas yra susigiminiavęs su Vil
niumi. Iš čia Kalėdų švenčių 
proga atėjo kiek neįprasti svei
kinimai ... persekiotojams 
Lietuvoje. Šią akciją — siųsti 
kalėdinius sveikinimus perse
kiotojams Lietuvoje organiza
vo Salcburgo kunigas Jakobas 
Foergas. Jis yra vienuolis ir 
priklauso Švenčiausios Jėzaus 
širdies misijonierių vienuoli
jai, kurios reguloje sakoma:

“Mes turime rūpintis tais, 
kurie kenčia ir vargsta. Turi
me Evangelijos šviesoje, klau
sydamiesi žmonių ir K. Bendri
jos šauksmo, jieškoti vargo 
priežasčių, atsakymo, kuris 
remiasi įsipareigojimu ir gai
lestingumu. Atsakymas į Kris
taus šauksmą reikalauja veiks
mingos pagalbos, kuri reiškia
si ryžtingu siekimu apsaugoti 
vargstančiųjų ir skriaudžiamų
jų teises ir atversti persekio
tojų širdis”.

Tokio nusiteikimo skatina
mas salcburgietis kunigas 
Foergas ėmėsi iniciatyvos siųs
ti kalėdinius sveikinimus per
sekiotojams Lietuvoje. Jis 
rašo:

“Kristaus meilė turi visur 
ateiti: į kalėjimus, lagerius, 
psichiatrines klinikas, pas 
tuos, kurie persekiojami, pir
miausia pas tuos, kurie perse
kioja. Tik vienas Kristus gali 
vargą pašalinti”. Kun. Foergas 
pastebi: “LKB Kronika” vaiz
duoja ne tik persekiojamų 
krikščionių, bet ir jų perse
kiotojų vargą. Persekiotojai 
esą dilesniame varge, negu ti
kintieji. Juk “su Dievu visur 
gera”, primena austras kuni
gas Vlado Lapienio žodžius, 
rašytus iš kalėjimo.

Kun. Foergas savo laiške pa
žymi, kad jį įkvėpė ir kunigo 
Antano Beniušio žodžiai. Per
nai vasarą Tauragės vikaras 
buvo kviečiamas į prokuratū
rą. Susirinko apie du šimtai 
tikinčiųjų, kurie jį nulydėjo 
ir parlydėjo, kad neatsitiktų 
nieko blogo jų kunigui. Tada 
kunigas Beniušis, dėkodamas 
visiems už parodytą gerą šir
dį, prašė nestokoti jos ir tiems, 
kurie dega neapykanta, ir juos 
taip pat lydėti savo malda ir 
auka.

Tokio krikščioniško nusi
teikimo skatinami salcburgie- 

čiai katalikai siuntė laiškus 
ir atvirukus su kalėdiniais 
sveikinimais Lietuvos moky
tojams, gydytojams, vykdomų
jų komitetų, saugumo organų, 
aukščiausiojo teismo darbuo
tojams, nes, kaip sako šven
tasis Paulius laiške Titui, “pa
sirodė mūsų Gelbėtojo Dievo 
gerumas ir meilė žmonėms”.

Užsienio žinios
Vakarų-Rytų žinių agentū

ra Wona paskelbė savo bendra
darbio Huberto Huberio 
straipsnį iš Vienos apie Vati
kano radijo laidų klausomu- 
mą Lietuvoje. Kad Lietuvos 
žmonės jomis labai domisi, tai 
patvirtino ir religijų reikalų 
tarybos įgaliotinio pavaduo
tojas Edvardas Juozėnas. Kal
bėdamas agitatoriams, Juozė
nas skundėsi, kad Vatikano 
radijas perduoda pogrindinės 
“LKB Kronikos” žinias, kurios 
esančios labiau patikimos, ne
gu tos, kurias skelbia oficia
lioji spauda.

Wona korespondentas pažy
mėjo, esą valdžios atstovas 
pripažino, jog Lietuvoje slap
tai veikia nemažai vienuolių 
ir kunigų. Valdžios organams 
pavyko nustatyti apie 1.200 
slaptų moterų vienuolių. Ant- 
ratiek veikiausiai dar nesu
sekta, teigė Juozėnas.

Jis taip pat kalbėjo apie jė
zuitus Lietuvoje. Jiems, kaip 
ir kitoms katalikų vienuoli
joms, Sov. Sąjungoje veikti 
neleidžiama. Tačiau Lietuvo
je, sakė Juozėnas, yra daugiau 
nei 10 jėzuitų. “Mes nežinome, 
— tęsė valdžios atstovas, — 
kaip jie atsirado, tačiau įta
riame, kad svarbų vaidmenį 
čia atliko kaimyninė Lenkija”.

Juozėnac ragino agitatorius 
neišleisi' iš akių Tikinčiųjų 
teisėms ginei katalikų komi
teto. Pasak jo, šią neoficialią 
organizaciją sudaro “ekstre
mistai kunigai”, kurie kursto 
gyventojus prieš vyriausybę ir 
įstatymus. Katalikų Bendrijos 
vedama pogrindžio veikla ne
gali būti sustabdyta adminis
tracinėmis priemonėmis, bet 
reikalauja iš agitatorių ypa
tingų pastangų, — teigė religi
jų reikalų tarybos pareigūnas 
Juozėnas.
Taip sakoma Vakarų-Rytų ži

nių agentūros Wona vokiečių 
kalba išplatintame pranešime. 
Jį persispausdino ir Vieno
je leidžiamas laikraštis “Ost 
Nachrichten”. Šio laikraščio 
vyriausiu redaktorium pasira
šo Algis Klimaitis. Lmb. 

prez. R. Reagano įsipareigo
jimas kontroliuoti kurui pa
rūpinamą uranijų, kad jis ne
būtų panaudotas karo reika
lams. Įtampa tebėra ir dėl tau
tinės Kinijos Taiwano saloje, 
kurią komunistinė Kinija lai
ko savo provincija. Ž. Zijan- 
gas Taiwanui siūlo taikų prisi
jungimą, žadėdamas beveik vi
sišką savivaldą dabartinėje 
santvarkoje, bet neatsisako ir 
galimos invazijos. JAV vyriau
sybė 1982 m. rugpjūčio 17 d. 
įsipareigojo palaipsniui su
mažinti ginklų tiekimą Taiwa
nui. Ž. Zijango apsilankymas 
bei jo šiltas sutikimas Vašing
tone suerzino Sovietų Sąjun
gą. Jos valdovams nuraminti 
buvo skirta Ž. Zijango pasta
ba spaudai, kad jis nesiekia 
prieš Sovietų Sąjungą nukreip
tų politinių ryšių su JAV. Vieš
nagės metu komunistinis Š. Ko
rėjos režimas pasiūlė dery
bas su JAV ir P. Korėja dėl 
abiejų Korėjų sujungimo. Prez. 
R. Reaganui rūpi įtampos su
mažinimas tame pusiasalyje, 
bet jo neįmanoma išspręsti be 
komunistinės Kinijos dalyvavi
mo derybose. Negalima už
miršti ir Š. Vietnamą remian
čios Sovietų Sąjungos. Didesnį 
JAV suartėjimą su komunisti
ne Kinija komplikuoja prez. R. 
Reagano ginamų žmogaus tei
sių laužymas. Viešnagės metu 
buvo paskelbta, kad ten kalė
ti 10 metų buvo nuteistas ka
talikų vysk. J. Ksuejanas, 76 
metų amžiaus senukas, už ry
šių palaikymą su Vatikanu 
apkaltintas krašto išdavimu. 
Tad ir Pekingas elgiasi kaip 
Maskva.

Atnaujino ryšius
Prez. R. Reaganas atnauji

no pilnus diplomatinius ryšius 
su Vatikanu, nutrauktus 1867 
m. Neoficialius ryšius 1939 m. 
paskelbė prez. F. D. Roosevel- 
tas, paskirdamas asmeninį sa
vo atstovą prie Šv. Sosto. Dip
lomatinių ryšių atnaujinimą 
1951 m. planavo prez. H. S. Tru- 
manas, bet šios minties turė
jo atsisakyti dėl protestantų 
protesto. Nuo to laiko JAV pre
zidentai pasitenkindavo tik 
asmeniniais savo atstovais. 
Naujuoju ambasadorium Vati
kane prez. R. Reaganas pasky
rė dabartinį savo atstovą W. 
Wilsoną. Popiežius Jonas-Pau- 
lius II Vatikano nuncijumi 
Vašingtone turbūt pa
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Lituanistikos katedra — nuo abejonių į vykdymo tarpsnį
Padidėjusi įtampa okupuotoje Lietuvoje 

Gausėjančios žinios apie didėjančius sovietų varžtus Lietuvoje
Lietuva ir Lenkija Vokietijos informacijoje

Vokiečiai daug kalba apie Lenkiją, mažai — apie Lietuvą 
Kaip vokiečių rudmarškiniai užėmė Šilutę

Rašo tyuvęs gimnazijos mokytojas apie 1939 metų įvykius
Klaipėda seniau ir dabar

Jos pradžia, augimas šimtmečių eigoje ir sovietinė dabartis 
Sadūnaitė išsiuntė peticijas Andropovui 

Pasiekė Vakarus jos atsiminimai, kuriuose pasakoje apie save 
“Vėjas iš rytų” pasakoja apie kelionę į sov. kraštus 

Įspūdžiai A. Saudargienės, keliavusios per juos Varšuvon 
Lietuvos istorija anglų kalba

Seniau pradėtas užmojis, kurio pabaigos dar nematyti 
Evoliucija — mokslas ir pasaulėžiūra

Mokslingo vokiečių jėzuito mintys žurnale “Stimmen der Zeit” 
Sibiro atsiminimai “Igarkos Naujamiestis” 

Buvusios Sibiro kalinės Elenos Juciūtės pergyvenimai

tvirtins dabartinį apaštali- i 
nį delegatą arkiv. Pio Laghį. 
Triukšmą dėl JAV ambasado
riaus paskyrimo Vatikanui ja.ų . 
kelia kai kurios protestantų 
grupės. Esą tai pažeidžia JAV 
konstituciją, kurioje valstybė 
yra atskirta nuo religinių insti
tucijų. Šiuos argumentus su
griauna prez. R. Reagano pa
brėžiamas faktas, kad Vatika
nas yra ne tik Katalikų Bendri- 
jės centras, bet ir nepriklau
somos valstybės teises turin
tis miestas. Popiežius Jonas- 
Paulius II yra ne tik Katalikų 
Bendrijos, bet ir Vatikano gal
va. Pasak prez. R. Reagano, 
JAV ambasadorius buvo pa-' 
skirtas Vatikanui, ne Katali
kų Bendrijai.

Merdėja Ščaranskis?
Kalėdų ir N. Metų laikotar

pyje Maskvoje lankėsi du mont- 
realiečiai. Jiems ten teko su
sitikti su Anatolijaus Ščarans- 
kio mot ina Ida. ką tik aplankiu
sia savo sūnų Čistopolio darbo 
stovykloje, kur jis atlieka 13 
metų bausmę. Žydų teisių gy
nėjas A. Ščaranskis buvo nu
teistas kaip JAV šnipas, nors 
Vašingtone griežtai paneigtas 
jo įsivėlimas, špionažan. Sto
vykloje jis buvo pradėjęs ba
do streikus, kuriuos nutrauk
davo priverstinis maitinimas. 
Pasak motinos, A. Ščaranskis 
turi nusilpusią širdį, yra be
veik apakęs, vos gali stovėti.

Neteko savo rėmėjo
Jeruzalėje vėžiu mirė buvęs 

Libano kariuomenės mjr. S. 
Hadadas, prieš aštuonerius 
metus įsijungęs visiškon Izrae
lio tarnybon pietiniame Liba
ne, Izraelio pasįenyje. Ten 
jis vadovavo krikščionių mi
licininkų grupei, apmokytai, 
apginkluotai ir finansuoja
mai Izraelio. Velionis buvo 
aršus Sirijos, palestiniečių 
PLO organizacijos ir Libano 
mahometonų milicijos grupių 
priešas. Kai Izraelio kariuo
menės daliniai 1982 m. įsiver
žė Libanan, premjeras M. Begi
nąs mjr. S. Hadadui padovano
jo ką tik užimtą Beauforto pi
lį. Jo mirtis dabar gali sujauk
ti Izraelio kariuomenės pasi
traukimo planus. Izraelio pa
sienio saugumą pietiniame Li
bane turėjo užtikrinti ten pa
silikęs mjr. S. Hadadas su savo 
milicininkais. .
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Lietuva ir Lenkija 
Vokietijos informacijoje

Kaip vokiečių rudmarškiniai užėmė Šilutę
1939 metų gimnazijos mokytojo atsiminimai

K. BARONAS

Lenkijos vardas, lenkiškas 
erelis vėl aukštai skraidė ant
rą 1983 m. gruodžio savaitę, 
kai Norvegijos sostinėje Da
nutė Valensienė vyro vardu 
priėmė taikos premiją. Neži
nau kiek laiko šiam įvykiui 
skyrė JAV ir Kanados televi
zija, tačiau vokiečiai mūsų 
pietų kaimynui savo progra
mose atidavė gan didelę duok-. 
lę.

Ir ne tik didesniuose įvykiuo
se televizijos bei radijo ko
mentatoriai skiria lenkams 
daug dėmesio. Man atrodo, 
kad vokiečiai savo širdyse dar 
ir šiandienę jaučia padary
tas skriaudas ir mėgina beveik 
po 40 metų moraliai ar mate
rialiai už jas atsilyginti. Vo
kietijos gyventojai gan stip
riai parėmė lenkus siuntiniais 
(vienu metu paštas siuntinius 
priėmė be užmokesčio) bei pi
niginėm rinkliavom (daugiau
sia šventovėse). Jie priėmė 
vasaros atostogoms vaikus sa
vo šeimose, o atbėgusiems len
kams davė politinės globos 
teises.

Labai dažnai televizijoje ar 
spaudoje iš mažos adatos pri- 
skaldomas pilnas vežimas. To
kiu pvz. gali būti L. Valensa. 
Rodė jį einantį į darbą, pade
dantį vąi n i ką prie paminklo 
Dancige, gimtadienio proga 
Šv. :Brigitos šventovėje su šei
mos kapelionu kun. Jankovs
kio ir t.t.

Man atrodo, kad vokiečiai 
pertempia stygą lenkų atžvil
giu, užmiršdami kitų Europos 
tautų kančias, kalinamus ku
nigus.

Tik mažos žinutės pasirodė 
spaudoje (ir tai ne visoje) po 
kun. B. Laurinavičiaus nužudy
mo, kun. A. Svarinsko ir kun. 
S. Tamkevičiaus nuteisimo.

Tad apsidžiaugiau Ulmo 
“Sued Presse” laikraščiu ir 
jo straipsniu 1983 m. gruodžio 
10 d. “Litauen erwartet den 
Papst” (Lietuva laukia popie
žiaus). Autorė D. Treffert il
game straipsnyje pažymi, kad 
su tikybine delegacija Berly
ne viešėjęs kunigas pareiškė, 

PADĖKA
Staigi ir netikėta mirtis atėmė iš mūsų tarpo

mylimą mamytę
MONIKĄ ŽALIAUSKIENĘ

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo šv. Mišio
se, spaudoje, raštu ar žodžiu pareiškė užuojautą. Ypatingai 
dėkojame ponioms ir panelėms, kurios prisidėjo prie laido
tuvių pusryčių paruošimo.

Jūsų parodytas nuoširdumas mūsų skausmo valandoje 
liks su mumis visados.

Dievas telaimina jūsų kelius -
vaikai Mikutis, Birutė,

Laimutė, Susan

(žCanainan Srt fHetnorialš Utii.
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 menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
KAZLAUSKAS

jog popiežiaus Lietuvoje lau
kiama kazimieriniais metais, 
vėliausiai 1986 m., kai Lietu
va švęs 600 krikščionybės su
kaktį.

Į savo straipsnį autorė įjun
gė ir vysk. Povilonio “ad limi- 
na” viešnagę Romoje ir jo kvie
timą popiežiui, jeigu leis sąly
gos, apsilankyti Lietuvoje. Vo
kietė rašo, esą katalikai tiki, 
kad sąlygos Šv. Tėvo apsilanky
mui bus palankios.

Pasiremdama “LKB Kroni
kos" 59 nr., autorė gan plačiai 
rašo apie tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje, kunigų bei tikinčių
jų protestus, kun. A. Svarins
ko ir kun. S. Tamkevičiaus teis
mus. Šių kunigų nuteisimu ko
munistai perspėja ir kitus dva
siškius. Tačiau visiškai tei
singai D. Treffert rašo, kad 
komunistinis režimas apsirin
ka. Komunistai nesupranta, 
kad lietuviai kunigai sunkią 
bausmę priima kaip grandinę, 
jungiančią dvasiškiją su pa
sauliečiais. Savo bausmę kun. 
A. Svarinskas vadina savo ku
nigystės vainikavimu, o savo 
bendrabrolį kun. S. Tamkevi- 
čių kaimyninėje Vilniaus ka
lėjimo vienutėje' girdėjęs be
sijuokiantį.

Toks ilgas vokietės straips
nis, palyginus su atspausdin
tais trumpais pranešimais, gal 
nuties kelią į Vokietijos tele
vizijos kanalus. Tiesa, 1983 m. 
rugsėjo 12 d. beveik 10 min. 
filmu ir plačiais komentarais 
televizija perkėlė žiūrovus į 
Lietuvą, tikriau pasakius į mū
sų sostinę Vilnių, supažindin
dama vokiečius su sunkiu Lie
tuvos katalikų gyvenimu. Taip 
pat Stuttgarto radijas 1983 m. 
lapkričio 20 d. rytinėje “kitų 
tautų” muzikos programoje da
vė tris lietuviškas dainas. Čia 
pranešėjas trumpai suminėjo 
Lietuvos istoriją ir katalikų 
gyvenimą.

Gaila, kad sulaukusi nauja
gimio, nebepasirodo televizi
joje lengvo žanro dainininkė
L. Valaitytė. Ji televizijoje 
labai dažnai pasisakydavo 
esanti lietuvaitė, kartais su
dainuodavo programoje lietu
višką dainą.

A. RINKŪNAS

Po ilgų diplomatinių kovų, 
pareikalavusių net ginklo, prie 
Lietuvos respublikos 1923 m. 
buvo prijungtas Klaipėdos 
kraštas su sąlyga, kad jis tu
rės savo atskirą statutą, vadi
namą Klaipėdos krašto kon
vencija. Ją padiktavo I D. ka
rą laimėjusių sąjungininkų 
atstovai, vadovaujami anglų ir 
prancūzų. Pagal tą konvenci
ją, vokiečiams Klaipėdos kraš
te buvo duota daug teisių, 
įskaitant mokyklų tvarkymą. 
Tuo būdu Klaipėdos krašto 
direktorijos žinioje esančios 
mokyklos liko grynai vokiškos. 
Lietuviams neliko nieko kito 
kaip pasinaudoti konvencijos 
duota teise turėti privačias 
mokyklas. Oficialiu tų lietu
viškų mokyklų išlaikytojų bu
vo Klaipėdos krašto mokyklų 
draugija, ilgus metus vadovau
ta kieto lietuvio klaipėdiškio
M. Purvino. Ši draugija grei
tai sudarė visame krašte lie
tuviškų mokyklų tinklą (įskai
tant gimnazijas Klaipėdoje, 
Pagėgiuose ir Šilutėje), pasta
tė joms naujas bei modernias 
patalpąs. Didelę dalį lėšų mi
nėtoji draugija gaudavo iš 
centrinės valdžios Kaune.

Į vieną tų gimnazijų, būtent 
Šilutėje, 1937 m. pavasarį bu
vau perkeltas vyresniuoju mo
kytoju “tarnybos labui“ iš Tau
ragės mokytojų seminarijos.

Palyginus su Taurage, Ši
lutė buvo tik miestelis, išsi
tiesęs pagal vieną centrinę 
gatvę. Dauguma miestelio gy
ventojų buvo vokiečiai arba 
provokiškos orientacijos tau
tiečiai, tad teko ir man, tada 
dar nevedusiam, apsigyventi 
vokiečių šeimoje. Į tuos namus 
dar nebuvo atėjusi net elekt
ros šviesa: kambarį apsišvies- 
davau dujine lempa.

Šilutės gimnazija tais me
tais teturėjo šešias klases, dir
bančias keliuose mediniuose 
gyvenamuose namuose, bet mi
nėtoji mokyklų draugija buvo 
jau nupirkusi didelį sklypą 
ir pradėjusi statyti naują mū
rinę gimnaziją.

Netoli tos vietos veikė sena 
ir gerai įsikūrusi vokiška Her- 
derio vardo gimnazija, iš ku
rios vakarais sklido hitleri
nės Vokietijos dainos ir mar
šai. Mūsų gimnazijos direkto
rius buvo lietuviškos orien
tacijos klaipėdiškis V. Bajo
ras, rodęs kiek simpatijų ir 
vokiečiams. Aš, gavęs iš direk
torijos vokišką Studienrat ti
tulą, buvau jo pavaduotoju.

Miestelyje buvo šiek tiek 
iš Didžiosios Lietuvos atkeltų 
tarnautojų. Dauguma jų valgy
davo vienintelėje lietuviško
je valgykloje, kuri greitai ta
po mūsų visų nuolatinio susitik 
kimo vieta.

Gimnazijos mokiniai buvo 
labai įvairūs. Iš pačios Šilu
tės buvo tik keli. Dauguma mo
kinių buvo suvežami kasdien 
pašto autobusais. Dalį jų at
veždavo iš Nemuno žemupio 
lietuviškųjų kaimų, glūdinčių 
deltos pelkėse, neretai vasa
rą tik laiveliu pasiekiamų. Ki
ti buvo tarnautojų vaikai, at
vežti iš Rusnės miestelio ir 
iš geležinkelio stotelių. Du 
autobusai ateidavo iš Didžio
sios Lietuvos pusėje esančio 
Žemaičių Naumiesčio, kuria
me tada buvo tik pradžios mo
kykla.

Rudmarškiniai užima paštą
Vieną 1939 m. kovo popietę 

mūsų valgyklą pasiekė liūdna 
žinia: Lietuvos valdžia turė
jo nusileisti Hitlerio reikala
vimui ir atiduoti Klaipėdos 
kraštą vokiečiams. Ramino- 
mės ir bandėme tuo netikėti, 
bet vėlyvesnės vakarienės me
tu į valgyklą įpuolė trys mū
sų pasienio policininkai, be 
diržų, be kepurių, ir jų pirmas 
sakinys buvo: “Ponai, kas čia 
darosi?” Pasirodo, jiems be
stovint ant mūsų sienos ties 
Rusne ir tebevykdant įsaky
mą kiekvieną nelegaliai ei
nantį per sieną perspėti, o po 
to šauti, — sieną užplūdo rud
marškiniai vaikėzai. “Negi į 
vaikus šaudysi, — teisinosi 
policininkai, — tai mes ir at
bėgome pas jus”. (Nuo Rusnės 
iki Šilutės buvo keliolika ki
lometrų). Mums visiems tai bu
vo naujiena, kurios Šilutėje 
negalėjome patikrinti, nes 
policija buvo vokiška.

Mane ta žinia ypatingai su
jaudino, nes aš buvau vietos 
šaulių būrio vadas (būrys bu

vo sudarytas daugiausia iš paš
tininkų) ir savo žinioje turė
jau didoką ginklų sandėlį vie
name geležinkelio stoties na
melyje. Čia buvo keli sunkieji 
maksimo kulkosvaidžiai, keli 
lengvi čekoslovakiški Bruno, 
daug šautuvų, granatų ir net 
kardų. Taigi, pašaukęs savo 
vyrus, turėjau pakankamai 
ginklų miesteliui užimti. Vis 
dėlto nedrįsau savo vieno 
sprendimu tai padaryti, ban
džiau paskambinti savo šau- 
liškam viršininkui — Klaipė
dos krašto komendantui ir šau
lių rinktinės vadui. Buvo jau 
vėlus laikas. Ilgai neatsakė 
telefonas. Matyt, žmogus ra
miai miegojo. Pagaliau atsi
liepė piktas balsas su tokiu 
atsakymu: “Leitenante, nesi- 
karščiuok! Viskuo yra pasi
rūpinta. Eikite miegoti”. Ir 
padėjo triūbelę.

Kaip įsakė, taip padariau, 
bet visą naktį negalėjau užmig
ti. Man vis rūpėjo, kas bus, jei
gu tie vokietukai išplėš mūsų 
ginklų sandėlį? Nemažai šau
tuvų buvo įvairių šaulių kuo
pų dovanotų ir turėjo plokš
telę su įrašu “Broliams klai
pėdiškiams — n.n. šaulių bū
rys”. Nebeiškentęs paryčiais 
nuėjau sandėlio patikrinti. 
Laimei, jis buvo dar neišplėš
tas.

Rytą pusryčių metu valgyklą 
pasiekė žinia, kad prie iš Vo
kietijos atėjusių vokietukų 
prisijungė dalis Herderio gim
nazijos mokinių. Vietiniai vo
kiečiai jiems parūpino ginklų, 
tad jie jau užėmė Šilutės paš
tą, kuris, pagal konvenciją, 
buvo Lietuvos centrinės vy
riausybės žinioje. Priėjęs prie 
telefono bandžiau į paštą 
skambinti. Atsiliepė vokiškas 
negirdėtas balsas “Amt”, va
dinasi — tik tarnybiniai pasi
kalbėjimai teleidžiami. Buvo 
aišku, kad telefono centrinę 
tikrai užėmė vokiečiai.

Sujudimas gimnazijoje
Artėjo 8 valanda — laikas 

eiti į gimnaziją. Tuo metu nau
jieji rūmai buvo jau pastaty
ti, ir gimnaziją ten įsikūrusi. 
Gimnazijoje r&Hau savotišką 
panikę. Ję daugiausia kėlė au
tobusais suvežti mokiniai. Jie 
buvo išgirdę, kad vokiečiai 
pašte autobusus atėmė, tad 
mergaitės koridoriuose ver
kė kartodamos: “Kaip mes grį
šime namo?” Direktorius Bajo
ras buvo kažkur dingęs, tad 
man teko perimti jo pareigas. 
Nuraminęs mokinius ir pradė
jęs pamokas, ėjau į paštę pa
sižiūrėti, kas ten darosi. Paš
tę radau veikiantį normaliai, 
tik telefono centrinėje sėdė
jo vokietuke ir prie jos — kaž
koks gimnazistas su šautuvu. 
Panašus gimnazistas vaikščio
jo ir apie pašto kieme sustaty
tus autobusus. Paprašiau į ša
lį vienę paštininkę, kuris bu
vo mano pavaduotojas šaulių 
būryje, ir pradėjome tartis, 
kę daryti. Jis buvo drąsus ir 
pasakė: “Nesirūpinkite moki
nių grąžinimu namo. Leiski
te man su pora vyrų pasiimti 
truputį ginklų iš sandėlio, 
įskaitant maksimą”.

Pagal vokišką tvarką, Klai
pėdos krašto mokyklose moks
lo metai turėjo baigtis kovo 
gale, ir nuo balandžio pirmos 
dienos prasidėti nauji. Ta tai
sykle pasinaudodamas, papra
šiau mokytojus tuoj pat išves
ti mokiniams metinius pažy
mius ir paskelbti atostogas. 
Naujas sunkumas susidarė su 
mokytojų algomis, kurios bū
davo išmokamos mėnesio gale. 
Algų pinigai jau buvo pervesti 
į Lietuvos banko skyrių Šilu
tėje, tačiau trūko direktoriaus 
Bajoro, kurio parašu galėjo 
būti tie pinigai iš banko išim
ti. Vis dėlto banko direktorius 
sutiko patikėti mano parašu, ir 
mokytojai savo pinigus tą pa
čią dieną gavo.

Užtrukęs kiek banke, grįžda
mas pamačiau mokyklos auto
busus jau stovinčius gimnazi
jos kieme. Už vairų sėdintieji 
šauliai pasisveikino kariškai. 
Vienas jų pirštu parodė ant 
sėdynės ramiai “miegantį” 
maksimą. Vėliau paaiškėjo, 
kad priartėję autobusai prie 
buvusios Klaipėdos krašto sie
nos, rado medinę barikadą, 
bet maksimui paleidus keletą 
šūvių, niekas neišėjo tos ba
rikados ginti. Pirmasis auto
busas, palengva važiuodamas, 
nesunkiai ją nustūmė.

Nuleisti Lietuvos vėliavą
Praėjo pora dienų. Išgirdau, 

kad į Šilutę atvažiavo keli ge
stapininkai (nacių saugumo 
policija) ir užėmė vieninte
lį čia esantį viešbutį. Buvau 
savotiškai patenkintas, nes ma
niau, kad jie bus geresni, ne
gu miestelyje karaliaujantieji 
ginkluoti vaikėzai.

Ir štai vieną rytą matau pro 
raštinės langą, kad į gimna
zijos kiemą atžygiuoja gimna
zistų būrys, vadovaujamas vie
no vyresnio žmogaus, apsiren
gusio ruda nacių uniforma. 
Palikęs jaunuolių būrį kieme, 
vyresnysis atėjo pas ■ mane į 
raštinę. Tuoj pažinau, kad tai 
buvo vienas man matytas Her
derio gimnazijos mokytojas. 
Naciškai pasisveikinęs, jis 
pareiškė atėjęs perimti gim
naziją. Lietuviškąją vėliavą 
aš privaląs nuleisti, o jis jos 
vietoje iškabinsiąs savo atsi
neštą nacišką vėliavą su hit
lerine svastika. Aš privaląs 
jam perduoti visas gimnazijos 
bylas. Po to aš, sekretorė ir, 
jei norės, vienas kitas mokyto
jas, dar galėsime vieną kitą 
dieną į šiuos rūmus įeiti, bet 
nieko neišsinešti.

Pasakiau tam vadui, kad mu
du abu esame Klaipėdos kraš
to tarnautojai ir paprašiau, 
kad jis man parodytų gimnazi
jos perėmimo raštišką įsaky
mą. To jis neturėjo. Tada jis 
kaukštelėjo kulnais, pakėlė 
naciškai ranką, išėjęs išrikia
vo savo būrį ir išsivedė.

Grįžo jis su ta pačia proce
dūra sekančią dieną ir padėjo 
ant stalo Klaipėdos krašto di
rektorijos švietimo inspekto
riaus įsakymą gimnaziją per
duoti. Padėjau ant stalo visus 
raktus, bet atsisakiau pats ju
dinti lietuvišką vėliavą. Tai 
jis padarė pats, iškėlęs jos vie
toje nacišką, o būrio gimnazis
tai ta proga sugiedojo nacių 
himną.

Pajutau gestapo pirštą
Grįžęs namo, norėjau tuoj 

pat iš Šilutės išvažiuoti, bet 
gimnazijoje dar buvo likęs vie
nas kitas nebaigtas darbelis, 
tad nutariau dar dieną palauk
ti. Rytą prie gimnazijos durų 
jau stovėjo uniformuotas rudis 
su šautuvu, tačiau nekliudė 
man įeiti.

Neilgai trukus suskambėjo 
telefonas, ir vokiškas balsas 
man liepė tuoj pat ateiti į mi
nėtą viešbutį. Žinant, kas ta
me viešbutyje buvo apsistojęs, 
pasidarė kiek nejauku ir gailė
jausi, kad neišvažiavau vakar. 
Nuėjęs radau prie durų juodai 
apsirengusį gestapininką, ku
ris mane nuvedė pas viršinin
ką.

Vyresnio amžiaus gestapi
ninkas sėdėjo už stalo, prie 
kurio prisiartinęs pamačiau 
kažkokią apyskaitą su mano 
parašu. Gestapininkas atsisto
jo ir, prinešęs prie manęs do
kumentą, piktu balsu pasakė: 
“Tai ką, už Lietuvos pinigus 
papirkinėjai vokiečių vaikus?” 
Paprašiau, kad duotų man tą 
dokumentą pasižiūrėti. Gavęs 
jį, pamačiau, kad tai buvo sti
pendijų lapas. Tos stipendi
jos buvo duodamos neturtin
gų Nemuno žemupio žvejų vai
kams, lankantiems mūsų gim
naziją. Stipendijos nebuvo 
visai mažos, tad gal šiek tiek 
padėjo ir tėvams. Prisiminiau 
tada ir tai, kaip čia pateko ma
no parašas. Tuo metu aš dar 
nėjau direktoriaus pareigų. 
Tebebuvo V. Bajoras, bet aš 
buvau stipendijoms skirstyti 
būrelio pirmininkas, tad mi
nimą lapą ir pasirašiau.

Viršininkas liepė mane už
daryti į atskirą viešbučio kam
barį, kur turėsiu palaukti ke
lias valandas, kol jis susisieks 
su Klaipėda. Tada paaiškės 
mano tolimesnis likimas. Lai
mei, Klaipėdos gestapo virši
ninkams tas dalykas atrodė 
per smulkus ir įsakė paleisti.

Dėžę su savo daiktais buvau 
išsiuntęs traukiniu į Taura
gę. Jau buvau vedęs, ir mano 
žmonelė mokytojavo netoli 
Žemaičių Naumiesčio. Išvažia
vau dviračiu. Taip ir baigėsi 
mano dienos Šilutėje.

Mielai mamytei
AfA 

GENOVAITEI BILKŠTIENEI
mirus, 

jos dukras — REGINĄ, NIJOLĘ ir BIRUTĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame - .. _ , , , ... .

M. S. Jokūbaičiai
A. M. Pranevičiai

AfA 
MARIJAI ENZINIENEI

mirus,
dukterį. BIRUTĘ ABROMAITIENĘ, jos vyrą MEČĮ, 
dukterį ANGELĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia -

Toronto škautininkai-kės

Mielai mamytei ir močiutei
AfA 

MARIJAI ENZINIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

dukrai skautininkei BIRUTEI ABROMAITIENEI, 
sesei ANGELEI ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia-

Toronto "Šatrijos" tuntas

Mielai mamytei
AfA 

MARIJAI ENZINIENEI
mirus,

jos dukroms BIRUTEI ABROMAITIENEI, IRENAI 
BALTAKIENEI, jų šeimoms, visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Ada ir Valius Poškaičiai

Brangiam broliui
AfA 

PAULIUI VINDAŠIUI
mirus,

jo brolį GEDIMINĄ, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

KLB Windsoro apylinkės
: i mi r i valdyba ,

MYLIMAI MAMYTEI
Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia mielą HENRIKĄ 
ŠIAURĮ-

M. S. Briedikis

M. Poškus

A. Kužmarskis

Mylimam Tėveliui

AfA 
JUOZUI AUŠTRUI

mirus, 
dukrą IRENĄ ŽEMAITIENĘ ir žentą ALGĮ
ŽEMAITĮ nuoširdžiai užjaučiame-

Paulius ir Anelė Adomaičiai
Ona Adomavičienė

Albinas ir Marija Statulevičiai

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.



Klaipėda seniau
B. STUNDŽIA

Laivai, nežiūrint metų lai
kų, įplaukia į uostus, iškrauna 
važtą, vėl pasikrauna ir išplau
kia. Paprastai laivai uostuose 
stengiasi neužsibūti, galimai 
greičiau viską sutvarkyti ir 
uostą palikti. Jūreiviams ne
daug laiko lieka su vietove su
sipažinti, todėl dažniausiai 
jie toliau uosto smuklių nenu
keliauja. Daug laivų ir jūrei
vių, plaukiodami Baltijos jū
roje, aplanko ir Klaipėdą.

Vartai į pasaulį
Pasaulyje tai mažai žinomas 

uostas, bet mums, lietuviams, 
jis brangus kaip vartai per Bal
tiją į visas pasaulio jūras ir 
net vandenynus. Tai vienas iš 
neužšalančių uostų, gal ir ne 
toks svarbus bei gilus kaip 
Rygos ar Talino uostai, bet Lie
tuvai yra vienintelis.

Dėl uostų ir priėjimo prie 
jūros tarp valstybių vyksta var
žybos. Gal ir Baltijos valsty
bės iš dalies dėl to neteko ne
priklausomybės, kad turi pato
gius neužšalančius uostus, iš 
kurių jūros kelias per Balti
ją veda į Atlanto vandenyną.

Klaipėda, kaip ir kiti uostai 
ir miestai, turi savo praeitį ir 
dabartį. Archeologai teigia, 
kad lietuvių protėviai jau anks
tyvame akmens amžiuje gyve
no vietoje, kur Danės upė įte7 
ka į Kuršių marias, t.y. ten, kur 
dabar yra Klaipėdos miestas. 
Vėlesniais laikais, VIII-X š., 
Baltijos jūros pakraščius plė
šė vikingai ir danai, kurių puo
limus ne kartą teko atremti 
baltiečių gentims. Spėjama, 
kad tais laikais dabartinės 
Klaipėdos vietoje buvo ir me
dinė pilaitė. Nei danams, nei 
vikingams nepavyko įsitvir
tinti baltiečiams priklausan
čiame pajūryje.

Pirmos istorinės žinios
1202 m. į dabartinę Latvijos 

teritoriją įsibrovė karinė vie
nuolių brolija, vadinama Livo
nijos ordinu. XIII š. prūsų gy
venamas vietas ėmė koloni
zuoti kitas vienuolių ordi
nas, vadinamas kryžiuočiais. 
Abiem ordinam ant kelio sto
vėjo pradėjusi vienytis Lie
tuva. Norėdami sujungti savo 
jėgas, ordinai ėmė įsitvirtin
ti Lietuvos pajūryje. 1252 m. 
Livonijos ordinui pavyko už
imti Klaipėdą ir pastatyti pi
lį, vadinamą Memelburg. Nuo 
tada iki 1923 m. Klaipėdos vie
toje pasaulio žemėlapiuose 
buvo tik “Memel” vardas.

Kasinėjimai
Iš V. Žulkaus rašinio žurna

le “Mokslas ir gyvenimas” su
žinome apie Klaipėdos mieste 
atliktus kasinėjimus.

Pirmą kartą Klaipėdos pi
lies vietovę tyrinėjo Mokslų 
akademijos archeologai, vado
vaujant A. Tautavičiui, o nuo 
1975 m. septynias vasaras ka
sinėjimus vykdė Paminklų 
konservavimo instituto moks
lininkai. Buvo surastos pilies 
griuvėsių liekanos ir daug 
smulkių radinių, tik nieko ne
užtikta vėlesnių nei XIV š. ar
cheologinių liekanų.

Kaip ir daugumą istorinių 
gyvenviečių, miestą sudarė pi
lis ir pats miestas. Ordino lai
kais gyvenvietė nesiplėtė, nors 
miesto teises buvo gavusi tarp 
1254 ir 1257 m. Dauguma Klai
pėdos praeities tyrinėtojų 
stengėsi surasti pirmosios, 
ordino pastatytos medinės pi
lies vietą. Naujosios Danės 
upės atšakos, statant pirmą 
pilį, dar nebuvo — turbūt ji 
atsirado XVI š. iškasus pilį 
saugantį griovį, kuris pamažu 
virto nauja upės vaga.

Sekanti pilis, jau mūrinė, 
iš dviejų šonų buvo apsaugo
ta marių ir Danės upės, o nuo 
sausumos buvo atskirta giliais 
grioviais, kurių vienas buvo

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Pirmame piešinyje iš viršaus Klai
pėdos piliavietė 1252-1253 m., 
antrame — Klaipėda XIII-XV š., 
trečiame — Klaipėda XVI š. Iš V. 
Žulkaus straipsnio žurnale “Moks
las ir gyvenimas”

iškastas mažo upelio vagoje. 
Gynybinės sienos buvo 8 žings
nių pločio.

1290 m. minima, kad šalia 
katedros buvo ir kiti maldos 
namai bei kapinės.

Kryžiuočiai Klaipėdoje
XIV š. pradžioje Livonijos 

ordinas perdavė pilį kryžiuo
čiams, ir nuo tada turime apie 
pilį daugiau žinių.

1360 m. miestas ir pilis buvo 
lietuvių sunaikinta. Nežinia, 
kiek buvo spėta atstatyti, bet 
1379 m. žemaičiai vėl pilį iš
griovė ir sudegino. Tos pilies 
vietoje tyrinėtojai jau surado 
šiokius tokius pėdsakus — gais
ro žymes, buitinius bei kary
bos reikmenis. Ten rastas ir 
vienintelis Lietuvoje ordino 
magistro Vinricho fon Knipro- 
dės (1351-82) nukaltas pinigas. 
1393 m. pilis vėl buvo sunai
kinta.

1401 m. pradėta statyti nau
ja pilis, bet darbus trukdė že
maičiai, kurie 1402 ir 1404 m. 
sudegino miestą, bet neaišku, 
ar ir pilis buvo paimta. 1409 
m. buvo baigiami pilies sutvir
tinimo darbai, bet tais pačiais 
metais vėl sulaukta žemaičių 
puolimo. j

Po Žalgirio mūšio Lietuva at~ 
gavo žemaičius, bet Klaipėda 
liko kryžiuočių ordino valdo
se, nors Vokietijos imperato
rius, kuris tarpininkavo dery
bose, pareiškė: “Yra nustatyta, 
kad Klaipėdos pilis buvo pa
statyta ant žemaičių žemės, ir 
ordinas nepajėgia įrodyti prie
šingai”.

Stiprinimo darbai
Ir po Melno taikos pilies 

stiprinimo darbai vyko toliau. 
Naujoji pilis turėjo virš 2 met
rų pločio ir 11 m aukščio gyny
bines sienas su bokštais kam
puose.

XVI š. Klaipėda, Prūsijos ka
ralių ir Vokietijos kaizerių 
valdoma, dėl artilerijos tobu
lėjimo ėmė storinti pilies sie
nas. Šiaurės rytų kampe buvo 
išmūrytas virš 30 m aukščio 
bokštas. Kasinėjant rasta šio 
bokšto rūsio liekanų. Rūsio 
sienos buvo 4 m storumo. Taip 
pat užtiktos pilies sienų ir 
grindinio liekanos. Perstaty
ta pilis turėjo 5 bokštus ir 
didelius pylimus, po kuriais 
buvo įrengtos patalpos.

Pats miestas beveik nesiplė
tė, nes dar 1527 m. tik apie 100 
žmonių turėjo miestiečių tei
ses. Perstačius pilį ir išplėtus 
įtvirtinimus, gyventojai buvo 
iškelti į kitą vietą — į rytus 
nuo senojo miesto griovių. Da
nės upei pradėjus tekėti iškas
tu grioviu, miestas atsidūrė 
lyg ir saloje. Dabar ten yra 
senamiestis.

Kasinėjant iš XIII š. staty
bų neužtikta jokių liekanų, nes 
jos XVII ir XVIII š„ plečiant 
gynybinę pilies sistemą, buvo 
sunaikintos.

Vokiečių rankose
Septynis šimtus metų Klai

pėda ir visa M. Lietuva buvo 
valdoma visokių užkariautojų: 
Livonijos ir kryžiuočių ordinų, 
Prūsijos karalių, Vokietijos 
kaizerių. 1629-35 m. miestą ir 
apylinkes valdė švedai; per 
septynerių metų karą (nuo 
1757 m.) 5 metus ten stovėjo 
rusų caro kariuomenė.

Įsteigus 1871 m. vokiečių 
imperiją, prasidėjo sustiprin
ta vokietinimo veikla. Dar 1910 
m. lietuviai kaimuose sudarė 
66% gyventojų, bet miestuose 
tik 10%.

Ir po Klaipėdos prijungimo

ir dabar
1923.1.15 prie Lietuvos vokie
tinimas, dažniausiai naudo
jant ekonomines priemones, 
vyko ir toliau, ypač kai Vokie
tijoje Hitleris perėmė valdžią. 
Palengva augdama, Klaipėda 
iš pasienio miesto tapo moder
niu uostu ir gyvu prekybos 
centru.

Bet vokiečiai nenurimo. Ly
dimas keliasdešimt karo laivų 
ir kreiserio “Deutschland”, 
šių laikų kryžiuočių vadas Hit
leris 1939 m. kovo 23 d. užėmė 
Klaipėdą, kuri vėl pasidarė 
“Memel”.

Lietuviški Klaipėdos krašto 
laikraščiai ir organizacijos 
buvo uždaryti, šimtai lietuvių 
ištremti į koncentracijos sto
vyklas, tūkstančiai surado 
prieglobstį nepriklausomoje 
Lietuvoje. Klaipėda tapo vo
kiečių laivyno baze ir tvir
tove.

1945 m. sausio mėnesį rusai 
bene trečią kartą, nugalėję 
hitlerinės vokiečių kariuome
nės dalinius, okupavo Klaipė
dą. Tose kautynėse dalyvavo ir 
XVI divizija, vadovaujama 
gen. mjr. A. Urbšo.

Dabartis
Klaipėda turi ne tik tolimą 

praeitį, bet ir dabartį, apie 
kurią daugelis nenori žinoti. 
Deja, įvykių iš istorijos nega
lima ištrinti, kad ir kaip jie 
nemieli būtų.

Pasitraukdami vokiečių ka
riai sunaikino įmones, elekt
ros jėgainę, vandens tiekimą, 
ryšių priemones, uostą ir du 
trečdalius gyvenamų namų. 
Mieste buvo likę gal tik kelio
lika gyventojų.

Atstatymas truko ilgai. Žve
joti atvyko iš smėlėtų gyven
viečių dzūkai ir daug rusų, ku
rie perėmė uostą, žvejybą ir at
statomas laivų statybos įmo
nes. 1939 m. Klaipėdoje buvo 
47.000 gyventojų, dabar jų yra 
180.000. Skirstant tautybėmis, 
gal pusė yra lietuviai, kita 
pusė — rusai bei kitokie sla
vai. Vietinių gyventojų kraš
te beveik neliko, nes dauguma 
stengėsi išvykti į Vokietiją. 
Dar likę lietuvninkai žvejai 
nesugyveno su atvykusiais iš 
didžiosios Lietuvos ir taip pat 
emigravo įi Vokietiją. ■ <>•

Dabar mieste yra Kauno po
litechnikos instituto skyrius, 
Pedagoginis institutas, įvai
rios technikos mokyklos, Lietu
vos filharmonijos skyrius, mu
zikos mokykla, dramos teatras, 
jūrų muziejus ię akvariumas.

Iš įmonių pažymėtinos Balti
jos laivų statybos ir remonto 
įmonės, popieriaus ir celiulio
zės gamykla, audyklos “Triny
čiai” ir “Gulbė”, baldų gamyk
la, namų statybos ir žuvies ap
dirbimo įmonės, “Syrius”, ga
minantis sausas baterijas.

Uoste yra suregistruota 40 
prekybos laivų, kurie priklau
so vadinamajai “Lietuvos jūrų 
laivininkystei”. Yra daug žve
jybos laivų. Sakoma, kasdien 
Atlante dirba iš Klaipėdos 
apie 10.000 žvejų. Jūreivystės 
mokykloje anksčiau buvo ir 
lietuviškos klasės, bet dabar, 
rodos, jų nėra. Buvęs tos mo
kyklos mokomasis burlaivis 
“Meridianas” paverstas resto
ranu ir stovi Danės upėje. Yra 
ir jachtklubas, kuris turi ke
liasdešimt jachtų.

Nežiūrint koks bus Lietuvos 
likimas, Klaipėdai turbūt ne
bus daugiau lemta virsti “Me
meliu”.

Jachta “Žalgiris”, buvusi “Banga 2”, Klaipėdos jachtklubo uoste 1982 metais. Ja naudojasi būrys lietuvių jūrininkų

Architektūrinė lempų kompozicija Klaipėdoje (“Lietuva — šalis gražioji”) _

Sadūnaitė išsiuntė peticijas Andropovui
Vakarus pasiekė Nijolės Sadūnaitės laiškas bei atsiminimai 

“Kaip patekau į KGB objektyvą?”
Lietuvių informacijos cent

ras Niujorke praneša, kad Ni
jolė Sadūnaitė, atlikusi pir
mąją bausmę Sibire, vėl yra 
pavojuje ir slapstosi nuo 1982 
m. lapkričio. Jos jieško sau
gumiečiai. O ji; kad ir slaps
tydamasi, reiškiasi kaip kovo
toja už tikybos laisvę bei žmo
gaus teises.

Savo atsiminimuose, surašy
tuose 12-koje puslapių (ant 
abiejų pusių, 1983 m. spalio 
7 d.), ji pasakoja savo pergy
venimus pastaraisiais metais 
ir seniau. Pvz. taip rašo apie 
saugumiečius ir savo brolį:

“Saugumiečiai keršydami 
man, nutarė, kaip jau anksčiau 
žadėjo, ęusicjofpti.. sų mano 
broliu — sufąH'rikąyo iš pirš
to išlaužtą bylą, uždarė į psi
chiatrinę, bet pamatę, kad aš 
jiems daug kur kliudau (ypač 
jie bijo viešumos, pasaulio 
protestų, kurie brolį ir išgel
bėjo), nutarė izoliuoti mane 
— pasodinti į kalėjimą. KGB 
labiausiai pykina, kai jų nu
sikalstami darbai, kaip įvykę 
faktai, perduodami į užsienį. 
Tada vargšeliai šaukia, kad 
juos šmeižia, ir nekaltus žmo
nes sodina į kalėjimus, psi
chiatrines .,

N. Sadūnaitė iškelia ir ki
tą jaudinantį pergyvenimą 
tremtyje Bosučanuose Kalėdų 
švenčių metu, kai ji buvo pa
guldyta sveikatos patikrini
mui į terapinį skyrių. Ji rašo:

“Kaip šiandjen įvykusią bai
sią tragediją prisimenu 1977 
šv. Kūčių vakarą. Į mūsų pa
latą atėjo jaunutė sanitarė 
ir drebančiu iš susijaudini
mo balsu papasakojo savo pa
žįstamai ligonei, kad gineko
loginiame skyriuje gimusią 
mergytę išmetė į nekūrenamą 
sandėliuką, o ji antrą parą 
verkia ir nemiršta . . . Papra
šiau sanitarę, kad mane' ten 
nuvestų. Su savimi pasiėmiau 
švaraus vandens. Ant baltai 
nudažyto staliuko, ploname 

vystyklėlyje suvyniota, gulė
jo maža mergytė, jau pamėly
navusi nuo šalčio veideliu. 
Kai ranka prisiliečiau prie 
jos, ji nusilpusiu balseliu pra
virko. Pakrikštijau ją ir, sku
biai išėjusi į medicinos sese
rų kabinetą, radau jas links
mai bešnekučiuojančias .. . 
Susijaudinusi paklausiau, ko
dėl jos išmetė nekaltą kūdikį 
bado ir šalčio mirčiai? Jos man 
atkirto: ‘Ne tavo reikalas! Gy
dytoja geriau žino kam gyven
ti, o kam mirti. . .’ Niekad gy
venime neturėjau tokių liūd
nų šv. Kalėdų. Mergytė išgy
veno iki ryto, o kai atėjusiai j 
ginekologiją gydytojai-akuše- 
rei apie tai pranešiau, ji pa
sakė: ‘Sęniai ją reikėjo išmesti 
į pamazgų kibirą!”

Toliau N. Sadūnaitė rašo: 
“Daug kartų įvairiais sumeti
mais manęs'jieškojo KGB ir mi
licija. Tų ‘draugų’ vengiu tik 
todėl, kad noriu, kiek Viešpats 
laimins, dar šiek tiek patar
nauti žmonėms, kovojantiems 
už tiesą ir savo teises., Su 
džiaugsmu esu visada pasiruo
šusi už tai eiti į kalėjimą ir jei 
Viešpats suteiktų tokią malo
nę — ir mirti.”

Be kita ko, Sadūnaitė pra
neša: “1983 birželio 13 aš iš 
Maskvos pašto registruotais 
laiškais išsiunčiau Andropo
vui ir SSSR prokurorui pareiš
kimus dėl kun. Alfonso Sva
rinsko ųeteisingo nuteisimo ir 
kun. Sigito Tamkevičiaus nusi
kalstamo suėmimo ir įkalini
mo KGB rūsiuose, šmeižikiš
kai jį apkaltinus antisovieti- 
ne veikla. Po šiais pareiški
mais pasirašė dešimtys tūks
tančių Lietuvos tikinčiųjų. 
Visus šiuos pareiškimus iš
siunčiau savo vardu ir savo 
atgaliniu adresu. KGB, nega
lėdami atkeršyti man asme
niškai, ėmė terorizuoti bro
lio žmoną. Tebūnie Viešpats 
visiems gailestingas!”
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Spaustuvės mašinųvajus
Atėjo laikas atnaujinti bei papildyti “Tėviškės žiburių” spaustuvę

Su naujais metais dažnai 
pradedami ir nauji projektai. 
“Tėviškės žiburiams” toks pro
jektas yra spaustuvės atnau
jinimas bei papildymas.

Nuo 1949 iki 1974 metų pa
grindinės “Žiburių” spaustu
vės mašinos buvo linotipai. 
Nuo 1975 m. “TŽ” perėjo į mo
dernią ofsetinę sistemą. Pra
džioje naudojosi linotipais, 
darė jais surinktų tekstų nuo
spaudas ir tuo būdu galėjo pa
ruošti laikraščio puslapius 
ofsetiniam spausdinimui. Bet 
tai buvo pereinamo pobūdžio 
netobulas darbas, reikalau
jantis daug laiko. Jis buvo 
neišvengiamas, nes ofsetinėm 
rinkimo mašinom įsigyti rei
kėjo didelės sumos lėšų, ku
rių leidėjam trūko.

Per keletą metų leidėjam 
pavyko sutelkti minimalinę 
sumą lėšų ir nupirkti dvi mo
dernias rinkimo mašinas su 
atitinkamais priedais. Jos 
veikia puikiai, bet jų neuž
tenka visiems turimiems dar
bams atlikti — reikia dar vie
nos rinkimo mašinos, kurios 
kaina — $11.000. Be to, tuojau 
pat reikalingas naujas adre- 
sografas, nes turimieji du se
nos sistemos adresografai yra 
nepataisomai susidėvėję. Nau

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$300: Prisikėlimo parapijos kre

dito kooperatyvas; $250: Hamil
tono kredito kooperatyvas “Talka”; 
$150: dr. M. Arštikaiįytė-Ulec- 
kienė; $100: S. Paul-Lau.rinaitis, 
KLK moterų dr-fjos Lietuvos kanki
nių par. sk.; $75: Lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos mote
rų draugija; $30: A. Vaškevičie
nė; $25: J. Juodikis, Leonas Ba- 
ziliauskas, JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba (Kazys Žie- 
donis), KLB šalpos fondo Hamilto
no sk.; $20: A. R. Jokūbaičiai, P. 
S. Jucevičiai, A. Katėlienė, Mari
ja Jiešmantienė, Jonas Gudelis; 
$15: Marija Skučienė, dr. J. Vin
gilis, V. Balsevičius; $11: Monika 
Jasionytė, A. Gražulienė, Antanas 
Čepukas, Danutė Keršienė.

$10: Andrius R. Mironas, Jonas 
Jurėnus, A. Paulius, J. Vaičeliū- 
nąs, Irena Šatras, Motiejus ir Da
nutė Jonikai, Ema Dirsienė ir Lo
reta, Vladas ir Marija Miceikos, 
Ona Dailidienė, A. S. Grigaliūnai, 
“Pavasaris” (J. Adamonienė).

$9: S. Balienė; $6: Petras Peter
son, Vytautas Barisas, F. Mockus, 
H. Spilchak (Mrs.), K. Rožauskas, 
A. Smolskis, Jonas Vitkauskas, A. 
Žulys, A. S. Kenstavičius; $5: J. 
Dunčia, J. Bartkus, Petras Skab- 
lauskas, P. V. Koveliai, Liudas 
Merkelis, A. Simonavičius, A. Dra- 
gašienė; $3: K. Gabriūnas, V. Skre- 
butėnas, K. Jakutis; $2: B. Pač- 
kauskas, Ona Vasienė, A. Vasi
liauskas, Ema Šturmienė, Mikas 
Žaliauskas; $1: A. Jokūbaitis, T. 
Varneckienė, M. Čapreckaitė, Ona 
Kuniutienė, V. Samulevičienė, V. 
Bubelis, VI. Žemaitis, N. Pečiu
lytė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$50: A. Baltrušaitytė; $30: Marija 
Skučas, A. Vapsva (Mrs.), Leonas 
Rudaitis, R. Prociw (Mrs.), 'Jonas 
Ranonis, Adolfas Kanapka, kun. 
M. V. MankeliUnas, Antanas Gus
tainis, Juozas Vieraitis, A. Jaku
bauskas, Bronius Pranskus.

$25: Bronė Galinienė, Pranas 
Pranaitis, P. Breichmanas, Na
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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

jo adresografo kaina $8.000.
Prie šių būtinųjų mašinų 

reikia spaustuvei ir adminis
tracijai smulkesnių reikmenų, 
kurių kainos šiuo metu yra 
gana aukštos. Leidėjams ne
įmanoma visa tai įsigyti be 
visuomenės paramos. Dėl to 
šiuo atsišaukimu ir kreipia
mės į “TŽ” skaitytojus ir visą 
lietuvių visuomenę, prašydami 
ateiti į pagalbą.

Praeityje nė vienas “TŽ” 
kreipimasis nebuvo atmestas. 
Tikimės, kad ir šį sykį lietu
viškoji visuomenė dosniai pa
rems mūsų pastangas ir įgalins 
normalesnį spaudos darbą. 
Esame labai dėkingi visiems 
aukotojams, kurių dėka iki 
šiol buvo daug kas įsigyta 
bei padaryta. Neabejojame, 
kad jų pagalba įgalins taipgi 
naujuosius užmojus, ir iš anks
to reiškiame jiems nuoširdų 
dėkingumą.

Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: “Tėviškės žiburiai” 
(spaustuvės vajui),'2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1.T3, Canada. Aukotojų pa
vardės bei jų aukos bus skel
biamos "“T. žiburiuose”.

Su geriausios sėkmės linkėji
mais naujaisiais metais —

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

talija Liačienė, Kazimieras Če
paitis, Ona Dabkuvienė, Mečys 
Pranevičius, Julius Sinkevičius, 
M. Laurinavičienė, Petras Jurė
nas, O. Baziliauskienė, Stasė La-' 
buckienė, A. Jonaitienė, Mykolas 
Petronis, A. Elijošius, Leonas 
Radzevičius, Jonas Ažubalis, J. 
Nacevičius', Joana Valiukienė, J. 
Zubrickas, V. Ivanauskas, Anta
nas Petraitis, Juozas Janeckas, 
S. Styra, Jonas Radas, V. Stanevi
čius, Povilas Šlapelis, M. Šaraus- 
kas, Vytautas Tikuišis, G. Zarkis, 
Aleksas Skardžius, M. Pranys, Pet
ras Skablauskas, dr. J. Vingilis, 
P. V. Koveliai, J. Barakauskas, Jo
nas Grajauskas, Jonas Yla, Vytau
tas Taseckas, Leonas Pilipavičius, 
Eliziejus Dubininkas, Stasys 
Kėkštas, Genovaitė Bulotienė, 
kun. L. Musteikis, Juozas Juozai
tis, Jonas Paršeliūnas, Jonas Par
šelis, Vytautas Vaičiūnas, J. Par- 
gauskas, A. Nugent, Jonas Šums- 
kis, J. Vaičeliūnas, Ignas Petraus
kas, Juozas Račys, Pranas Urbutis, 
P. Sidaras, P. Grunskis, V. Balse
vičius, vysk. V. Brizgys, K. Bub- 
liauskienė, Vytautas Janulaitis, 
Petronėlė Bružienė, Bronius Ab- 
romonis, Vincas Miškinis, Stefa
nija Miniotienė, J. Brazlauskas, 
Pr. Barteška, S. K. Karaška, Al
fonsas Kairys, Paulina Šimkevi- 
čienė, Roma ir Saulius Kupriai, 
Vaclovas Kerbelis, D. Jaffee (Mrs.), 
Balys Balaišis, J. Balsys, Bronius 
Mozūras, O. Balaišis, L. A. Monst- 
vilas, J. Misius, A. Juodvalkis, Jo
nas Lukoševičius, Elena Jaškus, 
J. Kęsgailienė, Vincas Bieliūnas, 
Herta ir Jonas Kukučiai, J. Baltuo- 
nis, L. Rickevičius, Giedra Gustas.

Už dvejus metus po $25.00 rėmė
jo prenumeratą atsiuntė P. Juo- 
dienė, Aldona Aleliūnienė.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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© PAVERGTOJE TEVffiJE & LIETUVIAI PASAULYJE
IŠGELBĖJO GULBES

Zarasietis V. Baltakis 1983 m. 
gruodžio 15 d. “Tiesoje” skaity
tojus supažindina su gulbes iš
tikusia nelaime: “Gulbės pamė
go Bobrinės ežerą. Šiemet, iš
skrisdamos į tolimus kraštus, 
ir vėl jos apsistojo čia. Aštuo
netas gražuolių gyveno ežere 
porą savaičių. Bet spustelėjo 
šaltukas, sukaustė ežerą, gulbės 
įšalo į ledą. Eigulys Bronius 
Lumpickas pastebėjo gulbių ne
laimę, talkon pasikvietė gam
tos bičiulius. Pusę dienos jie 
laužė ežero ledą, kol prisikasė 
prie gulbių. Išlaisvintos gul
bės pakilo ir. apsukusios ratą 
aplink ežerą, nuskrido į pietus".

GULBIENOS MĖGĖJAI
Ramoškių tvenkinyje praėju

sį pavasarį apsigyveno gulbių 
pora. Jos, globojamos Ramoš
kių gyventojų ir meškeriojan
čių žvejų, susilaukė ir mažylių. 
Tragedija gulbių šeimą ištiko 
vieną naktį, kai brakonierius 
T. deputis, Joniškio rajono 
Skaistgirio kaimo gyventojas, 
medžiokliniu šautuvu nušovė 
gulbę. Vidurnaktį ją nusinešė 
pas savo kaimyną M. Gurskį, ku
ris gulbei nukirto kaklą ir ko
jas. Kai T. deputis sekantį ry
tą po naktinio žygio dar ilsėjo
si M. Gurskio lovoje, atėjo Ly- 
diškių kaimo gyventojas K. Či
činskas ir pasisiūlė nušautą 
gulbę parduoti. Esą bus pinigų 
vyneliui. Savo pažadą ištesėjo 
— gulbę, sveriančią 10 kg, už 12 
rublių pardavė skaistgiriečiui 
pensininkui J. Šandorui. Pasta
rasis, susūdęs gulbieną keps
niui, vėliau teisinosi, jog tai 
žąsis. T. deputis, anksčiau baus
tas už nelegalų miško kirtimą, 
niekur nedirbęs ir girtavęs, da
bar vėl susilaukė laisvės atėmį- 
mo vieneriems metams griežto 
režimo pataisos darbų koloni
joje.

IŠTUOKOS LIETUVOJE
Gydytojas Č. Grizickas “Kom

jaunimo tiesoje” 1983 m. gruo
džio 1 d. plačiau paliečia gausė
jančių ištuokų problemas, atsa
kydamas į Varėnos rajone gyve
nančio K. Juro klausimus: “Mū
sų šalyje ir respublikoje didė
ja ištuokų skaičius — apie tai 
byloja statistika. Kaip paaiškin
ti' tokį reiškinį?” Pasak Č. Gri- 
zicko, 1982 m. Sovietų Sąjungo
je tūkstančiui gyventojų teko 3,3 
ištuokos, o Lietuvoje — 3,1. Esą 
tai kelia nerimą, nes Lietuva 
pagal ištuokas užima V vietą. 
1972 m. čia susituokė 29.000 po
rų, o iki 1983 m. pradžios išsi
tuokė 6.000 porų, t.y. 21%. Da
bar kasmet ištuokos paliečia 
apie 30% susituokusiųjų. Ištuo
kų skaičius nuo 1978 m. mažėja 
Vilniuje, bet 1982 m. duomenys 
liudija, kad tūkstančiui gyven
tojų Klaipėdoje teko 5,3 ištuo
kų, Kaune — 4,6, Palangoje — 4,8, 
Jonavoje — 5,2, Kapsuke (Mari
jampolėje) — 4,0. Mažiausiai iš
tuokų tūkstančiui gyventojų tu
rėta Lazdijuose — 1,1, Pasvaly
je — 1,4, Anykščiuose — 1,5, Ne
ringoje -2,2. Toliau Č. Grizickas 
pasakoja: “Dabar yra 13% šei
mų, kuriose vaikus augina tiktai 
tėvas arba tik motina. Respubli
koje išsituokė 34.000 vyrų ir 

Travel
kviečia JA V ir 

Kanados lietuvius 
keliauti kartu!!!

KELIONĖS l 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 Q 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

70.000 moterų. Daugiausia šei
mų skiriasi miestuose. Apie 58% 
išsituokusiųjų negyveno nė 10 
metų, 29% — nė 5 metų. Didėja 
senesnio amžiaus (per 50 m.) iš
situokiančiųjų asmenų skai
čius . ..” Dalis jaunimo nepa
kankamai gerai supranta vedy
bų pasekmes, nepasiruošia san
tuokai. Nepatvariausios būna 
tos santuokos, kai tuokiamasi 
“iš reikalo” (dėl jaunosios nėš
tumo). Č. Grizickas taipgi pa
brėžia, kad dalis jaunimo ati
tolo nuo tradicijų, jas pamiršo, 
neklauso tėvų patarimų, negal
voja, kaip ir iš ko gyvens.

DIDŽIAUSIA POLIKLINIKA
Vilniuje, Antakalnio gatvė

je, darbą pradėjo nauja polikli
nika, didžiausia šio pobūdžio 
medicinos įstaiga Baltijos kraš
tuose. Modernų devynių aukštų 
pastatą suprojektavo architek
tas Z. Liandzbergis. Tuose lif
tais pasiekiamuose aukštuose 
įrengti specialistų kabinetai 
per vieną darbo dieną galės pri
imti 3.600 pacientų. Laukiama 
ne tik sergančiųjų, bet ir svei
kųjų, norinčių pasitikrinti savo 
sveikatą. Pastariesiems galės 
būti peršviesta krūtinės ląsta, 
atlikti papildomi laboratori
niai tyrimai. Jie taipgi gaus spe
cialistų patarimus, kaip saugo
ti širdį, akis, nervų sistemą. Į 
specialistų eiles yra įjungti Vil
niaus universiteto medicinos 
fakulteto profesoriai. Informa
cijas pacientams teiks: terapeu
tai — L. Laucevičius, Ch. Kibars- 
kis, chirurgijos specialistai — P. 
Norkūnas, A. Pronckus, E. Bar
kauskas, V. Triponis ir daugelis 
kitų. Savo pacientus pas juos ga
lės atsiųsti ir kitos miesto po
liklinikos. Naujoji Antakalnio 
poliklinika dviejų aukštų prie
state turi ir reabilitacinį cent
rą, kuriame atliekamos įvairiau
sios hidroterapijos ir gydomo
jo purvo procedūros. Yra ir ba
seinas, vertikaliosios vonios, 
gydomosios fizkultūros salės.

PROPAGANDINIS VAKARAS
Lietuvos rašytojų sąjunga, 

gindama sovietinę “taiką”, Vil
niaus dramos teatre surengė 
poezijos vakarą “Širdimi apka
binkime žemę”. Įvadinį žodį ta
rė rašytojas J. Baltušis, vado
vaujantis Vilniui® sudarytam 
Taikos ginimo komitetui. Jis 
kalbėjo apie dabartinę tarptau
tinę įtampą pasaulyje, pritarė 
kompartijos vado J. Andropovo 
pareiškimui dėl derybų nutrau
kimo branduolinių ginklų skai
čiui sumažinti, ragino telkti jė
gas, “kad būtų pažaboti impe
rialistiniai karo kurstytojai”. 
Poetė V. Šulcaitė prisiminė 
“amerikiečių kariaunos sukel
tus baisumus” Vietnamo vai
kams, visiškai nutylėdama sovie
tinę Afganistano okupaciją ir 
ten vysktapčias kovas, dėl ku
rių kaltė tenka Sovietų Sąjun
gai. Savo eilėraščius taikos te
momis skaitė poetai — A. Balta
kis, J. Vaičiūnaitė, E. Matuzevi- 
čius, V. Palčinskaitė, J. Striel
kūnas, R. Graibus, V. Reimeris, 
M. Martinaitis. Ištraukomis iš S. 
Daukanto palikimo įsijungė ak
torius L. Noreika. Vakare su
rinktos lėšos buvo atiduotos so
vietiniam taikos fondui. V. Kst.

Simon

Toronto Lietuvių namų dainos grupė, koncertavusi įvairiose vietovėse, atliks meninę programą medžiotojų ba
liuje Hamiltone sausio 28 d. ui Nuotr. B. Tarvydo

Metinis zuikių

įvairūs gėrimai, šilta vakarienė, staliukų loterija, taurių [teikimas klubo nariams. 
Meninėje programos dalyje — Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelio dainos 
grupė, vadovaujama muz. D. Deksnytės. Šokiams gros “TZYGANT orkestras. 
Baliaus pradžia - 18.30 v., meninės programos - 20 v. Įėjimas - $5.00, studentams - $4.00.

Giedraičio lietuvių žūklautojų ir medžiotojų klubo valdyba

GERRY LOUGHEED, jn.. tel 
paskirtas | Ontario laidotuvių 
tarybon šios provincijos svei
katos ministerio Keith Norto
no antram trejų metų laikotar
piui. Ministeris Nortonas, vėl 
skirdamas tom pareigom Gerry 
Lougheed, jn., pabrėžė jo su
gebėjimą vadovauti, palaikyti 
santykius su žmonėmis ir 
spręsti laidotuvių problemas. 
Po to Gerry Loughęed, jn., vėl 
buvo išrinktas pirmininku lai
dotuvių tarybos, kuri tvarko 
laidojimo reikalus Ontario 
provincijoje. Ji prižiūri Onta
rio laidotuvių įstatymo vykdy
mą, pateikia rekomendacijas 
sveikatos ministeriui, išduoda 
leidimus visiems laidotuvių 
direktoriams Ontario provin
cijoje.

Laidotuvių taryba, pirminin
kaujama Gerry Lougheed, jn., 
pateikė pasiūlymus patobulin
ti Ontario laidotuvių įstatymui, 
pagerinti šios profesijos žmo
nių savitarpio ryšiams, taip pat 
santykiams su atitinkamomis 
provincijos grupėmis ir visuo
mene, siekiant dialogo būdu 
atkreipti dėmesį į laidotuvių 
įstaigų vaidmenį bei jų įverti
nimą.

Gerry Lougheed, jn., yra pir
masis sudburietis, tapęs minė
tos tarybos nariu. Jis yra gimęs 
ir užaugęs Sudburyje, dirba sa
vo šeimos laidotuvių įstaigoje 
“Lougheed’s Funeral Home” 
Sudburyje.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) GSc

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS naujos valdybos rinkimai 
bus š. m. vasario 12, sekmadienį, 
t.y. tą dieną, kai čia bus švenčia
ma Lietuvos I'iepriklausomybės 
šventė. Balsavimai vyks iš ryto 
Jaunimo centro salėje prieš ir po 
abejų pamaldų, taip pat popiet 
Scott Park gimnazijoj, žmonėms 
atvykstant į minėjimą. Yra suda
ryta rinkimų komisija: pirm. K. 
Mileris (545-4058), sekr. O. Sta- 
siulis (528-2055), E. Bajoraitienė 
(549-3483), V. Sakas (528-4834) ir 
A. Pleinytė (549-5372). Visi apy
linkės lietuviai prašomi susido
mėti savo apylinkės lietuvių re
prezentacija ir neatsisakyti kan- 
-didatųoti. pąąjeįkoU ,bei siūlyti 
tom pareigųjį! Rinkamus asmenis 
Į valdybą yra renkami 7 asmenys, 
į revizijos komisiją — 3 dvejiem

■ metam. Kandidatus rinkiminei ko
misijai reikia pasiūlyti ligi sau
sio 23 d.

Rinkiminė komisija

St. Petersburg, Florida
DAIL. ADOLFO AIDUKO pa

veikslų paroda buvo surengta 
1983 m. lapkričio 27-30 d.d. mažo
joje Lietuvių klubo salėje. Išsta
tyta 80 paveikslų, daugiausia gam
tovaizdžių. Meną dailininkas yra 
studijavęs Vilniuje ir Vokietijo
je pas dail. A. Rūkštelę. Parodą 
atidarė dail J. Juodis. Pažymėti
na, kad dail. A. Aidukas yra egzo
tinių gėlių specialistas, dirbęs

Hamiltono lietuvių pensininkų namuose 
“Rambynas” jau sudaromos

nuomos sutartys apsigyvenimui 
nuo 1984 metų kovo 1 dienos.

Kam skubu, baldds galės atvežti jau sausio mėnesio 
gale. Galutinai pastatas bus užbaigtas iki vasario 
mėnesio 15 dienos. Taip pat dar tebejieškomas lietu
vis vedėjo pareigoms. Suinteresuoti prašomi skam
binti tel. 416-648-3428.

Statybos draugovė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T 17 A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlYA
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..............972%
term, indėlius 3 m.............  10%
reg. pensijų fondo............97«%
90 dienų indėlius................. 9%
(minimum $5.000)

Sausio 28, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
centre

toje srityje 28 metus.
BENDROS KŪČIOS įvyko Lie

tuvių klube. Dalyvavo 400 asme
nų. Iškilmę pradėjo klubo pirm. 
A. Gudonis, programai vadovavo 
A. Kamiene. Užgesinus šviesas 
salėje, choristai su uždegtomis 
žvakėmis atėjo prie scenos ir pa
giedojo 4 giesmes, vadovaujant 
muz. P. Armonui. Po kun. V. Za
karo invokacijos visi dalyviai 
sugiedojo dar 3 giesmes, o A. Kai
rienė paskaitė eilėraščių.

LIETUVIU KLUBO chore yra 
50 narių. Vadovauja muz. P. Ar
mėnas. Choro pirmininku išrink
tas St. Vaškys.

BALFo SKYRIUS 1983 m. šalpos 
vajuje surinkto $4000 ir išsiuntė 
Centrui.. Aukas rinko: L. Žvynieį- 

' nė. 0. Petftkiene. R, A. Plepiai. 
N. Navickiene; direktorės — D. 
Bobelienė, J. Gerdvilienė ir sky
riaus valdyba — pirm. V. Kleivie- 
nė, vicepirm. S. Lungys, sekr. O. 
Galvydienė, ižd. V. Kriaučiūnas, 
A. Šukienė.

“LIETUVIU ŽINIŲ" biuletenį 
nuo 1984 m. sausio 1 d. redaguo
ja Stasys Vaškys. L. Ž.

Oakville, Ontario
KLB OAKVILLĖS APYLINKĖS 

visuotinis narių susirinkimas šau
kiamas 1984 m. sausio 28, šeštadie
nį. 4 v.p.p., p.p. Aulinskų namuose 
(445 Watson St.). Bus aptariami 
apylinkės reikalai, renkama nauja 
valdyba ir revizijos komisija.

Valdyba

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask.............. 11%
asmenines paskolas....  1272%
Nemokamas pilnas čekių 
patarnavimas. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000. Nemokama 
asmeninių paskolų drauda 
iki $10.000.

JA Valstybės
Klebonų pasikeitimą Los An

geles Šv. Kazimiero parapijoje 
pranešė dabartinis ilgametis 
klebonas prel. J. Kučingis, 1983 
m. gruodžio 23 d. sulaukęs 75 
metų amžiaus. Pagal vyskupijos 
nuostatus tokiu atveju savo pa
reigas reikia atiduoti jaunes
niems. Prel. J. Kučingis jau anks
čiau buvo įteikęs savo atsista
tydinimo raštą kardinolui T. 
Manningui, Los Angeles arkivys
kupui. Galutinis sprendimas 
šiuo klausimu buvo padarytas 
kardinolo įstaigoje prieš Ka
lėdas. Visi pasikeitimo forma
lumai bus užbaigti iki š. m. bir
želio 1 d. Tada klebono parei
gas perims ilgametis šios para
pijos vikaras kun. dr. Algirdas 
Olšauskas, turintis 55 metus 
amžiaus. Pasak prel. J. Kučin
gio, lietuviškos Šv. Kazimiero 
parapijos tęstinumas bus užtik
rintas dvidešimčiai metų. O ta
da gal atsiras lietuvis jaunuo
lis, norintis tapti kunigu. Pats 
prel. J. Kučingis ir toliau gyvens 
klebonijoje, kol sveikata ir jė
gos leis, dirbs lietuvių sielo
vadoje. Tradicinė Lietuvių die
na, rengiama parapijos, šiemet 
įvyks birželio 13 ir bus skirta 
šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakčiai.

JAV valstybės departamen
tas savo pranešime pasmerkė 
kun. S. Tamkevičiaus nuteisimą, 
sovietų iškeltas bylas rusui žmo
gaus teisių gynėjui Olegui Rad- 
zinskiui ir žydų veikėjui Josi
fui Begunui. Esą sugriežtinti 
susidorojimai su žmogaus tei
sių ir religinės laisvės gynė
jais nesiderina su Sovietų Są
jungos skelbiama taikos poli
tika, prieštarauja sovietinės 
valdžios tvirtinimams, kad ji 
gerbia pagrindines žmogaus 
teises ir religinę laisvę.

“Amerikos balsas” naujųjų 
1984 m. proga transliavo Lietu
vos atstovo Vašingtone dr. S. A. 
Bačkio sveikinimą tautiečiams 
okupuotoje Lietuvoje. Jis ap
gailestavo, kad šį kartą jie ne
girdės tradicinio Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefo S. Lo
zoraičio žodžio, nes jis mirė 
Kūčių rytą, nesulaukęs 1984 m. 
Toliau dr. S. A. Bačkis supažin
dino radijo klausytojus Lietu
voje su 1983 m. pasiektais lai
mėjimais užsienyje, turinčiais 
didelės reikšmės lietuvių tau
tos išsilaisvinimo kovai. Pa
kartotinai pabrėžiamas JAV 
prez. R. Reagano palankumas 
nepriklausomai Lietuvai, at
sisakymas pripažinti jos privers
tinį įjungimą Sovietų Sąjungon.

Brazilija
Tradicinė “Mūsų Lietuvos" 

spaudos šventė 1983 m. gruodžio 
11 d. buvo skirta šio vieninte
lio savaitraščio 35 metų sukak
čiai. Jis buvo pradėtas leisti 
1948 m. sausio 1 d. kaip dvisa
vaitinis lietuviškos minties laik- • 
raštis. Keitėsi leidėjai, keitė
si redaktoriai, bet “Mūsų Lie
tuva" išliko gyva ir netgi tapo 
biuletenio formato savaitraš
čiu. Sukakčiai buvo skirtos Mi
šios V. Zelinos šventovėje, kur 
jas koncelebravo “ML” steigė
jas prel. Pijus Ragažinskas ir 
kun. Pr. Gavėnas, SDB, kuriam 
tenka rūpintis dabartiniu “ML” 
leidimu. Mišiomis buvo prisi
minti visi šio laikraščio steigė
jai, redaktoriai ir bendradar
biai — jau mirę ar dar gyvi. Su
kaktuvinius pietus parapijos 
salėje suorganizavo klebonas 
kun. J. Šeškevičius, sutelkęs 
šeimininkių grupę. Apie 240 
dalyvių aptarnavo nemuniečiai, 
vadovaujami Silvijos Bendo- 
raitytės-Machadd. Jonas ir Ve
ra Tatarūnai su Vladu Jurgu- 
čiu rinko “Mūsų Lietuvos” gar
bės leidėjus ir prenumerato
rius užtikrinti šio savaitraščio 
leidybai. Meninę programą at
liko vyrų sekstetas su savo va
dovu Liudu Ralicku. Į liaudies 
dainas įsijungė ir pietų daly
viai, kurių buvo susilaukta ir 
iš tolimesnių vietovių. Jų visų 
dėka susilaukta 495.000 kruzei- 
rų pelno.

Argentina
Aušros Vartų parapija Bue

nos Aires Avellanedos priemies
tyje savo metinei 1983 m. šven
tei pasirinko lapkričio mėne
sį. Šventė paminėta keliais ren
giniais. Lapkričio 13 d. po pa
maldų buvo surengta procesija 
Lietuvos gatvėje su jaunimo 
nešamu Aušros Vartų Marijos 
paveikslu. Lapkričio 18 d. 
šventovėje įvyko religinis kon
certas, lapkričio 19 d. vakarą 
— jaunimo laužas sporto aikš
tėje. Lapkričio 20 d. Aušros 
Vartų parapijos šventovėje 
Avellanedos vysk. A. Quarra- 
cino suteikė Sutvirtinimo sa
kramentą, o popietė buvo skir
ta vaišėms- ir kultūrinei progra

mai. Dalyvavo ne tik lietuviai, 
bet ir argentiniečiai. Kun. A. 
Steigvilas, MIC, rodė- Italijos 
vaizdų, Romos šventovių ir mu
ziejų skaidres. Kelis tautinius 
šokius pašoko Lietuvių centro 
jaunimo grupė “Inkaras”. Para
pijos šventė užbaigta jos salė
je lapkričio 27 d. surengta ar
batėle pensininkams. Ja pa
gerbti pensininkai, prisidėję 
prie parapijos veiklos.

Australija
Baltiečių komitetai! Perthe 

1983 m. lapkričio 24 d. buvo ren
kami nauji nariai. Komitetą da
bar sudaro: pirm. prof. Z. Budri
kis — lietuvis, vicepirm. H. Pihu
— estas, sek r.-J. Grinvalds — lat
vis, ižd. O. Pihu — estė, nariai
— latvė B. Plucis ir lietuvis V. 
Skrolis.

Sydnėjaus lietuvių pensinin
kų klubas 1983 m. gruodžio 11d. 
Surengė įdomią popietę ne tik 
savo nariams, bet ir kitiems tau
tiečiams. Klubas, įsteigtas 1981 
m., turi apie 50 narių, aptarian
čių vidinius reikalus mėnesi
niuose susirinkimuose. Su jo 
veikla supažindino pirm. O. Dai
nienė. Popietės programon bu
vo įjungtos deklamacijos, dai
nos, tautiniai šokiai. Humoris
tinę dalį atliko Sydnėjuje pa
garsėję “Linksmieji broliai”.

Britanija
Jonas Mašanauskas. atvykęs 

iš Australijos ir beveik pusme
tį redagavęs “Europos lietuvį”, 
šį darbą užbaigė sausio 7 d. Jis 
vėl grįžta Australijon. Leidėjų 
teigimu, savaitraščio redagavi
mas buvo pažadėtas V. Keriui, 
anksčiau dirbusiam “Nidos” 
spaustuvėje, o pastaraisiais 
metais — fabrike. Kai “EL” re
dagavo J. Vilčinskas, V. Keris 
buvo įsijungęs į jo sudarytą re
dakcinę komisiją.

Italija
A. a. Stasys Lozoraitis, Lietu

vos diplomatinės tarnybos še
fas, mirė 1983 m. gruodžio 24 d. 
Romoje, apsuptas šeimos narių. 
Vysk. A. Deksnys suteikė ligo
nio Sakramentą. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko gruodžio 
28 d. Jame dalyvavo apie 50 lie
tuvių, įvairių organizacijų at
stovų iš Romos ir net kitų vals
tybių. Apie velionies, gimusio 
189Į8 m. rugsėjo 5 d., gyvenimą 
ir veiklą kalbėjo sūnus Sta
sys Lozoraitis, jn., Lietuvos 
atstovas Vatikane. Lietuvos di
plomatinės tarnybos vardu atsi
sveikino iš Berho atvykęs Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
Šveicarijoje dr. Albertas Ge
rutis, Italijos Lietuvių Bend
ruomenės vardu — mons. Vincas 
Mincevičius, Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės — Ričar
das Bačkis. Gedulines Mišias 
Šv. Teresės šventovėje konce
lebravo —- vysk. Antanas Deks
nys, Vatikano viešųjų reikalų 
tarybos sekr. prel. Audrys Bač
kis, Šv. Kazimiero kolegijos 
prorektorius kun. Alg. Bartkus 
ir, kiti Romoje gyvenantys lie
tuviai kunigai. Karstą puošė 
gėlių vainikai — Lietuvos di
plomatinės tarnybos. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, Itali
jos Lietuvių Bendruomenės, 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos, Lietuvos nepriklauso
mybės fondo, dr. A. Geručio bei 
kitų asmenų.

Vokietija
V. Vokietijos televizija rodė 

dokumentinį 15 minučių filmą 
apie katalikų būklę Sovietų Są
jungoje bei jos valdomuose kraš
tuose. Tame filme “Katalikų 
Bendrija po kūju ir pjautuvu" 
nemažai vietos teko okupuotai 
Lietuvai. Komentatorius pri
minė žiūrovams, kad Katalikų 
Bendrija Lietuvoje turi nema
žiau svarbų vaidmenį kaip ir 
Lenkijoje. Ji yra tautinės kul
tūros saugotoja, užtvara sovie
tų vykdomam rusinimui. Tad so
vietinė valdžia ją persekioja, 
engia tikinčiuosius. Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo apie 
1.600 kunigų, o dabar tėra likę 
apie 700. Tikybos pamokos yra 
uždraustos, kunigai baudžiami 
už vaikų katekizaciją. Vilnius 
turėjo 30 šventovių, o dabar 
veikia tik penkios. Šv. Kazimie
ro šventovė yra paversta ateiz
mo muziejumi. Ateistinei val
džiai betgi nepavyko nugalėti 
Katalikų Bendrijos, turinčios 
gilias šaknis lietuvių tautoje. 
Esą apie 70% jaunavedžių tuo
kiasi šventovėse, jas regulia
riai lanko daug tikinčiųjų. Fil
me buvo parodyti prie Aušros 
Vartų besimeldžiantys žmonės, 
pamaldos Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje, Sekminių procesija 
aplink šią šventovę, neturinti 
teisės išeiti iš šventoriaus. Do
kumentinį televizijos filmą ste
bėjo 8 milijonai žiūrovų V. Vo
kietijoje ir kaimyninėse šalyse.

•i
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“Vėjas iš rytų” pasakoja apie kelionę į sovietinius kraštus
J. VAIČELIŪNAS

Laisvojo pasaulio lietuviai 
turi progos pakeliauti po pa
saulį ir savo kelionės įspū
džius perleisti per periodinę 
spaudą ar juos išleisti atski
ru leidiniu — knyga. Šiandien 
keliavimas yra dvejopas: lais
vajame pasaulyje ir komunis
tų valdomuose kraštuose. Lais
vajame pasaulyje žmonės ke
liauja normaliai, o komunisti
niame pasaulyje — su įtampa 
bei kliūtimis, mokėdami už 
kiekvieną smulkmeną laisvojo 
pasaulio valiuta.

1983 m. išleista Avos Sau- 
dargienės, gyvenančios Aus
tralijoje, kelionių aprašymo 
knyga “Vėjas iš Rytų” ir yra 
viena iš tokių knygų. (“Nidos” 
leidinys Britanijoje, 1983 m., 
151 psl.; kaina — 3,5 sv.).

Jugoslavijoje
Autorei į Jugoslaviją įva

žiuoti nebuvo sunku: ji vizą ga
vo greitai, nors jugoslavams, 
grįžtantiems iš V. Vokietijos į 
savo kraštą, susidaro daug sun
kumų: kartais prie Jugoslavi
jos konsulato tenka pastovėti 
eilėje 10-20 dienų. Nors Jugo
slavija nėra Sovietų Sąjunga, 
nors to krašto valdovas Tito 
(jau miręs) nusisuko nuo Mask
vos, bet komunistiniai nuosta
tai yra apsunkinimas visur. 
Kadangi komunizmas yra ne 
pažanga, o stagnacija, tai ir 
Jugoslavijoje dar matyti karo 
liekanų: sugriautų namų, su
šaudytų sienų. Tiesa, Tito sa
vo valdomame krašte neįvedė 
kolchozų, bet žemės ūkius ap
dėjo dideliais mokesčiais, 
todėl čia ūkiai verčiasi sun
kiai. Vis dėlto čia gyvena ūki
ninkai, o ne suvargę kolchozi- 
ninkai, kaip yra Sov. Sąjun
goje.

Jugoslavijos krautuvėse ir 
turguose — nepriteklius, pre
kės menkutės. Per milijoną 
jugoslavų galėjo išvykti dar
bams į Vakarų kraštus: V. Vo
kietiją, Prancūziją ir kitus. 
Jų uždirbtų pinigų Tito nenu- 
savino, nes čia žmonės gali 
turėti ir užsienio valiutos. Ju
goslavai Titu buvo patenkinti. 
Jis nepašalino nepriteklių, 
bet sulaikė sovietinius tankus. 
Autorė sako: “Nejauku vaka
riečiui turistui tyliame komu
nistų valdomame krašte .. . 
Vakare su Ada ir jos vyru iš
ėjau pasivaikščioti. Viešpa
tavo nemiestiška tyla. Tuščio
mis gatvėmis automobilis ne
pravažiavo, žmogus nepraėjo. 
Dusliai skambėjo mūsų žings
niai. Krautuvių vitrinos tam
sios, tik viešbučių ir kavinių 
aikštelėse prie stalų būrėsi 
žmonės, jų veidai vaiduokliš
kai balkšvi menkoje šviesoje, 
balsai pritildyti. Jautėmės 
kaip pikto demono užkeikta
me mieste”.

Toliau autorė rašo: “Jugosla
vijos viešbučiuose mūsų pasai 
buvo paimami ir išvažiuojant 
grąžinami. Ateityje nutariau 
prašyti pažymėjimo, kad pasas 
paimtas, kaip buvo patarusi tu
rizmo biuro tarnautoja Sydnė- 
juje, nes gimusiai rusų okupuo
tame krašte pavojinga netekti 
dokumentų. Kibau į australiš
kus dokumentus, kaip skęstan
tis gelbėjimosi rato”.

Jugoslavijoje daug gražių 
kurortų, kurie yra pigesni, ne
gu Vakarų pasaulyje. Jais ma
žai kas naudojasi, nes komu
nistinių kraštų žmonės gauna 
elgetišką atlyginimą, kurio 
neužtenka prasimaitinti. Iš 
ko keliausi į kurortus? Komu
nistai labai išnaudoja darbi
ninkus bei tarnautojus, nes 
visi dirba tik valdišką darbą.

Jugoslavijos moterys
Autorė rašo: “Žinojau iš oku

puotos Lietuvos spaudos, kad 
komunistų valdomuose kraš
tuose moterys ne tik gatves 
šluoja, bet ir cementą maišo, 
plytas nešioja ir kartu su vy
rais dirba prie sunkiausių dar
bų. Prieš išvažiuodama skai
čiau Vilniuje leidžiamame žur
nale ‘Tarybinė moteris’ Lie
tuvos moterų padėką Krem
liaus diktatoriams ir komu
nistų partijai už ‘išvadavimą’ 
nuo sunkaus darbo ir už tur
tingą ir džiaugsmingą gyveni
mą. Tad ypatingą dėmesį krei
piau į dirbančias moteris. 
Liūdni veidai, menkas apavas, 
skurdus apdaras sakė: mūsų 
našta sunki, gyvenimas be 
džiaugsmo. Tą patį liudijo ir 
apatiškų slovėnių bei kroačių 
akys. Negalėjau suprasti kas 
jos: ar komunizmui pasiauko
jusios moterys, ar komunizmo 

aukos. Kodėl tokia apatija? 
Paklausta viešbučio tarnauto
ja apsidairė prieš atsakyda
ma: “Sugrūdimas gyvenamose 
patalpose, žlugdymas priva
čios iniciatyvos, maži atlygi
nimai, tuščios krautuvės”. Iš
skaičiavo dalį blogybių vokiš
kai kalbanti kroatė ir, galvą 
dar žemiau nuleidusi, greitai 
pasišalino”.

Autorė pastebi, kad komu
nizmas nuturtino turtingus, 
o dar labiau nuskurdino skur
džius. Tenka dar pridėti, kad 
komunizmas sukūrė raudoną
ją buržuaziją, kuri sau praban
gą ima iš valstybės iždo, o jį 
pripildo krašto vergai. Jugo
slavijos pakelėse dar yra re
liginių koplytėlių, kurias ko
munistai sunaikino pavergtoje 
Lietuvoje.

Viešbučiai
Jugoslavijos viešbučiai už

sienio svečiams su vertinga 
valiuta yra prabangūs, bet 
tokių svečių mažai. Vienas 
viešbučio tarnautojas pasakė: 
“Kurdami socialistinį rojų, 
netekome svečių”.

Jugoslavijos komunizmas 
palieka savo pėdsakus. Pra
bangius rūmus užima kompar
tijos institucijos. Jos iš tų 
rūmų iškerta buvusių didikų 
herbus, o toje vietoje įmūri
ja raudonas žvaigždes. Jugo
slavijos miestuose yra preky
viečių, kur vyksta gyvas judė
jimas, ypač prie maisto gami
nių, kurių taip trūksta valsty
binėse krautuvėse.

Autorė turėjo progos kavinė
je pasikalbėti su savo bendra
keleiviu kroatu Janko. Jis, 
kaip buvęs šio krašto gyven
tojas, sako, kad ūkininkai gy
ventų neblogai, jei ne tie di
deli mokesčiai ir trūkumas 
buitinių prekių, žaliavų. 
Trūksta baldų, drabužių, mė
sos, kiaušinių. Vidutinis dar
bininko savaitės uždarbis — 
40 dolerių, bet prekių kainos 
kaip Australijoje. Kaip šeima 
gali išgyventi? Mes, išeiviai, 
juos šelpiame. Taip ir gyvena 
diena iš dienos. Dėl komunis
tinių gyvenimo sąlygų žmonės 
daug geria — pasigamina vyno 
ir skandina desperaciją.

Per Čekoslovakiją
Iš Miuncheno autorė važiavo 

ekspresii į Varšuvą. Tame pat 
vagono skyriuje važiavo ir vie
na vokietė. Jos pradėjo kalbė
tis vokiškai. Vokietė važiavo į 
Prahą susitikti su savo seseri
mi, kuri per 30 metų negalėjo 
atvykti į V. Vokietiją. Vizą ga
vo greitai, o jos sesuo — po 6 
mėnesių vargų. Vokiečiams iš 
R. Vokietijos kiek lengviau 
nuvykti į Čekoslovakiją, negu 
į V. Vokietiją. Autorei buvo 
svarbu Prahoje patekti į trau
kinį, einantį Varšuvon.

Po valandos važiavimo trau
kinys sustojo laukuose, nes 
jau buvo Čekoslovakijos pasie
nis. Iš tamsumos išniro trys 
uniformuoti vyrai su šautuvais 
ir suėjo į vagoną. Pirmiau pa
tikrino vokietės dokumentus. 
Autorę paklausė, kodėl ji ne
turi Čekoslovakijos vizos. “Su 
vokietės pagalba, kuri kalbėjo 
čekiškai, paaiškinau, kad man 
buvo pasakyta, kad viza nerei
kalinga, nes Čekoslovakijoje 
nesustosiu. Vienas milicinin
kas su mano pasu dingo. Liku
sieji ėmė surašinėti mūsų 
brangenybes: žiedus, auksi
nes grandinėles, foto apara
tus. Po valandos sugrįžo mi
licininkas su mano pasu. Teko 
sumokėti 6 dolerius už Čeko
slovakijos sienos pervažia
vimą”.

Autorės rūpestis — ar be
spės Prahoje pagauti traukinį, 
einantį Varšuvon, kur jos 
lauks artimieji. Traukinys pa
judėjo. Pilzeno — Prahos ruo
že buvo nuo bėgių nuvirtęs 
prekinis traukinys. Ekspresas 
liko Pilzene. Keleivius perkė
lė į vietinio susisiekimo trau
kinį, kuriuo važiavo daug iš 
darbo grįžtančių darbininkų.

Į Prahą atvažiavo su valan
dos pavėlavimu. Ekspresas į 
Varšuvą buvo išėjęs prieš 10 
minučių. Kitas toks traukinys 
eis tik už paros. Ji, padedant 
čekams, kreipėsi į stoties bu
dėtoją ir sužinojo, kad po 15 
minučių eis rusų traukinys į 
Maskvą — sustos Prahoje ir 
Varšuvoje. Gal rusai kartais 
priims į tą traukinį. Trauki
nys sustos trečiame perone.

Autorė atėjo į tą peroną kar
tu su dviem jos globėjais če
kais darbininkais. Netrukus į 
stotį įriedėjo rusiškas penkių 
vagonų ekspresas. Iš prieki

nio vagono išlipo dvi stambios 
merginos tamsiomis uniformo
mis ir dvi iš paskutinio vago
no. “Mano bičiuliai, priėję prie 
vienos palydovės, ėmė aiškinti 
mano padėtį. Mergina šiurkš
čiai nutraukė: “Nepanimaju” 
ir nusisuko. Vyrai nubėgo prie 
kitos, ir mėlynakis pradėjo 
aiškinti mano padėtį. “Kalbėk 
rusiškai”, — aštriai nutraukė 
mergina. “Nemoku”, — atsakė 
mėlynakis. — “Laikas išmokti”, 
— grubiai atšovė rusė. Čeko 
akys sužibo, vos valdydamasis 
tarp pro suspaustus dantis: 
“Kai pati kalbėsi čekiškai, aš 
kalbėsiu rusiškai”. Rusė nusi
suko. “Neerzink tų širšių”, — 
draugas perspėjo mėlynakį.

Mano bičiuliai taip lengvai 
nepasidavė. Jie priėjo prie 
nuošaliai stovinčios mažes
nės palydovės ir ėmė iš naujo 
dėstyti mano reikalą. Ji nuro
dė kreiptis į “načalniką”, ku
ris ką tik išlipo iš vagono. Il
gai jis kalbėjosi su čekais. Pa
galiau nusišypsojo ir paklau
sė, ar aš turiu pasą, bilietą ir 
dolerių. Gavęs teigiamą atsa
kymą, parodė į vidurinį vago
ną”.

Autorė įėjo į atskirą to va
gono skyrių, užrakino duris, 
uždėjo durų grandinėlę ir prie 
durų pastatė lagaminą. Trauki
nys pajudėjo ir neilgai trukus 
sustojo. Į autorės skyrių atė
jo lenkų pasienio kontrolė — 
vyras ir moteris. Moteris — 
banko tarnautoja. Ji paklausė, 
kiek ir kokių pinigų vežasi. 
Dešimčiai viešėjimo dienų 
Lenkijoje iškeitė 300 DM į 3930 
lenkiškų zlotų. Vyras paviršu
tiniškai apžiūrėjo jos laga
miną. Paskui abu nuėjo pas 
“načalniką” patikrinti doku
mentų. Jokios stoties nematyti.

Traukinys pajudėjo. Po va
landos vėl sustojo. Atėjo “na- 
čalnikas”, padavė autorės do
kumentus ir 30 dolerių sąskai
tą. Už ką tas mokestis? Rusi
jos siena nebuvo pravažiuota. 
Traukinys pagrindinėje Varšu
vos stotyje nesustojo, tik trum

Dėmesio, turintieji nuosavybes metropoliniame Toronte! 

NUOSAVYBĖS ĮKAINOJIMAS 
ir jūsų 1984 metų savivaldybės bei mokyklų mokesčiai 
Regioninės įstaigos visoje Ontario provincijoje yra atsakingos už nekilnojamų nuosavy
bių įkainojimą savivaldybių ir mokyklų mokesčių reikalui.
įkainojimo sąrašai yra perduodami savivaldybėms, kurios pagal tuos duomenis nustato 
promiles ir apskaičiuoja nuosavybės mokesčius savivaldybei.
Dydis nuosavybės mokesčių, kuriuos mokate už savo namus arba verslą, priklauso nuo 
įkainotos vertės ir jūsų savivaldybės nustatytos promilės. įkainotoji vertė padauginta iš 
promilės ir sudaro jūsų 1984 metų nuosavybės mokesčius.

srityje, įkainoto turto vertė arba kita kuri informa
cija, pažymėta praėjusių metų pranešime.

Apeliacijos procedūra
Jei grįžęs iš vietinio susirinkimo jaučiatės dar 
nepatenkintas, turite teisę apeliuoti į įkainojimo 
peržiūros tarybą (Assessment Review Board). 
Pastaroji atlieka neformalias apklausas ir yra 
įpareigota nustatyti, ar apeliuojamasis įkainoji
mas yra pagrįstas bei teisingas, palyginus su pa
našiomis nuosavybėmis toje apylinkėje bei vie
tovėje. Ji gali atitinkamai pakeisti jūsų nuosavy
bės įkainojimą.

Apeliacijos terminas
Paskutinė diena jūsų nuosavybės įkainoji
mo apeliacijai yra 1984 metų kovo 7.
Jūsų apeliacija turi būti surašyta ant specialaus ■ 
blanko (Notice of Appeal Form) arba išdėstyta 
laiško forma ir pasiųsta šiuo adresu: Regionai 
Registrar of the Assessment Review Board iki 
1984 metų kovo 7 dienos imtinai. Reikia įrašyti 
nuosavybės adresą, numerį sąraše (Roll Num
ber) ir pažymėti motyvą, kodėl apeliuojama. Pa
lengvinti šiai procedūrai atitinkami blankai (No
tice of Appeal), regioninio registratoriaus ir nuo
savybių peržiūros tarybos adresai būna dalinami 
per susirinkimus, gaunami regioninėje įkainoji
mo įstaigoje ir jūsų savivaldybės raštinėje.

CITY OF NORTH YORK 
Regional Assessment Office 
55 Doncaster Avenue 
Thornhill, Ontario L3T1L7 
(416) 889-9503

Susirinkimų tvarkaraštis
CITY OF SCARBOROUGH and 
BOROUGH OF EAST YORK 
Regional Assessment Office 
7 Overlea Boulevard 
Toronto, Ontario M4H 1A8 
(416)423-1240

CITY OF ETOBICOKE 
and CITY OF YORK 
Regional Assessment Office 
4 Eva Road
Etobicoke, Ontario M9C 2A8 
(416)621-9400

Sausio 16-20 d.d., sausio 23 ir 24 d.d. nuo 8.30 v.r. ikiėv.v. kasdien

Informaciniai susirinkimai
Informaciniai susirinkimai (Open House) yra 
gera proga išsiaiškinti nuosavybės įkainoji
mą ir nustatyti jo teisingumą.
Susirinkimai yra daromi kiekvienoje savivaldybėje 
patogiu laiku ir tinkamoje vietoje. Juose sudaroma 
galimybė aptarti jūsų nuosavybės įkainojimą su 
regioninės įkainojimo įstaigos pareigūnais, 
įkainotojas mielai paaiškins jūsų nuosavybės 
įkainojimo duomenis. Be to, jis turi teisę pakeisti 
bet kurią informaciją, jei tam yra pagrindo, prieš 
nuosavybių įkainojimo sąrašą perduodamas sa
vivaldybei.

Jei turite klausimų, bet negalite dalyvauti susirin
kimuose, kreipkitės į regioninę nuosavybių įkaino
jimo įstaigą, kurios adresas ir telefonas yra nuro
dytas šio skelbimo gale.
įkainojimo pranešimas
Savininkai ir nuomininkai gaus įkainojimo prane
šimus tiktai tuo atveju, jeigu informacija, lie
čianti jų nuosavybę, arba pats įkainojimas 
buvo pakeisti per praėjusius metus, jeigu įkai
nojimas buvo apeliuotas praėjusiais metais t 
arba jeigu nuosavybė buvo iš naujo įkainota 
pagal įkainojimo įstatymo 63 pastraipą. Gau
tame įkainojimo pranešime gali atsispindėti 
jūsų pageidauti pakeitimai mokyklų mokesčių

Ministry 
of 
Revenue

CITY OF TORONTO 
Regional Assessment Office 
2221 Yonge Street 
Toronto, Ontario M4S 2B4 
(416) 486-6300

pam stablelėjo priemiesčio 
stotelėje. Iš čia vėl visokie sun
kumai iki autorė vidurnaktį pa
siekė gimines.

Varšuvoje
II D. karo metu 85% Varšu

vos buvo sugriauta. Gyvento
jus žudė vokiečiai, žudė ir ru
sai, nukankindami Sibiro kace- 
tuose. Ne vien Varšuvos žydai 
buvo išžudyti, bet ir 87% Var
šuvos lenkų.

Ir lenkai stoja į komunistų 
partiją, bet daugumas tokius 
pajuokia: blogiau yra įstoti į 
kompartiją, negu į mėšlą.

Kodėl Lenkijoje trūksta 
maisto gaminių? Lenkijos ūkio 
gaminius suima Sov. Sąjunga 
tokiomis kainomis, kurios ne
padengia gamybos išlaidų. Tai 
modernus krašto apiplėšimas. 
Lenkijoje darbininkas viduti
niškai per mėnesį uždirba 
4500 zlotų. Bankuose už dole
rį — 30 zlotų, o juodoje rinko
je — 150. Kilogramas cukraus 
— 50 zlotų, mėsos — 120, duo
nos — 18, puodelis kavos — 14, 
pora batų — 2000 zlotų. Savai
tėmis nėra mėsos, sviesto, ry
žių, kavos.

Tautietės iš Lietuvos
Autorė Varšuvoje sutiko 

dvi lietuves iš pavergtos Lie
tuvos. Jos nepasisakė nei sa
vo vardų, nei pavardžių, nes 
tai labai pavojinga. Jos šešis 
mėnesius laukė iki gavo vizą 
atvykti į Varšuvą. O į Vakarus 
išvykti vizos tenka laukti po 
keletą metų, ir dažnai jos vi
sai negauna. Į Vakarus emi
gruoti lietuviams sunkiau, ne
gu žydams. Žydų ir komunistai 
privengia. Be vizos negalima 
išvažiuoti į užsienį, nors tai 
būtų ir “tautų draugystė”, ne
galima gauti nė bilieto. O ir 
bilietui nusipirkti iš anksto 
reikia sugaišti pusę dienos. 
Mat pažangi technika”.

Jos papasakojo, kad ir mote
rų padėtis pavergtoje Lietu
voje yra labai sunki: moteriai

(Nukelta į 6-tą psl.).

VERTIMAS PADARYTAS ŠIO LAIKRAŠČIO IŠ ONTARIO PAJAMŲ MINISTERIJOS PARŪPINTO TEKSTO

VI-jį teatrų festivalį Čikagoje 1983.XI.24-27 surengęs komitetas. Iš kairės: Antanas Valavičius, Birutė Jasai
tienė, JAV LB kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, Apolinaras Bagdonas, Matilda Marcinkienė, pirm. 
Anatolijus Kairys, Juozas Šlajus Nuotr. Z. Degučio

Svarbieji klausimai suvažiavime
Kanados Lietuvių Bendruomenės XII krašto tarybos pirmosios sesijos, įvykusios,1983 metų gruodžio 

3-4 dienomis Toronto Lietuvių Namuose, 
REZOLIUCIJOS BEI NUTARIMAI

Sveikinimai ir padėkos
a. Šią valandą mūsų mintys ir 

širdys pirmoje eilėje krypsta į 
Jus, broliai ir sesės pavergtoje tė
vynėje. Didžiuojamės Jūsų dva
sios kietumu ir linkime dar ilgai 
ištesėti nelygioje kovoje su oku
pantu.

b. Sveikiname mūsų diplomati
nę tarnybą, tiesioginę Lietuvos 
nepriklausomumo tęsėją; dėko
jame gen. Lietuvos konsului Ka
nadoje dr. J. Žmuidzinui, mūsų su
važiavimą raštu pasveikinusiam.

c. Sveikiname PLB valdybą ir 
dėkojame ypač jos pirmininkui V. 
Kamantui, dalyvavusiam mūsų su
važiavime.

d. Sveikiname Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, ne
pailstamai vedantį laisvės kovą 
jau 40 metų, ir specialiai dėkoja
me jo vicepirmininkui visuome
niniams reikalams V. Jokūbaičiui, 
mūsų suvažiavime dalyvavusiam.

Kanados Lietuvių Bendruome
nė prisideda prie 1984-jų metų 
paskelbimo VLIKo jubiliejiniais 
metais ir kviečia KLB apylinkes 
tą sukaktį paminėti, kartu prisi
menant ir visą anų pirmųjų oku
pacijų mūsų pogrindį, kovojusį už 
laisvę ne tik žodžiu, bet ir ginklu.

Sausio 16-20 d.d.
Sausio 23-27 d.d.
8.30 v.r. iki 8 v.v. kasdien

e. Kanados Lietuvių Bendruo
menė prisideda prie 1984-jų metų 
paskelbimo Šv. Kazimiero metais 
ir ragina visas apylinkes prie tų 
metų minėjimų prisidėti.

f. Suvažiavimas sveikina JAV 
Liet. Bendruomenės valdybą ir 
dėkoja jos pirmininkui dr. A. But
kui už sveikinimą.

g. Suvažiavimas dėkoja kadenci
ją baigusiai krašto valdybai ir jos 
komisijoms už atliktą darbą.

h. Suvažiavimas dėkoja KLB To
ronto apylinkės valdybai už globą.

i. Suvažiavimas dėkoja Toronto 
Lietuvių Namams už leidimą nau
dotis patalpomis krašto valdybos 
posėdžiams ir šiam suvažiavimui.

k. Suvažiavimas dėkoja Toronto 
lietuviams pranciškonams už lei
dimą naudotis kambariu krašto 
valdybos reikalams.

KLB tarybos sesijų reikalu
a. Kiekvienos sesijos metu tu

ri būti skiriama laiko simpoziu
mui, nagrinėjančiam kurią nors 
lietuviškąją problemą. Tarybos 
nariai turėtų gauti pranešimą 
apie simpoziumą iš anksto su sim
poziumo pranešėjų kalbų santrau
komis. Tai įgalintų tarybos na
rius iš anksto simpoziumui pasi
ruošti, kad galėtų aktyviai jame 

dalyvauti.
b. Tarybos nariai turi gauti iš 

anksto, nevėliau kaip tris savai
tes prie sesijos pradžią, apylin
kių pranešimus raštu. Sesijos me
tu apylinkės atstovui leidžiama 
savo pranešimą trumpai papildyti.

c. Krašto valdybai priklausanti 
solidarumo įnašo dalis turi būti 
iš apylinkių persiųsta nedelsiant, 
jokiu atveju nevėliau kaip dvi sa
vaitės prieš naujosios sesijos 
pradžią.

d. Visi KLB padaliniai, vedantie
ji savo atskiras finansines ope
racijas, turi būti revizuojami 
KLB revizijos komisijos bent vie
ną kartą į metus. Tiesiogiai Bend
ruomenei nepriklausantieji'jungi
niai, jeigu jie nori būti Bendruo
menės revizijos komisijos revizuo
jami, turi pranešti revizijos komi
sijai iš anksto, bet nevėliau kaip 
vieną mėnesį prieš sesiją.

Kultūros, švietimo, lietuvybės 
išlaikymo reikalai

a. KLB valdybai pavedama su
daryti specialią komisiją lietu
vybės išlaikymo klausimams stu
dijuoti, įtraukiant tėvus, moky
tojus, jaunimo sąjungą, parapi
jas ir kitus vienetus, dirbančius 
su jaunimu. Komisija yra nuolati
nė, nesibaigianti su krašto valdy
bos kadencija, tačiau paskiri ko
misijos nariai gali keistis rota
cine tvarka, po tris narius kas 
treji metai. Komisija kasmet pa
daro KLB tarybos sesijai prane
šimą apie savo atliktus darbus. 
Jaunimo Sąjungos kongresų nuta
rimai perduodami minimai komi
sijai.

b. Krašto, valdybos kultūros ko
misijai, bendradarbiaujant su 
minėta specialistų komisija, pa
vedama:

Sušaukti plačios apimties Kana
dos lietuvių kultūros kongresą, 
kuriame būtų nagrinėjamas mūsų 
spaudos, literatūros, dailės, šo
kių, muzikos ir įvairių kitų kul
tūros apraiškų puoselėjimas.

(steigti daugiau premijų mūsų 
kultūrininkams. Tai pagyvintų 
kultūrinį gyvenimą.

Imtis iniciatyvos paruošti ir 
išleisti išsamiai Kanados lietu
vių istorijai. Tam reikalui gali
ma būtų panaudoti mūsų studen
tus, kuriems už medžiagos rinki
mą būtų atlyginama stipendijų 
forma.

Organizuoti pastovų Kanados 
lietuvių archyvą.

c. Krašto valdybos švietimo ko
misijoje turėtų būti, tarp kitų, po 
vieną narį Vasario 16-sios gimna
zijos ir Jaunimo Sąjungos reika
lams.

Pasaulinė paroda ir 
Kanados Lietuvių Dienos

a. Visi lietuviai kviečiami, pa
gal galimybes, dalyvauti pasauli
nėje parodoje, įvyksiančioje Van
kuveryje 1986 m. Krašto valdybai 
pavedama organizuoti finansinę, 
meninę ir moralinę pagalbą Van
kuverio apylinkei.

b. Sesija pritaria atskiros Va
karų Kanados Lietuvių Dienos 
rengimui Kalgaryje ar kitoje Ka
nados vakarų vietovėje ir paveda 
KLB valdybai padėti vietinėms 
apylinkėms tokias dienas suorga
nizuoti.

c. 1984 m. Lietuvių Dieną Ka
nados rytuose pavedama rengti 
Hamiltono apylinkei.

Kiti reikalai
a. Visi lietuviai raginami akty

viai dalyvauti politiniame kana
diečių gyvenime, išnaudojant su
sidarančius santykius lietuviš
kiems reikalams.

b. Valdžios įstaigai pravedant 
Kanados gyventojų surašymą, lie
tuviai turi užsirašyti lietuviais. 
KLB valdybai, kartu su kitomis 
tautybėmis, pavedama rūpintis 
valdžios įstaigose, kad atskirų 
tautybių įrašams būtų blankuo
se palikta atitinkama vieta.

c. KLB valdybai pavedama su
rasti žmogų ar žmones, kurie pa
stoviai teiktų žinias “Pasaulio 
lietuviui”, nes iki šiol tame žur
nale žinių iš Kanados beveik rie-j 
buvo.

KLB XII krašto tarybos 
pirmosios sesijos nutarimų 

bei rezoliuzijų komisija
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Lietuvos istorija anglų kalba
Evoliucija - mokslas ir pasaulėžiūra

Turime kelias Lietuvos is
torijos knygas, parašytas lie
tuvių istorikų nepriklausomy
bės laikais ir išeivijoje. Yra 
jų lietuvių, anglų, prancūzų 
ir kitomis kalbomis. Jų tarpe 
yra akademinio lygio veikalų, 
tačiau jie mažai tepasiekia ki
tataučius skaitytojus. Dėl to 
jau 1976 m. buvo užsimota pa
rengti naują Lietuvos istori
jos veikalą anglų kalba.

Iniciatyvos ėmėsi bostonie
čiai — dr. Petras Kaladė, inž. 
Vytautas Izbickas ir leidėjas 
Juozas Kapočius. Sudarytas 
ad-hoc komitetas. Sutarta, kad 
toji istorijos knyga turi būti 
akademinio lygio, parašyta lie
tuvių ir nelietuvių istorikų, 
dėstančių universitetuose. 
Redaktorium pakviestas dr. 
Romualdas Misiūnas, tada 
Williams College asistentas 
— profesorius, vėliau Yale 

/ universiteto mokslinis bend
radarbis. Jis pateikė komite
tui priimtiną veikalo planą 
ir sutelkė autorius. Komite
tas ėmė rūpintis lėšomis dar
bui apmokėti. Buvo nutarta 
pasinaudoti kuria nors Ame
rikos universitetine leidyk
la.

Nuo 1980 m. vasaros leidy
bos komitetą sudaro bostonie
čiai: pirmininkas chem. dr. P. 
Kaladė, vykdomasis vicepir
mininkas inž. dr. J. Gimbutas, 
vicepirmininkas inž. V. Izbic
kas (ryšiams su LB kultūros 
taryba), sekretorius inž. Jo
nas Vasys ir iždininkas mišk. 
Br. Paliulis. LB kultūros ta
ryba pritarė projektui ir pa
rūpino dalį reikalingų lėšų 
iš Lietuvių fondo.

“A HISTORY OF LITHUA
NIA” veikalo planas yra toks:

Prehistory/to 1390/1390-1569/ 
1569-1655/ 1655-1772/ 1772-1815/

Lietuviai Britanijoje

Mirė Vytautas Andruškevičius
Stoke-on-Trent mieste 1983 m. 

gruodžio 9 d. mirė Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, aktyvus 
visuomenininkas ir spaudos bend
radarbis Vytautas Andruškevi
čius. Gimęs jis buvo 1908 m. kovo 
10 d. Ukrainoje, kur tėvas dirbo 
anglų tvarkomoje anglies kasyklų 
firmoje.

Į Lietuvą šeima grįžo 1918 m. 
ir arti Vaiguvos įsigijo stambų 
ūkį, bet vėliau apsisprendė pa
bandyti miestiško gyvenimo ir per
sikėlė į Šiaulius. O jaunasis Vy
tautas mokėsi Kražių gimnazijoje. 
1928 m. baigęs ją, įstojo karo mo
kyklon. Kaip karininkas, atlikęs 
stažą IX DLK Vytenio pulke Mari
jampolėje, iki 1934 m. dirbo V pės
tininkų DLK Kęstučio pulke. Tais 
metais jis dalyvavo gen. P. Kubi
liūno vadovaujamame sukilime, 
dėl to buvo iš kariuomenės atleis
tas, bet 1936 m. liepos 1 d. grą
žintas į kariuomenę. Iš pradžių 
dirbo Kęstučio pulke Panevėžyje, 
o 1938 m. perkeltas į I pėstinin
kų divizijos štabą ir išbuvo jame 
iki kariuomenės likvidavimo.

Frontui artėjant, 1944 m. spa
lio mėn. pradžioje poros arklių 
traukiamu vežimu pasuko į Vokie
tiją. Nuotykingą, pavojingą ir var
ginančią kelionę velionis trum
pais bruožais yra apibūdinęs 
anuomet vestame dienoraštyje. 
Čia reikia slapstytis nuo bombas 
mėtančių lėktuvų ar trauktis iš 
kelio ant kulnų lipantiems tan
kams, čia jieškoti pakeliui šio
kios tokios pastogės nakvynei, 
rūpintis maistu ar suktis, kad na
ciai sugaudę suaugusių neatskir
tų nuo šeimų ir neišvarytų apka
sų rausti. Pavažiavus, žinoma, 
teko ir padirbėti, daugiausia že
mės ūkyje, bet teko ir griovius 
kasti, ir bunkerius statyti.

Pasiekę Danijos pasienyje 
Flensburgą, kelionę Andruške- 
vičiai baigė 1945 m. vasario mėn. 
Čia Vytautas tuoj įsitraukė į lie
tuviškus darbus, įeidamas į vie
tinės bendruomenės valdybą, 
reikšdamasis kaip paskaitinin
kas ir talkindama'' ten leidžia
mai spaudai.

1946 m. iš to pakraščio persi
kėlė į Greveną. Ten dirbo UNRRA 
raštinėje, o atliekamu laiku — 
sporto klube. Atvažiavęs 1947 m. 
į Britaniją, iš pradžių dirbo Sils- 
dene, kur suorganizavo D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos skyrių 
ir pirmininkavo jam. 1949 m. iš 
Vokietijos buvo atgabenta jo šei
ma — žmona ir 5 vaikai. Bet į krū
vą visi galėjo sueiti tik 1953 m., 
kai, sunkiai dirbęs ir kruopščiai 
taupęs, Vytautas galėjo Stoke-on- 
Trente nusipirkti namus. Darbo 
valandos negalėjo trumpėti ir to
liau, nes vis didėjo šeima. And- 
ruškevičiai juk išaugino ir išmo
kė 7 sūnus ir 3 dukteris.

Rūpesčiai šeimos išlaikymu 
netrukdė V. Andruškevičiui ir 
toliau gyvai dalyvauti visuome
niniame gyvenime. Net 12 metų jis 
išbuvo DBLS Stoke-on-Trento sky

Economics and Society/ The 
Culture of the Grand Duchy/ 
The Reformation in Lithuania/ 
1815-1863/ 1863-1917/ 1918-1920/ 
1920-1926/ 1926-1938/ 1938-1940/ 
1940-1945/ 1945-1980/ Econo
mics and Society, 19th and 20th 
centuries/ Culture and Society, 
19th and 20th centuries/ Li
thuania Minor.

Jau gauta penkiolika straips
nių. Juos atsiuntė šie autoriai: 
D. Beavois (Lille univ., Pran
cūzija), M. Brakas (Augustana 
College), D. Fajnhauz, M. Gim
butienė (UCLA), VI. Krivickas, 
J. Lukowski (Birmingham 
univ., Anglija), R. Misiūnas, 
J. Ochmanski (Poznanės univ., 
Lenkija), L. Sabaliūnas (East
ern Michigan univ.), A. E. Senn 
(Univ. of Wisconsin), Saulius 
Sužiedėlis, R. Šilbajoris (Qhio 
State univ.). Jie yra žinomi aka
deminiame pasaulyje, visi turi 
daktaro laipsnius, astuoni jų 
yra Lituanistikos, instituto na
riai. ,

Dar laukiama penkių kitų au
torių straipsnių. Dalį gautų 
rankraščių reikia versti į ang
lų kalbą, kiti jau išversti ar
ba parašyti angliškai. Susida
rys apie 1200 mašinraščio la
pų vien tik tekstų. Prisidės 
vardų ir vietovių rodyklės. 
Knygos suredagavimas parei
kalaus bent pusmečio. Po to 
lietuvių istorikų komisija tu
rės viską perskaityti ir įver
tinti. Tik tada rankraščiai bus 
atiduoti leidyklai. Manoma, 
kad universitetinė leidykla 
galės geriau išreklamuoti ir 
išplatinti knygą angliškai skai
tančių visuomenėje, negu tu
rimosios lietuviškos leidyk
los.

Leidybos komiteto vardu:
dr. P. Kaladė, 

redaktorius dr. R. Misiūnas

riaus pirmininku ir dar kaip tik 
tuo laikotarpiu, kai šen ir ten ki
tur pirmininkai dažnai kas metai 
keisdavosi. Pagerbdamas už tą 
veiklą, skyrius jį buvo išsirinkęs 
savo garbės nariu. Jis taip pat va
dovavo vietiniam buvusių karių 
“Ramovės” skyriui, organizavo 
paramą Seinų lietuviams, skaitė 
paskaitas. Dažnai paimdavo 
plunksną į rankas ir parašyda
vo laikraščiams bei žurnalams 
aktualiais klausimais.

Kaip visuomenininkas ir spau
dos bendradarbis, velionis buvo 
lietuviška nerami siela. Turbūt 
dėl to Lietuvoje ir į sukilimą bu
vo įsijungęs. Visuomenėje nepa
kentė palaidos balos ir veiklą 
stingdančios rutinos, tai kartais 
jo reiškiami norai, kad reikėtų 
reformuotis, užrūstindavo organi
zacijų vadovybes. Kai kurie jo 
sumanymai ir projektai pasirody
davo per ankstyvi. Štai maždaug 
prieš 20 metų per ankstyvas ir 
nepraleistinas į viešumą atrodė 
V. Andruškevičiaus siūlymas pa
tiems pavažiuoti ir vaikus siųsti 
paviešėti į Lietuvą, nors šiandien 
be kvietimų ir su kvietimais va
žinėja. kas tik nori, ir niekas jau 
nė murmur.

Savo gyvenamajame mieste jis 
surasdavo bendrą kalbą ir sutar
davo dėl bendros veiklos su kito
mis tautybėmis — ukrainiečiais, 
lenkais, latviais, žydais. Lietu
viškais klausimais parašydavo ir 
anglų spaudai, ypač vietinei.

Dar ir sirgdamas yis rūpinosi 
lietuviškais reikalais. Paskuti
nis smūgis ligoniui prieš keletą 
mėnesių bus buvęs žmonos Bene- 
diktos mirtis. Sirgdamas ir savo 
amžiaus 75 m. sukaktį atšventė.

K. Barėnas

A. a. VYTAUTAS ANDRUŠKEVI
ČIUS, miręs Britanijoje

Ši komisija buvo tam įsteigta, kad nesusipratimai tarp metropolinio Toronto 
gyventojų ir jų policijos būtų tuojau pat tyrinėjami. Ji nėra jokiu būdu susieta su pačia policija. Galite 
būti tikras, jūsų skundas bus tiriamas bešališkai.

Jei nebūsite patenkintas savo skundo išsprendimu ir jei komisijos pirmininkas matys, 
kad reikalas vertas visuomenės dėmesio, jis galės įsakyti viešą jūsų skundo apklausą civilinės policijos 
skundų tarybos akivaizdoje. Šią tarybą sudaro garbingi teisėjai, advokatai, tikybų, darbo unijų vadai, 
mokytojai ir verslininkai — asmenys įvairių kultūrų bei rasių.

Norint susitikti su skundų tyrinėtoju arba daugiau sužinoti apie viešų skundų pareigūno 
įstaigą, reikia paskambinti numeriu 963-1141 arba atvykti mūsų įstaigon 157 Bloor Street West (kampas 
Avenue Road ir Bloor).

Padėkite mums, kad sistema veiktų jums.

Sidney Linden, Commissioner

© Ontario
Roy McMurtry, Attorney General 

William Davis, Premier
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KLŽ sąjungos atstovai, pasveikinę Ontario provincijos gubernatorių JOHN 
AIRD Naujų Metų proga. Iš kairės: J. Karka. K. Raudys, R. Rudaitytė; 
priekyje — ten dalyvavusi čekoslovakų atstovė p. Koukol

“Vėjas iš rytų” pasakoja...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tenka dirbti ir sunkiausius, 
nešvariausius darbus. Dirbti 
reikia, nes iš vienos algos pra
gyventi neįmanoma. Jaunes
nioji sakė, kad savo 4-rių me
tą sūnelį nuveda į darželį ir 
ant kaklo užkabina namą rak
tą, kad jis vienas, grįžęs į na
mus, galėtą atsirakinti kam
barį. O ir namie mažyliui ten
ka laukti iki 6 vai. ir ilgiau, 
priklausomai nuo to, kiek lai
ko užtrunka prie maisto krau
tuvės. Namo bėga tekina, nes 
baisu mažyliui vienam.

Gydymas nemokamas, bet jis 
labai prastas, jei nesi komu
nistas. Gydytojams privati 
praktika draudžiama. Gydyto
jai uždirba mažiau už mūri
ninkus, todėl jie pasidarė abe
jingi žmonią kančioms. Ligo- 
nią priežiūra menka, maisto 
neužtenka, artimieji neša 
maistą ligoniui iš namą. Už 
vaistus ligonis pats moka, bet 
dažniausiai mokėti netenka, 
nes vaistą nėra.

Jos privalėjo palikti vaikus 
kaip užstatą, kad sugrįš. Bau
džiavos laikais Lietuvos mote
rys neturėjo taip sunkiai varg
ti, nebuvo taip paniekintos, 
kaip dabar. Už skurdą, sunką 
darbą, vaiką atėmimą ir nutau
tinimą lietuvės priverstos dė
koti Maskvai.

“Komunistas” — buvo keiks
mažodis, o dabar — “išvaduo
tojas”. Jis išvadavo iš sotaus 
ir laisvo gyvenimo. ^Sakoma, 
kad dabar nemokamas moks
las. Tai apgaulė, komunisti
nė pasaka. Už darželį moka 
tėvai, mokyklą mokestis išskai
tomas - iš mėnesinės algos. 
Aukštasis mokslas labai bran
gus ir ne visiems prieinamas. 
Į aukštąsias mokyklas patenka 
tik komjaunuoliai. Universite
to diplomas yra bereikšmis 
prieš kompartijos bilietą.

Mėsos gaminią krautuvės 

Ar žinojote...
Kad viešųjų skundų pareigūno 

įstaiga priima skundus 
prieš metropolinio 
Toronto policija/?

Jei turite skundą prieš metropolinio Toronto policijos tarnautoją, galite jį perduoti 
tiesiai nepriklausomai civilinei įstaigai, būtent “Office of the Public Complaints Commissioner”.

dažniausiai tuščios, nors Lie
tuvos galviją ir kiaulią ūkis 
kokybe ir kiekybe prašoka vi
są kitą sovietinią respubliką 
ūkį. Viską suėda “vyresnysis 
brolis”.

Lietuvos istorija klastoja
ma, nes lietuvią tautos isto
rija prasideda nuo “išvadavi
mo”. Lietuvos himnas panai
kintas. Jo vietoje giedama An
tano Venclovos — “Į laisvę 
mums Leninas nušvietė kelią, 
padėjo kovoti didi rusą tau
ta”. Taigi lietuvią tautą žudo 
“didžiosios tėvynės” antros 
eilės piliečiai, Lenino ordi
no riteriai — lietuviai karje
ristai, rašytojai, žurnalistai, 
menininkai ir kiti bolševiką 
pataikūnai.

Žalgirio paminklas
Autorė, keliaudama per Prū

sijos plotus, nuvyko ir į Žal
girį, kur yra lenką pastatytas 
paminklas Žalgirio mūšiui at
minti. Paminklo įrašai labai 
tendencingi: tą mūšį laimėjo 
tik lenkai. Senas ir teisingas 
yra posakis: iš slavą tautą ne- 
sąžiningiausia yra lenką tau
ta su savo “polska viara”. Net 
ir Lenkijos komunistai Žalgi
rio paminkle įrašė netiesą. 
Vienas lenką profesorius, is
torikas, kuris gynė Vytauto D. 
Žalgirio mūšio strategiją ir jo 
vadovavimą, buvo likviduotas. 
Tai komunistinis metodas Gai
la, kad nepažymėta to profeso
riaus pavardė. Lenkijos lietu
viai dėl tokią teądencingų įra
šą prie Žalgirio paminklo ne
protestuoja, nes jie gyvena 
Lenkijoje, kurią valdo komu
nistai. Pasaulio enciklopedi
jose pažymėta, kad Žalgirio 
mūšiui vadovavo Vytautas Di
dysis.

Autorė savo knygoje pateikė 
vertingos medžiagos apie ko
munistinės sistemos žiauru
mus ir visokius žmonią apsun
kinimus,

Vokiečių žurnale “Stimmen der 
Zeit” 1983 m. liepos nr. buvo iš
spausdintas biologijos profesoriaus 
M. Jeukeno straipsnis “Evolution 
— Wissenschaft und Weltanschau
ung”, kurio santraukų čia pateikia
ma. J. STR.

Mokslo ir filosofijos santykis
Evoliucija yra pirmiausia 

mokslinė sąvoka. Ji reiškia bio
loginę teoriją, sudarytą išaiš
kinti rūšią atsiradimui. Biolo
gijoje rūšis yra gamtos viene
tas, kurio individai tarpusavy
je veisiasi ir yra izoliuoti nuo 
kitą.

Autorius kreipia dėmesį į 
tris svarbias sritis: mokslą, 
ypač gamtos mokslą, filosofiją 
ir religiją.

Kai biologą klausiame, kas 
yra gyvybė, jis žvelgia į gyvą 
ląstelę. Pasak jo, gyvybė yra 
dinaminė, pati save reguliuo
janti atomą ir molekulią struk
tūra. Jis aprašo tiktai gyvybės 
pasireiškimo formas, bet neat
sako, kas yra gyvybė. Į tai turi 
atsakyti filosofija. Religija 
atsako į giliausius klausimus 
apie mirtį, pomirtinį gyveni
mą, Dievą. Tai klausimai, į ku
riuos jokia filosofija negali 
atsakyti.

Mokslas siekia didžiausio 
objektyvumo ir racionalumo, 
filosofijoje randa vietą ir sub
jektyvus įsitikinimas, o reli
gija grindžiama tikėjimo turi
niu, kuris be meilės yra neįma
nomas.

Kadangi mokslas neįmano
mas be filosofinės prielaidos, 
galima filosifiją aukščiau sta
tyti už mokslą; kadangi reli
gija atsako į giliausius klau
simus, galima ją aukščiau ver
tinti už filosofiją.

Koks yra skirtumas tarp šią 
triją sričią plotmią? Kiekvie
na tą plotmią yra nepriklau
soma. Tai reiškia, kad argu
mentacija turi įvykti toje pa
čioje plotmėje, negali būti 
įterpta argumentacija iš ki
tos plotmės. Negalima evoliu
cijos atmesti remiantis reli
gija ir sakyti: nėra evoliuci
jos, neš turime pasaulio sukū
rimo aprašymą. Tai yra skirtin
gą galvojimo plotmią sumaišy
mas: evoliucija yra mokslo są
voka, o sukūrimas — religijos 
sąvoka. Yra mokslinė klaida 
statyti vieną prieš kitą skir
tingo lygio sąvokas, lyg jos tu
rėtą viena kitą išskirti. “Evo
liucija arba sukūrimas” yra 
todėl klaidingas problemos 
kėlimas. Jei esi tikintis, tai 
turi sakyti — evoliucija ir su
kūrimas. Grafiškai evoliucijos 
eilė vaizdąojama horizontine 
linija, sukūrimo — vertikaline. 
Nėra jokio prieštaravimo tarp 

šią dvieją liniją. Panašiai ir 
kitoje problemoje. Remiantis 
paveldėjimu ir smegeną struk
tūra, galima nustatyti, kad 
mūsą elgesys yra determinuo
tas, tačiau negalima daryti 
išvados, kad nėra laisvės, nes 
determinizmas yra mokslo fak
tas, o laisvė — filosofijos. Tai
gi yra ir determinizmas, ir lais
vė.

Evoliucija, kaip mokslinė 
teorija, žino dvi filosofines 
ir dvi mokslines prielaidas. 
Pirmoji filosofinė prielaida 
galioja mokslui. Ji skelbia, 
kad gamtoje yra tvarka ir ry- 
šingumas. Antroji prielaida 
yra mokslinio-filosofinio po
būdžio: neaiškumus, kurių yra 
daug evoliucijoje, reikia spręs
ti moksliškai, iš vidaus, o ne 
išoriškai, lyg tai būtą “deus 
ex machina”.

Pirmoji mokslinė prielaida 
yra ta, kad evoliucija, kaip 
gamtos mokslo teorija, yra 
įjungta į istorinį galvojimą. 
Istorijai būdingas vienkartiš- 
kumas, kuris yra priešingas 
gamtos mokslo pakartojimo 
principui. Tvirtinama, kad 
gyvybė atsirado iš neorgani
nės medžiagos. Jei tai pavyks 
laboratorijose įrodyti, tai ne
galima bus tvirtinti, kad prieš 
du bilijonus metą taip įvyko, 
o tik kad taip galėjo įvykti.

Antroji mokslinė prielaida 
yra ta, kad fizikos procesai 
per bilijonus metą buvo vieno
do greičio, kaip pvz. urano su
skilimas į šviną ir heliumą (tuo 
būdu galima nustatyti geologi
nį sluoksnią amžią). Kitaip 
negalima prasmingai kalbėti 
apie evoliuciją.

Evoliucija, kaip mokslinė 
teorija, turi remtis faktais. 
Bet yra ne vien faktai. Faktus 
nustatant, dalyvauja ir kai ku
rios idėjos. Yra du faktai ir 
trys pagrindinės idėjos.

Evoliucija kaip — 
mokslinė teorija

Pirmasis faktas: buvo ir yra 
daug rūšią praeityje ir dabar
tyje; antras faktas: šios rūšys 
laiko tėkmėje keitėsi viena po 
kitos.

Yra šios trys pagrindinės 
idėjos: a. yra laipsniškas ki
limas nuo žemesnią į augštes- 
nius organizmus; b. yra skir
tumas tarp įvairėjimo ir pažan- 
gėjimo; c. yra skirtumas tarp 
mikroevoliucijos ir makroevo- 
liucijos.

Skiriant žemesnius organiz
mus nuo aukštesnią, sunku nu
statyti visuotinai galiojantį 
kriteriją.

Skirtumas tarp įvairėjimo ir 
pažangėjimo yra išreiškiamas 

horizontine ir vertikaline evo
liucija. Įvairėjimas yra rūšią 
kilimas horizontine linija, kaip 
pvz. kačią (felidae) atveju. Kal
bant apie arklio kilmę, galima 
kalbėti tiktai apie ekstrapo- 
liaciją, t.y. apie teorijos išplė
timą, pasiremiant per daug ne
pakankamu įrodymu.

Kur riba tarp mikroevoliuci
jos ir makroevoliucijos? Mik- 
roevoliucija yra tai, ką galima 
bandymais patikrinti. Makro- 
evoliucija yra tolimesnė spe
kuliacija — teorinis mąstymas. 
Evoliucija sako, kad mutacijo
mis pereinama iš vienos rūšies 
į kitą. Tai ir yra minėta ekstra- 
poliacija, nes iki šiol mikro
evoliucijos rezultatai nesu
tampa su makroevoliucijos 
postulatais. Tarp ją yra be
dugnė.

Kas yra rūšys? Ar jos griež
tai skiriasi, ar tik laipsniu? 
Mayr tvirtina, kad rūšys yra di
naminiai faktai, bet griežtai 
skirtingi.

Yra dvejopa ekstrapoliacija: 
a. perėjimas iš mikroevoliuci
jos į makroevoliuciją, b. iš įvai
rėjimo į pažangėjimą. Tai reiš
kia, kad moksliniū-filosofiniu 
požiūriu ligšioliniai argumen
tai už evoliucijos teoriją nė
ra ypatingai stiprūs. .

Kartais kalbama apie gyvy
bės atsiradimą kaip atsitik
tinį dalyką, bet tai yra mūsą 
nežinojimo priedanga.

Svarbu išaiškinti evoliuciją 
ne tiktai iš išorės, bet ir iš 
vidaus priežasčią, esančių or
ganizme ar medžiagoje. Minė
tini Millerio ir Urey bandy
mai: veikiant energijai, iš van
denilio, amoniako ir metano 
atsirado amino rūgštis. Tai 
rodo naują kryptį evoliucijo
je, liudijančią, kad tikroji 
priežastis yra medžiagoje.

Svarbiausias argumentas už 
evoliucijos priėmimą yra bio
cheminis vienetas, kurį ran
dame gyvoje gamtoje. Yra tik
tai 20 amino rūgščių, kurios 
sudaro visų baltymų bazę, ir 
yra tiktai penkios bazės visoms 
DNA ir RNA molekulėms. Iš 
įvairių kombinacijų atsiran
da ir organizmų skirtingumas. 
Šis biocheminis vienetas gali 
išaiškinti giminystę, jei orga
nizmai kilo vienas iš kito. Bet 
tai tebėra miglose.

Evoliucija kaip pasaulėžiūra
Herberto Spencerio (1820- 

1903) filosofija pagrįsta evo
liucija.

Pirmoje XX š. pusėje atsira
do “kylančios evoliucijos” 
(“emergent evolution”) teori
ja, pagal kurią gyvybė kilo iš 
medžiagos, o dvasia — iš gyvy
bės.

Pierre Lecomte du Nouy kny
ga “Human Destiny” yra reli
ginė evoliucinė, kur Dievas 
turi būti priimtas kaip prie
šingumas atsitiktinybei.

Julius Huxley atstovauja 
evoliuciniam humanizmui, kur 
yra trys evoliucijos fazės: 
kosmologinė (iki gyvybės at
siradimo), biologinė (iki žmo
gaus atsiradimo) ir psichoso- 
cialinė (kultūrinė žmogaus 
evoliucija). Religija prasidė
jo magija, vėliau atsirado ti
kėjimas į dvasias ir į Dievą. 
Po jos ateina nauja religija 
— mokslu pagrįstoji.

Pierre Teilhard de Chardino 
evoliucija irgi yra evoliuci
jos vizija, bet krikščioniška. 
Jam evoliucija yra kilimas į 
Omegą-Dievą. Jo knygai J. Hux
ley parašė įvadą, nes rado ar
timų idėjų. Chardino knyga 

1 nėra mokslinė. Tai trečios 
ekstrapoliacijos pavyzdys, bū
tent evoliucijos kaip pasau
lėžiūros.

Paruošė: J. Str.

“Dievus teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South : 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595 5
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□ KULTMEJE VEIKLOJE

Sibiro atsiminimai “Igarkos Naujamiestis”
Buvusios Sibiro tremtinės Elenos Juciūtės pergyvenimai drauge su tūkstančiais tautiečių

J. V. SŪDUVAS

Tai jau trečioji rašytojos E. 
Juciūtės Sibiro atsiminimų 
knyga. Pirmojoje knygoje “Pė
dos mirties zonoje” autorė ap
rašė lietuvių tremtinių gyve
nimo sąlygas Sibiro prievarti
nių darbų stovyklose, antrojo
je “Ąžuolynėlis” — Lietuvos 
ūkininkų sunaikinimą, suvary
mą j sovietinius kolūkius. 
“Igarkos Naujamiestyje” ap
rašomas gyvenimas didelės 
lietuvių tremtinių grupės, 
atvežtos į šiaurinio Sibiro 
vietovę — Igarką 1948 m.

Kas yra ta Igarka? Tai polia
rinė šiaurinio Sibiro vietovė 
prie Jenisėjaus upės, jau pa
žymėta geografiniuose žemėla
piuose. Tai Sibiro medžio ap
dirbimo, lentpjūvių centras, 
lentinių barakų miestas, pa
statytas Sovietų Sąjungos oku
puotų įvairių tautų tremtinių. 
Kedrai ir maumedžiai Jeni
sėjaus upe plukdomi Igarkon 
ir čia lentpjūvėse apdirbami. 

*Jehisėjtts,*!''tfidžifeU0ia ‘Sibiro 
upė, prasidedanti Mongolijos 
augštumose už Igarkos, įteka į 
Šiaurės Ledjūrį. Apie tris va
saros mėnesius ši upė būna ne
užšalusi ir tinka laivininkys
tei. Tuo metu didieji vandeny
nų laivai per Ledjūrį atplau
kia Igarkon ir perka lentpjū
vėse apdirbtą Sibiro medį. 
Prie Igarkos upės plotis yra
10 km, o žiotyse — 50 km. Nuo 
birželio pabaigos iki rugsėjo 
pradžios Igarkoje būna polia
rinė vasara — saulė nepasisle
pia už horizonto. Vasarą snie
gas tundroje nutirpsta, suža
liuoja menki krūmokšniai, sa
manos. Jokių medžių. Įšalusi 
žemė atšyla apie pėdą gilumo, 
bet likusį metų laiką siaučia 
poliarinė žiema, sniego pūgos 
ir tik spalvotų šiaurės pašvais
čių pagražinta naktis.

Ir štai į tokią vietovę, kaip 
rašo autorė, 1948 m. birželio 
mėnesį lentpjūvių darbams 
buvo atvežta apie 4000 lietu
vių šeimų — jų tarpe senelių, 
našlių moterų su mažais vai
kais. Jie buvo apgyvendinti 
vienoje barakų vietovėje. Kad 
atsiskirtų nuo kitų tautybių 
tremtinių, lietuviai savo ba
rakus pavadino Naujamiesčiu, 
iš čia knygos pavadinimas — 
“Igarkos Naujamiestis”. Atvež
tiesiems NKVD vadovybės bu
vo pasakyta, kad jie čia turės 
gyventi, dirbti ir mirti. “Jokio 
iš čia išvykimo nėra”.

Dauguma atvežtųjų, pamatę 
pasibaisėtinas gyvenimo są
lygas ir neįprastai šaltą kli
matą, puolė į desperaciją. Dau
guma silpnesniųjų jau pirmą
ją žiemą išmirė ir buvo snie
ge palaidoti. Tremtinių despe
raciją pirmaisiais metais Igar
koje E. Juciūtė taip aprašo: 
“Daug išlieta ašarų, tik nie
kas jų nerinko, neužrašė. Jos 
krito ant ledo, ir pačios virto 
ledais. Ir širdys virto ledinė
mis. Niekas nežiūrėjo į tuos 
verkiančius, nebuvo kam jų 
guosti, nes visi buvo lygiai 
tos nelaimės, neteisybės ir be
galinio vargo slegiami”.

Jeigu autorė Igarkos įvykius 
būtų aprašiusi tik chronologi
ne, istorinio pobūdžio tvarka, 
kaip pvz. amerikiečių istori
kas William L. Shierer aprašo
11 D. karo įvykius, tai “Igar- 
kos Naujamiestis” būtų pilna 
iškarpa Sibiro lietuvių trem
tinių istorijos.

Istorinių atsiminimų rašyme 
EI. Juciūtė yra unikumas mū
sų tremties raštijoje. Ji su
geba dažnai nuogiems, pasi
baisėtiniems įvykiams teikti 
literatūrinį charakterį, {ves
dama centrinius veikėjus, in
trigą ir savitą kalbos stilių. 
Tai sudomina skaitytoją, pasa
kojimą daro gyvą, suprantamą 
ir lengvai skaitomą.

Kaip “Ąžuolynėlyje” skaity
tojas su įtampa seka pagrin
dinio veikėjo Domuko tragiš
kai pasibaigusį gyvenimą, taip 
ir “Igarkos Naujamiestyje” pa
grindiniu fabulos charakteriu 
yra ūkininkų Tamošiūnų šei
ma: tėvas, motina ir duktė Ona. 
Tamošiūnai atstovauja šim
tams panašių lietuvių šeimų, 
atvežtų Igarkon. Jų kūrimasis 
lageryje, darbo sąlygos lent
pjūvėje, vargas, badas ir pa
stangos išsilaikyti yra bend
ros visiems tremtiniams. Skir
tumas nebent tas, kad Tamo
šiūnai, patekę į baisų vargą, 
nepraranda vilties. Senasis 
Tąmošiūnas, nors ijp< .nevęrčja
mas, įsidarbina, nes dirbantie
ji gali nusipirkti 600 g duo
nos. Tai gelbsti nuo bado. Duk
tė Ona po didelių pastangų 
pradeda susirašinėti su savo 
giminėmis Amerikoje ir iš jų 
sulaukia materialinės ir mora
linės paramos. Giminės sten
giasi Tamošiūnaitę atsikviesti 
į Ameriką. Tuo metu tai atro
do fantastiška, bet vėliau, 
pasikeitus politinei atmosfe
rai, pasidaro realu. Čia ir yra 
kulminacinis veikalo intrigos 
taškas.

Pirmieji metai Igarkoje 
tremtiniams buvo sunkiausi, 
vėliau, išlikę gyvi, prisitaikė 
prie klimato sąlygų ir neįpras
tų sunkių darbų. Žmonės ken
tėjo ir laukė pasikeitimų. Jie 
atėjo Stalinui mirus. Chruš
čiovo vyriausybės paskelbta 
amnestija palietė ir Igarkos 
tremtinius. Lietuviams pra
dėjo išdavinėti sovietinius 
pasus. Su pasu galima buvo iš 
Igarkos išvažiuoti, net sugrįž
ti į sovietinę Lietuvą. Tačiau 
kaikuriems pase buvo įrašyta, 
kad Lietuvoje apsigyventi yra 
draudžiama, nepaaiškinant ko
dėl. Tokius pasus gavo ir Ta
mošiūnų šeima. Senoji Tamo
šiūnienė, prisijungusi prie 
išvykstančių grupės, slapta 
išvažiavo į Lietuvą, bevelyda
ma numirti savo gimtojoje že
mėje, negu Igarkos sniegynuo
se. Ilgai niekas jos lageryje 
nepasigedo. Po kiek laiko Igar
koje mirė senasis Tamošiūnas. 
Duktė Ona, viena pasilikusi, 
nors ir gavusi lengvesnį dar
bą, išsirūpina atostogų ir iš
važiuoja į Lietuvą lankyti mo
tinos. Svarbiausia, tikėjosi 
gimtajame krašte galėsianti 
ištaisyti sovietinį pasą ir ap
sigyventi Lietuvoje. Tačiau 
visos Onos Tamošiūnaitės pa
stangos buvo veltui. Net ir pats 
sovietinės Lietuvos “preziden
tas” Justas Paleckis, su kuriuo 
jai buvo išrūpintas pasikalbė
jimas, neturėjo galios pakeisti 
pase įrašyto draudimo. Karo, 
okupacijos ir kolchozų sunai
kintoje Lietuvoje gyvenimo są
lygos buvo pasibaisėtinos. 
Krašte siautė badas ir rezis
tencinės partizanų kovos, dau
guma pažįstamų žmonių buvo 
žuvę arba išvežti į Sibirą. 
Negalėdama pasilikti gimta
jame krašte, Ona Tamošiūnai
tė nusivylus ir susigraužus 

grįžta atgal Igarkon baigti 
gyvenimo dienų. Čia bedirbda
ma pagaliau ji gauna iš Ame
rikos giminių išrūpintus ke
lionės dokumentus ir po ku
rio laiko per Maskvą išvažiuo
ja į JAV. Toks yra knygoje su
rašytų atsiminimų turinys. 
(Autorė juos vadina: “Doku
mentinis reportažas iš lietu
vių tremtinių gyvenimo Sibi
re”).

Štai, kaip autorė aprašo gy
venimo sąlygasIgarkos barake:

“Tremtinė Dūlienė išeidavo 
į darbą, palikusi tris savo vai
kus (trejų, penkerių ir septy- 
nerių metų) barake be jokios 
priežiūros. Sulysę, išbalę, su
vargę buvo tie vaikučiai, kak
liukai kruvini, utėlių apgrauž
ti. Purvini, murzini būdavo, 
motina nepajėgė jų apšvarinti.

Kartą to paties kambario gy
ventoja Tamošiūnaitė, parėju
si iš darbo, radusi tuos vaikus 
stovinčius prie narų, kažkuo 
susidomėjusius, užsiėmusius.

— Ką čia veikiate, vaikučiai? , 
.^;pąklauąusi,„ ,. ,Y

— Karves ganom ... —- atsa
kęs vyriausias.

O kur tos karvės?
Vaikai parodę narų lenta 

ropojančias utėles ir paaiš
kinę:

— Čia didelės karvės, čia 
mažos telyčiukės ...”

Tačiau, kad ir karo sunai
kintoje Lietuvoje, nuotaika 
kitokia, negu Sibire. Žmonės 
sugeba ir sunkiausiose sąly
gose maitintis ir svečią pa
vaišinti. Ona Tamošiūnaitė, 
nuvažiavusi į gimtąjį kaimą 
pas seną pažįstamą, apie su
sitikimo vaišes taip pasako
ja:

“Anksti rytą, dar viešnioms 
miegant, bobutė išbėgo čia pat 
į mišką ir parinko baravykų, 
raudonikių, voveruškų ... Iš
virė, paspirgino su lašiniais. 
Tai gardumėlis! O bulvės, nors 
nedidelės, bet gardžios, mil
tingos, išsišiepę . . . Kad taip 
Igarkos gyventojams kas nors 
tokių duotų! Jie prarytų, kaip 
saldainius — be grybų, be laši
nių ...”

Juciūtės kalbos stilius gy
vas, vaizdingas. Pasitaiko ne
reikalingų provincializmų, 
naujadarų: supeckioti, inkri
minuoti, triūbos ir t.t. Knygo
je yra 20 nuotraukų iš Igarkos 
tremtinių gyvenimo, tačiau 
kaikurios jų perdaug išgražin
tos, rodančios žmones ne dar
bo, bet išeiginiuose drabužiuo
se. Pabaigoje įdėtas Stalino 
valdymo laikotarpio prievar
tos darbo stovyklų žemėlapis 
Sibire.

E. Juciūtės įnašas į mūsų 
istorinę Sibiro tremties lite
ratūrą yra labai vertingas. 
Atsiminimų apie Sibiran iš
vežtų lietuvių buitį ir likimą 
nedaug teturime, todėl džiau
giamės kiekvienu rašytu žo
džiu, primenančiu jų tragišką 
likimą. Gyvendami laisvuose 
Vakaruose, neturėjome progos 
arčiau pažinti Sibiran išvež
tųjų kančių. O mūsų rašytojai 
mieliau griebiasi literatūroje 
spręsti socialines problemas, 
vaizduoti seksą, nusikaltimus, 
pamiršdami savo tautos išliki
mo problemas ir jos istorinę 
misiją.

Apie istorinės literatūros 
paskirtį žymiausias šio žanro 
atstovas L. Tolstojus savo vei
kalo “Karas ir taika” angliško 
vertimo įžangoje rašo: “Rašy-

Vieno dalyko lietuviškaja
me Toronto gyvenime nestoko
jame — tai dailės parodų. Mū
sų dailininkai, kur jie begy
ventų, mielai pristato savo 
darbus, o organizacijos daž
niausiai rūpestingai ir be už
mokesčio savaitgaliais juos 
išstato parapijų salėse bei ki
tose lietuviškose būstinėse. 
Nauda abipusė — dailininkai 
gauna progą pasirodyti visuo
menei ir parduoti savo kūri
nių, o žiūrovams būna pasigro
žėjimo ir paskatinimo prieina
momis kainomis papuošti savo 
namus.

Tik visa tai lieka savųjų tar
pe. Nors dailininkams ir yra 
reikalingas lietuviškas užnu
garis, jiems svarbu, bet labai 
sunku prasiskverbti už bend
ruomeninių ribų. Tad buvo ge
ra Kalėdų laikotarpyje matyti 
septynių lietuvių dailininkų 
grupinę parodą geriausiame 
Toronto miesto galerijų rajone 
(Hazelton ir Scollard gatvių 
sankryžoje) esančioje “Jar
main” galerijoje.

Neperseniausiai įsteigtos 
galerijos dalininkė Ilona Sta- 
naitytė pakvietė torontietę 
Snaigę (Valiūnaitę-Šileikie-

Toronto meno galerijoje “Jarmain”, kurioje įvyko septynių lietuvių dai
lininką paroda. Iš kairės: dail. RITA BULOVAITĖ-KVEDARIENĖ, 
galerijos vedėja ILONA STANAITYTĖ, dail. SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ

Vengristikos katedra Toronte
Prieš penkerius metus, t.y. 

1978 m., Toronto universite
te buvo įsteigta vengristikos 
katedra. Vengrų bendruome
nė sutelkė $600.000 ir tuo bū
du įgalino katedros įsteigimą. 
Dalį šios sumos surinko Kana
dos vengrų bendruomenė, o ki
tą dalį, apie 50%, davė Kana
dos vyriausybė.

Vengristikos katedra veikia 
slavistikos skyriuje. Jos vedė- 
as yra prof. George Bisztray, 
gimęs Vengrijoje, bet akade
minius laipsnius gavęs Minne- 
sotos universitete 1972 m. Yra 
profesoriavęs Minnesotos, 
Čikagos ir Albertos universi
tetuose. Nuo 1978 m. dėsto To
ronto universitete.

Pagrindinė vengristikos ka
tedros paskirtis — dėstymas 
bei mokymas. Šiuo metu dėsto
mi septyni kursai. Studentai 
gauna stipendijas iš įvairių 
rėmėjų bei fondų. Pvz. “Rako- 
czi Foundation” kasmet skiria 
$1000 studentų premijoms.

tojo tikslas nėra vien spręsti 
tuščias ir nepataisomas prabė
gančio laiko problemas, bet 
skatinti skaitytoją pilnai my
lėti gyvenimą visuose jo pasi
reiškimuose. Jeigu man būtų 
pavesta parašyti novelę, ku
rioje privalėčiau pareikšti 
savo nuomonę apie neišspren
džiamus socialinius klausi
mus, tai tokiam darbui aš ne
paaukočiau nė dviejų valandų 
laiko. Bet jeigu man būtų pa
sakyta, kad tai, ką aš parašy
siu, bus skaitoma po dvidešimt 
metų tų, kurie šiandien yra vai
kai, kurie tai skaitydami su
pras tą gyvenimą, — tam aš pa
aukočiau visą savo gyvenimą ir 
visas jėgas. (L. Tolstoy, War 
and Peace, New York, 1963).

Linkėtina, kad to susilauktų 
ir E. Juciūtės Sibiro tremties 
atsiminimų raštai.

Elena Juciūtė, IGARKOS NAU
JAMIESTIS. Spausdino The 
Sisters of Immaculate Con
ception of the Blessed Virgin 
Mary. Putnam, Connecticut 
06260, USA. 1983 "Aušros” Me
tai. 

nę) su autostradų tvaiką vaiz
duojančia grafika, torontietę 
Ritą Bulovaitę-Kvedarienę 
su duslių spalvų abstrakčia 
tapyba, folklorinį grafiką Ig
ną (Vytautą) iš Niujorko ir ki
tą niujorkietę Eleną Urbaity- 
tę, ką tik praėjusį rudenį ma
tytą Prisikėlimo salėje. Taip 
pat buvo išstatytos Viktoro Pet
ravičiaus spalvotos litografi
jos, Prano (Gailiaus) iš Pary
žiaus atsiųsti dekoratyviniai 
atspaudai ir čikagietės Mari
jos Strasevičiūtės didelės ab; 
strakčios drobės. Ne viena 
proga daugumos šių dailinin
kų kūrybą esame jau išvydę 
savose salėse. Toronte debiu
tavo 1963 m. Lietuvoje baigu
si mokslus architektė Kveda
rienė ir So. Illinois universi
teto 1976 metų magistrė Stra- 
sevičiūtė.

Bendras dviejų dešimčių 
darbų parodos vaizdas atrodė 
nė kiek nekuklesnis už pana
šius renginius žymiausiose 
Toronto galerijose. Tai turė
tų skinti kelią tolimesniems 
mūsiškių pasirodymams. Iš tik
rųjų Ilona Stanaitytė jau pla
nuoja netrukus surengti Prano 
ir Strasevičiūtės individua
lias parodas, algim.

Antrinė katedros paskirtis 
— tyrimo darbai. Per pastaruo
sius penkerius metus toji ka
tedra tapo vengristikos tyri
mo centru už Vengrijos ribų. 
Ji turi ir savo biblioteką — 
3.400 tomų, gautų iš privataus 
Bisztray šeimos rinkinio Buda
pešte. Toronto universiteto 
bibliotekoje yra 18.000 tomų 
knygų, susijusių su vengristi- 
ka. Be to, katedra turi gausų 
rinkinį garsinių vaizdajuos
čių, plokštelių ir skaidrių. 
Netrukus šis rinkinys bus pa
didintas 35 filmais iš Vengri
jos.

Vengristikos katedra leidžia 
žurnalą “Hungarian Studies 
Review”, vienintelį tokio po
būdžio vengrų išeivijoje. Ja
me spausdinami katedros ini
ciatyva paruošti tyrimo dar
bai.

Be to, vengristikos katedra 
rengia kas treji metai moksli
nes konferencijas, trunkan
čias dvi ar tris dienas.

Ši vengristikos katedra yra 
pirmoji Š. Amerikoje ir vie
nintelė Kanadoje. Dabar jos 
darbas plečiamas. Kanados 
vengrų bendruomenės veikė
jai — Kalgario verslininkas 
Tibor Fekete ir Toronto dan
tistas dr. Laslo Simon ėmėsi 
iniciatyvos sutelkti vieno mi
lijono dolerių fondą ir jo pa
lūkanomis užtikrinti kated
ros veiklą. 1983 m. gruodžio 
4 d. Toronte buvo suruoštas 
pobūvis, kuriame dalyvavo 
Kanados vengrų bendruome
nės veikėjai, federacinės vy
riausybės ir Toronto univer
siteto atstovai. Tuo būdu bu
vo pradėtas plataus masto va
jus sutelkti vienam milijonui 
dolerių. Kreipiamasi į viso 
laisvojo pasaulio vengrus, nes 
katedra savo veikla apims vi
są išeiviją, įskaitant archy
vinės medžiagos telkimą.

Tokias informacijas paskel
bė Toronto universiteto biu
letenis ir universiteto ryšių 
įstaiga “Community Relations 
Office” 1983 m. gruodžio mė
nesį. N.A.

“Ateities” žurnalo redakcinis 
kolektyvas, vadovaujamas red. 
Kęstučio Trimako, savo darbą 
užbaigė 1983 m. pabaigoje. Nau
jajam kolektyvui vadovaus red. 
Stasė Petersonienė. Jai prašoma 
siųsti visą medžiagą nuo š. m. sau
sio 1 d. šiuo adresu: 2534 W. 40th 
St., Chicago, IL60632, USA. Red. 
K. Trimakas dėkoja visiems bend
radarbiams bei talkininkams, lin
ki sėkmės naujajai red. S. Peter
sonienei, prie linkėjimų pridėda
mas dar nepanaudotą medžiagą, 
kurios turėtų užtekti porai nu
merių.

Prof. dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas, V. Vokietijoje dirbantis fi
zikas, vis labiau garsėja vargonų 
muzikos koncertais, kuriems jis 
skiria savo laisvalaikius. Koncer
tai daugiausia rengiami V. Vokie
tijoje. 1983 m. lapkričio 18 d. jo 
koncertas įvyko Britanijoje, Lewes 
netoli Brightono, St. Michaels 
šventovėje. Koncertan buvo įjung
ti kompozitorių — J. S. Bacho, F. 
Mendelssohno, O. Messiaeno, J. 
Rheinbergerio kūriniai, pirmą 
kartą Britanijoje atlikta Jeroni
mo Kačinsko “Improvizacija".

Briuselyje leidžiamas poezijos 
bei jos kritikos žurnalas "Le jour
nal des poetes" 1983 m. rugpjūčio- 
rugsėjo antologinį numerį pasky
rė višo pasaulio poetams. Jin pir
mą kartą buvo įjungta ir lietuvio 
Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių, 
kuriuos prancūzų kalbon išvertė 
prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
ir Nicole Laurent-Catrice. Anks
čiau jos buvo paskelbusios Marce
lijaus Martinaičio eilėraščių ver
timų, pridėdamos ir lietuvišką 
tekstą.

Ilinojaus universiteto slavisti
kos skyriuje prof. Marija Stankus- 
Saulaitė ir jos asistentė dėsto net 
17 lituanistikos dalykų-kursų. Štai 
jų sąrašas: pradinis lietuvių kal
bos kursas 1,2,3, pažengusių — 1, 
2, 3, įvadas į baltų ir skandina
vų literatūrą, pagrindiniai lietu
vių prozos autoriai, pagrindiniai 
lietuvių poetai, lietuvių drama, 
lietuviškų tekstų vertimai, lietu
vių kultūra, lietuvių išeivių lite
ratūra, savarankiškos studijos (du 
kursai), lietuvių kalbos istorija, 
lietuvių kalbos Sąranga. Pradinį 
kursą dėsto asistentė, kitus kur
sus — prof. M. Stankus-Saulaitė. 
Su šiomis lituanistikos studijo
mis galima jungti istoriją, dėsto
mą prof. Edvardo C. Thaden isto
rijos skyriuje. Galimi ir tyrimo 
darbai kalbos, literatūros ir bal
tų istorijos srityje. Lituanistikos 
kursas akademiniams laipsniams 
gauti Ilinojaus universitete bus 
įsteigtas už poros metų. Univer
siteto adresas: University of Illi
nois at Chicago Circle, Depart
ment of Slavic Languages and Lite
ratures, Box 4348, Chicago, IL 
60680, USA. Tel. (312) 996-4412. 
Iš turimos informacijos matyti, 
kad Ilinojaus universitete jau da
bar galima pasirinkti lituanistiką 
pagrindine studijų šaka.

Žymieji smuikininkai Danutė 
Pomerancaitė ir Jurijus Mazur- 
kevičiai, prieš keletą metų atvy
kę Kanadon ir dirbę dėstytojais 
Londono Western universitete 
Ontario provincijoje, šiuo metu 
yra Australijoje. Svečių, teisė
mis šiais mokslo metais jie dirba 
Sydnėjaus konservatorijoje. Pir
mąjį savo koncertą jiedu surengė 
konservatorijos salėje 1983 m. 
lapkričio 2 d., akompaniatoriu
mi pasikvietę pianistą D. Mille- 
rį. Programon buvo įjungti kom
pozitorių — Telemann, Spohr, 
Prokofjev, Leclair, Ysaye, Sara- 
sate kūriniai. Šį koncertą “Syd
ney Morning Herald” dienraštyje 
šiltai įvertino muzikos kritikas 
Fred Blanks, kadaise kritiškai at
siliepęs apie St. Baro ir D. Stan- 
kaitytės koncertą toje pačioje sa
lėje. Koncerto klausėsi ir keli lie
tuviai, vėliau užmezgę ryšius su 
Jurijum ir Danute Mazurkevičiais. 
Savo koncertą, skirtą lietuviams, 
gruodžio 4 d. jie surengė Sydnė
jaus lietuvių klube, šįkart atlik
dami B. Dvariono, V. Klovos bei 
kitų lietuvių kompozitorių kūri
nius. Lietuvių spaudoje prime
nama, kad Danutė Pomerancaitė 
yra Lietuvoje gimusi žydų kilmės 
muziko dukra, kurią vokiečių oku
pacijos metais saugojo ir globo
jo sol. Kipro Petrausko šeima. 
Tad jai buvo labai miela Sydnė- 
juje susitikti su tos šeimos sūnu
mi dr. Leonu Petrausku ir dukra 
Guodh Petrauskaite, nes su jais te
ko augti kartu. Danutė ir jos uk
rainiečių kilmės vyras Jurijus aš
tuonerius metus studijavo pas žy
mųjį smuikininką D. Oistrachą, 
dirbo dėstytojais Kijevo konser
vatorijoje. Vėliau apsigyveno 
Lietuvoje ir 1975 m. buvo išleisti 
užsienin.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius pakvietė į Sigito 
Gedos poezijos vakarą “Žydinčių 
vyšnių, mėnulio šalie”. Apie jo 
kūrybą kalbėjo literatūros kriti
kas Ričardas Pakalniškis. S. Ge
dos eilėraščius skaitė aktoriai — 
Vladas Bagdonas, Gerardas Žalė- 
nas ir Agnė Gregarauskaitė. Nau
jausiais savo eilėraščiais įsijungė 
ir pats S. Geda. Jo žodžiais sukur
tas dainas atliko Vladas Bagdo
nas ir kompoz. Laimis Vilkončius.

Saviveiklinis Žemaitės vardo 
liaudies teatras veikia Telšiuose. 
Ypač populiarūs yra Žemaitės 
"Marčios” spektakliai, paruošti 
rež. A. Milinio.

Simono Daukanto 190-tųjų gi
mimo metinių proga 1983 m. lap
kričio 25 d. gėlėmis buvo papuoš
tas jo kapas Akmenės rajono Papi
lės miestelyje. Prie paminklo ei
lėraščius deklamavo jo vardo vidu
rinės mokyklos moksleiviai. Pa
grindinis minėjimas įvyko Papi
lės kultūros namuose. Apie S. 
Daukanto gyvenimo bei kūrybos 
kelią kalbėjo rašytojas V. Gir
dzijauskas, filologijos kandida
tas A. Mockus, savo eilėraščius 
skaitęs poetas Justinas Marcinke
vičius. S. Daukanto kūrinius dek
lamavo aktorius L. Noreika.

Poezijos veteranas Antanas 
Miškinis, gimęs 1905 m. sausio 
29 d. Juknėnų kaime, Daugailių 
vis., Utenos aps., mirė Vilniuje 
1983 m. gruodžio 16 d., pakirstas 
ilgos ir sunkios ligos. Nekrologą 
spaudoje paskelbė Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdyba. Jame pri
menama, kad velionis 1934 m. bai
gė Kauno universiteto humanita
rinių mokslų fakultetą, mokyto
javo Kauno gimnazijose, dirbo re
daktoriumi Kauno radiofone. Ei
lėraščius rašyti pradėjo 1925 m. 
I pirmaeilius poetus iškilo su poe
zijos rinkiniais — “Balta paukštė” 
(1928), “Varnos prie plento" 
(1935), “Keturi miestai” (1938). 
1944-48 m. dirbo Kauno dramos 
teatro literatūrinės dalies vedė
ju. Nekrologe visiškai nutylimas 
A. Miškinio ištrėmimas Sibiran, 
iš kurio jis grįžo tik 1956 m. va
sarą. Toliau minimi jau po grįži
mo bei “atgailos” atlikimo išleis
ti rinkiniai — “Eilėraščiai” (1960), 
“Arti žemės” (1965), “Dienoraš
tis” (1972), “Klevai prie kelio” 
(1982). Taip pat 1967 m. buvo iš
leista J. Janonio atminimui skir
ta poema “Svajonė ir maištas”, 
1977 m. — poetinė prozos knyga 
“Žaliaduonių gegužė", vaizduo
janti kaimo buitį, įvertinta Že
maitės premija. Respublikinė li
teratūros 1983 m. premija paskir
ta už paskutinį poezijos rinkinį 
“Klevai prie kelio". Minima, kad 
velionis yra išvertęs V. Šekspyro 
dramų, V. Vitmano “Žolės lapus”, 
A. Puškino, M. Lermontovo, J. 
Slovackio, J. Tumino poetinių kū
rinių. Karstas su A. Miškinio pa
laikais buvo pašarvotas Vilniaus 
universiteto ritualinių apeigų sa
lėje. Atsisveikinimui su velioniu 
buvo skirtos dvi dienos. Palaido
tas gruodžio 20 d. Antakalnio ka
pinėse.

Lietuvos kompozitorių sąjungą 
papildė du nauji nariai — kompoz. 
Audronė Žigaitytė ir smuikinin
kas Jurgis Dvarionas. A. Žigai
tytė, gimusi 1957 m., yra baigu
si prof. E. Balsio kompozicijos 
klasę Vilniaus konservatorijoje 
1980 m., asistentūrą-stažuotę — 
1982 m. pas prof. N. Siderniko- 
vą P. Čaikovskio konservatorijo
je Maskvoje. Dabar dėsto teori
nes šakas Vilniaus konservato
rijoje. Sąjunginiame studentų ir 
aspirantų konkurse už savo voka
linį ciklą Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais “Iš toli sugrįžus”, skirtą 
mišriam chorui, ji laimėjo II pre
miją, už operos “Mažvydas” pro
logą ir I veiksmą — III premiją. 
Pernai A. Žigaitytei paskirta.III- 
ji respublikinė S. Šimkaus premi
ja už vokalinę baladę mišriam cho
rui “Šešiolikmečiai”, kurios teks
to autorius yra Justinas'Marcinke
vičius. A. Žigaitytė daugiausia 
kuria vokalinę muziką. Minėtini 
jos ciklai įvairią poetų tekstais 
“Akimirkų atspalviai”, “Gėlių 
kalba” (ž. J. Meko) balsui ir for
tepijonui, dvi chorinės baladės 
"Nemunas” (ž. Justino Marcinke
vičiaus). J. Dvarionas, gimęs 1943 
m., baigė prof. B. Belenko smui
ko klasę P. Čaikovskio konserva
torijoje Maskvoje 1965 m., aspi
rantūrą— 1969 m. Menotyros kan
didato laipsnį gavo 1973 m. už 
disertaciją “Lietuvių kompozito
rių smuiko koncertai”. Dirba 
mokslinį darbą, reiškiasi kaip 
muzikos kritikas spaudoje, dėsto 
smuiko specialybę Vilniaus kon
servatorijoje ir M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1984. I. 19 — Nr. 3 (1770)

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

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 %
180-185 d. termin. ind............. 81/z%
term, indėlius 1 metų............ 83/4%
term, indėlius 2 metų............ 91/4%
term, indėlius 3 metų............ 91/2%
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą..................... 71/2%
taupomąją s-tą ..................... 71/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................  12 %
mortgičius nuo............... 10-12 %

Kalėdų senelis, aplankęs Toronto Lietuvių namus Kūčių vakarą ir išdali
nęs dovanas vaikams Nuotr. B. Tarvydo

ANAPILYJE skyrius veikio sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. Kanados įvykiai
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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
- 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

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

Dan Air
Handy-Man

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

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, . _ _ ^ex
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

531-1305

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ris betgi turėjo užregistruo
tą tik vieną laimingąjį bilie
tą, parduotą Ontario provinci
joje. Rašant šias eilutes, nė
ra žinoma naujojo milijonie
riaus ar milijonierės pavardė. 
Galbūt ji ir nebus paskelbta, 
norint išvengti aukų prašan
čiu antplūdžio ir apiplėšimo 
pavojaus.

Neįtikėtinas beveik keturio
likos milijonų dolerių laimikis, 
loterijai sutelkęs $67.499.022 
per vieną savaitę, privertė su
simąstyti blaiviau galvojan
čius kanadiečius. Tokia loteri
jos karštligė daug kam atneša 
žalos, kai bilietai perkami pa
skutinėmis santaupomis, kai 
jiems išmetami tūkstančiai 
dolerių, o milijonieriumi tam
pa tik vienas asmuo, nors to
kia klaidinga viltimi gyvena 
visi pirkėjai. Ontario pramo
gų ministeris R. Baetzas, tvar
kantis loterijų reikalus šio
je provincijoje, pasisakė už 
nustatymą ribos didiesiems 
laimikiams. Ja galėtų būti pen
ki milijonai, o likusia suma 
būtų galima padidinti mažes
nius laimikius, kad išeitų nuo
saikesnis dolerių paskirsty
mas, iš kurio naudos turėtų 
daugiau kanadiečių. Kritiškai 
apie “Lotto 6/49” loteriją at
siliepė Jungtinės Bendrijos 
moderatorius C. MacDonaldas. 
Pasak jo, Kanada su tokiomis 
loterijomis grįžta į romėnų 
laikus, kai masės būdavo nu
raminamos duona ir cirku. Da
bar valdžia kanadiečių ma
sėms parūpina klaidingą vil
tį tapti milijonieriumi, nu
kreipdama jų dėmesį nuo eko
nominių problemų. Panašios 
nuomonės yra ir vysk. Remi 
de Roo, vadovaujantis Kana
dos katalikų vyskupų sociali
nių reikalų komisijai. Jo nuo
mone, tokiomis valdinėmis 
loterijomis kurstomos apgau
lingos svajonės neturtingų 
kanadiečių eilėse, kai iš tik
rųjų jiems reikia ne loterijos, 
o nuolatinio darbo desperaci
jai pašalinti.

Kanados sveikatos ministe- 
rė Monique Begin ruošia naują 
įstatymą kontroliuoti provin
cinėms sveikatos draudoms, 
kurios dideles pašalpas gauna 
iš Kanados iždo. Remiantis 
statistikos, duomenimis, pada
linus Kanados vyriausybės pa
šalpas, 1979 m. kiekvienam 
gyventojui teko po $478, 1980 
m. — $543, 1981 — $601, 1982 
m. — $703. Dideles sumas iš
leidžia ir provincinės vyriau
sybės, įvedusios sveikatos 
draudas. Albertos, Ontario ir 
Britų Kolumbijos provincijose 
iš sveikatos draudos narių ima
mos mėnesinės įmokos, kurios 
kasmet yra didinamos. Jos bet
gi nėra vienodos. Aukščiau
siomis įmokomis pirmauja 
Ontario OHIP drauda. Kitose 
provincijose įmokos yra pa
naikintos, visa suma paden
giama iš provincinio pajamų 
mokesčio. Ontario OHIP drau

da, apimanti gydytojus ir li
gonines, taip pat neišsiverčia 
be pajamų mokesčio. Narių 
įmokų ir pašalpos iš Otavos 
padengti visoms OHIP drau
dos išlaidoms neužtenka. To
kia problemą turi ir visos ki
tos provincijos. Tad kai kurios 
leido ligoninėms reikalauti 
papildo iš paciento kišenės, 
gydytojams — daugiau, negu 
jiems duoda sveikatos drauda. 
Sveikatos ministerė M. Be
gin nauju įstatymu siekia su
stabdyti tokią taktiką.

Įstatymą ji planuoja įgyven
dinti bauda provincijoms, su
mažindama federacines pašal
pas sveikatos draudai vienu 
doleriu už kiekvieną dolerį, 
kuris paimamas iš paciento 
virš nustatyto provincinės 
draudos tarifo. 1982 m. tokia 
pražanga Ontario provincijo
je siekė apie $50 milijonų, Al
bertoje — $14,5 milijono, N. 
Škotijoje — $3,4 milijono, Sas- 
kačevane — $2,3 milijono, Ma- 
nitoboje — $800.000, Princo 
Edvardo saloje — $500.000, 
Niufaundlande — $300.000, N. 
Brunswicke — $200.000. Tik 
Kvebeke, Britų -Kolumbijoje 
ir abiejose šiaurės teritori
jose gydytojams nebuvo lei
džiama reikalauti papildo iš 
paciento. Provincijų sveika
tos ministerial pasisako prieš 
tokį federacipės pašalpos su
mažinimą sveikatos draudoms, 
nes tada jiems dar labiau pa
sunkėtų visų idraudos išlaidų 
padengimas. 1982 m. Kanados 
vyriausybė Sveikatos draudos 
pašalpom išlėido $3,3 bilijo
no, provincijos — gerokai dau
giau. Provincijų sveikatos mi
nisterial pageidavo specialios 
konferencijos su Kanados svei
katos ministere M. Begin. 
Jos ji atsisakė, bet dabar jau 
lanko ir žada aplankyti visus 
provincinius sveikatos minis- 
terius.

Naują sveikatos draudos pla
ną remia Kanados vyriausybė, 
turinti liberalų daugumą par
lamente. Jis greičiausiai bus 
priimtas ir patvirtintas iki š. 
m. balandžio 1 d. Provincijos 
tikėjosi, kad prieš tą planą pa
sisakys opozicinė konservato
rių partija su savo naujuoju 
vadu B. Mulroniu. Ji betgi įsi
rikiavo į plano rėmėjų eiles 
kartu su liberalais. Atrodo, 
tai buvo politinė taktika, ku
ria yra nepatenkinti provinci
jas valdantys konservatoriai. 
B. Mulronio strategams yra ži
noma, kad visi sveikatos drau- 
dą turintys kanadiečiai neno
ri jokių papildymų gydytojų 
sąskaitose iš savo kišenės. Su 
konservatorių opozicija nauja
jam planui šis klausimas būtų 
galėjęs iškilti sekančiuose par
lamento rinkimuose, laimėti 
daug balsų liberalams. Dabar 
jis pasidarė visiškai neaktua
lus, kai tą planą remia visos 
partijos ir kai jis lengvai bus 
priimtas be jokių didesnių gin
čų dar prieš parlamento rinki
mus.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai sausio 14 d. buvo 

susirinkę pas p.p. Čuplinskus. Da
lyvavo taip pat moksleiviai iš Ha
miltono ir kun. A. Saulaitis, SJ. 
Buvo aptarti du filmai religine te
ma. Dėkojame p.p. Čuplinskams 
už priėmimą.

Per Kūčias surinktas skardines 
konservų moksleiviai atidavė 
“Good Shepherd” misijai Toronte.

Studentai raginami nedelsiant 
registruotis uždarom rekolekci
jom, kurios įvyks sausio 20-22 d.d. 
Joms vadovaus kun. A. Saulaitis, 
SJ, ir sesuo Igne. Registruotis pas 
R. Punkrį 277-8682. Kaina — $35 
asmeniui. L. A.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tų iškilminga Vasario 16 sueiga 
įvyks vasario 12 d., 4 v.p.p., Prisi
kėlimo salėje. Visi renkasi su 
tvarkingomis uniformomis 3.30 
v.p.p. Po sueigos — tėvynės lau
žas ir vaišės.

• Vasario 16 švenčiant, abu tun
tai organizuotai dalyvaus pamal
dose vasario 19 d., 10.15 v.r., Pri
sikėlimo šventovėje. Visi unifor
muoti renkasi į salę 10 v.

• Minint šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukaktį, tradicinė Kaziu
ko mugė įvyks kovo 4 d. Prisikė
limo salėse ir bus kiek kitokio 
pobūdžio. Taipgi ir aplinka žada 
būti kitokia — ruošiamos dekora
cijos ir parodėlės.

• Romuvos valdybos posėdy
je sausio 8 d. pirm. ps. M. Rusinas, 
sekr. G. Kuzmienė, ižd. ps. A. Sen
kus ir k-to pirm. St. Kuzmas pada
rė pranešimus. Iš jų paaiškėjo 
stovyklavietės finansinė padėtis, 
planuojami darbai ir nuomojimai. 
Visuotinis narių susirinkimas 
numatomas vasario 26 d.

• K. Vaidoto laivo jūr. skau
tai dėkoja p.p. Pajaujams už lei
dimą pasinaudoti jų vasarviete 
jūr. sk. slidinėjimo iškyloj gruo
džio 18-19 d.d.

• Skautų akademikų-kių bly
nų vakaras įvyks sausio 28 d. 7 v.v. 
pas Aldoną Biretaitę, 199 Sylvan 
Ave. Visi akademikai-kės, kandi- 
datai-tės kviečiami dalyvauti.

• Sausio 21, šeštadienį, 11 v.r., 
skautų būkle įvyks tuntininkų-kių, 
susitikimas. Labai svarbu, kad 
bent vienas iš vietovės tame pa
sitarime dalyvautų. Bus taria
masi XXI Romuvos stovyklos rei
kalais.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
sausio 21 d. po Maironio mokyk
los pamokų Lietuvių namuose. 
Žiemos iškyla numatoma vasario 
mėn. Č. S.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Dundas ir College) lelefOHaS
k Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai, k 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 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. 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

Dabartinė Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Iš kairės: kores
pondentė NIJOLĖ VYTAITĖ, tarybos pirmininkė RŪTA KURAITĖ, 
sekretorius DARIUS ČUPLINSKAS, iždininkė DANUTĖ ČEPAITĖ, 
vicepirm. JŪRATĖ ULECKAITĖ, pirmininkė SIGITA BERSĖNAITĖ

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio rungtynės. Sausio 8 

d. Prisikėlimo parapijos salėje 
įvyko dvejos krepšinio rungtynės 
tarp Vyčio — Aušros vyrų ir jau
nių komandų. Aušros vyrai rung
tynes laimėjo 102:57 (48:30). Auš
ros jauniai rungtynes laimėjo 
107:78(59:32).

Pauaukojo sporto klubui “Auš
ra”: L. Matukas $500, J. Genys $100, 
Ant. Kairys $100, L. Kirklis $100, 
Arūnas Šlekys $125, V. Bireta $25, 
V. Ignaitis $25, A. Domeika $20, 
St. Vaitkus $10, T. Tarvydas $10, 
V. Gudaits $5, Pr. Kevelaitis $30, 
K. Žebrauskas $20, “Aušra” dėkoja 
savo rėmėjams. Jūsų dosni auka 
daug prisideda prie klubo gan di
delių išlaidų padengimo. K. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
Europos taurės plaukimo var

žybos įvyko Turkijos sostinėje 
Ankaroje, turėjusioje tik 25 m 
ilgio baseiną, neleidusį pasiek
ti pripažįstamų rekordų. Taurę 
Vilniun parsivežė Europos čem
pionu laikomas Robertas Žulpa, 
200 metrų krūtine nuplaukęs per 
2 min. 14,75 sek. Europoje jis vis 
dar neturi rimtesnių varžovų. Pir
mą vietą užėmė Sovietų Sąjun
gos plaukikai su 210 taškų, ant
rą — V. Vokietijos su 182, trečią
— R. Vokietijos su 163.

Pasibaigus futbolo sezonui, bu
vo paskelbtas geriausių teisėjų 
dešimtukas Sovietų Sąjungoje. 
Pirmon vieton iškilo vilnietis 
R. Juška, 1982 m. užėmęs III vie
tą.

Atviromis bokso pirmenybėmis 
Kėdainiuose paminėtas Lietu
vos bokso šešiasdešimtmetis. Jė
gas išbandė beveik šimtas boksi
ninkų iš įvairių Lietuvos miestų. 
Nugalėtojais įvairiose svorio ka
tegorijose tapo: V. Ilijinas ir G. 
Buinovskis iš Vilniaus, R. Pau- 
rys iš Panevėžio, K. Bružas iš Kap
suko (Marijampolės), kėdainiečiai
— G. Beloglovis, J. Kuzminas, R. 
Autukas, E. Blaževičius ir V. Mi
kalauskas. Geriausiu teisėju bu
vo pripažintas kaunietis J. Vaikš- 
noras.

Pirmasis Lietuvos kūno kultū
ros ir sporto veteranų sąskrydis 
buvo surengtas Vilniuje gruodžio 
17 d. Pagrindinį pranešimą pada
rė Lietuvos kūno kultūros ir spor
to komiteto pirm. Z. Motiekaitis, 
apžvelgdamas pastarųjų metų lai
mėjimus, veteranų darbo kryptis. 
Lietuvoje dabar įsteigtos sporto 
veteranų tarybos, jungiančios 

,apie 600 narių, talkinančių jau
niesiems sportininkams. Vetera-

■t

MOKA:
8% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius
83/4% už 1 m. term, indėlius 
9’/4% už 2 m. term, indėlius 
9’/2% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7’/2% už specialią taup. s-tą
71/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...........113/«%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10'/«%
2 metų ..................11 %
3 metų ..................12 %
(fixed rate)

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

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

GARBENS REALTOR

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

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

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

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

A.E,LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431 
769-9424

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

P ARKSIDEmarket

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!
TORA

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIIlQtSltn Simpson’s, 176 Yonge St,/1IIOICIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

\
nai savo patirtį atiduoda ne tik 
jiems, bet ir juos ruošiantiems 
treneriams. Sąskrydyje išrinkta 
Lietuvos sporto veteranų taryba 
ir jos prezidiumas, kuriam vado
vaus pirm. Algirdas Šocikas. Kau
no kūno kultūros docentas, buvęs 
daugkartinis Sovietų Sąjungos 
ir Europos bokso čempionas.

• 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
LITUANISTIKOS KATEDRA

Jos išlaikymo naštą teks pakelti 
Amerikos ir iš dalies Kanados 
lietuviams. Kitų kraštų lietuviai 
vargiai galės prisidėti. Iki 1983 
m. gruodžio 1 d. Amerikos lietu
viai suaukojo maždaug 95%, o Ka
nados lietuviai tik 5%, t.y. $200.000 
ir $10.000. Sekantis įmokėjimas 
$100.000 turi būti padarytas 1984 
m. rugsėjo 1 d. ‘Lituanistinės ka
tedros aukos yra skelbiamos 
“Drauge", “Dirvoje” ir “Pasau
lio lietuvyje”. Gerai būtų, kad 
kanadiečių aukos būtų skelbia-* 
mos bent viename Kanados lietu
vių laikraštyje.

Pagal skelbimus, be jau minėtų 
aukotojų “TŽ” 1983 m. 45 ir 50 nr., 
dar aukojo katedrai šie Toronto 
lietuviai: Strazdas Jurgis $1000, 
dr. J. ir M. Uleckai $1000, L. Bal
sys $300, Lietuvių tautodailės 
institutas $250, J. Starkevičius- 
Starkė $200, K. Čepaitis $100. Iš 
viso Kanadoje suaukota apie 
$14.000:

Kaip matome, gal dėl nepakan
kamos informacijos ir propagan
dos kol kas katedros rėmimas Ka
nadoje eina lėtai. Pagal lietuvių 
skaičių Kanadoje turėjo būti su
aukota vienas dešimtadalis jau 
įmokėtos sumos. Kai kas klaidin
gai mano, kad JAV gyvena milijo
nas lietuvių, ir jie lengvai sudės 
katedrai $600.000. Faktinai JAV 
gyvena tik apie 400.000 lietuvių, 
o Kanadoje — apie 30.000.

Kai 1962 m. steigėme Kanados 
Lietuvių fondą, buvo irgi nema
žai kritikų ir net kenkėjų, kurie 
tą darbą kritikavo ir niekino. Da
bar, po 20 metų, kai KLF kasmeh 
duoda lietuvių kultūrinėms or
ganizacijoms po $50.000. tai visi 
kritikai nutilo. Steigiant litua
nistikos katedrą, irgi kritikų ne
trūksta. Štai “TŽ” 1983.XII.22 J. 
Varčius aiškina, kodėl TLN nepa
skyrė aukos katedrai. Esą Liet, 
namai negavo lit. katedros pra
šymo ir jo nesvarstė. Bet tai prieš
tarauja LN pirm. V. Dauginio pa
reiškimui susirinkime. Ten pirmi
ninkas, paklaustas kodėl LN ne
paskyrė katedrai aukos, atsakė: 
valdyba tą reikalą svarstė ir nu
tarė pašalpos neskirti, nes lit. 
katedra nieko Kanados lietuviams 
neduos ir 1.1.

Tikimės, kad Lietuvių namai lit. 
katedros rėmimą dar kartą per- 
svarstys ir išspręs teigiamai.

P. Lelis
TAIP IR NE

„-Taip. V Kirnaitienė, atsiliep
dama į dr. S. Sereikos straipsnį 
kolektyvinės kaltės klausimu, 
šimtaprocentiškai paremia kitų 
autorių, besiginčijusių su Serei
ka, nuomones: tauta nekaltintina 
už kelių, keliasdešimties ar ke
lių šimtų tautiečių nusikaltimą 
žmoniškumui, o ypač kai tie nusi
kaltimai padaryti okupuotame 
krašte, prievarta ar išprovokuoti 
kitų nusikaltimo, mūsų atveju — 
žydų. Todėl nei dr. S. Sereika, nei 
T. Venclova, nei kiti kolektyvinio 
nusiteikimo šalininkai savo nuo
monei ir iš jos kylančiai keršto 
agresijai paremti neturi jokių mo
ralinių nei teisinių motyvų. Net 
jeigu ir didesnė pusė tautos įvyk
dytų nusikaltimą, tai vis tiek bū
tų negalima kaltinti visos tautos, 
nes mažesnioji jos pusė nenusikal
to. Tai geležinė logika!

Ne. Aš betgi pasigendu išsames
nių autorės išvadų straipsnio ga
le. Ten ji rašo: “Nepritariu spau
doje keliamam erzeliui žydų klau
simu. Ne tiek žydų, kiek pačių

lietuvių gan paviršutiniški straips
niai (nebuvo nė vieno svaraus) ne
įtikina mūsų žmonių — greičiau 
sukelia priešiškumą žydams”.

Ak, tu jargutėliau! Visų pirma 
mes giname tiesą, jog mūsų tauta 
nekaltintina žydžudyste, tai argi 
ši gynyba gali būti vadinama er
zeliu? Kas šią gynybą išprovoka
vo — lietuviai, ar žydai? Žinoma, 
autorė erzelio pateisinimui turi 
motyvų: lietuvių straipsniai pavir
šutiniški, nė vieno svaraus, neįti
kiną, priešiški žydams. Čia autorė 
su savo motyvais labai suklydo: 
tik žydų gelbėjimo atvejais buvo 
parašyta apie 40-50 straipsnių. Ar 
šitokie straipsniai gali būti pa
viršutiniški, nesvarūs, neįtikiną? 
Ne, tai yra auksiniai faktai, ant 
kurių remiasi gynyba prieš žydų 
apkaltintą mūsų tautą. Sutinku su 
autore, kad jie yra priešiški žy
dams! Būtų labai labai gerai kad 
dar tiek pat ar net daugiau to
kių straipsnių mūsų tautiečiai pa
skelbtų spaudoje!

Aplamai, straipsnių žydų klausi
mu mūsų spaudoje buvo paskelbta 
gana daug. Didžiąją jų dalį esu 
perskaitęs. Juos parašė profeso
riai, advokatai, istorikai, kuni
gai, redaktoriai, mokytojai, kny
gų autoriai ir kiti išsimokslinę 
žmonės. Na, ir dabar sakykite, ar 
šie autoriai nesugebėjo parašyti 
nė vieno svaraus straipsnio?

Aš V. Kirnaitienės nepažįstu, 
bet tikiu, kad ji su savo straips
niu išsišoko ne iš blogos valios, 
bet dėlto, kad per mažai susipa
žinusi su gausa autorių ir jų 
straipsniais. Betgi tai turi būti 
pamoka kitiems ateičiai, nes žy
dai tokias progas, kaip, sakysi
me, A. Pakalniškio, panaudoja 
savo kaltinimams pagrįsti. Žiū
rėkite, pasakys, ką lietuviai pa
tys apie save rašo! O tai silpnina 
mūsų pozicijas.

Tiesa, galėjo būti šiek tiek 
straipsnių, kuriuose vienu ar ki
tu atžvilgiu buvo išsišokta. Betgi 
dar nė vienas lietuvis neparašė to
kio grubaus laiško apie žydus, kaip 
žydas Oleiskis apie lietuvius. Net
gi ir Dov Levinas ir kiti žydų au
toriai daug kur stokoja logikos, 
objektyvumo ir lietuvių tautos 
padėties supratimo. Lietuviai sa
vo tautą nuo žydų kaltinimo gy
nė, gina ir gins, betgi gynybos gink
lai taip pat skaudūs, kaip ir puo
limo. Ir dargi ateityje gali ir pa- 
aštrėti, nes vargu ar žydai mūsų 
atžvilgiu kada nors priartės prie 
tiesos. r-—-

Nors V. Kirnaitienės ištarmė 
yra atgrasi, bet lietuviai straips
nių autoriai kaip rašė, taip rašys 
ir toliau, nes ši medžiaga bus la
bai pravarti ir būsimai Lietuvos 
valstybei.

A. Kalnius

MAŽOSIOS LIETUVOS HIMNAS
Himną “Lietuviais esame mes 

gimę” sukūrė didelis Mažosios 
Lietuvos veikėjas ir kovotojas už 
lietuvių teises dr. Jurgis Sauer- 
veinas. Malonu girdėti, kad kaiku- 
riuose renginiuose, kurių progra
moj dalyvauja ir chorai, programa 
pradedama Mažosios Lietuvos 
himnu. Kaip ir Tautos himną gie
dant, klausytojai privalėtų sto
vėti ir po himno neploti. Mažo
sios Lietuvos himnas nėra papras
ta choro dainuojama daina. Ren
ginių vadovai, prieš pradedant 
giedoti Mažosios Lietuvos himną, 
turėtų priminti klausytojams, 
kad himnas išklausomas sustojus.

K. D.

Niujorko lietuvių sekstetas “Jinai ir trys gintarai”, koncertavęs Toronte 1983.XI.5 Lietuvių namuose. Iš kairės: 
Feliksas Shapiro. Zenonas Jurys, Stasys Janusas, Vytautas Daugirdas (vadovas), J. Nakutavičius; priekyje — Da
nutė Striugaitė-Sommers Nuotr. B. Tarvydo
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Mylimai motinai

GENOVAITEI BILKŠTIENEI
mirus, 

jos dukrai šaulei REGINAI DAUGĖLIENEI bei visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos valdyba

Mylimai Mamytei

a. a. GENOVAITEI BILKŠTIENEI
mirus,

jos dukras REGINĄ, NIJOLĘ, BIRUTĘ, jų šeimas, 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

A. R. Jokūbaičiai
A. A. Kazanavičiai

MARYTĘ TAMULAITIENĘ ir jos šeimą,

mirus
BROLIUI

Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame -

Ema ir Adolfas Lorencai 
Ada ir Algis Jagėlos

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

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

London,
A.a. ANTANĄ JONYNĄ IŠLY

DĖJUS. 1983 m. lapkričio pabai
goje Antanas Jonynas, grįžęs iš 
vienerių savo artimųjų laidotu
vių, paskambino man ir pasiskun
dė: “Blogos naujienos: krinta kaip 
lapai Jonynai;. . .” Draugiškai 
pabarė, kad neateinu pas jį pasi
kalbėti. Pažadėjau užeiti po šven
čių, bet, deja, ši pasirodė jau per 
tolima data: gruodžio 10 d. krito 
dar vienas didelis lapas — Anta-' 
nas. Mirties priežastis — daugia
šakė širdies ataka. Palaidotas 
gruodžio 14 d. Šv. Petro katalikų 
kapinėse Londone.

Iš šešių brolių ir dviejų sese
rų dabar yra išlikęs tik vienas — 
dailininkas V. K. Jonynas, gyve
nąs Niujorke. Jis su dukra G. Tron- 
coni ir kitais giminaičiais buvo 
atvykęs į jauniausiojo brolio An
tano laidotuves.

Antanas gimė Laučkainių k., 
Kybartų vis., Vilkaviškio aps. 1911 
m. kovo 17 d. 1938 m. baigė VD uni
versitete ekonomijos fakultetą. 
Baigęs karo mokyklą (aspirantų 
laidą), įstojo į studentų atsargos 
karininkų korporaciją “Ramovė”, 
kurioje aktyviai dalyvavo iki jos 
pabaigos. 1964 m. mirė jo žmona, 
bet jis įstengė išleisti į mokslą 
du savo vaikus ■— Dalią ir Vaido
tą. Pirmoji yra reg. gail. sesuo, 
dabar studijuojanti statistiką 
Vakarų Ontario universitete, ku
riame Vaidotas 1974 m. labai ge
rais pažymiais baigė filosofiją 
ir matematiką, o 1976 m. ten pat 
gavo magistro' laipsnį iš verslo 
administracijos. Dabar jis yra 
investavimo vyr. analitikas “Mc 
Leod Young* Weir Ltd. Toronte”. 
Jo specialybė — auksas.

Antanas buvo suvalkietis, nors 
gal ir ne visos jo būdo savybės 
atrodė suvalkietiškos. Jis buvo 
laikąs žodį, stačiakalbis — atvi
ras (be jokių užkulisių), nuošir
dus, draugiškas. Londone porą 
sykių jis įėjo į KLB apyl. valdy
bą. Labai domėjosi tarptautine 
politika. Jautėsi ne tik patriotu 
lietuviu, bet ir patriotu suvalkie
čiu. Man labiausiai atmintin įstri
go jo laikysena “kovoje” prieš že
maičius, daug ką pasakanti apie

Ontario
jo charakterį. Vykstant autobusu 
į gastroles su VD universiteto ar 
“Ramovės” choru, kurių nariu jis 
buvo, populiariausia pajuokavi
mo tema visada būdavo ta pati: 
kiek dainininkų yra žemaičių, 
aukštaičių ir suvalkiečių. Aukš
taičių atsiliepdavo tuzinas ar pan. 
Jie būdavo mažiausiai liečiami. 
Aršiausia “kova” išsivystydavo 
tarp žemaičių ir suvalkiečių. 
“Kiek čia yra žemaičių?” Pusė 
autobuso keleivių pakeldavo ran
kas. Kartais ir ne žemaičiai jais 
pasivadindavo. “O kiek suvalkie
čių?” Tyla ... Po sekundės atsi
stoja virš 6 pėdų dvigubo platumo 
vyras ir galingu bosu sušunka: 
“Aš!" Apsidairo-ir i . . pastebėjęs, 
kad niekas neseka jo pavyzdžiu, 
šiek tiek gal net pyktelėjęs, gar
siai pakartoja: “Aš, Antanas Jo
nynas, esu suvalkietis!”

Žemaitis, radęs draugą suvalkie
čio asmenyje, taria jam paskutinį 
sudiev: ilsėkis ramybėje, mielas 
suvalkieti! D.E.

Šypsenos
Vaikai ir muzika

— Kaimyne, tamstos žmo
na anksčiau dainuodavo ir 
skambindavo, o dabar — jau 
kuris laikas nieko nebegirdėti.

— Matote, ji susilaukė kū
dikio.

— Ačiū Dievui, tie vaikai tik
ra Dievo palaima.

Pirmininkas
Mokytojas klausia mažą mer

gaitę:
— Kokį darbą dirba tavo tė

velis?
— Jis yra pirmininkas.
— Ar žinai, kas yra pirminin

kas?
— Tai toks ponas, kurio nie

kada nėra namie.

• Kaikurios šeimos žino, ką 
veikė jų proseneliai prieš 300 
metų, bet nežino, kur buvo jų 
vaikas praėjusią naktį.

Cleveland, Ohio
KNYGOS SUTIKTUVĖS. D ievo 

Motinos nuolatinės pagalbos pa
rapija. vadovaujama kun. G. Ki- 
jausko, SJ, 1983 m. gruodžio 11d. 
surengė sutiktuves knygos “Nema
rus mirtingasis” (arkivyskupas 
Teofilius Matulionis). Jos auto
rius kun. Pr. Gaida atnašavo ryti
nes sekmadienio Mišias, pasakė 
pamokslą, o po pietų didžiojoje 
parapijos salėje kalbėjo apie dva
sinius Lietuvos švyturius, į kurių 
eilę įsirikiuoja ir velionis arkiv. 
T. Matulionis. J. Miltenis parodė 
apie 100 skaidrių, pavaizduojan
čių velionies gyvenimą Įvadinį 
žodį tarė klebonas kun. G. Kijaus- 
kas, pabrėždamas LKM Akademi
jos leidinio vertę. Dalyvavo, pa
lyginti gausi auditorija (apie 150 
asmenų ir daug kas įsigijo leidinį 
su autoriaus įrašu).

Sutiktuvių proga buvo išleistas 
specialus leidinėlis su pagrindi
nėm žiniom apie, a. a. arkiv. T. 
Matulionį, jo monografijos auto
rių, ištraukomis iš monografijos. 
Leidinėlio viršelį puošė simbo
liška graviūra dail. Vlado Žibaus, 
kuris yra taipgi autorius “Nema
raus mirtingojo” aplanko.

Gražiai surengtas sutiktuves 
“Drauge”1 ir “Mūsų žingsniuose” 
aprašė V. Rociūnas, vietinis spau
dos korespondentas ir žurnalo į 
“Į laisvę” redaktorius. Dl.

Sunnyhills, Florida
A.a. ANTANAS BALČIŪNAS, 65 

m. amžiaus, mirė 1983 m. gruodžio 
20 d. rytmetį, besiruošdamas vykti 
žaisti golfo. Jį ištiko širdies 
Smūgis.

Prieš dvejus metus atsikėlė su 
žmona Maryte į Sunnyhills. Prieš 
tai ilgus metus gyveno prie Niu
jorko miesto ir dirbo elektroni
nių prietaisų gamyboje.

Kilimo — biržietis. Didžiąją 
savo gyvenimo dalį praleido to
li nuo savo tėvynės Lietuvos. To
li nuo jos tapo ir palaidotas — Sun
nyhills šilelio kapinėse.

Laidotuvių apeigas atliko vie
tinis lietuvių klebonas kun. Pra
nas Jaraška. Antanas yra jau tre-i 
čias lietuvių kolonijos narys, vie
nerių metų laikotarpyje palaido
tas Sunnyhills kapinėse. Jo kū
nas ilsisi šalia dainininkės Onos 
Zubavičienės ir Adomo Rumšos 
kapų. L.A.

Šveicariškas sūris
Motina: Pauliau, kas atsiti

ko? Kodėl tavo marškiniai sky
lėti?

Paulius: Mes žaidėme krau
tuvę, aš buvau šveicarišku 
sūriu. Parinko Pr. Aiš.

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

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

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AfA
Mylimai mamytei

TEKLEI GRIGIENEI
Lietuvoje mirus,

jos dukterį ANGELĘ BLUSIENĘ ir visą šeimą
, „ nuoširdžiai užjaučiame - , . ,, ... .J. R. Rimai 1 J. A. Kazihai

J. J. Bakiai

Mylimai Mamytei

AfA 
VANDAI SLAPŠIENEI

iškeliavus amžinybėn, 
dukrą VANDĄ PETRAUSKIENĘ, sūnų MIKĄ, jų 
šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime - t
Kun. Pr. Gaida
S. J. Andruliai
G. V. Balčiūnai
G. R. Gaižučiai

A. E. LePAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

3630 Lawrence Ave. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

V. Kastytis
O. Z. Girdauskai
L. G. Kurpiai
F. V. Urbonai

SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

1984 metų ekskursijos:
ROMA
Kovo 1 — 1 O. Dar yra likusios 2 vietos

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 '.utomobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nur^/tu adresu ir telefonu.

X BACESIAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

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

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).

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

TA D 17 Q TT T? O INSURANCE &| 7 lA L Q LI JL1 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

ĮNSORANCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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TO RON T©^ MONTREAL
Anapilio žinios

— Visuotinis parapijos susirin
kimas — sausio 22, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių, Anapilio sa
lėje. Bus klebono ir tarybos pir
mininko pranešimai, naujų tary
bos narių rinkimai, svarstomi 
aktualieji parapijos reikalai.

— A.a. Genovaitė Bilkštienė, 
69 m. amžiaus, palaidota sausio 
14 d. lietuvių kapinėse.

— Krikščionių vienybės savai
tė, skirta maldoms vienybės in
tencija, skelbiama sausio 22-29 
d.d. Maldos tema: “Kryžius visus 
kviečia vienybėn”.

— Paskaita apie Šv. Raštų — 
sausio 29, sekmadienį, po 10 v.r. 
Mišių. Kalbės sesuo O. Mikailai- 
tė. Visi kviečiami dalyvauti.

— V. Aušrotas, parapijos knygy
no vedėjas, paaukojo knygų, ku
riomis buvo apdovanoti ligoniai 
Kalėdų proga per socialinę ko
misijų.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
A. Zalagėnas paaukojo $50.

— Daug jaunų šeimų su vaikais 
dalyvauja pamaldose Lietuvos 
kankinių šventovėje ir naudoja
si specialia koplyčia, iš kurios 
gali sekti pamaldas ir kartu glo
boti savo vaikus.

— Mišios sausio 22, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Petronėlę Polgri- 
mienę, 11 v.r. — už a.a. Anastazi- 
jų Ščepavičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas sausio 22. sekma

dienį, 11.15 v.r., laikys kun. A. 
Celms anglų kalba.

— Pamaldas sausio 29, sekma
dienį, 11.15 v.r., laikys kun. P. Di
lys, pamokslų sakys prof. Marty
nas Trautrimas iš Omahos, Nebr. 
Po pamaldų — metinis parapijos 
susirinkimas. ,

— Šv. Rašto apmųstymai — sau
sio 26, ketvirtadienį, 7 v.v., šven
tovės salėje.

— Kun. P. Diliui išvykus, pasto
raciniais reikalais prašoma kreip
tis į parapijos sekretorę M. Dam- 
barienę 536-1433.

Lietuvių namų žinios
— LN dainos vienetas (A. Ju

cienė, A. Jankaitienė, D. Dargie
nė, V. Siminkevičienė, L. Mačio- 
nienė, A. Skilandžiūnienė, diri- 
gentė-akomponiatorė D. Deksny- 
tė-Powell) koncertavo St. Peters- 
burgo, Juno Beach ir Miami lietu
vių kolonijose. Vienetas buvo la
bai šiltai priimtas.

— Sausio 10 d. KLB Toronto apy
linkės valdyba turėjo savo posėdį 
LN. Buvo svarstyti Vasario 16 ir 
Vilniaus karalaitės baliaus rei
kalai, santykiai su KLB valdyba 
ryšium su renginių atsakomybe ir 
atskaitomybe.

— Sausio 11 d. LN posėdžiavo 
Laisvės olimpiados komitetas ir 
“Atžalyno” tėvų komitetas

— Sausio 14 d. “Tauro” klubas 
turėjo savo balių. Koncertinę da
lį atliko “Gintaras“.

— LN administracija prašo, kad 
organizacijos ir vienetai iš anks
to praneštų ir užsitikrintų pa
talpas prieš rengdami posėdžius 
ar susirinkimus. LN turi paruoš
ti patalpas ir tarnybų.

— LN šachmatininkų klubo vi
suotinis susirinkimas — sausio 
22, sekmadienį, 1 v.p.p., L. na
muose. Bus sprendžiami svarbūs 
klubo ateities reikalai. Valdy
ba kviečia visus narius dalyvau
ti.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė Sunnyside gatvėje. Skambin
ti po 5 v.p.p. tel. 534-9693 Toronte.

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.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinama kainų. 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 į “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
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė svečias 
iš Čikagos kun. A. Saulaitis, SJ, 
jėzuitų provincijolas.

— Dar galima registruotis para
pijos raštinėje maldininkų ke
lionei į Romų ir šv. Žemę. Kelio
nė bus kovo 1-17 d.d.

— Šv. Rašto būrelio susirinki
mas — sausio 17, antradienį, 7.30 
v.v.. Parodų salėje.

— KLK moterų dr-jos šios para
pijos skyriaus susirinkimas — sau
sio 22 d. po 11.30 v. Mišių. Paskai
ta I. Paškauskienės tema “Mankš
tos svarba mūsų gyvenime”.

— Rekolekcijos jaunimui nuo 
18 iki 30 m. amžiaus, kurioms 
vadovaus kun. A. Saulaitis, SJ, 
ir seselė Igne Marijošiūtė, įvyks 
sausio 20-22 d.d. Sharon mieste
lyje. Registruotis pas R. Punkrį 
tel. 277-8682 arba pas J. Ažuba
lį 766-7040.

— Parapijai aukojo: P. Šalna 
$300, M. B. Abromaičiai ir J. I. Bal
takiai $250,1. A. Žemaičiai $200, B. 
Baranauskas $200, V. Sinkevičius 
$150; po $100: VI. Ališauskas, J. 
Čepukas, J. Ignaitis, E. V. Abro- 
mavičiai, B. Rakauskas, G. R. Pet
rauskai, B. Sapijonienė, J. O. Gus- 
tainiai, P. V. Jankaičiai; po $50: 
O. Indrelienė, I. H. Stasiuliai, L. 
G. Vyšniauskai, O. P. Karaliūnai, 
J. M. Vaseriai, L Ehlers, A. Matu
lionienė; P. A. Vilimai $40; klieri
kų fondui: B. M. Genčiai $100, M. 
Caprackaitė $50; vienuolynui: J. E. 
Girėnai $50; kun. A. Grauslio kny
gai: U. Paliulis $100, P. Siminke
vičienė $100, F. Mačiulienė $100; 
religinei šalpai: P. Gaidelis $100, 
Ant. Žilėnas $50, P. Kirstukas $50.

— Mišios sausio 22, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Eugenijų Bubelį,
9.30 v. už Adomų Kaliukevičių, 
10.15 v.r. — už Stasį Vaitiekūnų,
11.30 v.r. — už žuvusius bei miru
sius Klaipėdos krašto vaduoto
jus, 7 v.v. — už Gapučių mirusius.

Jūrų šaulių kuopa “Balti
ja” primena, kad Klaipėdos 
atvadavimo metinių minėji
mas rengiamas sausio 22, sek
madienį, 3 v.p.p., Lietuvių 
namuose. Bus akademinė ir 
meninė dalis. Pamaldos už 
Klaipėdos vadavime žuvusius 
bei mirusius savanorius, ka
rius ir šaulius — sausio 22, 
sekmadienį, įl.30 v.r., Prisi
kėlimo šventovėje. Kuopos 
pirmininku yra J. Zavys, sek
retoriumi — K. Daunys.

Metinis Anapilio moterų bū
relio susirinkimas įvyks 1984 
m. sausio 29, sekmadienį, po 11 
v. Mišių, buvusiose bankelio 
patalpose (šalia Parodų salės). 
Visų narių dalyvavimas pagei
dautinas, taip pat kviečiamos 
dalyvauti ir tos tautietės, ku
rios norėtų įsijungti šio būre
lio veiklon. Valdyba

Bevardžių alkoholikų (Al
coholics Anonymous) lietuvių 
grupės susirinkimai vyksta 
kiekvieną penktadienį, 7.30 
v.v., Išganytojo parapijos sa
lėje (1691 Bloor St. W., sker
sai gatvės nuo pensininkų rū
mų “Vilnius”). Telefonas in
formacijai: 487-5591.

Mirus Lietuvoje broliui Ka
zimierui, mielą Mariją Sinke- 
vičiūtę-Tamulaitienę ir jos šei
mą užjausdami, skiriame “T. ži
buriams” $20. E.V. Dailydžiai

Apie kazimierines iškilmes 
Romoje ir Kanadoje “Dirva” 
1984 m. 2 nr. išspausdino išsa
mų J. Varčiaus straipsnį “Kazi- 
mieriniai metai”. Jame trum
pai apibūdintas šv. Kazimie
ras ir išvardinti planuojami 
renginiai jo mirties 500 metų 
sukakčiai paminėti. Ypač daug 
rašoma apie būsimas iškilmes 
Kanadoje.

Taisytinos klaidos. “TŽ” 1984 
m. 2 nr. straipsnyje “Lituanisti
kos katedros perspektyvos” pami
nėta dr. J. Griniaus pavardė; tu
rėjo būti dr. J. Girnius, autorius 
knygos “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”. — To paties nr. 6 psl. iš
spausdinta pavardė Dabauskas, 
turėjo būti Dubauskas. Toronto 
kronikos žinutėje apie “Paramos” 
kalendorių pažymėta, kad jį spaus
dino “Litho-Art” spaustuvė; turė
jo būti “Time Press Litho Ltd.”

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai ir 
virtuvė. Skambinti po 6 v.v. tel. 
762-3715 Toronte.

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 prieinamų kainų. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

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. Prašome aukoti nemažiau 3 dolerių, nes susidarė 
nemažos rengimo išlaidos. Kuopos valdyba

15 v.p.p. Toronto lietuvių namų Min
daugo menėje - generalinio Lietuvos kon
sulo dr. J. Žmuidzino žodis, J. Adomavičie
nės paskaita, choras “Volungė", baleto 
šokėja Laima Janušauskaitė, skautininko 
Stepo Kairio vardo muzikinis vienetas 
(kanklės).

KLB Toronto apylinkės & 
valdyba 
kviečia į

VILNIAUS
KARALAITES BALIŲ

Lietuvių namuose, Karaliaus Mindaugo menėje.
Pradžia 6.30 v.v. te

Išrinkta karalaitė bus premijuota 
stipendija mokslui ir kitom dovanom 
Šilta vakarienė, paruošta 
p. Gataveckienės, 
šokiai, įdomi prot

Bilietas, įskaitant vakarienę: suaugusiems $15.00, 
pensininkams ir studentams $12.00 

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto - 
sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo parapijoj, 
Anapilyje, Lietuvių namuose, o šiokiadieniais pas 
R. Pacevičienę - 248-9458 <te

Spaustuvės 
mašinų vajus

Į “Tėviškės žiburių” lei
dėjų atsišaukimą dėl spaustu
vės mašinų atnaujinimo bei pa
pildymo atsiliepia vis daugiau 
šio laikraščio skaitytojų bei 
rėmėjų. Su dėkinguinu skelbia
me tęsinį dosniųjų aukotojų.

Marija ir Vladas Miceikos 
iš Simcoe, Ont., nuolatiniai 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
atsiuntė $100. “TŽ” bendradar
bis V.B. prie savo paruošto 
straipsnio pridėjo ir $100, pri
durdamas pastabą: “Tai ubago 
skatikas ‘TŽ’ modernizacijai”. 
Prel. J. Kučingis iš Los Ange
les, didelių projektų sumany
tojas ir vykdytojas, kasmet re
miantis lietuvišką spaudą, at
siuntė $100. Torontiečiai Al
binas Kantvydas ir Julius Gi- 
pas, ilgamečiai “TŽ” skaityto
jai, įteikė po $100. Kun. A. Sa
baliauskas, salezietis, buvęs 
misijonierius, dabar gyvenąs 
Bostone, atsiuntė $100. Toron
tiškis ansamblis “Gintaras” 
įteikė $77.50. Torontiečiai Pet
ras Morkūnas, Anicetas Zalagė
nas ir K. Šapočkinas įteikė po 
$50. “Gintaro” vadovas J. Kara- 
siejus paaukojo $25.50, J. Vė- 
gelis iš Oakvillės, Ont. — $25, 
Juozas Staškevičius iš Toron
to — $20, Bronė ir Stasys Praka- 
pai — $20, Zuzana Rajeckienė 
iš Waterfordo, Conn. —$11.

Dėkojame šiems aukotojams, 
tikėdamiesi, kad į šį vajų įsi
jungs ir kiti tautiečiai.

Meno galerijoje “Jarmain” 
buvo surengta septynių lie
tuvių dailininkų paroda 
1983.XII.17 — 1984.1.12. Pla
čiau apie ją žiūr. šio “TŽ” nr. 
7 psl. Galerijos direktorė Ilo
na Stanaitytė planuoja sureng
ti JAV-se gyvenančios daili
ninkės Marijos Strasevičiūtės 
paveikslų parodą kovo mėne
sį, o dail. Prano Gailiaus, gy
venančio Prancūzijoje, gegu
žės mėnesį.

“Speak up” mėnraštis 1983 m. 
lapkričio-gruodžio mėnesių 
numeryje visą puslapį pasky
rė baltiečių klausimams. Iš
spausdinti du straipsniai — 
“About Latvian Life” ir "Li
thuania and the Soviet Union”. 
Atrodo, kad tai bus pastovus 
skyrius, kuris pavadintas “Bal
tic Life”. Jis pateikia aktua
lią informaciją apie baltiečių 
pastangas atlaikyti sovietinę 
priespaudą ir išeivijos užmo
jus jiems padėti. Mėnraščio 
leidėjas yra G. Urbonas, redak
torius — K. Long. Metinė pre
numerata — $14. Adresas: 
Speak up, Box 272, Station B, 
Toronto, Ont. M5T 2W2.

Registruoti pensijos taupymo planai
(RRSP) 9 Gyvybės drauda

» • Invalidumo (disability) drauda
• Įvairūs pensijos planai (annuities)
• Sąžiningas ir greitas patarnavimas

lyiarius EE. Rusinąs, 
“CANADA LIFE”, 390 Bay St., suite 600, Toronto, Ontario. 
Telefonai: įstaigos 868-0922, namų po 7 v.v. 848-0320.

Su klientu susitarus, atvažiuoju į namus.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA V0 REIKLAS, 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ REIKALAS. 
Ateik į lietuvių A.A. (Alcoholics Anonymous) grupės 

SUSIRINKIMĄ. Susirenkame kiekvieną penktadieni 
Išganytojo parapijos salėje (skersai gatvės nuo pensininkų 
rūmų, 1691 Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7.30 v. vakaro.

Skambinkite: 487-5591

Religiniame pasaulio lie
tuvių katalikų kongrese Toron
te š.m. rugsėjo 1-2 d.d. numa
tyta religinė opera “Dux Mag
nus” (Didysis vadas), atsklei
džianti šv. Kazimiero — Lietu
vos globėjo gyvenimą. Jos lib
reto autorius — rašytojas Ka
zys Bradūnas, buvęs “Draugo” 
kultūrinio priedo redaktorius. 
“Draugas” 1984 m. sausio 7 d. 
laidoje išspaudino platų po
kalbį su juo. Pokalbyje rašy
tojas pareiškė, kad religinė 
opera šiuo metu pradeda įsi
tvirtinti ir pasauliniu mastu. 
Neseniai Čikagoje ir Italijoje 
buvusi pastatyta opera “Para
dise Lost”, sukurta lenkų kom
pozitoriaus K. Pendereckio 
pagal Miltono epinę poemą. 
Budapešte buvusi pastatyta 
opera apie šv. Stepono gyve
nimą. Paryžiuje su dideliu pa
sisekimu lankoma opera 
“Šventasis Pranciškus Asy
žietis”, sukurta kompoz. Mes- 
siaeno. Lietuviškoji opera- 
misterija įsijungianti į šią 
naują laiko srovę.

Apie religinį pasaulio lietu
vių kongresą Toronte š. m. rug
sėjo 1-2 dienomis platų infor
macinį straipsnį, paruoštą 
Č. Senkevičiaus, išspausdino 
dienraštis “Draugas” 1983.XII. 
27. Taip pat platų straipsnį 
apie šį kongresą išspausdino 
“Darbininkas” 1983.XII.23 pir
mame puslapyje. Straipsnį pa
ruošė J. Vaičeliūnas. Platoką 
informaciją išspausdino sa
vaitraštis “Tėviškės aidai” 
Australijoje.

A.a. Alberto Vaičiulėno at
minimui Marija ir Vladas Mi
ceikos Simcoe, Ont., “Tėviš
kės žiburiams” paaukojo $20.

A.a. Kazimiero Gečo atmini
mui Sofija Gečienė “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $50.

“Gintaro” ansamblis (dainos 
grupė) pirmą 1984 m. pasiro
dymą turėjo sukaktuviniame 
“Tauro” klubo baliuje. KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pakviesta, vyr. šokėjų grupė 
atliks dalį programos per Va
sario 16-tos minėjimą Anapi
lyje. Visas ansamblis dalyvaus 
Toronto Lietuvių namų karna
vale vasario 25 d. Balandžio 
8 d. Lietuvių namuose įvyks 
“Gintaro” dainos grupės plokš
telės vajaus koncertas, kuria
me bus atliktos plokštelėje 
įdainuotos dainos. Šio koncer
to programą paįvairins viena 
didžiausių Čikagos tautinių 
šokių grupių “Grandis”, vado
vaujama L Smieliauskienės. 
Į VH-tą tautinių šokių šven
tę Klivlande “Gintaro” an
samblis vyks su šešiomis gru
pėmis (daugiau kaip 100 šo
kėjų).

Svarbiausias uždavinys yra 
ruoštis tarptautiniam festi
valiui, kuris įvyks Anglijoje 
nuo liepos 21 iki rugpjūčio 6 
d. Kanados etninio meno tary
ba vėl yra pakvietusi “Ginta
ro” ansamblį atstovauti Kana
dai šiose varžybose. Festiva
lio varžybos bus vertinamos 
taškų sistema. Šis užsimoji
mas reikalingas daug lėšų, 
darbo bei pastangų. Norima 
tinkamai atstovauti Kanadai 
ir parodyti tarptautiniams 
ansambliams lietuvišką šokį 
bei dainas.

Nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo parapijos bankeliui 
už $200 auką, P. Gulbinskui 
— už $50 auką. K.P.

“Rūtos” klubas yra susitaręs 
su dviem jaunom specialistėm, 
kad jos ''skaitytų pensininkams 
paskaitas iš savo sričių. Tuo bū
du sausio pabaigoje Kristina Kli- 
čiūtė kalbės apie maitinimąsi, 
o vasario mėnesį Ina Lukoševi- 
čiūtė apie vaistus.

Pirmą 1984 m. savaitę mirė du 
lietuviai ir dvi lietuvių žmonos. 
Sausio 1 d. mirė Julie Bobinaitė, 
63 m. amžiaus, ilgamečio Šv. Ka
zimiero parapijos klebono a.a. J. 
Bobino sesuo. — Sausio 2 d. mirė 
Izidorius ' Tamulis, kurio liūdi 
sūnus ir duktė O. Norkeliūnienė 
su šeima bei viena duktė Lietu
voje. Palaidotas sausio 6 d. iš Šv. 
Kazimiero šventovės Cote dės 
Neiges kapinėse. — Sausio 1 d. 
mirė Gerda Schillig Lingat-Lin- 
gaitienė, 56 m. amžiaus. Liko jos 
liūdintis vyras Petras. Sausio 4 d. 
palaidota Mount Royal kapinėse. 
— Sausio 6 d. mirė našlė Margari
ta Bučinskienė, 74 m. amžiaus. 
Palaidota sausio 9 d. rusų orto
doksų kapinėse Rawdon, Que. B.S.

“The Gazette” 1984.1.3 išspaus
dino rašinį “Pop off, Popov”, kuria
me pabrėžia, kad Sov. Sąjunga 
yra vienintelė imperialistinė 
valstybė, siekianti plėsti savo 
plotus. Rašinyje suminėtos vals

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

IMK MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA _____

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

KASOS VALANDOS

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 % E asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai

, $20,000 ar daugiau 
Taupomosios sąskaitos:

specialios ...................

prekybines. 
Paskolos 
mirties

.. 7.25% E atveju
su drauda ................. ... 7 % S draudžiamos

Čekių sąskaitos: .............. ... 5 % S iki $10,000
■

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

A. a. Genovaitės Bilkštienės 
atminimui vietoj gėlių paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20 
A. A. Kazanavičiai.

I. D. Šiurnos, pagerbdami 
mirusius a.a. Paulių Vindašių, 
a.a. Albertą Vaičiulėną ir a.a. 
Edmundą Kovalskį, paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $30.

Irenos Žemaitienės tėveliui 
a.a. Juozui Auštrui mirus Ame
rikoje, jo prisiminimui aukoja
me “Tėviškės žiburiams” $25 E. 
ir A. Prialgauskai.

A. a. Kazys Griškevičius, 84 m. 
amžiaus, mirė sausio 15 d. prie
glaudoje. Laidotuvių Mišios — 
sausio 17, antradienį, 11 v.r., 
Lietuvos kankinių šventovėje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

mi CMAm HM Harantofto R. V9-TU9

tybės, kurias Sov. Sąjunga iki šiol 
užgrobė. Jų tarpe yra ir Lietuva. 
Rašinys baigiamas šūkiu “Russki 
go home”. L.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Sau
sio 7 d. įvyko par. komiteto posė
dis. Dalyvavo buvę nariai ir trys 
naujai išrinktieji su šeimomis. 
Savo tarnybą užbaigė pirm. P. Bu- 
nys, L. Šimonėlis, G. McNamara. 
Nauju pirmininku išrinktas An
thony Jaunish, vicepirmininku 
— O. Cousineau; nariai — E. Ku
rilienė, R. Martel, J. Naruševi
čius, Z. Valinskas, R. Skučas, A. 
Zienka. — Sausio 8 d. įvyko Šv. 
Onos dr-jos susirinkimas ir pie
tūs. Dalyvavo 60 narių, kurios už
simokėjo metinį mokestį. — N. 
Metų proga parapijos choras bu
vo pakviestas klebonijon pietų, 
kuriuos paruošė šeimininkė Ste
fanija Čeponienė. — Sausio 1 d. 
Beaconsfielde, Que., mirė Juli
ja Bobinaitė, 63 m. amž. Tai jau
niausia Bobinų šeimos narė. Jos 
liūdi seserys — Ona, Elzbieta, 
broliai Petras ir choristas Ed
vardas. Palaidota iš Šv. Kazimie
ro šventovės šalia savo tėvų ir 
brolio kun. Jono Bobino Cote dės 
Neiges kapinėse. Laidotuvių da
lyviams buvo suruošti pusryčiai.

Sk.

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

A.a. Vanda Slapšienė, 82 m., 
sausio 15, sekmadienį, mirė 
Western ligoninėje. Pašarvota 
Turner a. Porter laidotuvių 
namuose Roncesvalles g-vėje. 
Palaidota sausio 18, trečiadie
nį, lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje iš Prisikėlimo švento
vės.

Būsimus lietuvių organiza
cijų renginius įvairiose salė
se registruoja ir sudaro tvar
karaštį KLB Toronto apylinkės 
valdyba. Šiuo metu renginių 
tvarkaraščiu rūpinasi apylin
kės valdybos narys Algirdas 
Vaičiūnas, Lietuvių namų rei
kalų vedėjas. Tai daroma, no
rint išvengti per didelio skai
čiaus renginių tą patį shvait- 
galį. Tuo reikalu informaci
jas teikia minėtasis A. Vaičiū
nas tel. 532-3311.

Daugiakultūrių reikalų mi- 
nisteris David Collenette 1984 
m. sausio 11 d. sukvietė spau
dos atstovus į atidarymą naujos 
ministerijos įstaigos Toronte 
(Mony Life Building, Suite 
1304, 797 Don Mills Rd. į pie
tus nuo Eglinton Avė.). Visus 
pavaišino vynu ir užkandė
liais. Ministerijos tarnauto
ja “Helen”, pamačiusi lietuviš
ką mano pavardę, pasisakė, 
kad jos pavardė yra Švelnys. 
Iš pasikalbėjimo sužinojau, 
kad jos vyras gimęs jau Kana
doje, kalbėjęs su tėvais lietu
viškai. Dabar su lietuviais ne
susitinka. Seniau buvę lietu
vių salėje ir valgę kugelį, ku
ris labai patikęs jų vaikams ir 
jiems. Žada vėl kada atvažiuoti 
pas lietuvius paragauti kuge
lio. (V. Matulaitis).


