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Musu dabarties kova c.
Mes, lietuviai, kovojame dėl savo tautos idealo — 

laisvės. Dabar kovojame ne fiziniais, o dvasiniais, morali
niais ginklais. Tiesa, mūsų tautos pavergėjas jokios mo
ralės nepripažįsta, tačiau tie moraliniai ginklai kartais 
paliečia ir jo surambėjusią sąžinę. Mūsų kova dėl tau
tos laisvės turi būti tęsiama, kol tauta laisvę atgaus. Lais
vės yra nustojusi ne viena lietuvių tauta. Šiandien pasau
lyje didžiausia tautų pavergėja yra Sovietų Sąjungos im
perija. Ji, prisidengusi komunizmo skraiste, tęsia Rusi
jos carų politiką, plečia Rusijos imperiją. Dabar tas kraš
tas pasaulyje ir tėra vienintelis imperialistinis kraštas. 
Prieš tą tautų priespaudą kovoja visos pavergtos tautos, 
privalome kovoti ir mes,' lietuviai. Savo tautai laisvės 
siekti privalome visais būdais, visomis priemonėmis, 
nes pavergtom tautom laisvės nedavė Rusijos baltieji 
carai, jos juo labiau neduoda raudonieji carai.

Laisvės siekia ir pati rusų tauta, kuri taip pat yra ko
munistų pavergta ir pastatyta į elgetos padėtį. Jei kadai
se Europoje Rusija buvo duonos aruodas, tai dabar rau
donoji Rusija yra milžiniškas skurdo kraštas, laukiąs 
duonos iš Amerikos. Dabar Rusijos imperijoje gerove 
džiaugiasi tik komunistai kaip valdančioji klasė. Tiesa, 
patys komunistai buržuazėja, bet pavergtom tautom lais
vės neduoda. Buržuazėjimo ženklai labai ryškūs. Jei 
prieš 30-40 metų Sovietų Sąjungoje tik Molotovas dėvėjo 
skrybėlę, tai dabar skrybėles ar prabangias kailių kepu- 

’res dėvi ne tik visas politbiuras, bet ir kiti aukštojo ran
go komunistai.

Šiuo metu mums, laisvojo pasaulio lietuviams, svar
bu išlikti gerais tautiečiais ir neužmiršti savo tautos 
idealo — laisvės savo tautai. Laikas bėga, senoji karta 
pasitraukia amžinybėn. Lieka jaunoji karta. Svarbu, kad 
ji būtų tvirta tautiniu atžvilgiu, kad galėtų tęsti savo tė
vų kovą dėl tautos laisvės. Tautinis nusilpimas ypač pa
vojingas lietuviams, kurie gyvena laisvajame pasaulyje. 
Čia esama laisvė ir geros gyvenimo sąlygos dažnai mūsų 
jaunąją kartą sužlugdo — ji nebeišauga tokiais lietuviais, 
kokiais išauga tie tautiečiai, kurie po kojomis turi tėvų 
žemę. Nors dabar tėvų ir protėvių žemė yra pavergta, bet 
ir joje išauga didvyriai, kuriais stebisi pasaillis. Jie ne
bijo kentėti dėl tautos idealų. Reikia mums ir*?i^, laisva
jame pasaulyje, tokių tautiečių, kurie aktyviai dirbtų, ko
votų dėl mūsų tautos laisvės. Reikia, kad ir visi lietuviai 
prie tos kovos prisidėtų darbu, auka. Mūsų jaunoji karta 
priklauso nuo savo tėvų. Kai stiprūs būna tautiniu atžvil
giu tėvai, dažniausiai stiprūs būna ir jų vaikai. Stiprios 
dvasios tautiečiai šiandien mums labiau reikalingi, negu 
bet kada. Šiuo metu dėl mūsų tautos laisvės vedame dva
sinę kovą, nes fizinė kova neįmanoma. Ją bus galima pra
dėti tada, kai tam bus palankios sąlygos. Jei žydai po 2000 
metų sugebėjo atstatyti savo valstybę, tai ir lietuviai šiuo 
atžvilgiu neturėtų stovėti žemiau. Be to, mūsų valstybė 
buvo pavergta ne prieš 2000 m., o prieš 44 metus. Kaip 
1918^1920 m. daugiausia jaunimas pajėgė atstatyti ne
priklausomą Lietuvą, taip pat ir ateityje tauta laukia to
kio pat jaunimo. Svarbu, kad visi lietuviai būtų ryžtingi 
ir budrūs. Pavergtoje Lietuvoje dvasinis tautiečių atspa
rumas dar yra didelis, tik Vakarų pasaulyje tas dvasinis 
atsparumas yra kiek susilpnėjęs, ypač jaunimo gretose. 
Kai tęsiame kovą dėl tautos laisvės, stenkimės išlaikyti 
ir lietuvišką jaunimą.

Šiais metais laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo dva
sią sustiprino šv. Kazimiero 500 metų sukakties minėji
mas. Šv. Kazimieru, kaip lietuviu ir šventuoju, didžiuo
jasi net ir tie lietuviai, kurie savo tėvų kalbos nebemoka. 
Stiprinkime savo jaunimą, nes ir nuo senimo dar daug 
priklauso mūsų tautos ateitis. Okupantai stengiasi nu
kirsti pavergtos tautos ryšius su tautiečiais, gyvenančiais 
laisvajame pasaulyje. Tie moraliniai ir ekonominiai ry
šiai labai vienija tautą. Jei okupantai nutrauktų ekono
minį ryšį, laikykimės moralinio ryšio. Tuos reikalus ypač 
prisiminkime dabar, kai minime lapkričio 23 metines — 
Lietuvos kariuomenės atsteigimo sukaktį. J. Vaičeliūnas

Pasaulio įvykiai
PASAULĮ SUJAUDINO SAUSROS ATNEŠTAS BADAS ETIOPI
JOJE, dėl kurio jau mirė milijonas ar gal dar daugiau gyventojų. 
Tikslus mirusių skaičius nėra žinomas. Spaudoje ir televizijos 
ekranuose plačiai pasklido šauksmas gelbėti Etiopiją. Visų akys 
nukrypo į turtingas laisvojo pasaulio Vakarų šalis. Šia proga už
mirštama, kad Etiopiją jau dešimt metų valdo marksistinis pik. 
Itn. M. H. Mariamo vadovaujamas režimas, ją paskelbęs komu
nistine šalimi, parūpinęs laivyno bei kitas bazes Sovietų Są
jungai. Iš jos Etiopija gavo bilijonus dolerių vertės ginklų, bet 
nedaug tesusilaukė pagalbos bado šmėklai pašalinti. Kaltė su
verčiama nedėkingoms gamtinėms sąlygoms, dykumoms, ribo
tam kritulių kiekiui. Nutylima, kad žemės ūkį visiškai sujaukė 
pik. Itn. M. H. Mariamo pradėtas kolchozų steigimas sovietiniu

KANADOS ĮVYKIAI

Naujosios vyriausybės planai
Naujasis Kanados parlamen

tas darbą pradėjo lapkričio 
5 d. tradicine sosto kalba, per
skaityta gubernatorės J. Sauve. 
Tą kalbą paruošė ministerio 
pirm. B. Mulronio konservato
rių vyriausybė, atskleisdama 
ateities gaires, susietas su 
pažadais rinkininiame par
lamento vajuje. Į gaires yra 
įtrauktas ilgas sąrašas suma
nymų: pradėti naują tautinės 
vienybės, ekonominio atsinau
jinimo ir socialinio teisingu
mo erą, gauti Kvebeko provin
cijos pripažinimą Kanados 
konstitucijai, peržiūrėti Ka
nados užsienio reikalų politi
ką, pagerinti Kanados ryšius 
su JAV, sustiprinti paramą 
Atlanto sąjungai. Ekonomi
niams reikalams bus skirta 
speciali konferencija, kurio
je dalyvaus ne tik valdžios, 
bet ir visus kanadiečius api
mantys atstovai. Pagrindinis 
dėmesys teks biudžetų deficito 

sumažinimui, naujų darbų pa- 
rūpinimui privačiame sekto
riuje, tarptautinei prekybai, 
muito sumažinimui. Gairėse 
taipgi numatytas pajamų mo
kesčio sistemos suprastini- 
mas, pensijų sistemos pertvar
kymas, susitarus su provinci
jų vyriausybėmis. Tai tik da
lis į gaires įtrauktų pažadų 
be konkrečiai numatyto jų įgy
vendinimo.

Sosto kalba buvo perskai
tyta bendrame parlamento na
rių ir senatorių posėdyje sena
to salėje. Gerokus pakeitimus 
teko padaryti parlamento sa
lėje, kur seniau vienoj pusėje 
sėdėdavo valdžios partijos at
stovai, kitoje — opozicinių par
tijų. Šį kartą 211 konservato
rių atstovų negalima buvo su
talpinti vienoje pusėje, 63 te
ko perkelti į kitą salės pusę. 
Jie iš abiejų galų apsupo vidu
ryje pasodintus liberalus ir 
socialistus. (Nukelta į 8-tą psl.)

Vlado Pūtvio kuopos šauliai žygiuoja pasaulio estų kongrese Toronte, kur buvo surengta laisvės demonstracija.
Joje dalyvavo daug estų su atitinkamais plakatais Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Vatikanas, Švedija ir baltiečiai 
Vyskupas Liudas Povilonis, Kauno ir Vilkaviškio vykskupijų apaštalinis administratorius, 

lankydamasis Vatikane, aptarė gyvybinius Lietuvos tikinčiųjų reikalus

Spalio 24, “Aerofloto” lėk
tuvu iš Romos į Maskvą grįžo 
vyskupas Liudas Povilonis, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinis 
administratorius ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas. Grįžtantį į tėvynę vys
kupą Povilonį ir jo palydovą 
kunigą dr. Praną Vaičekonį 
Romoje spalio 23 d. «priėmė 
Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Casarolis. 
Kaip paprastai tokiais atve
jais, Vatikanas nieko neskel
bė apie pasikalbėjimų turinį.

Vyskupas Povilonis šį kartą 
praleido Romoje maždaug mė
nesį. Jis atvyko visai netikė
tai rugsėjo 19 d.

Londone išeinantis “Euro
pos lietuvis” paskelbė, kad 
vyskupas Povilonis buvo pri
vačioje audiencijoje priim
tas popiežiaus. Norėdamas 
pratęsti audiencijoje pradė
tą pokalbį apie Lietuvos tikin
čiųjų reikalus, Šv. Tėvas bu
vo pakvietęs vyskupą Povilo
nį pietų į savo privatų butą. 
Ta proga Vakarų spauda pa
skelbė savo korespondentų 
pranešimus, kurie, kaip įpras
ta, remiasi tariamai informuo
tų sluoksnių žiniomis. Ypač 
Vakarų Vokietijos spauda ne
mažai rašė apie tai, kad sovie
tinė valdžia reikalauja paša
linti iš pareigų Vilniaus ar
kivyskupijos apaštalinį admi
nistratorių vyskupą Julijoną 
Steponavičių, laikomą jau dau
giau kaip 20 metų ištrėmime. 
Užsienio laikraščiai pakarto-
jo jau nuo 1979 m. skelbiamą 
spėjimą, kad vyskupas Stepo
navičius yra popiežiaus vie
šai nepaskelbtas kardinolas. 
Sovietinė valdžia jį kaltina 
už nenuolaidumą.

Ir kitu atveju užsienio spau
da atkreipė dėmesį į vyskupo 
Povilonio vizitą. Kauno vys
kupas buvo kviečiamas daly
vauti ekumeniniame susitiki
me Šiaurės Italijos Riva del 
Garda mieste, tačiau sovieti
nė ambasada Romoje jam daly
vauti uždraudė. Vis dėlto vys
kupui Poviloniui buvo leista 
dalyvauti Fatimoje, kur vyko 
Europos vyskupų konferenci
jos tarybos sesija. Lietuvos 
episkopato atstovas Fatimoje 
buvo labai šiltai sutiktas ir 
sveikinamas, nes tai retas įvy
kis. Kunigas Vaičekonis lydėjo 
vyskupą Povilonį į Fatimą, 
kur spalio 13 d. buvo iš viso 
pasaulio suplaukę šimtai tūks
tančių maldininkų.

Vatikanas nieko oficialiai 
nepaskelbė,,- koks buvo vysku
po Povilonio ^izito Romoje 
tikslas. Geimai informuoti 
sluoksniai teigife, kad jo po
kalbiuose su popiežium ir Va
tikano kurija buvo keliamas 
naujų vyskupų Lietuvai pasky
rimo klausimas. Vyskupui Po- 
viloniui, kurio sveikata nėra 
stipri, 1985 metais rugpjūčio 
mėnesį sukaks 75-ri metai, to
dėl esą svarbu paskirti jam 
pagalbininką su įpėdinio tei
sėmis. Be to, savo vyskupų ne
turi Vilkaviškio ir Panevėžio 
vyskupijos, o Vilniaus arki
vyskupijos apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Stepo
navičius, kaip jau minėta, vis 
dar kliudomas eiti savo parei
gas.

Nėra abejonės, kad per pasi
kalbėjimus Vatikane turėjo 
būti bent užsiminti ir tokie 
jautrūs klausimai, kaip Mask
vos sukliudytas popiežiaus ir 
jo atstovo kardinolo Casaro- 
lio atvykimas šventojo Kazi
miero jubiliejaus iškilmių 
uždarymui į Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Kiek, jei iš viso, Kauno vys
kupo apsilankymas Romoje pa
dės konstruktyviau spręsti 
esamas Lietuvos tikinčiųjų ir 
okupacinio režimo problemas 
Lietuvoje, šiuo metu neįma
noma ką nors pasakyti — tai 
parodys tik laikas.

Estai Švedijoje
Švedijos estų bendruomenė 

Stockholmo koncertų salėje 
spalio 14 surengė iškilmingą 
aktą dėkingumui pareikšti šio 
krašto įstaigoms ir asmenims, 
kurie prieš 40 metų gelbėjo 
estus ir kitus baltiečius pabė
gėlius. Bendruomenės pirm. 
Juhan Schmuul nušvietė Bal
tijos valstybių tragediją ir tas 
aplinkybes, dėl kurių 1944 m. 
baltiečiai masiškai traukėsi į 
Vakarus. Buvęs Tartu meno 
akademijos profesorius Ste
nąs Karlirgas priminė, kaip 
Švedija priėmė apie 30.000 es
tų, padėjo jiems įsikurti, steig
ti savo mokyklas, spaudą, or
ganizacijas, kaip estų pabėgė
lių veikla savo ruožtu pratur
tino krašto kultūrą, palengvi
no ateivių įsijungimą į švedų 
visuomenę.

Iškilmingame akte dalyvavo 
Švedijos valdžios ir visuome
nės atstovai, kuriems buvo pa
reikšta padėka už pabėgėlių 
gelbėjimą ir paramą. Įteikti 
padėkos raštai, kuriuos Šve
dijos kariuomenės vardu pri-

ėmė štabo viršininkas gen. 
Krister Larsson ir laivyno at
stovas pik. Bergstrand. Gausūs 
plojimai palydėjo buvusį jū
ros švyturių tarnybos virši
ninką. Padėkos raštais apdo
vanoti Švedijos moterų civili
nės gynybos, Raudonojo kry
žiaus, Stockholmo miesto, Gel
bėjimo armijos ir kitų organi
zacijų bei žinybų atstovai. Mi
nėjimas baigtas estų solistų ir 
vyrų choro koncertu.

Prieš 40 metų
Stockholmo dienraštis 

“Svenska Dagbladet” X.14 pri
minė įvykius prieš 40 metų, kai 
keliasdešimt tūkstančių bal- 
tiečių, daugiausia estų, viso
kiomis priemonėmis mėgino 
perplaukti Baltijos jūrą, bėg
dami į Vakarus nuo antrosios 
bolševikų okupacijos. Dauge
lis jų žuvo audringoj jūroj, per
sekiojami vokiečių ir sovietų 
lėktuvų bei laivų.

Pirmieji estai pabėgėliai at
vyko į Švediją dar paskutinė
mis nepriklausomos Estijos 
dienomis. Kai Stalinas, pasi
naudodamas slaptu susitarimu 
su Hitleriu, pareikalavo įsi
leisti Raudonosios armijos įgu
las, 1939 m. rugsėjo 17 d. 110 
estų pabėgėlių garlaiviu “Esto
nia” atvyko į Stockholmą. Ne
trukus apie 7.000 Estijos šve
dų atsikėlė. Tačiau didysis 
egzodas įvyko 1944 m. rudenį, 
kai Raudonoji armija pradė
jo stumti vokiečius. Rugpjū
čio, rugsėjo, spalio mėnesiais 
apie 36.000 estų laimingai pa
siekė Švediją. Kiek pakeliui 
žuvo, niekas nežino. Daugybė 
perpildytų laivelių neišlaikė 
kelionės. Švedų laivynas gel
bėjo, kiek galėjo, tačiau kovo
jančios galybės jūroje pabėgė
lių nesigailėjo. Buvo ir geres
nių laivų, kuriems švedai ne
trukdė organizuoti pabėgėlių 
pervežimą. Žinomas vienas at
vejis, kai 42 laivai sugrįžo į 
Estiją paimti daugiau pabėgė
lių, bet tik 36-iems žygis pa
vyko.

Stockholmo dienraštis pažy
mi, kad karo pradžioje švedai 
nebuvo draugiškai nusiteikę 
pabėgėliams, bet su didžiąja 
baltiečių pabėgėlių banga jų 
nusistatymas pasikeitė, į pa
bėgėlių gelbėjimo darbą įsi
jungė valdžios įstaigos, įvai
rios organizacijos, daugybė 
pavienių švedų. “Svenska Dag
bladet” straipsnį iliustravo pa
bėgėlių laivelių nuotrauko
mis, savo pranešimų antraštė
mis iš 1944 m. A. Lembergas 

pavyzdžiu, atnešusiu liūdnus 
rezultatus ir pačiai Sovietų 
Sąjungai. Izraelis padarė ste
buklą Negevo dykumoje mo
derniomis drėkinimo priemo
nėmis, o komunistinis pik. Itn. 
M. H. Mariamo režimas su So
vietų Sąjungos talka netgi ne
įstengė parūpinti visas Etio
pijos sritis pasiekiančių ke
lių. Maistui į jas pristatyti 
reikia lėktuvų. Čia ir vėl pir
mu smuiku bando groti Sovie
tų Sąjunga, Etiopijon siun
čianti ne maistą, o malūnspar
nius. Iš jų iškraunami mais
to gaminiai gyventojams su
daro klaidingą įspūdį, kad 
pagalba juos pasiekia iš So
vietų Sąjungos. Britanijos ka
ro aviacija mažesniais lėktu
vais iš Adis Abebos buvo pa
siekusi badaujančią Makelės 
vietovę Tigro provincijoje, 
parūpindama maisto 60.000 
ten susitelkusių pabėgėlių 
iš bado nusiaubtų sričių. Šią 
operaciją iš Adis Abebos su
stabdė pik. Itn M. H. Mariamo 
režimas, teisindamasis, kad 
Adis Abebos orauostyje rei
kia daugiau vietos Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitinių 
šalių lėktuvams. Iš tikrųjų, 
be pačios Sovietų Sąjungos, 
ribotą pagalbą badaujančiai 
Etiopijai teikia tik R. Vokie
tija ir Bulgarija.

Dešimtmečio sukaktis
Karinio sukilimo dešimt

metį marksistinis pik. Itn. M. H. 
Mariamo režimas šventė rug
sėjo mėnesį. Iškilmėms buvo 
išleista kelių milijonų do
lerių vertės suma, nors jau 
buvo prasidėjęs gyventojų ba
davimas. Adis Abebos gatves 
dar ir dabar puošia daug pi
nigų kainavę spalvingi elekt
riniai šūkiai — “Visuotinis 
proletariatas amžinai!”, “Tai
ka, solidarumas ir pažanga!” 
Adis Abeboje netrūksta ištai
gingų viešbučių, kuriuose gali
ma gauti skaniausių patiekalų, 
brangiausio iš Prancūzijos im
portuoto vyno, švyti marksisti
nės valdžios pastatai, o sosti
nės pakraščiuose esančiose 
šiaudinėse pašiūrėse skursta 
70.000 gyventojų. Milicija su
stabdo Adis Abebon bandan
čias įsiveržti badaujančių mi
nias. Taip, badaujančiai Etio
pijai reikia skubios Vakarų 
pasaulio pagalbos, bet ji ne
turėtų būti besąlyginė. Kas iš 
tos pagalbos, jeigu ir toliau 
bus paliktas Sovietų Sąjungos dente pasirinktos G. Ferraro.

Šiame numeryje:
Mūsų dabarties kova

Kariniai ir moraliniai ginklai kovoje dėl Lietuvos laisvės.
Vatikanas, Švedija ir baltiečiai

Pranešimas apie vysk. L. Povilonį Romoje ir Švedijos estus
Viešnagė tėvynėje ir Sovietų Sąjungoje

Liūdni ir linksmi įspūdžiai iš kelionės okupuoton Lietuvon
Kas nenorėjo gerų santykių?

Nepavykę bandymai tartis su lenkais dėl santykių užmezgimo
Taip rašo lietuvių kaimynai

Vilnius pats atsiskyrė nuo naujosios Lietuvos — rašo lenkai
Baigė dienas kaip tikinti kovotoja

H. Lukauskaitės-Poškienės kūryba sovietų pavergtoje Lietuvoje
Įstrigęs archyvo klausimas

Kanados lietuviai vis dar neturi būtino savo archyvo
“Žydra ir geltona”

Du rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės sceniniai veikalai
“Ąžuolai piliakalnyje”

Naujosios Juozo Kralikausko knygos sutiktuvės Anapilyje
“Visuomeniniai klausimai”

Prof. A. Musteikis apie prelato Mykolo Krupavičiaus publicistiką

remiamas marksistinis pik. 
Itn. M. H. Mariamo režimas. 
Po keleto metų pasaulis su
silauks kito pagalbos šauksmo.

Reagano triumfas
JAV prez. R. Reaganas pa

siekė triuškinantį laimėjimą 
rinkimuose, juos laimėdamas 
visose valstijose, išskyrus Mi- 
nesotą, iš kurios yra kilęs de
mokratų kandidatas W. Mon- 
dale, ir sostinės Vašingtono 
Kolumbijos distriktą. Nors 
pergalę jau iš anksto pranaša
vo visi viešosios nuomonės ty
rimo duomenys, tokio didelio 
laimėjimo turbūt niekas nesi
tikėjo. Jis dabar lyginamas su 
kadaise labai populiariu prez. 
F. D. Roosveltu, kuriam daug 
padėjo Amerikos ištempimas 
iš ekonominės krizės, jos ga
lybės atstatymas II D. karo me
tais. Prez. R. Reaganas į ant
ruosius rinkimus taip pat atė
jo su nemažais laimėjimais — 
jam pavyko drastiškai suma
žinti infliaciją, pasiekti pra
sidėjusį ir vjs augantį ekono
minį krašto atkutimą. Atrodo, 
įtakos rinkėjams turėjo ir ka
rinių JAV pajėgų sustiprini
mas, staiga atgijęs Vietnamo 
karo pažeistas amerikiečių 
patriotizmas, tvirta laikyse
na prieš Sovietų Sąjungą.

Ketveri metai
Iš rinkėjų prez. R. Reaganas 

gavo ketverius metus savo pla
nams pilnai įgyvendinti. Tai 
nebus lengva, nes rinkimuose 
neįvyko didesnių pasikeitimų 
JAV senate ir atstovų rūmuo
se. Demokratai laimėjo dvi pa
pildomas vietas senate, bet 
nepasiekė jo kontrolės: res- 
publikininkai ten dabar turės 
53 senatorius, demokratai — 
47. Atstovų rūmai ir vėl liko 
didžiulėje demokratų kontro
lėje, nors ten savo skaičių ke
liolika atstovų padidino res- 
publikininkai iki 168, o demo
kratai grįžo su 267. Tad prez. 
R. Reaganui ir toliau teks skai
tytis su demokratų dominuoja
mais atstovų rūmais, atsisaky
ti kai kurių savo planų arba 
juos padaryti priimtinus de
mokratų daugumai. Prez. R. 
Reagano populiarumas liko 
asmenišku, respublikininkų 
partijai didesnio proveržio 
neatnešė. Demokratų kandida
tas W. Mondale nesusilaukė 
jokios naudos iš viceprezi-
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9 RELIGINIAME GYYEMME

Viešnagė tėvynėje ir Sovietų Sąjungoje
Keturios kelionės ir kai kurie ryškesni įspūdžiai

JAV Lietuviu kataliku kunigu 
vienybės valdyba, išrinkta 1984. 
VIII.29 Toronte, pasiskirstė pa
reigomis: pirm. A. J. Contons- 
Kontautas, sekr. kun. dr. V. Cu- 
kuras, ižd. kun. dr. Z. Smilga. 
Valdybos talkininkai: kun. V. J. 
Dabušis, kun. V. Pikturna, kun. 
Alf. Petraitis, kun. R. Krasaus
kas. Jie atliks valdybos paves
tus darbus.

Pasaulio lietuvių katalikų ku
nigų vienybės valdybos parei
gas trejus metus eis Kanados 
lietuvių katalikų kunigų vieny
bės valdyba: pirm. kun. A. Sima
navičius, OFM, ižd. kun. J. Stas
kus, sekr. kun. Pr. Gaida.

Kunigų vienybės seime Toron
te 1984. VIII.30 buvo keliama 
mintis visose lietuvių parapi
jose įvesti Lietuvos kankinių 
dieną. Naujoji Kunigų vienybės 
vadovybė stengsis, kad ta diena 
būtų visur minima. Kanadoje to
kia diena jau seniai įvesta ir pa
vadinta Tikinčiosios Lietuvos 
diena. Ji minima kasmet pirmąjį 
kovo mėnesio sekmadienį, deri
nant iškilmes su Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero švente.

Pamokslų knyga “Šviesa ir 
gyvenimas”, paruošta kun. V. 
Pikturnos, jau atspausdinta. Jo
je yra 78 pamokslai. Kaina — $20.

“The Catholic Voice”, Oaklan- 
do vyskupijos JAV-se laikraštis, 
1984.X.1 išspausdino gana išsa
mų straipsnį apie katalikybę 
Lietuvoje. Jos autorė — Monica 
Clark, kuri lankėsi Sov. Sąjun
goje ir Lietuvoje. Šv. Kazimie
ro sukakties iškilmių išvakarė
se ji lankėsi Vilniaus Šv. Petro 
ir Povilo šventovėje. Tai buvo 
šeštadienis. Tą dieną buvo 15 
jungtuvių ir tiek pat krikštų. 
Apeigas atliko du kunigai tuo 
pačiu metu. Liturginių knygų la
pai buvo suplyšę, suklijuoti ir 
vos laikėsi krūvoje. Esą labai 
trūksta liturginių knygų. Prie 
straipsnio pridėtos net trys nuot
raukos.

Buvusioje lietuvių Šv. Kryžiaus 
šventovėje Čikagoje, kuri yra 
perduota kitataučiams, tebėra 
laikomos ir lietuviškos pamal
dos. Dalis lietuvių ir dabar daly
vauja parapijos veikloje. Pra
ėjusią vasarą buvo parūpintas 
Aušros Vartų Marijos paveiks
las ir įrengtas viename iš alto
rių. Jį nupiešė dail. Arvydas 
Algminas. Lėšas telkė Erna Da- 
nėnienė. Pirmieji šio užmojo 
rėmėjai — Jonas ir Paulina Ma
čiuliai. J. Mačiulis vargonuoja 
per lietuvių pamaldas, o Pauli
na dalyvauja giedojime. Apie 
minėtą paveikslą plačiai rašė 
vietinis laikraštis “Back of the 
Yards Journal” ir įdėjo spalvotą 
AV paveikslą. Rašinio autorė — 
lenkė Vai Skuta, gimusi JAV-se.

“The Advocate”, Newarko, NJ, 
vyskupijos laikraštis, 1984.X.17 
išspausdino arkivyskupo Peter 
L. Gerety straipsnį, kuriame ra
šo apie istorines dabartinio Šv. 
Tėvo keliones ir primena, kad 
vienintelis kraštas, kurio jis ne
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galėjo aplankyti, yra Lietuva, 
okupuota Sov. Sąjungos. Esą Šv. 
Tėvo apsilankymas atskleistų 
sovietinius žmogaus teisių pa
žeidimus. Sovietams, žinoma, 
tai nepriimtina. Savo straipsnį 
autorius baigia šiais sakiniais: 
“Mes, krikščionys, jau nuo am
žių žinome, kas yra tikrojo Die
vo priešai. Jų dievu pasidaro 
valstybė, kuriai visi turi lenk
tis ir ją garbinti. Tai kaip tiktai 
atsisako daryti mūsų broliai ir 
seserys Lietuvoje. Dėl to jie ken
čia nepaprastai žiaurią prie
spaudą. Nepamirškime jų savo 
maldose".

“Lietuvos bažnyčių” knygų au
toriui reikalingos šių Kaišiado
rių vyskupijos kunigų nuotrau
kos: Juozo Andrikonio, Alfonso 
Ažubalio, Juozo Bakšio, Zenono 
Baužio, Petro Bertulio, Juozo 
Bučio, Prano Cibulskio, Mato 
Cijūnaičio, Stanislovo Čelkaus, 
Grigonio, Juozapo Gusto, And
riaus Juknevičiaus, Stanislovo 
Kiškio, Kazimiero Lajausko, Ka
zimiero Liesevičiaus, Donato 
Linarto, Petro Liutkaus, Petro 
Lygnugario, V. Mazurkevičiaus, 
Antano Mažeikos, Juozapo Mei- 
daus, Jono Mikučionio, Juozo 
Mincevičiaus, Zigmo Neciunsko, 
Konstantino Paulavičiaus, Mari
jono Petkevičiaus, Alfonso Pet
rulio, Liudo Puzono, Juozo Ra- 
kicko, Kazimiero Ribikausko, 
Stepono Rudžionio, Antano 
Slapšio-Slapšinsko, Stanislovo 
Smolinskio, Jūozo Stasiūno, 
Adolfo Stasevičiaus, Zigmo Stan- 
čiausko, dr. Jono Steponavi
čiaus, Alfonso Šato, Romualdo 
Šalčiūno, Antano Šeškevičiaus, 
Jono Tutino, Petro Valadkos. 
Reikalingos nuotraukos šių baž
nyčių: Varėnos I, Aukštadvario 
(domininkonų), Ryliškių, Strė
vininkų koplyčios. Pageidauja
mos nuotraukos iš religinio gy
venimo. Jeigu kas turėtų ir ga
lėtų paskolinti, prašomi atsiųs
ti adresu: Br. Kviklys, 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago, IL 
60629, USA.

Čikagos kardinolas J. Bernar
dinas laikraštyje “The Chicago 
Catholic” 1984.X.19 išspausdino 
ilgoką straipsnį “The Klaipėda 
church in Lithuania”. Jame auto
rius išdėsto jos praeitį ir krei
piasi į sovietus, drauge su para
šus renkančia organizacija “In- 
terreligiuos Task Force”, prašy
dami grąžinti atimtąją šventovę 
Klaipėdos katalikams. Straips
nyje sakoma, kad šventovė buvo 
pastatyta 1956 m. su visais so
vietinės valdžios leidimais, o 
1960 m. atimta N. Chruščiovo įsa
kymu. Klaipėdos šventovę pa
statę patys tikintieji, savo ran
komis atlikdami nusausinimą, 
kasdami pamatus, nešiodami 
plytas, nes mašinų nebuvo. Ar
tėjant 600 metų nuo Lietuvos 
krikšto 1987 m. “Interreligiuos 
Task Force” organizacija visa
me pasaulyje renkanti parašus 
peticijai, skirtai Sov. Sąjungos 
vyriausybei. Joje prašoma grą
žinti Marijos Taikos Karalie
nės šventovę tikintiesiems.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Juo arčiau atslenka žmogus 
arčiau gyvenimo dienų už
sklandos, juo stipriau ir giliau 
jaučia į platųjį pasaulį išsineš
tą gimtosios žemės ilgesį. Tarp 
visų pasirinktųjų ir pamiltųjų 
širdies idealų visur ir visuomet 
jaučiau tėvynės meilę. Ji mane 
lydėjo ir dienos svajonėse, ir 
nakties sapnuose. To jausmo 
gyvastingai skatinamas troš
kau ją dar kada nors išvysti, 
palytėti ir savo lūpomis pabu
čiuoti. Tiek mintyse, tiek šir
dyje knietėjo dainiaus Adomo 
Mickevičiaus žodžiai: “Lietu
va, mano tėvyne, tu esi kaip 
sveikata”.

Ilgai svyravau
1963 m. Čikagoje buvau įmo

kėjęs ekskursijai į Lietuvą 
kelionpinigius. Užėjau pas 
kan. V. Zakarauską, kuris ma
ne sudraudė, sakydamas, kad 
ten vykti atsisakyčiau, nes 
anksčiau su keliais lietuviais 
kunigais buvau įkalbėjęs į 
magnetofono juostelę Kerste- 
no rezoliucijos komisijai. O 
tas įkalbėjimas, aišku, lietė 
pirmosios sovietų okupacijos 
Lietuvoje neigiamybes. Taip 
ir padariau — atsisakiau ke
lionės, prarasdamas kelionpi
nigius.

1965 m. nuvykau į Romą ap
lankyti ten atvažiavusio iš 
Lietuvos kun. Jono Žemaičio, 
kuris, kaip sovietų patikėti
nis, buvo atlydėjęs į II Vati
kano santarybą Lietuvos vys
kupijų valdytojus. Ten iš Lie
tuvos buvo atsiųsti ir du ne
va žurnalistai —Jackevičius ir 
Petrauskas. Kun. J. Žemaitis 
sutiko mane apgyvendinti tuo
se pačiuose namuose, kaip ir 
jis, leido valgyti bendroj jų 
valgykloj.

Kun. J. Žemaitis paragino 
mane vieną dieną pakviesti į 
restoraną pavaišinti Lietuvos 
vyskupijų valdytojus kartu 
su minėtais žurnalistais, ku
rie Romoj gyveno atskirai vie
name viešbutyje. Tai sutikau 
padaryti.

Pietų metu teko kiek plačiau 
išsikalbėti su svečiais, ypač 
korespondentais iš Lietuvos. 
Ten jie man pasakė žiną visą 
mano žodinį dalyvavimą Kers- 
teno rezoliucijoje ir visa ki
ta, tačiau ragino atvykti Vil
niun, nes manosios kaltės po 
Stalino mirties nebeprimena
mos. Tie jų pasakytieji žodžiai 
paskatino mane tai padaryti.

Čia noriu priminti, jog tuo
met gyvendami su kun. J. Že
maičiu ir kitais minėtaisiais 
Romoje pas seseles, kas rytą 
eidavome kartu laikyti Mišių į 
pranciškonų vienuolyną, iš 
kur vėl eilute grįždavome į 
savo pensionatą. Susimetę į 
kurį nors kambarį, prieš ita
liškuosius pusryčius, suside
dančius iš kavos ir duonos ban
dutės, užkąsdavome kun. J. 
Žemaičio Romos turguje nu
pirkto rūkyto kumpio, dešros. 
Tame būryje būdavome penki: 
Krivaitis, Bakšys, Labukas, 
Žemaitis ir aš.

Bendrų pietų ir vakarienės 
metu vyravo tyla. Kai vieną 
kartą vėliau vyskupu paskir
tas Labukas pradėjo kalbėti 
apie savo kai kuriuos pergy
venimus tremtyje, tai už galo 
stalo sėdįs Vaivods, dabarti
nis Rygos kardinolas, jį su
draudė ir nutildė.

Pagaliau ryžausi
1968 m. nuvykau Sovietijon. 

Lydėjo mano sesuo Viktorija, 
kuri prieš tai jau buvo ten ap
silankiusi. Lėktuvui artėjant 
prie Maskvos, juodos mintys 
rezgėsi mano vaizduotėje. Mat 
toji mano kelionė buvo pirmu
tinio lietuvio kunigo iš JAV. 
Po to jau visa eilė lietuvių ku
nigų vyko aplankyti savosios 
tėvynės.

Tą mūsų 8 asmenų ekskursi
ją Maskvoje sutiko iš Lietu
vos atvykusi “Inturisto” vado
vė. Pinigų ir lagamino kontro
lė praėjo sklandžiai. Maskvo
je mus apgyvendino “Metropo
lio” viešbutyje, šalia garsio
jo “Bolšoj” teatro. Ten mano 
sesuo po kelis kartus naktį ma
ne patikrindavo kambaryje, ar 
aš ten dar tebesu. Rytojaus 
dieną mus vežė į Kremliaus ir 
Tretiakovo muzėjus, bet visur 
mūsų nepaleido iš akių.

Po dviejų dienų skridome į 
Vilnių, kur mus apgyvendino 
“Gintaro” viešbutyje. Ten su 
mumis paviešėti atvyko mūsų 
giminaičiai ir atsivežė iš Jur
barko rūkytų žiobrių. Čia vie
nas giminaitis, tarnaująs so
vietų slaptojoje, priėjęs prie 

mano sesers pakuždėjo į ausį, 
esą jam buvo pranešta, kad at
važiavęs labai pavojingas as
muo, kurį reikia stropiai sekti. 
O tas asmuo buvau aš. Mano 
brolis a.a. kun. Eugenijus ir 
a.a. Juozas rankomis mostiguo
dami ir pirštais visur rodyda
mi davė suprasti, kad tylėtu
me, nes visur esą įvesti slap
ti priimtuvai.

Iš Vilniaus ir pačiame Vil
niuje mūsų niekur nepaleido 
— pareigūnai lydėjo lankant 
miesto žymesnes vietas ir 
Trakus.

Aikštėje prie Vilniaus ka
tedros mano sesuo pamatė ato
kiau stovinčius ilgais plaukais 
jaunuolius ir buvo pasinešusi 
eiti su jais pakalbėti. Mūsų 
vadovas, ją pasivijęs, perspė
jo, kad laikytųsi tvarkos, nes 
su pašaliniais nevalia kalbėti.

Į tėviškę
Iš “Gintaro” viešbučio sau

gumo viršininko gavę atitinka
mą leidimą vykome į Jurbar
ką su skirtu mums palydovu ir 
į abu galū mūsų apmokėtu au
tomobiliu. Koks buvo malonu
mas po 25 metų aplankyti žil- 
galvio Nemuno krantus, Jur
barką, ten gyvenančią seserį, 
tėvų kapus, pravažiuoti pro 
Imsrės piliakalnį Vištpilį, li
goninę ir aplankyti pusseserę 
Naujasėdyje, kur tebestūksojo 
dar tos pačios obelys ir kriau
šės, po kurias savo kūdikys
tėje laipiojau ir jų vaisius sky
niau.

Pakeliui į Jurbarką sustojo
me pas kun. J. Žemaitį Rum
šiškėse. Pietų metu, visiems 
susėdus prie stalo, mano a.a. 
brolis Eugenijus paklausė pa
lydovą (jis visą laiką rankose 
laikė portfelį, kuriame, aišku, 
buvo įtaisas rekorduoti mūsų 
pokalbius): “Tai iš Jurbarko 
grįžtant užsuksime į Pagirius 
(kur jis ilgus metus buvo kle
bonu)?” Gavęs neigiamą atsa
ką, atsistojo ir garsiai šūktelėjo 
piktais žodžiais.

Visi tylėjo. Bet tuoj pat a.a. 
kun. Eugenijus vėl pakilo ir 
pridūrė: “Atsjprašau, kad pa
sikarščiavau*.!” Tačiau port
felyje laikomas rekorderis tai 
užregistravo.

Grįžus į Vilnių, rytojaus die
ną buvau pakviestas įkalbėti į 
juostelę savo Lietuvoje patir
tus įspūdžius. Poetiškai ir sen
timentaliai atsakinėjau į klau
simus, nieko konkretaus ar po
litiško nepareikšdamas. Mano 
sesuo, šalia manęs sėdėjusi, 
pabaigai pasakė, jog aš taip 
nieko ir nepasakiau. Tai, aiš
ku, buvo mano apgalvotai pa
daryta.

Iš Vilniaus išvykimo išva
karėse mano sesuo giminėms 
užsakė “Gintare” išleistuves, 
kurios nebrangiai kainavo, 
buvo skoningai paruoštos ir 
patarnaujamos. Vaišių metu 
grojo restorano orkestras šo
kiams ir pritarė dainuojant 
“Lietuva brangi”.

Tas pirmas įspūdžiais per
krautas apsilankymas gimti
nėje paliko manyje nenumal

Šv. Kazimiero šventovė Vilniuje, kurioje okupacinė sovietų valdžia įrengė 
ateizmo muziejų, tuo būdu išniekindami religinę ir tautinę šventovę

domą norą vėl ten vykti susi
tikti su a.a. broliu Eugenijumi, 
giminėmis ir saleziečiais, ku
rių iki tol niekas nebuvo ap
lankęs.

Kitos kelionės
Pasinaudodamas palankio

mis aplinkybėmis, dar keturis 
kartus buvau nuvykęs į Vilnių 
iki 1981 m. Visus tuos sekan
čius kartus jokių ypatingų 
kliūčių neteko sutikti, nors 
kaikuriose JAV vietovėse bu
vo paleisti gandai, esą rusų 
muitinėse buvau nuodugniai 
iškratytas ir net plikai išreng
tas. Visais sekančiais apsilan
kymo atvejais nebuvau truk
domas važiuoti kur buvo rei
kalinga ir aplankyti a.a. bro
lio kun. Eugenijaus vietovę — 
Pagirius kelis kartus, jam dar 
gyvam esant ir po jo mirties, 
pašventinti menišką vieno žy
maus Lietuvos skulptoriaus 
pastatytą paminklą.

Lankydamasis Vilniuje, ga
lėjau laikyti Mišias Vilniaus 
Aušros Vartuose, Maskvos ir 
Leningrado vienintelėse kata
likų šventovėse. Tačiau 1981 
m., neprašęs leidimo norėjau 
nuvykti į Jurbarką ir ten vie
ną sekmadienį atlaikyti pa
ankstintas manojo auksinio 
(50 m.) kunigystės jubiliejaus 
Mišias. Apie tai buvau išsita
ręs Bostone vienai anksčiau 
ten vykusiai ekskursantei, ku
ri, norėdama aplankyti savo 
gimines tame krašte, užėjo 
pas vietinį kleboną ir su juo 
apie tai kalbėjo. Buvau keti
nęs prašyti kunigą J. Žemai
tį, kad mane ten nuvežtų. Jis 
atvyko manęs sutikti Vilniaus 
geležinkelio stotyje, nes tą 
kartą iš Varšuvos Vilniun vy
kau traukiniu.

Vos įlipau į jo automobilį 
važiuoti į Rumšiškes, bandau 
kalbinti vairuotoją, bet kun. 
J. Žemaitis pertraukė mane ir 
sako: vakar skambino Kauno 
kurijos kancleriui religinių 
reikalų įgaliotinis iš Vilniaus. 
Jis štai ką pranešė: jei kun. 
A. Sabaliauskas vyks į Jurbar
ką, visi apylinkės keliai bus 
apstatyti milicija. Svečias bus 
sulaikytas, nuvežtas į gretimą 
respubliką, o iš ten į Vilnių, 
jo grupei grįžtant į JAV. Pasi
rodo, minėtasis įgaliotinis 
apie mano planą sužinojo iš 
Jurbarko klebono, kuris jį skel
bė šventovėje per du sekma
dienius.

Kun. J. Žemaitis patarė man 
pasiųsti telegramą Jurbarko 
klebonui ir pranešti, kad dėl 
ligos negalėsiu ten nuvažiuoti. 
Taip ir padariau — sekantį 
rytą grįžęs į Vilnių, pasiun
čiau iš “Gintaro” viešbučio 
telegramą, kad neatvyksiu, 
tik be pridėčko apie ligą.

Kitą dieną, nuėjęs laikyti 
Mišių į Aušros Vartus, radau 
kleboną ir Vilniaus vyskupi
jos valdytoją kun. A. Gutaus
ką. Jis pakvietė mane sekma
dienį atgiedoti lietuviams Mi-

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
BRONIUI VILIMUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ONUTEI ir 
jo seseriai ZUZANAI -

Kazys Jurkštas 
Juozas Koziris

Mielam bičiuliui
AfA 

ANTANUI JOKŪBAIČIUI
mirus,

žmonai RŪTAI, broliui VLADUI su šeima ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Ona ir Jonas Adomaičiai, jav

AfA 
MAGDALENAI SKRINSKIENEI

mirus, 
jos sūnui - mūsų mielam draugui VYTAUTUI ir jo
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą - ,

Vitolis ir Birutė Litvinai 
Juzė Sedlickienė

PADĖKA

A.a. PETRUI KOVELIUI 
iškeliavus (amžinybę,

patyrėme daug užuojautos ir pagalbos iš giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. klebonui J. Liaubai už mal
das laidotuvių namuose, parapijos šventovėje ir už palydė
jimą į kapus; solistams p.p. Paulioniams už giesmes šv. 
Mišių metu, karstą nešusiems velionies bendradarbiams. 
Labai ačiū visiems už gėles ir aukas šv. Mišioms.

Dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems velio
nies palydėjime į amžino poilsio vietą.

u-.? • •<= u
Jūsų visų nuoširdumo, užuojautos tokioje skaudžioje 

valandoje niekuoment nepamiršime.

Žmona Veronika, posūnis Raimundas ir 
žmona Joana, vaikaičiai - Ray, Sandra, Christine

Pasirenkant laidotuvių namus 
Brolių Brown laidotuvių narnų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac”limuzinai, 

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis, 

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei 

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu 

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines 

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas, 

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes

1357 Queen street West (at Lansdowne) Toronto 

K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

Canadian Srt jHrmorinls JUb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

pagal pageidavimus. .

LOUIS TEMPO RALE - 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

KAZLAUSKAS
i >m t m .jut . *

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Kas nenorėjo gerų santykių?
Lietuvių pastangos santykiams su Lenkija išlyginti
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Viešnagė tėvynėje ir Sovietų Sąjungoje
STEPAS VARANKA

Metams slenkant, vis dau
giau ryškėja anksčiau nežino
mų, slepiamų istorinių ir po
litinių paslapčių bei faktų.

Lenkų užmojai
Lenkijoje spaudos ir radijo 

dėka buvo susidariusi vieša 
nuomonė, kad Lietuva nepa
geidauja gerų santykių su Len
kija. Lenkai tą "teoriją” skel
bė ne tik savo piliečiams Len
kijoje, bet ir užsienyje per sa
vo ambasadas, pasiuntinybes, 
spaudos agentūras. Bet jų sva
jonės apie naują uniją bei fe
deraciją sprogo kaip muilo 
burbulas. Lenkijos politikas, 
maršalo Pilsudskio artimas 
bendradarbis, jo įgaliotinis 
Vilniuje L. Wasilewski, vie
noje savo studijoje rašė: to
kios silpnos tautos, kaip lie
tuvių, gudų ir ukrainiečių, tu
ri įeiti į Lenkijos valstybę.

Lenkų politikai teritorinius 
savo reikalavimus aiškai iš
dėstė 1916 m. savo komunika
te “Liga panstwowosci pols- 
kiej”: “Lenkijos valstybė ne
gali remtis etnografiniu prin
cipu, privalo apimti lietuvių 
ir rusų žemes bei Baltijos jū
ros pakraščius. To reikalauja 
ne vien istorinės tradicijos, 
bet ir ekonominiai bei politi
niai busimosios Lenkijos inte
resai”. Taip rašo dabartinės 
okupuotos Lietuvos istorikė R. 
Žepkaitė leidinyje “Diploma
tija imperializmo tarnyboje”, 
Vilniuje 1980 m.

“Didžiosios Lenkijos” idėją 
lenkų politikai puoselėjo iki 
Lenkijos valstybės žlugimo 
1939 m. Toji idėja “Lenkija 
nuo jūros iki jūros” ir dabar 
lenkų išeivijoje tebėra gyva.

Versalio taikos sutartis 1919. 
VI. 28 nenustatė Lenkijos ry
tinės sienos. Taip pat ir kitos 
atgavusios nepriklausomybę 
valstybės neturėjo tiksliai nu
statytų sienų. Pilsudskio gru
pės šalininkai manė, kad jų 
siekiams rytuose nėra ribų.

Lietuvos laikysena
Kaip visos nepriklausomos 

valstybės, taip ir Lietuva sie
kė gerų santykių su kaimyni
nėm valstybėm. Su Lenkija 
to buvo siekiama nuo pat ne
priklausomybės atgavimo iki 
jos žlugimo. Tai buvo daroma 
slaptai diplomatiniais ir pri
vačiais keliais. Vyriausybė bu
vo priversta slėpti savo tikslą 
nuo visuomenės, kuri buvo nu
siteikusi prieš lenkus, norė
jusius Lietuvą prisijungti prie 
Lenkijos kaipo provinciją.

Dabar istorikams ir spau
dos žmonėms prieinami anks
čiau buvę slapti įvairūs doku
mentai atskleidžia anksčiau 
mums nežinomus faktus. Malo
nu, kad atsiranda ir lenkų, 
ypač dabartinėje Lenkijoje, 
istorikų, kurie iškelia į viešu
mą lietuvių pastangas, jieško- 
jusias taikingo sugyvenimo 
su savo kaimynu.

Pirmieji pasitarimai
Paryžiuje veikianti “Poli

tinė Rusijos taryba”, vadovau
jama caro kunigaikščio Gri- 
goro Lvovo, buvo griežtai nu
sistačiusi prieš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Suomijos, Uk
rainos ir kitų tautų, įjungtų 
į Rusijos imperiją, išsivada
vimą išjos “globos”.

Prancūzija Rytų Europoje 
palaikė Lenkijos siekius ir 
jos politiką. Anglija norėjo, 
kad rusų imperijos pavergtos 
tautos būtų laisvos ir nepri
klausomos.

Pasaulio lietuvių katalikų kongreso pamaldose Šv. Mykolo katedroje Toronte 1984 m. rugsėjo 2 d. Seselių kazimie- 
riečių atstovės neša Lietuvos globėjo šv. Kazimiero paveikslą prie altoriaus aukojimo metu Nuotr. St. Dabkaus

Einant I D. karui į pabaigą, 
Europoje susidarė neaiški po
litinė situacija. Paryžiuje, 
Londone, Briuselyje, Ženevoje 
ir kitur vyko įvairios konfe
rencijos ir pasitarimai. . .

Lietuva, atgavusi nepriklau
somybę, norėjo nedelsiant sa
vo santykius su Lenkija išly
ginti. Tam tikslui Lietuvos vy
riausybė 1919. IV. 16 išsiuntė 
į Varšuvą delegaciją, vadovau
jamą diplomato Jurgio Šaulio, 
kad stengtųsi užmegzti diplo
matinius ir ekonominius ry
šius, reikalautų pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę su sos
tine Vilniumi.

Lietuvių misijai, atvykusiai 
į Varšuvą pasitarimams, politi
nė atmosfera buvo labai nepa
lanki. Lenkijos kariuomenė 
balandžio 21 d. užėmė Vilnių. 
Varšuvoje tuo metu nebuvo 
valstybės viršininko J. Pil
sudskio nei ministerio pirmi
ninko Paderevskio. Lietuvos 
atstovą priėmė balandžio 24 d. 
užsienio reikalų viceministe- 
ris W. Wrublewski ir seimo už
sienio reikalų komisijos pirm. 
S. Grabski. Vėliau, gegužės 13 
ir 21 d.d., Šaulys turėjo pasi
kalbėjimą su Pilsudskiu ir Pa- 
derevskiu. Deja, Pilsudskio 
pasiūlymai buvo: federacija, 
bendra kariuomenė, bendri fi
nansai ir bendra užsienio po
litika. Lietuvai tokie pasiū
lymai buvo nepriimtini.

Lenkijos delegacija Kaune
Gegužės pabaigoje į Kauną 

atvyko Lenkijos vyriausybės 
delegacijos atstovai, vadovau
jami advokato S. Staniszews- 
kio. Pastarasis gegužės 29 d. 
įteikė savo vyriausybės įga
liojimus Lietuvos ministeriui 
pirmininkui, pareikšdamas, 
kad Lenkija nori užmegzti kai
myniškus santykius su Lietuva.

Kai min. pirm. M. Sleževi
čius iškėlė sąlygą pripažinti 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be su sostine Vilniumi, Stani- 
szewskis išsisukinėjančiai at
sakė neturįs tuo reikalu aiš
kių instrukcijų. Joms išsiaiš
kinti jis turįs grįžti į Varšuvą.

Lietuvoje veikianti nuo 1918 
m. slaptoji lenkų karinė orga
nizacija P0W, kuri priklausė 
Lenkijos kariuomenės štabo II 
žvalgybos skyriui Vilniuje, 
gavo įsakymą surinkti smul
kias žinias apie Lietuvos vei
kėjus, politikus, kariškius, 
dvasiškius, Lenkijai prijau
čiančių lietuvių pavardes ir 
strateginius punktus, neveng
ti kariuomenės ir policijos 
tarnybų, kurios, atėjus tinka
mam laikui, bus išnaudotos, 
suaktyvinti propagandą prieš 
Lietuvos vyriausybę.

Rugpjūčio pradžioje į Lietu
vą atvyko nauja Lenkijos vy
riausybės misija, vadovauja
ma Pilsudskio patikėtinio Leo
no Wasilewskio, prie kurio bu
vo priskirtas ir kariuomenės 
atstovas vėlesnysis lenkų gen. 
Tadeusz Kasprzycki. Atvykusi 
delegacija garantavo, kad Len
kija neturinti Lietuvos atžvil
giu blogų intencijų. Ji lenkų- 
lietuvių ginčą norinti spręsti 
taikingu būdu — plebiscitu.

Lietuva tokį pasiūlymą at
metė. Lenkijos politikams 
plebiscito atmetimas buvo 
“tūzas” jų rankose prieš lie
tuvius. Iš Justino Staugaičio 
pranešimo gruodžio 26 d. maty
ti, kad nemaža dalis Vilniaus 
krašto lenkų dvarininkų sutiko 
Lietuvai atiduoti Vilnių be 
plebiscito su sąlyga, kad bū
tų sudaryta Lietuvos-Lenki
jos unija. Derybos vėl liko be 
rezultatų.

Lenkų intrigos
Lenkų pogrindžio P0W orga

nizacijos rengiamas Lietuvos 
vyriausybės perversmas nesu
stabdė lietuvių pastangų siek
ti gerų santykių su lenkais, 
nors pastarieji siekė Vilniu
je ir Vilniaus krašte plebisci
to keliu prie Lenkijos prijung
ti rytų Lietuvos plotus ir jų 
gyventojus.

Kai nepavyko lenkų politi
kams įgyvendinti savo planų, 
jie sugalvojo naują apgavystę.

Po Vilniaus užgrobimo “suki
lėlis” gen. Lucjan Zeligowski, 
vadovaudamasis Lenkijos vy
riausybės slaptais nurody
mais, spalio 12 d. įsteigė nau
ją Europoje valstybę — “Vidu
rio Lietuvą”. Prie jo buvo pa
skirtas Pilsudskio patikėtinis 
Aleksander Prystor, vėlesny
sis Lenkijos generalinio štabo 
viršininkas ir ministeris pir
mininkas.

Prie gen. Želigovvskio pri
skirti Prancūzijos atstovai Ca- 
meau ir Mocaiutt siūlė genero
lui užimti visą Lietuvą. Pran
cūzijos karinės misijos atsto
vas Varšuvoje pik. Constantin 
Reboul savo pranešime rašė: 
“Reikėjo arba nieko nepradė
ti, arba eiti į Kauną. Tai radi
kaliausia priemonė Lenkijos 
santykiams su Lietuva išspręs
ti”. Taip rašo R. Žepkaitė kny
goje “Diplomatija imperializ
mo tarnyboje”.

Lietuva, siekdama taikingų 
santykių su lenkais, iš jų ne
sulaukė jokių nuolaidų. Spau
džiama sąjungininkų dėl san
tykių užmezgimo dažnai nebu
vo suprasta. Pradžioje Angli
jos atstovai reiškė Lietuvai 
simpatijas, vėliau ir jie pasi
keitė.

Lietuvių-lenkų atstovų pasi
tarimo metu lenkų kariuome
nės daliniai pasiekė Gibu, Žel
vos, Kapčiamiesčio vietoves ir 
ties Druskininkais persikėlė 
per Nemuną. Tuo pačiu metu 
Lietuva gavo iš Lenkijos už
sienio reikalų ministerio kal
tinimo raštą, esą ji veikia su 
Raudonąja armija. Lietuvos 
spauda rašė, kad lenkai skel- 

' bia Lietuvai karą.
Po įvairių nesėkmingų dery

bų su Lenkijos vyriausybės 
atstovais ir Vakarų valstybių 
įgaliotiniais krašte ir užsie
nyje Lietuvai buvo smogtas 
tarptautininis smūgis. Amba
sadorių konferencija 1923. 
III. 15 pripažino Lenkijos ry
tų sienas ir Vilnių Lenkijai.

Tokiam sprendimui dirvą 
parengė Lenkijos diplomatai, 
kurie Vakarų valstybių sosti
nėse mokėjo atkakliai reika
lauti nustatymo Lenkijos sie
nos su Lietuva.

Prie nesėkmingų lietuviams 
įvykių prisidėjo ir Vatikano 
laikysena. Vatikanas, pasira
šydamas 1925. L 10 konkorda
tą su Lenkija, pripažino Vil
nių ir jo kraštą Lenkijai. Tuo 
konkordatu Lenkija buvo su
skirstyta į 5 provincijas, ku
rioms atiteko ir Vilniaus vys
kupija.

Toks Vatikano elgesys Lietu
voje sukėlė audrą. Tada Va
tikanas suspendavo Lietuvos 
atstovą J. Maciavičių — nelei
do eiti pareigų.

Nuotaikos Lietuvoje
Lietuvos visuomenė nebuvo 

paruošta, kad vyriausybė vie
šai galėtų vesti su Lenkija de
rybas dėl santykių suregulia
vimo. Visuomenė nuogąstavo, 
kad vyriausybė gali padaryti 
skaudžių tautai nuolaidų dėl 
Vilniaus. Derybos, galima sa-

(Nukelta i 5-tą psl.)

Panevėžio katedros kriptoje, kur palaidotas a. a. vyskupas KAZIMIERAS 
PALTAROKAS. Nuotrauka daryta 1984 metų birželio mėnesį

Taip rašo lietuvių kaimynai
Dvejopas lenkų požiūris į Vilniaus ir Lvovo klausimą
Anglų kalba leidžiamas uk

rainiečių laikraštis “New Per
spectives” 1984 m. rugsėjo-spa
lio mėn. laidoje rašė, kad š. 
m. kovo pabaigoje pas buv. Lie
tuvos mokslų akademijos ter- 
moisoliacijos instituto vedė
ją L. Dambrauską buvo padary
ta šešias valandas trukusi kra
ta. KGB atėmė rašomąją maši
nėlę ir dienoraštį iš 1944-5 me
tų. Dambrauskas buvo privers
tas pasirašyti pasižadėjimą, 
kad iš Vilniaus niekur neiš
vyks. Tardymo metu buvo su
žeistas ir nugabentas į ligo
ninę, kur pas jį buvo atrasta 
džiova.

“Pavergtas protas”
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” rugsėjo mėn. laido
je Maria Zielinska rašė, kad 
Lenkijos valdžios leidžiamas 
laikraštis “Polityka” savo skai
tytojams išsiuntinėjo anketą, 
kurioje buvo klausiama kuri 
per paskutiniuosius, 40 metų 
išleista lenkų autoriaus kny
ga buvo geriausia. Į šią anke
tą atsakė 1564 asmenys, kurių 
dalis nenurodė nei savo pa
vardės, nei adreso. Trisdešim
toji vieta teko Česlovo Mila
šiaus knygai “Pavergtas pro
tas”. Ši knyga yra Lenkijoje 
uždrausta, nes joje kritikuo
jama sovietinė diktatūra ir 
kai kurie jos pareigūnai, ypač 
Lenkijos CK narys ir buv. ra-
šytojų sąjungos pirm. J. Put- 
ramentas. Tai rodo, kad Lenki
joje yra plačiai pasklidusios 
Vakarų pasaulyje leidžiamos 
knygos ir suprantama, kodėl 
kai kurie skaitytojai nenuro
dė savo pavardžių.

Tame pačiame straipsnyje 
rašoma, kad Č. Milašius, besi
lankydamas Lenkijoje, pasa
kė: Lenkija buvo pirmas kraš
tas, kurin jis imigravo. Savo 
keliones iš Vilniaus į Lenki
ją jis aprašė knygoje “Gimto
ji Europa”.

Atgauti prarastas žemes
Toronte leidžiamas lenkų 

savaitraštis “Echo Tygodnia” 
1984 m. rugsėjo 13-19 d. laido
je išspausdino J. A. Gawendos 
straipsnį “Minint Lenkijos 45 
metų užpuolimo sukaktį”. Pa
sakęs. kad atėjus laikui sovie
tų imperija, kaip ir kitos anks
čiau buvusios imperijos, ims 
byrėti, rašo: “Šiame suirutės 
laikotarpyje yra proga atgauti 
laikinai prarastas rytines Len
kijos sritis ne todėl, kad jas 
neteisėtai pasigrobė Sovietų 
Rusija, bet todėl, kad jos nuo 
amžių mums priklausė. Turi
me pasilaikyti vakarines sri
tis ne todėl, kad jos kadaise 
mums priklausė, bet toaei, 
kad mums buvo tarptautinės 
teisės pripažintos kaip kom
pensacija už Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos nusikaltimus, pada
rytus lenkų tautai”. Pasakęs, 
kad nei Lvovas, nei Voluinė 
niekad Ukrainai nepriklausė, 
straipsnio autorius retoriš
kai klausia: “Argi Vilnius ne 
savanoriškai atsiskyrė nuo 
naujosios Lietuvos valstybės?” 
“E.T.” redakcija straipsnio 
pradžioje pažymėjo, kad su 
šiomis J. A. Gawendos minti
mis nesutinka.

To paties savaitraščio 1984 
m. spalio 25-31 d. laidoje A. 
Bąk, komentuodamas J. A. Ga- 

wendos straipsnį, rašo: vokie
čiai turi tokias pačias teises 
į savo prarastas rytines sritis, 
kokias turi lenkai į Vilnių ir 
Lvovą. Jis klausia: “Kokia bū
tų viešosios pasaulio opinijos 
reakcija, jeigu atgavę nepri
klausomybę tuojau pradėtume 
karus su savo rytiniais kaimy
nais? Pono Gawendos straips
nis tikrai neprisidės prie tarp
tautinio solidarumo vystymosi. 
Tuo gali pasinaudoti tik sovie
tai”.

Darius ir Girėnas
Varšuvos lenkų teisininkų 

savaitraštis “Prawo i žycie” 
1984 m. rugpjūčio mėn. dviejo
se laidose išspausdino ilgą Z. 
Nowopolskio straipsnį “Sol
dino miško paslaptis”. Straips
nio autorius plačiai aprašo 
Dariaus ir Girėno gyvenimą 
Lietuvoje ir Amerikoje, jų pa
siryžimą skristi per Atlantą, 
lėšų telkimą, lėktuvo pirkimą, 
skridimą ir tragišką jų mirtį. 
Visa tai yra lietuviams gerai 
žinoma.

Prieš rašydamas šį straips
nį, Z. Nowopolskis susiraši
nėjo su dabar Vilniuje gyve
nančiu inž. architektu Vytau
tu Žemkalniu-Landsbergiu, ku
ris jam rašė: “Vokiečiai turė
jo įrodyti, kad Dariaus ir Gi
rėno lėktuvas nebuvo pašau
tas. Reikalinga buvo teismo 
ekspertizė, dalyvaujant Lie-
tuvos ir Jungtinių Valstybių 
ambasadų atstovams katas
trofos vietoje. Tai vis dėlto 
nebuvo padaryta. Kadangi 
nebuvo surašytas katastrofos 
protokolas, reikia manyti, kad 
Vokietija sąmoningai bandė 
nuslėpti katastrofos priežas
tis. Kai paklausiau prof. Žilins
ką, ar jis rado pas Darių ar 
Girėną kulkas bei kitokias pa- 
šovimo žymes, jis lakoniškai 
ir su šypsena atsakė: “Aš ne
sakau, kad nieko lakūnų kū
nuose neradau”. Inž. Žemkal
nis buvo žymus Lietuvos aero
klubo veikėjas, gerai žinan
tis oro navigacijos teisę.

Apie Dariaus ir Girėno pa
minklą Soldino miškelyje Z. N. 
rašo: “Tuoj po karo pamink
las buvo nepaprastame pavoju
je. To priežastimi buvo jo ano
nimiškumas — jis buvo laiko
mas vokiško militarizmo lie
kana. Nors paminkle ir buvo 
įrašai vokiečių, anglų ir lie
tuvių kalbomis, bet vandalai 
išplėšdavo paskiras metali
nes raides, ir įrašai tapo visai 
nesuprantami. Kai pirmoje 
1960 m. pusėje aplankiau šį 
paminklą, buvo likusios tik 
kelios raidės. Apie jį buvo 
pasakojamos įvairios legen
dos, kurių fantastiškiausia 
skelbė, kad čia puotaujančios 
raganos, o dvigubas kryžius 
turįs jėgą jas nuvyti”.

Nuo 1966 m. Dariaus ir Girė
no paminklas buvo pradėtas 
Lenkijos lietuvių tvarkyti. Jų 
pravesta rinkliava sudarė są
lygas paminklui atnaujinti. 
Prie originalių įrašų buvo pri
dėtas dar vienas, būtent lenkų 
kalba.

Z. N. baigia savo straipsnį, 
sakydamas: nors visame pasau
lyje Dariaus ir Girėno pamink
lų nestinga, kiekvieno lietu
vio patriotinė pareiga būtų 
atiduoti lakūnams pagarbą jų 
tragiškos mirties vietoje. J.B.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 

šias Aušros Vartuose, pasa
kyti pamokslą ir atlaikyti ge
gužines pamaldas. Tai ir pada
riau su malonumu.

Vėliau per kun. J. Žemaitį 
sužinojau, kad Jurbarko klebo
nas apgailestavo mano neatvy
kimą, bet paminėjo, kad gau
siai susirinkę žmonės sumetė 
tiek aukų, kad galėjo padeng
ti visas šventovės papuošimo 
bei atnaujinimo išlaidas.

Vilniaus parduotuvėje
Vienos viešnagės metu Vil

niuje jau buvo pastatyta di
delė maisto ir prekių parduo
tuvė su elektriniais laiptais, 
šalia kurių stovėjo viena mo
teris tarnautoja ir rodė kur ir 
kaip dėti koją. Tai buvo mo
derni naujovė.

Tos didžiosios krautuvės 
pastato vienoje lauko pusėje 
iš ten atvykusio sunkvežimio 
buvo pardavinėjami apelsinai, 
kuriuos budri publika tuoj 
visus ir išpirko. Kitoje pasta
to pusėje ant autovežimio prie
kabos buvo atvežta alaus sta
tinė. iš kurios greit susidariu
siai eilutei buvo pardavinė
jamas šaltas, gaivus gėrimas. 
Esant šiltai vasaros dienai, 
stojova eilėn ir mudu su gimi
naičiu. Užpakalyje manęs sto
vėjo eilėje jau gerokai įkau
šęs vyriškis ir kalbėjo apie 
naujai išeinančią sovietų kons
tituciją. Jis kreipėsi į mane, 
tardamas: “O kokiai konstitu
cijai tu priklausai?” Aš jam 
atsakiau: “Amerikos”. Tuomet 
jis vėl tarė lietuviškai: “Esi 
laimingas” (mat vilkėjau pa
laidus gėlėtus amerikietiškus 
marškinius). Kitų gi veiduose 
matėsi patenkinta šypsena ma
no atsaku.

“Iš kur esate?”
Teko stovėti eilėje vieno

je Vilniaus parduotuvėje — 
reikėjo sumokėti už paimtas 
prekes. Žiūrinėjau pakraščiuo
se išdėstytas prekes, sudėtas 
į maišelius ir susuktas į popie
rių. Priėjo prie manęs rusas 
ir sako: “Aš esu iš Volgogra
do, o Tamsta iš kur?" Atsakiau: 
“Aš esu iš Amerikos”. Rusas 
nutilo, suglumo ir grįžo į sa
vo vietą. Kiek patylėjęs ir vėl 
tarė: “O kaip jūs ten gyvena
te? Ar ten žmonės geria?” Vi
siems girdint, jam atsakiau: 
“Pasakykite man, kur žmonės 
negeria ir moterų nemyli?” 
Visi nusišypsojo ir tylėjo.

Vilniuje, važiuojant auto
mobiliu, reikėjo sustoti prie 
raudonų šviesų. Dešinėje su
stojo sunkvežimis su keliais

GIDEON TRAVEL AGENCY 
60 St. Clair Ave. E. Toronto 

kviečia praleisti

KALĖDAS BETLIEJUJE 
1984 m. gruodžio 21 — 1985 m. sausio 4 
Aplankysime: Amaną, Petrą, Jeruzalę, Betliejų, Nazaretą, Ga
lilėją, Pomą ir Vatikaną

$2,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus bei pernešimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal.
Įžymybių apžiūrėjimą, išvykas, angliškai kalbančių vadovų pa
slaugas. Kambarius geruose viešbučiuose ir du valgius per 
dieną (pusryčius ir pietus) Telefonas: 923-7337

globojama Katalikų informacijos centro 
rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS

923-7337
Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų (viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

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

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

darbininkais. Vienas jų pra
kalbino mane, sakydamas (ru
siškai): “Ką turėčiau daryti, 
kad užaugtų tokia barzda?” Aš 
jam patariau: “Reikia daugiau 
gerti...”

Maskvoje
Maskvoje lankant Kremliaus 

muziejų, priesalyje reikia pa
likti savo batus ir įsispirti į 
ten duodamas naginaites, kad 
lankytojai nesubraižytų bliz
gančių grindų. Kiekviename 
skyriuje sėdėjo moteris ir sau
gojo rodinius. Vieną tokią sar
gę pakalbinau (rusiškai): 
“Koks lengvas jūsų darbas”. O 
ji man atvožė: “Pasėdėtum čia 
bent vieną dieną ir išprotė- 
tum”.

Vieną dieną, lankydamas 
rusų carų vasarvietę Petro- 
dvorec, atsiskyriau nuo eks
kursinės grupės (ten jau anks
čiau buvau lankęsis) ir ėjau 
autobuso link. Priešais ma
ne ėjo linksmai ir garsiai juo
kaudami rusų studentai. Vie
nas jų, pažiūrėjęs į mano barz
dą, tarė: “Mūsų moterys sako 
— ateina Dievas Tėvas”. Aš 
jam atsakiau: “Pasakyk savo 
moterims: kol kas Sovietų Są
jungoje Dievo nėra, bet Jis 
ateis .. .” Tylėdami studen
tai nuėjo nieko nesakydami.

Vieną rytą grįžtu iš pasi
vaikščiojimo po tuščią Rau
donąją aikštę. Einant į “Intu- 
risto” viešbutį, vienas iš ne
toli esančių taksi vairuotojų 
šūktelėjo, rodydamas į mane 
(t.y. mano barzdą): "Karoli 
Marksai, kur eini?” Kiek pri
siartinęs prie taksi vairuoto
jų tariau: “Nešu taiką ir lais
vę darbo žmonėm”. Į tai niekas 
neatsiliepė.

Kartą Maskvoje nuėjau su sa
vo seserimi į Raudonąją aikš
tę pavakaryje pasižiūrėti, kaip 
keičiasi sargybos prie Lenino 
mauzoliejaus. Sesuo ėmė ir at
sisėdo ant geležinės užtvaros 
mūro, sakydama lietuviškai: 
“Čia prisėsiu, gal kas duos iš
maldą”. Vienas vyrukas iš ap
linkui stovinčių pusbalsiu ta
rė: “Niekas nieko jums čia ne
duos.” Iš to supratome, kaip 
stropiai buvbme sekami. K.A.S.

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses).
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® PAVERGTOJE TEVffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KARVIŲ MELŽĖJAI

Svetimų karvių melžimu pa
garsėjo Ždanovo kolchozo vado
vai Molėtų rajone. Su jų origi
naliu būdu praturtėti "Tiesos” 
skaitytojus rugsėjo 30 d. laido
je supažindina feljetoninį sti
lių pasirinkęs Zeferinas Jonu
tis. Esą š. m. birželio pradžio
je Vilniaus rajono Maišiagalos 
turguje žalmargėmis susidomė
jo to kolchozo vyr. zootechni
kas Algis Žalėnas, veterinari
jos gydytojas Algirdas Skardis, 
karvių ūkio vedėja Valė Purie- 
nė. Už perkamas karves jie išda
vė kvitus “Žemūkapskaita, forma 
nr. 956”, aiškindamiesi, kad pir
kėjų komisijai nepatogu nešiotis 
pinigus, kad jie per mėnesį lai
ko bus pervesti į kiekvieno kar
ves pardavusio asmens taupo
mąją sąskaitą. Deja, pinigai to
se sąskaitose nepasirodė. Par
davėjams patiems teko važiuoti 
j Ždanovo kolchozą. Ten jie sa
vo parduotas karves jau rado 
įtrauktas į kolchozo invento
rių. Jiems vėl buvo pažadėta pi
nigus parūpinti artimiausiu lai
ku, bet pažadai ir vėl liko ne
tesėti. Tada paaiškėjo, kad kol
chozas tokiu būdu yra įsigijęs 
net 34 karves. Kolchozo pirm. 
Vygantas Arlickas teisinosi sun
kia finansine kolchozo būkle, 
vyr. zootechnikas A. Žalėnas 
aiškinosi, kad jam priklauso tik 
pieno ir mėsos gamyba, o pini
giniai atsiskaitymai yra buhal
terių reikalas. Vyr. buhalterė 
Elena Seliugienė pinigus už kar
ves pažadėjo sumokėti tada, kai 
kolchozas turės pajamų už virš
planinę pieno ir mėsos gamybą, 
siūlė atvažiuoti po Naujų metų. 
Tik tada karvių pardavėjams pa
aiškėjo, kad kasdien melžiamos 
karvės iki to laiko pačios išsi
mokės ir dar kolchozui duos 
pelno. Kai buvo kreiptasi į ra
jono žemės ūkio vadovus, konsta
tuota, kad Ždanovo kolchozas 
nuo balandžio mėnesio turi pi
nigų laisvoje banko sąskaitoje 
ir yra pajėgus daryti visas pi
nigines operacijas. Jam betgi 
melžti ne visai dar savo karvu
tę, matyt, patogiau.

LIETUVOS ĄŽUOLAI
Aleksandras' Kezys “Tiesos" 

149 nr(.i prašneko apie taurumo 
ir tvirtybės simboliu laikomus 
Lietuvos ąžuolus. Pasak jo, kiek
vienas medis savo siluetu, lapi
ja yra gražus ir nepakartojamas. 
Bet medžiams sunku lygintis su 
storakamieniais tvirtais ąžuo
lais, jų plačiomis, galingomis 
šakomis. Deja, ąžuolynų Lietuva 
turi ne tiek daug. Jei prieš ke
lis šimtmečius jie užėmė penkta
dalį miškų ploto, tai nuo XIX 
šimtmečio vis mažėjo. Pokaryje 
miškininkų globojamų ąžuolų 
padaugėjo, bet ir šiandien jų 
tėra apie 24.000 hektarų. “Tie
sos” skaitytojus išjudino š. m. 
vasario 19 d. laidoje paskelb
tas A. Paulausko laiškas “Ąžuo
las ir jo likimas”. Daugelis pa
noro pasakyti savo nuomonę 
apie šį Lietuvos laukų galiūną. 
Vieni pritarė A. Paulauskui, 
kad reikia išsaugoti kuo dau
giau žalių ąžuolų, pasodinti jau
nų, pasmerkti tuos, kurie užsi
moja kirviu. Kiti džiaugėsi iš 
tvirčiausio Lietuvos medžio iš

AUDRA
Travel 

kviečia sutikti 
šv. Kalėdas ir 

Naujus Metus su giminėmis

Lietuvoje arba Australijoje 
16 dienų kelionė į Lietuvą 
gruodžio 21 - sausio 6

su "Air France”, 10naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 2dienos 
Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje. Kelionės kaina
iš Toronto $1,824 kanadiškais arba $1,399 JAV, iš 
Montrealio — kanadiškais $1,794 arba $1,376 JAV.

23 dienų kelionė į Australiją 
gruodžio 19 - sausio 11

2 dienos Havajuose, 16 - Australijoje, 3 - N. Zelandijoje, 
2 - Fidži saloje. Bilieto kaina iš Toronto - $2,213 kanadiškais

Jau priimami užsakymai pirkti šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
■ Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu: 

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

skobtomis skulptūromis, prime
nančiomis istorines vietas, žy
miuosius žmones, puošiančio
mis parkus ir pakeles.

PETRAŠIŪNŲ VANDENVIETĖ
Vandens tiekimą kauniečiams 

padidins plečiama Petrašiūnų 
vandenvietė. Plėtimo darbai at
liekami Kauno marių pusiasa
lyje. Geologai Bronius Polu- 
čenka ir Vytautas Kavaliaus
kas jau yra atlikę šešis gręži
nius, dirba su dviem paskuti
niais. Kiekvienas tų gręžinių 
yra 75 metrų gylio. Vandenvie
tės statybos darbus atlieka “Kau
no statybos” tresto ketvirtosios 
valdybos statybininkai, vado
vaujami darbų vykdytojo Ginto 
Paulausko. Vandenvietės pra
plėtimas kauniečiams per parą 
papildomai parūpins 12.000 ku
binių metrų vandens. Bendras 
Petrašiūnų vandenvietės pajė
gumas per parą tada pakils iki 
400.000 kubinių metrų vandens.

DAUGUVIEČIO SODYBA
Žurnalistė Rita Vinciūnienė 

ir mokytoja Rita Poškutė praėju
sią vasarą Biržų rajono Daugu
viečių kaime surado visiškai 
apleistą gimtąją rež. B. Daugu
viečio sodybą. Didelis kiemas 
dilgėlėmis, usnimis, varnalė
šomis, žmogaus ūgio piktada- 
giais užvirtęs. Viena lenta su 
įrašu “Dramaturgo Boriso Dau
guviečio gimtinė” užkarta ant 
siūbuojančio lango rėmo, kita 
paguldyta dilgėlėse. Ant pa
ties pastato prakiuręs stogas, 
du apysveikiai kaminai. Lanky
tojų laukia skylėtos namo sie
nos, kiauri jo kampai, šukių ir 
lentigalių krūvos. Tokius savo 
įspūdžius R. Vinciūnienė ir R. 
Poškutė paskelbė “Literatūros 
ir meno" rupgjūčio 25 d. laido
je, pridėdamos net ir porą nuo
traukų. Spalio 13 d. laidoje atsi
liepė Biržų rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
ja Birutė Marcinauskienė, pri- 
sipažindama, kad gyvenamasis 
namas ir kai kurie kiti pasta
tai gimtojoje rež. B. Dauguvie
čio sodyboje yra sunykę. Restau- 
racinės dirbtuvės dabar remon
tuoja mansardą. Sodyba priklau
so "Auksinės varpos” kolcho
zui, kuris yra ekonomiškai silp
nas ir netųp lėšų visapusiškam 
remontui, o jam reikėtų apie 
120.000 rublių. Kolchozo pirm. 
B. Puodžiūnui įsakyta tinkamai 
prižiūrėti sodybos aplinką.

KAUNO SENAMIESTIS
Atremontuotame Kauno se

namiestyje prie Nemuno kran
tų įsikūrė vakarinis Vilniaus 
universiteto fakultetas Kaune. 
Atnaujinimo darbams vadovavęs 
vyr. architektas Kęstutis Žal- 
nieriūnas džiaugiasi atgijusiais 
Renesanso pastatų frontonais, 
jaukiais kiemeliais. Pasak jo, 
čia prieš tris šimtmečius veikė 
humanitarinio pobūdžio mokyk
la. Prie Vilniaus universiteto 
fakulteto įkurtuves atšventė 
ir Vilniaus dailės instituto Kau
no skyrius. Šiose aukštojo moks
lo institucijose bus ruošiami 
kalbininkai, bibliotekininkai, 
ekonomistai, taikomosios dai
lės specialistai. Studentai mo
kosi jaukiose auditorijose ir 
kabinetuose, gali naudotis 80.- 
000 tomų biblioteka. V. Kst.

Bostono ir apylinkių lietuviai iškilmingai paminėjo Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį 
įvairiais renginiais. Spalio 14 d. Šv. Kryžiaus katedroje buvo surengtos pamaldos, kuriose dalyvavo 1700 lietuvių 
ir jų bičiulių. Nuotraukoje — dalyvavę vyskupai ir rengėjų komiteto nariai. Iš kairės: vysk. John J. Mulcahy, 
Edward C. O’Leary, arkiv. Bernard Law, vysk. Vincentas Brizgys, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, ir dalis komiteto 
narių, dalyvavusi minėjimo paruošime Nuotr. K. Daugėlos

Kazimierinės iškilmės Bostone
Šv. Kazimiero 500 metų mir

ties sukakties minėjimo Bosto
ne pirmoje dalyje rugsėjo 29 
d. įvyko kultūrinis vakaras 
“Giesmė šventam Kazimierui”. 
Poetas Stasys Santvaras para
šė psalmę šv. Kazimierui. Gi
tas ir Aidas Kupčinskai skai
tė: Juozės Augustaitytės-Vai- 
čiūnienės, Pauliaus Jurkaus, 
Jurgio Gliaudos, Elonos Mari- 
jošiūtės ir Algirdo Landsber
gio kūrybą apie šv. Kazimie
rą. Solistai: Benediktas Povi- 
lavičius, akompanuojamas 
prof. Jeronimo Kačinsko, ir 
Daiva Mongirdaitė, akompa
nuojama dr. Sauliaus Cibo, 
padainavo po keletą dainų. 
Tai buvo vienas iš gražiausių 
kultūrinių vakarų Bostone.

Labai gražią Šv. Kazimiero 
dieną skelbiančią proklamaci
ją pasirašė Massachusetts gu
bernatorius Michael Dukakis.

Spalio 14 d. Šv. Kryžiaus ka
tedroje Mišias atnašavo nau
jasis Bostono arkivyskupas 
Bernard Law. Dalyvavo šeši 
vyskupai ir kelios dešimtys 
kunigų. Didelė Bostono kated
ra, kurioje telpa 2000 žmonių, 
buvo pilna. Labai gražų pa
mokslą pasakė arkiv. Law. 
Esą pirmaisiais amžiais ne
buvo tiek daug kankinių, kiek 
jų yra Lietuvoje. Prisiminė 
kunigus Alfonsą Svarinską ir 
Sigitą Tamkevičių, kurie taip 
žiauriai buvo nubausti už sa
vo pareigų ėjimą.

Arkivyskupui Bernard Law 
buvo įteiktas šv. Kazimiero 
paveikslas (dail. V. Igno), gin
tarinis Rožinis, didelė tauti
nė juosta ir kt. Arkivyskupas 
pareiškė pasikabinsiąs tą pa
veikslą priėmimų kambaryje, 
gintarinį Rožinį kalbėsiąs kas
dien, o tą gražią tautinę juos
tą naudosiąs kaip stulą.

Vakare buvo pokylis, kuria
me dalyvavo vysk. V. Brizgys, 
vysk. P. A. Baltakis ir vysk. 
Thomas V. Daily. Čia buvo gau
tas Amerikos prezidento svei
kinimas.

Spalio 21 d. The First & Se
cond Church salėje buvo su
rengtas šv. Kazimiero garbei

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” <7U 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALiXA
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 20 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)........... ....  6% nekiln. turto pask............1272%
santaupas.....................
kasdienines palūkanas

.... 9% asmenines paskolas....... 14%
Nemokamas pilnas

už santaupas................ .. 872% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m......... 127.% Nemokama narių gyvybės
term. Indėlius 3 m......... 1272% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo....... .. 97.% dyd( iki $2.000.
90 dienų Indėlius..........
(minimum $5.000)

... 11% Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $10.000.

vargonų koncertas, kurį atliko 
dr. Vytenis Vasyliūnas. Žo
džiu, Šv. Kazimiero minėjimas 
Bostone praėjo labai gražiai.

P. Žičkus

Hamilton, Ontario
“AUKURAS” daugiakultūria- 

me festivalyje vaidins Petro Vai
čiūno 4 v. pjesę “Tėviškės pasto
gėje”. Tiems, kurie dar nematė šio 
gražaus veikalo, bus gera proga 
pamatyti lapkričio 15, ketvirta
dienį, 8 v.v., Hamilton Place (ma
žojoj salėje) Studio Theatre. Re
žisuoja ir vaidina Elena Kudabie
nė, Marija Kalvaitienė, Ina Kuda- 
baitė, Onutė Stanevičiūtė, Kazys 
Bungarda, Albinas Stasevičius, 
Kęstutis Kalvaitis, Edvardas La- 
buckas, Almis Lukavičius. Scenos 
paruošimas — Kazio Mikšio. Gri
mas — Stasio Ilgūno.

“Tėviškės pastogėje” yra vertin
gas veikalas, artimas mūsų visų 
širdžiai. Jis buvo vaidinamas To
ronte, Bostone ir Ročesteryje. 
1984 m. kovo 16 d. bus vaidinamas 
Niujorke.

E. Kudabienė taip pat režisavo 
festivalio pradžiai lapkričio 13 d. 
A. Čehovo “Jubiliejų” anglų kal
ba. Dalyvauja lietuviai, armėnai, 
italai, olandai ir kt. Visi kviečiami 
į Hamilton Place - Studio Theatre 
lapkričio 13,14,15,16 ir 18 d.d. E. K.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ 
ŲIETUVIAI kviečiami pamatyti 
Čikagos Ijjrhoristinį teatrą “Ant
ras kaimas” lapkričio 18, sekma
dienį, 3 v.p.p., Jaunimo centre. 
“Antro kaimo” programa susideda 
iš humoristinių bei satyrinių ga
baliukų, kurie liečia lietuviško 
gyvenimo aktualijas. Ši grupė pir
mą kartą pasirodys Hamiltone. 
Rengia Hamiltono Šalpos fondas.

ŠALPOS FONDAS daro rinklia- 
vą-vajų šalpos reikalams. Komi
tetas su talkininkų būreliu mė
gins aplankyti tautiečius, gyve
nančius Hamiltone ir jo apylinkė
se. Taip pat priimamos aukos sek
madieniais Jaunimo centre. J. P.

LKB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBA nutarė vėl rengti tra
dicinį Naujųjų metų sutikimo ba
lių Jaunimo centro salėje. Ji bus 
papuošta ir pastatyti apvalūs sta
lai. Gros geras orkestras. Bus šil
to ir šalto maisto bei įvairių gė
rimų. Bilietus užsisakyti pas A. 
Liaukų tel. 389-7789 arba įsigyti 
salėje po Mišių. Kaina asmeniui — 
$25. Rengėjai visus kviečia ruoš
tis iš anksto. A. E.

Lake Worth, Florida
PAGERBTAS KUN. ANDRIUS 

SENKUS 60 metų kunigystės su
kakties proga. Spalio 26 d. sukak
tuvininkas atnašavo Mišias su ki
tais kunigais Švč. Širdies švento
vėje anglų kalba. Giedojo sol. O. 
Jameikienė. Vaišės įvyko parapi
jos salėje. Joms vadovavo prel. J. 
Balkūnas. Sukaktuvininkas sulau
kė daug sveikinimų ir dovanų. L. Ž.

London, Ontario
PALAIDOTAS J. ANDRUŠAI- 

TIS. Porą metų sirgęs spalio 26 d. 
mirė Julius Andrušaitis, gimęs 
1907 m. Obelių k., Šilalės v., Taura
gės aps. Kanadon atvyko po II D. 
karo. Liko žmona Londone ir dvi 
seserys bei du broliai Lietuvoje. 
Palaidotas spalio 30 d. Mount 
Pleasant kapinėse. Jis priklausė 
religinei sekminininkų grupei. 
Maldas Needham laidotuvių na
muose atliko iš Toronto atvykęs 
kun. A. Žilinskas. Net trys patal
pos buvo užpildytos maldinin
kais. Kartu meldėsi evangelikai 
ir daug katalikų. Velionis negy
veno atsiskyrėlio gyvenimu — 
atsilankydavo į spaudos balius 
ir kitus lietuvių renginius. Te
būna jam lengva svetingos Kana
dos žemė. D.E.

St. Catharines, Ont.
PAMINĖTI MŪSŲ MIRUSIEJI 

iškilmingomis pamaldomis lap
kričio 1 d. Prisiminta 12 mirusių
jų vien tik pastaraisiais metais, 
uždegant kiekvieno atminimui po 
žvakutę prie altoriaus. Giedojo 
solistai V. A. Paulioniai. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Kęstutis Butkus, OFM.

A. a. ZIGMAS GUMBINAS, 77 m. 
amžiaus mirė spalio 31 d. Neturė
jo giminių, tačiau vietos lietu
vių buvo palaidotas labai gražiai, 
iš savos šventovės palydėtas į 
Victoria Lawn kapines nemažo 
būrelio tautiečių.

SPECIALIOMIS PAMALDOMIS 
bus prisiminta lapkričio 17 d. So
fija Ulbinienė, prieš metus miru
si Niagara Falls miesteį kur ji 
nuolat gyveno. Tai žymi lietuvė 
patriotė, gimusi Vilniuje, ir visą 
amžių dirbusi lietuvybei. Savo lai
ku ji vadovavo Niagaros srityje 
pasižymėjusiam lietuvių jauni
mo ansambliui “Gintaras”.

ŠAULIŲ KUOPOS narių susi
rinkimas įvyko lapkričio 4 d. Daly
vavo nariai iš St. Catharines, Nia
gara Falls ir Wellando. Kor.

AUKOS TAUTOS FONDUI. 1984 
m. aukotojų sąrašas H. $50: X; $25: 
P. Polgrimas; $20: M. Kasper, A. 
Pranskus, V. Platakis, J. Vyšniaus
kas, S. Zubrickas; $10: K. Butkus, 
M. Katasonovienė, V. Skrebutė- 
nas, St. Balevičius, K. Gegeckas, 
S. Ulbinas, B. Racevičius, J. Paukš
tys, J. Giliūnas, A. Dauginis; $8: S. 
Mačikūnas; $5: A. Kriščiūnienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoju. 
Nuoširdi padėka J. Šarapnickui 
už aukų rinkimą. j. Dervaitis,

TF įgaliotinis

Daytona Beach, Fla.
KULTŪRININKAI. Jau kuris 

laikas čia gyvena iš Kalifornijos 
persikėlusi rež. D. Mackialienė 
ir jos vyras Balys Mackiala. Šią 
vasarą prie jų prisidėjo aktorė 
Ona Mironienė ir rašytojas And
rius Mironas-Norimas. Port Oran
ge gyvena dail. J. Šileikis su žmo
na Valerija. Visą rugpjūčio mėne
sį veikė dail. J. Sodaičio tapybos 
paroda Ormond Beach Memorial 
meno galerijoje. Šioje apylinkė
je yra įsikūręs ir Lietuvių žurna
listų sąjungops pirm. Jurgis Janu- 
šaitis. L. Ž.

Miami Beach, Florida
“AUŠROS” ŠAULIŲ KUOPA su

rengė Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 8 d. Ipolito ir Valerijos 
Jokšų sodyboje. Dalyvavo 60 as
menų. Pirm. M. Vitkus, pasveiki
nęs susirinkusius, pakvietė pa
skaitai Pr. Urbaitį. K. Kodaitie- 
nė ir J. Antanaitienė paskaitė py
nę eilėraščių įvairių autorių.

Lietuvos kariuomenės šventė 
šaulių iniciatyva paminėta lap
kričio 11 d. pamaldomis, kurias 
laikė ir pamokslą pasakė kun. dr. 
V. Andriuška. Lapkričio 22 d. toji 
šventė bus paminėta lietuvių sa
lėje. Paskaitą skaitys K. Urbšai- 
tis iš St. Petersburgo. Meninę da
lį atliks sol. O. Jameikienė ir K. 
Kodaitienė.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIE
ČIŲ KLUBAS vėl atidarytas ir 
kiekvieną sekmadienį ruošia pie
tus. Klubui pirmininkauja Pau
lius Leonas. Tautos šventė pami
nėta specialia programa, kurios 
koncertinę dalį atliko sol. D. Ku- 
čėnienė, grįždama iš gastrolių Ar
gentinoje. L. Ž.

JA Valstybės
Šv. Kazimiero kapinės Čikago

je pasirūpino savo šventojo 
statula, kurią sukūrė skulpto
rius R. Mozoliauskas. Jos atiden
gimu spalio 6 d. užbaigtas Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kakties minėjimas. Iškilmėje 
dalyvavo daug lietuvių bei jų or
ganizacijų su vėliavomis. Apei
gas atliko kardinolas J. Bernar
dinas, Čikagos arkivyskupas. 
Savo pamoksle priminė, kad lie
tuvių tauta Katalikų Bendrijai 
davė didelį šventąjį, kuris šimt
mečių eigoje turėjo didelės įta
kos ir pačiai lietuvių tautai. 
Kardinolas J. Bernardinas apei
gas užbaigė statulos pašventi
nimu. Visi dalyviai sugiedojo 
“Marija, Marija”. Iškilmei vado
vavo kun. J. Kuzinskas. Giesmė
mis jon įsijungė Šv. Kazimiero 
vienuolijos sėslių choras, vado
vaujamas Bernardos, muzika — 
maristų mokyklos orkestras.

JAV valstybės sekr. G. Shultzas 
Puerto Rike susitiko su popie
žium Jonu-Paulium II, atvykusiu 
į Dominikos respubliką Karibų 
jūroje. Sekr. G. Shultzą lydėjo 
JAV atstovų rūmų ir senato dele
gacija su dviejų etninių grupių 
atstovais. Į pastarųjų eiles bu
vo įjungtas ir JAV Lietuvių ka
talikų federacijos pirm. Sau
lius Kuprys.

Naujoji Lietuvių sodyba prie 
Klivlando jau tapo tikrove. Jos 
statyba rūpinosi JAV LB krašto 
valdybos socialinis skyrius, iš 
federacinės valdžios įstaigų ga
vęs $3,4 milijono paskolą ke
turiasdešimčiai metų su 9,24% 
palūkanomis. Sodybos statybai 
žemė buvo prakasta 1983 m. 
gruodžio 8 d., o pastato raktai 
administratorei Danai Čepkie- 
nei įteikti š. m. rugsėjo 22 d. Su 
vynu, duona ir druska buvo su
tikta pirmoji gyventoja Emilija 
Raziūnienė, 80 metų amžiaus, iš 
Čikagos. Sodyba įsikūrė 4,25 ak
rų sklype, nuo kurio yra 9 mylios 
iki Dievo Motinos parapijos ir 
Lietuvių namų Klivlande. Lietu
vių sodybos adresas: 34251 Ridge 
Rd., Willoghby, Ohio 44094. Tel. 
(216) 944-6305. Šešių aukštų pa
state yra 82 butai viengungiams 
ir dviejų asmenų šeimoms, salė 
susirinkimams, administracinės 
patalpos. Netoliese statomas 
prekybos centras, kurio paslau
gomis galės naudotis Lietuvių 
sodybos gyventojai. Oficialus 
sodybos atidarymas įvyko rug
sėjo 30 d. Visus sodybos pasta
to aukštus pašventino kun. G. 
Kijauskas, lydimas JAV LB kraš
to valdybos pirm. dr. A. Butkaus, 
statybos komisijos pirm. B. 
Snarskio bei kitų pareigūnų ir 
spaudos atstovų. Sodybos admi
nistratorė yra D. Čipkienė, su
perintendentas — L. Kedys, sekr. 
— D. Pankauskienė. Sodyba tada 
jau turėjo 12 gyventojų, kiti 46 
lietuviai buvo sutvarkę apsigy
venimo dokumentus.

Argentina
Naujoji ALOST valdyba suda

ryta rugsėjo 20 d. Buenos Aires 
įvykusiame organizacijų posė
dyje. Savo kandidatus valdybai 
pasiūlė: Senelių židinys — Ado
mą Burbą ir Julių Mičiūdą, Su
sivienijimas lietuvių Argenti
noje — Antaną Mikučionį ir Os
valdą Levanavičių, Lietuvių 
centras — Artūrą Kaminską ir 
Albertą Vierikaitį, Aušros Var
tų parapija — kun. Augustiną 
Steigvilą. Naująją ALOST val
dybą sudarė: pirm. A. Mikučio- 
nis, vicepirm. A. Kaminskas, 
sekr. kun. A. Steigvilą, ižd. A. 
Burba. Antruoju sekretoriumi 
bus įjungtas Jaunimo sąjungos 
paskirtas atstovas. Revizijos 
komisijon įsijungė paskirti at
stovai: Ona Kairelienė — “Lai
ko”, Zeferinas Juknevičius — 
Lietuvos išlaisvinimo centro, 
Jurgis Šišlauskas — Mindaugo 
draugijos Berisse.

Australija
Newcastle vokiečių chorui 

“Lorelei”, rugsėjo 15 d. atšven
tusiam veiklos dešimtmetį, va
dovauja dabartinis ALB šios 
apylinkės pirm. Stasys Žukas, 
anksčiau įsteigęs lietuvių cho
rą. Sukaktuviniame “Lorelei” 
koncerte chorui talkino sol. Zina 
Zakarauskienė. Muz. S. Žukas 
lietuviams yra suorganizavęs 
moterų kvartetą, kurį sudaro — 
Zina Zakarauskienė, Morta Za
karauskienė, Benigna Zakaraus- 
kaitė ir Birutė Gasparonienė. 
Šis kvartetas su estradinėmis 
dainomis rugsėjo 20 d. dalyva
vo tarptautiniame koncerte, 
kurin įsijungė vokiečių, italų 
ir anglų chorai.

Tradicinis “Mūsų pastogės” 
spaudos balius rugsėjo 29 d. Syd- 
nėjaus lietuvių klube susilaukė 
beveik 200 dalyvių. Leidėjų var
du juos pasveikino Spaudos są
jungos pirm. V. Patašius. Ara
biškų šokių programą atliko iš 

Pertho atvykusi Belyssa (Birutė 
Garnytė-Radzivanienė). Ji yra 
ne tik profesinė šokėja, bet ir 
ALB Pertho apylinkės valdybos 
pirmininkė Vakarų Australijo
je. Loterijos bilietai buvo pla
tinami visose Australijos lietu
vių kolonijose, jų parduota apie 
2.000. Laimėtojais betgi tapo syd- 
nėjiškiai: uncija aukso teko Bro
niui Dambrauskui, foto aparatas
— Juozui Maksvyčiui.

Britanija
Lietuvių namuose Londone 

jau keleri metai rengiami va
karonėmis pavadinti diskusiniai 
vakarai, sutelkiantys įvairaus 
amžiaus bei išsilavinimo žmo
nes pabendrauti, pasikalbėti 
jiems rūpimais klausimais. Pir
moji vakaronė šį sezoną įvyks 
lapkričio 17 d. Diskusijoms pa
sirinkta tema “Aš noriu būti lie
tuviu, bet mano tėvas neleidžia”. 
Pagrindiniais klabėtojais pa
kviesti — Vidas Puodžiūnas, Vla
das Dargis ir Jaras Alkis. Vaka- 
ronėn kviečiami lietuviai iš Lon
dono ir provincijos. Įėjimas ne
mokamas, tačiau prašoma, kad 
kiekvienas dalyvis atsineštų 
maisto ir gėrimų.

DBLS centro valdyboje, pasi
traukus iš jos K. Tamošiūnui, jį 
pakeitė suvažiavime kandidatu 
išrinktas Z. Juras. Dėl šio pasi
keitimo įvyko naujas valdybos 
narių pasiskirstymas pareigo
mis. Valdybą dabar sudaro: 
pirm. J. Alkis, I vicepirm. spau
dos bei informacijos reikalams 
V. Dargis, II vicepirm. organi
zaciniams ir kultūriniams reika
lams E. Šova, ižd. B. Butrimas, 
sekr. A. Vilčinskas, kuriam pa
tikėti ir jaunimo bei tautinio 
auklėjimo reikalai, teisiniais 
ir administraciniais reikalais 
rūpinsis S. Nenortas, politi
niais ir socialiniais — Z. Juras. 
Persitvarkiusi DBLS centro val
dyba žada siekti artimesnių ry
šių su PLB valdyba, plėsti savo 
veiklą įvairiose srityse.

Italija
Spalio pradžioje Vatikane lan

kėsi vysk. Liudas Povilonis, Lie
tuvos vyskupų konferencijos pir
mininkas, apaštalinis Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų administ
ratorius, su savo sekretoriumi 
kun. dr. Pranu Vaičekoniu, ku
ris yra Vilniaūs Šv. Petfo ir Po- 

"vilo parapijos klebonas ir dėsty
tojas Kauno kunigų seminarijo
je. Bendrojoje audiencijoje spa
lio 3 d. vysk. L. Povilonis popie
žiui Jonui-Pauliui II įteikė Lie
tuvos vyskupų konferencijos lei
dinius — “Gedulinių Mišių mi
šiolą” su skaitiniais ir II laidą 
“Liturginio maldyno”. Šia proga 
taipgi įteiktas Lietuvoje paga
mintas jubiliejinis šv. Kazimie
ro medalis ir albumas “Šiluvos 
bazilika”. Puošniai įrištame al
bume yra Šiluvos šventovės 
nuotraukų rinkinys. Šventovei 
yra skirtos 24 didelio formato 
spalvotos nuotraukos, koplyčiai
— 12. Nuotraukas papildo kali
grafiškai ranka įrašyta švento
vės, koplyčios ir Dievo Motinos 
apsireiškimo Šiluvoje istorija.

Austrija
Salcburge lankėsi delegacija 

iš Vilniaus, vadovaujama kul
tūros “ministerio” Jono Bielinio 
ir gydytojo Adolfo Berūkščio. 
Šia proga su delegacijos vado
vais susitiko Tarptautinio krikš
čionių solidarumo atstovai, ku
rių eilėse buvo ir žymusis lie
tuvių bičiulis kun. J. Foergas. 
Jie įteikė dvi peticijas — vieną 
J. Bieliniui, kitą A. Berūkščiui. 
Pirmojoje peticijoje primena
ma, kad 1987 m. bus švenčiama 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
tis. J. Bielinis prašomas talkin
ti Austrijos katalikų projektui, 
kuriuo kiekvienai katalikų šei
mai Lietuvoje norima parūpinti 
Šv. Raštą, kiekvienam katalikui 
maldyną ir giesmyną. Kauno ku
nigų seminarijai norima parū
pinti bent tūkstantį būtiniau
sių teologinių veikalų, taip pat 
ir religinių knygų parapijoms 
Lietuvoje. Peticijoje pabrėžia
mas Austrijos vyskupijų pagei
davimas pasikeisti teologijos 
studentais. Toliau prašoma grą
žinti tikintiesiems iš jų atim
tas šventoves, apsaugoti nuo su
naikinimo Kryžių kalną, grąžin
ti laisvę kunigams A. Svarins
kui ir S. Tamkevičiui bei kitiems 
sąžinės ir laisvės kaliniams, 
kad jų neištiktų lageryje nese
niai mirusio Valerijaus Marčen- 
kos likimas. Peticijoje pabrė
žiama, kad Austrijos katalikai 
pritaria kultūriniam bendradar
biavimui su Lietuva, kurio sie
kia delegacijos iš Vilniaus. Gy
dytojas A. Berūkštis jam skir
toje peticijoje prašomas rūpin
tis sergančiais laisvės kaliniais, 
kad jiems būtų suteikta medici
ninė pagalba. Abiejų įteiktų pe
ticijų turinį plačiai paskleidė 
Austrijos spauda.



Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyriaus darbuotojos, dalyvavusios parodoje, kuri buvo surengta Hamiltono 
“Convention Centre” Kanados lietuvių dienų metu 1984.X.6. Iš kairės: Aldona Zanderienė, Hilda Lasienė, Aldona 
Vaitonienė, Greta Baltaduonienė Nuotr. J. Miltenio

Prie vienišo kapo
Palaidojus buvusį Lietuvos operos solistą Petrą Kovelį

Baigė dienas kaip tikinti kovotoja
Ona Lukauskaitė-Poškienė (1906-1983) — drąsi kovotoja prieš sovietinę priespaudą. Apie jos 

gyvenimą, kovas ir kūrybą rašo Lietuvos pogrindžio “Aušra” 1984 metų 41 numeryje

Poetės Onos Lukauskaitės- 
Poškienės vardas XX a. pabai
gos kartai nėra plačiai žino
mas. Tai suprantama. Poetė ne
priklausomybės laikais išleido 
vos porą nedidelių rinkinėlių, 
o 1940 m. nutilo. Daug rašyto
jų ir poetų tada nutilo. Ne vi
sų sąžinė leido eiliuoti diti
rambus tironams.

Lukauskaitės pasitraukimas 
į nuošalį tada kai ką gal ir nu
stebino, nes tiek jos tėvas, tiek 
ji pati laikėsi vadinamosios 
kairiosios linijos, šliejosi 
prie “pažangiųjų”, prie “tre- 
čiafrontininkų". Tėvas netgi į 
Šiauliuose 1919 m. įsikūrusios 
tarybinės valdžios sudėtį buvo 
įėjęs. O ir vėliau artimai bend
ravo su pogrindininkais revo
liucionieriais.

1926 m. sušaudytasis komu
nistas Karolis Požėla buvo jų 
šeimos bičiulis. Tačiau jo žo
džiai pasakyti Onai “Hania, 
bolševike iš tavęs neišeis” iš
sipildė. Bolševikei reikalin
gas kietas beširdiškumas, ne
apykanta, sugebėjimas ope
ruoti melu ir klasta, mokėti 
sekti ir išduoti. Šito poetė 
neišmoko nei tėvų namuose, 
nei pati savarankiškai. Matyt, 
ir Požėlai to nepavyko pada
ryti. Ji norėjo padėti kiekvie
nam nuskriaustajam, kiekvie
nam vargo ištiktam ir nelai
mingam žmogui, nežiūrint, kas 
jis būtų — žydas ar rusas, vo
kietis ar lietuvis, darbininkas 
ar dvarininkas. Tąja mintimi 
persunkta visa jos kūryba, pra
dedant pirmuoju eilėraščiu ir 
baigiant “Lagerio pasakomis”. 
O taip pat ir visas jos gyveni
mas bei veikla.

Šitą polinkį poetė, matyt, pa
veldėjo iš tėvo — tvirto, ener
gingo, tiesaus, atviro, princi
pingo, didelio skriaudžiamųjų 
gynėjo.

O. Lukauskaitė-Poškienė gi
mė 1906 m. Šiauliuose* tuome
tinio žymaus advokato Stanis
lovo Lukausko šeimoje. Moti
na buvo dantų gydytoja, balt- 
gudė, beveik nemokėjusi lietu
vių kalbos. Tačiau lietuviška
jai vyro veiklai ji ne tik netruk
dė, bet ir vaikams nuolat skie
pijo mintį, kad jie yra lietuviai.

Lukauskai tada buvo ką tik 
nelegaliai sugrįžę iš tremties 
už lietuviškų knygų platinimą 
spaudos draudimo laikais ir 
turėjo vengti viešumos.

Prasidėjus I pasauliniam 
karui, aštuoniametei mergai
tei teko paragauti pabėgėlių 
dalios sunkumų — Lukauskų 
šeima su daugybe kitų'lietuvių 
pasitraukė nuo vokiečių į Ru
siją. Spalio revoliucijos aud
rą busimoji poetė praleido 
Petrograde, savo akimis regė
dama visus jos baisumus, or
gijas, terorą, badą.

Į Lietuvą grįžo tuoj pat, kai 
tik buvo įmanoma grįžti — 1919 
m. Apsigyveno vėl savo numy
lėtuose Šiauliuose, kur tėvai 
turėjo įsigiję namus ir ūkį Lo- 
petiškėse, netoli Bazilionų. 
Šiauliuose ji baigė gimnaziją, 
o po kelerių metų studijų Kau
ne ir Prancūzijoje vėl sugrį
žo į gimtąjį miestą ir čia dar
bavosi bibliotekoje, šalia to 
skirdama nemažą dalį laiko 
poetinei kūrybai, į kurią ją 
kreipė ir skatino rašytojas K. 
Boruta.

Eilėraščiai z
1933 m. pasirodo pirmasis 

jos eilėraščių rinkinėlis “Bran
giausias pėdas”, kuris kultūri
niame moterų žurnale “Naujo

ji vaidilutė” (1938, nr. 10) bu
vo įvertintas šitaip:

“H. Lukauskaitė, išleidusi 
mažutį eilėraščių rinkinėlį 
“Brangiausias pėdas”, vis dėl
to kreipia į save dėmesį, nes 
išsiskiria iš kitų moterų rašy
tojų. Kitos moterys poetės dai
nuoja apie meilę, širdį, saulę 
ir tai ir yra meilė, širdis ir sau
lė. H. Lukauskaitė irgi dainuo
ja tomis pačiomis temomis, bet 
visa persunkta kita dvasia, į 
visa žiūrima kitomis akimis. 
Jai nereikėjo jokių atsisaky
mų, deklaracijų, bet jos kūry
ba perdėm ‘nuskriaustųjų- kū
ryba.

Štai ir lopšinė jos kitokia:
Mik, sūneli, užmik ramiai. 
Užmerk šviesias akis.
Valgo krašte tu gimei, — 
Neaiški tavo ateitis.

Ir ji visai nebijo ir neverkia 
dėl sūnaus ateities, bet pareiš
kia:

Didžiai kovai už ateitį 
Tave atiduosiu.

Kitokia jos ii* Lietuva.- . . . 
Lietuvą jiTjrną|o.(cJąbąrty, pro
letaro akimi. Nėra joje roman
tiškos Tėvynės meilės, bet 
vargstantys žmonės ir skurdas. 
Taigi H. Lukauskaitės veidas 
labai aiškus — nėra' nei paža
dų, nei priedermių ir... di
džiausią papildo nuodėmę, 
kas mylėdamas — bijo mylėti.” 
(“Naujoji vaidilutė” 1938 m. 
nr. 10).

Apie^kitą poetės rinkinį tas 
pats žurnalas rašė:

“H. Lukauskaitė š. m. pra
džioje pasirodė su antruoju 
savo kūrybos rinkinėliu var
du “Eilėraščių kraitis”. Jau 
pirmajame savo rinkinyje au
torė kėlė socialinius motyvus, 
o “Eilėraščių kraity" juos dar 
labiau paryškino” (“Naujoji 
vaidilutė” 1938, nr. 4).

Okupacijų metais
Pagal jos poezijos motyvus 

ir keliamas mintis atrodė, kad 
1940 m. poetė turėjo išsiskleis
ti “visais savo žiedais ir la
pais”, bet taip neatsitiko. Žiau
rūs tų metų įvykiai, matyt, pri
vertė ją kai ką permąstyti ir 
pervertinti iš naujo. Dabar 
nuo skriaudėjo ji stojo ginti 
nebe paskiro žmogaus, ne vie
no kito benamio vaiko, o visos 
tautos. Niekad nedėvėjusi lie
tuviškų tautinių drabužių, nuo 
1940 m. kiekviena iškilminges
ne proga ji puošiasi tik jais. 
Sūftus Erdvilis, niekad nene
šiojęs Vyčio ženklelio, 1940 
m. jį prisisega viešai. Tai pro
testas prieš okupaciją, prieš 
neteisėtą svetimos kariuome
nės įsibrovimą taikion, ra- 
mion, niekam blogo nedaran- 
čion ir nelinkinčion valstybėn.

1941 m. Lietuvą užpuolus 
kitam okupantui — vokiečiui, 
poetė vos nepateko į Gestapo 
rankas begelbstint žmones. 
Tačiau antroji tarybinė oku
pacija į tai neatsižvelgė ir jos 
gerų darbų neįvertino. 1946 m. 
kovo 16 d. buvo areštuota ir 
nuteista 10 metų.

Įdomų dalyką randame už
fiksuotą jos biografinėse nuo
trupose. 1946 m. ją teisęs tei
sėjas, sužinojęs, kad ji advo
kato Lukausko duktė, prisimi
nė: “Pažinojau, penktųjų me
tų revoliucijoje drauge mitin- 
guodavom”. Į tai O. Lukauskai
tė pareiškė: “Tai tamsta žinai, 
kad tėvas, gindamas savo tau
tos reikalą, buvo rusų valdžios 
10 m. ištremtas Sibiran. Dabar 

už tą patį reikalą tamsta nu
teisi Sibiran jo dukterį”.

Gulago kelius poetė praėjo 
didvyriškai, pakelta galva, 
be ašarų, be raudų. Sibiras 
jai nebuvo pati didžioji nelai
mė. Kur kas skaudesnį smūgį 
jai teko pergyventi, kai žuvo 
abu jos sūnūs — išėję į kovą 
prieš antrąją sovietinę okupa
ciją. Pačiame gyvenimo pava
saryje žuvusiems savo sūnums 
ji paskyrė nemažą kūrybos 
dalį. Sūnų mirtis, reikia ma
nyti, ir buvo pagrindinis jos 
nuteisimo įkaltis.

Absoliučiai vieniša (su vy
ru buvo teisiškai išsiskyrusi 
Latvijoje, nes nepriklausomo
je Lietuvoje tokio įstatymo 
nebuvo; sesuo Jasaitienė ir 
brolis pasitraukė į Vakarus, 
tėvai mirę) ji nešė lagerio jun
gą, stengdamasi, kiek buvo 
įmanoma anomis sąlygomis, 
padėti kitiems reikalui esant, 
nebijodama pakelti ir protesto 
balso.

Iš lagerio buvo paleista 1956 
m. spalio 16 d. Apsigyventi vėl ,, 
pasirinko sąvp.tėvų įr.sąvo vai
kystės miestą, kurį labai bran
gino ir kuriam panašiai kaip 
suomių Maila Talvio paskyrė 
“Šiaulių miesto kroniką”.

Laiko neleido veltui. Para
šė “Lagerio pasakas”, apsaky
mėlių ciklą, skirtą savo žuvu
sių sūnų vaikystei, sudarė tre
čią eilėraščių rinkinį “Rasos 
ir ašaros”, iš kurio keletas bu
vo išspausdinti “Gimtajame 
krašte” (1967. XI. 16). Paminė
tina ir jos maloniai, jautriai 
skambanti eiliuota pasakėlė 
vaikams “Geroji širdelė”.

Poetė mėgo Achmatovą, Gu- 
miliovą, Pavlikovskają. Jų ei
lėraščius vertė į lietuvių kal
bą. Tarp poetės rankraščių 
rasta ir K. Borutos eilėraščių 
rusų kalba. Taigi ji vertė ne 
tik iš rusų į lietuvių kalbą, 
bet ir atvirkščiai.

Tikinti kovotoja
Be literatūrinio darbo, O. 

Lukauskaitė-Poškienė varė 
dar labai svarbią ir gilią va
gą, kuriai reikėjo nepapras
tai didelės drąsos, heroiško 
tvirtadvasiškumo, — ji įsijun
gė į viešą ir atvirą kovą prieš 
žmogaus teisių pažeidinėji
mus tarybinėje-socialistinė- 
je santvarkoje. Bailių patar
lė “Prieš vėją nepapūsi” jai 
buvo svetima ir nepriimtina. 
Įstodama į vadinamąją Lietu
vos Helsinkio grupę, ji tarsi 
tęsė savo žuvusių sūnų žygį ir 
išpirko viso gyvenimo klaidas, 
išlygino vingius.

Prieš mirtį poetės sieloje 
įvyko labai reikšmingas lūžis. 
Visą amžių buvusi abejinga 
religinėms praktikoms, kai ku
riais atvejais nevengusi net 
aštresnio žodžio Bažnyčios, 
dvasininkijos adresu (“Šiaulių 
miesto lyrinė kronika”), ji atli
ko išpažintį, priėmė Švenčiau
siąjį, Ligonių patepimą. 
Ateiste ji niekada savęs ne
laikė, nuolatos kartodavo 
draugams: “Nelaikyki! manęs 
bedieve!” Kartą, dar gerokai 
prieš ligą, paklausta, kaip no
rėtų būti palaidota, jeigu iš
tiktų ją mirtis, atsakė: “Tik 
katalikiškai!” Bet tada ji, ma
tyt, negalvojo, kad katalikiškas 
laidojimas yra daugiau, ne
gu karsto įnešimas į bažnyčią, 
kad norint patekti į vestuvinę 
puotą, reikia ir vestuvinio 
rūbo. (Nukelta į 6-tę psl.)

STASYS DALIUS

Kartu su rudens šalnos pakąstais 
lapais krintančiais žemėn mir
ties angelas pašaukė amžinybėn 
Petrą Kovelį, kuris mirė Hamil
tone 1984 m. spalio 16 d. Velionis 
paskutiniais gyvenimo metais ve
dė uždarą, atsiskyrėlišką gyve
nimą,-tačiau praeityje daug kur 
dalyvavo, veikė, ypač dainos sri
tyje, ir daugelis senesnės kartos 
lietuvių jį prisimena kaip buvu
sį Lietuvos operos choristą ir so
listą.

Petras Kovelis gimė 1906 m. ge-_ 
gūžės 11 d. Lietuvoje. Anksti ne
tekęs tėvų, dar I D. karo metu pa
tyrė našlaičio vargus. Negalėda
mas normaliai mokytis, turėjo 
pats sunkiai pelnytis pragyveni
mą. Anksti pamilo Rainos meną 
ir pasuko gyvenimą ta linkme — 
dalyvavo choruose ir jaunimo or
ganizacijose.

Atlikdamas karinę prievolę Lie
tuvos kariuomenėje Radvilišky
je, geležinkelio kuopoje, pradėjo 
pirmus viešus žingsnius dainos 
mene. 1930 m. baigęs karinę tar
nybą, gavo darbą geležinkelių 
valdyboje. Lengvesnėmis sąly
gomis dirbdamas lavinosi ir dai
navo choruose. 1932 m. konkurso 
keliu buvo priimtas į Lietuvos 
operos chorą. Kartu mokėsi, lan
kė konservatoriją, dainavo bei 
giedojo solo, dalyvavo Įgulos šven
tovės ir katedros giedojimuose.
Taip pat dainavo Lietuvos radio
fone, buvo kviečiamas atlikti pro
gramą Karininkų ramovėje ir ki
tur. Buvo paruošęs gražų reper
tuarą lietuviškų liaudies ir ita
liškų pusiau klasikinių dainų, su 
kuriomis turėjo pasisekimą kon
certuose. Buvo išrinktas operos 
choro seniūnu, kuriam tekdavo 
Valstybės teatro direkcijoje gin
ti choristų interesus.

Operoje velionis dainavo įvai
rius vaidmenis, kol daugiau kaip 
10 metų trukusią solisto karjerą 
nutraukė karas ir tremties kelio
nė į Vakarus.

Su karo pabėgėliais P. Kovelis 
atsidūrė Vienoje, Austrijoje. Iš ten 
vėliau persikėlė Vokietijon. 1945 
m. apsigyvena britų zonoje, Liu
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beke, vėliau — menininkų stovyk
loje Blomberge. Ten buvo sudary
ta grupė apvažinėjusi visas zonas 
su koncertais. Šioje grupėje ve
lionis dainavo su Iz. Motekaitie- 
ne, J. Augaityte ir kitais.

1948 m. P. Kovelis atvyko į Ka
nadą, kur pagal sutartį buvo pa
skirtas dirbti pas ūkininką. Vie
tinis radiofonas, sužinojęs, kad 
jis yra solistas, pakvietė padai
nuoti .-lietuviškų daįnų. Po šio 
koncerto buvo atleistas nuo dar
bo sutarties ir apsigyveno Hamil
tone. Čia vėl pradėjo koncertuo
ti lietuvių parengimuose, minėji
muose. Daugiausia Hamiltone, bet 
lankydavo ir artimesnes lietu
vių kolonijas. Tačiau neilgai links
mino tautiečius savo koncertais — 
gavo gerklės uždegimą ir nutilo 
visam laikui. Gaidų lapus užver
tė ir niekur viešai scenoje nebe
sirodė. Jis tiktai seka kitų dai
nos meną, sielojasi lietuvių me
nininkų veikla, klausė klasikinės 
muzikos, ypač operinės. Buvo su
daręs gražų rinkinį plokštelių 
ir įrekorduotų juostų. Tai buvo 
jo paguoda ir dvasinis pasiten
kinimas. Be to, mėgo rožes ir kiek
vieną vasarą triūsdavo prie savo 
namuko įvairiaspalvių rožių dar
želyje.

Pasitraukęs iš darbo į pensiją 
mažai kur besirodydavo. Po neil
gos ligos mirė Hendersono ligo
ninėje, eidamas 79 metus. Per du 
vakarus laidotuvių namuose buvo 
kalbamas Rožinis. Spalio 19 d., 
palydėtas kun. J. Liaubos po gedu
linių pamaldų Aušros Vartų šven
tovėje, buvo palaidotas “Holy 
Sepulchre” kapinėse, Hamiltone. 
Šventovėje per pamaldas vargona
vo ir giedojo sol. A. Paulionis ir 
V. Paulionienė.

Toli nuo gimtojo krašto rudenė
jančioje gamtoje išdygo vienišas 
kapas, primenantis vieno gyveni
mo kelio galą. Ilsėkis ramybėje, 
Petrai, pasiekęs paskutinę poilsio 
vietą Kanados žemėje.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vadovai. Iš kairės: 
INA LUKOŠEVIČIŪTĖ (šiuo metu viena iš torontiškio “Gintaro” tautinių 
šokių grupės mokytojų), MILDA RUFFO — dainavimo vadovė, SILVIJA 
AKSTINAITĖ-STAŠKEVIČIENĖ - ansamblio vadovė, RIMAS PIEČAITIS 
— orkestro vadovas, KRISTINA KLIČIŪTĖ — tautinių šokių vadovė

Kas nenorėjo gerų santykių?
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kyti, vyko be pertraukos Pa
ryžiuje, Londone, Berlyne, 
Kopenhagoje, Lugane, Varšu
voje, Kaune, Vilniuje ir kitur. 
Jose retkarčiais sušvisdavo 
šviesesnė kibirkštis ir vėl už
slinkdavo juodi nesantaikos 
debesys.

1927 m. ankstyvą pavasarį 
Lenkija, neva norėdama ap
saugoti savo tautiečius Lie
tuvoje nuo persekiojimų, ruo
šėsi pulti Lietuvą. Tokie gan
dai sklido ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje. Laimei prie 
to nepriėjo.

Sekančios derybos vyko 1928 
m. Prieš jas pasisakė net Lie
tuvos komunistas Kapsukas.

Ilgus metus drąsiau pasisa
kyti spaudoje už santykių iš
lyginimą buvo vengta. Nuo 
1929 m. pradėta dažniau apie 
tai ne tik kalbėti, bet ir spau
doje kelti šį reikalą. “Lietu
vos žiniose” apie tai rašė J. 
A. Herbačiauskas ir E. Radzi- 
kauskas.

Šis opus klausimas 1932 m. 
suaktualėjo ir valdančiose 
Lietuvos sferose. Žurnalas 
“Mūsų Vilnius” — Vilniui va
duoti sąjungos balsas išspaus
dino Vygando straipsnį “Ar 
reikalinga mūsų pozicijos dėl 
Vilniaus revizija?” Autoriaus 

"nuomonė buvd, kad reikia jieš- 
koti sprendimo taikos keliu.

Plačiau lenkų-lietuvių san
tykių problema buvo svarsto
ma balandžio 8 d. J. Petrėno 
redaguojamame laikraštyje. 
Ten buvo paskelbta anketa 
“Jei pradėsime derybas su 
lenkais”. Apie jas pasisakė 
daug Lietuvos veikėjų, kaip 
M. Sleževičius, M. Biržiška, 
M. Roemeris, K. Pakštas, V. 
Rastenis, P. Karvelis ir kiti. Jų 
visų nuomonė buvo, kad santy
kius reikia gerinti.

Gausias diskusijas spaudoje 
iššaukė prof. V. Čepinskio pa
sisakymas^ universiteto dis
kusijose gegužės 2 d. Jo nuo
mone, Lietuva nėra pasiruošu
si Vilniaus priimti. Taktiką 
“grąžinkit Vilnių, tada kalbė
sime” reikėtų keisti į lanks
tesnę.

Taip susidarė dvi grupės — 
vieni siūlė Lenkiją, kiti Vo
kietiją.

Paskutiniai žingsniai
Ženevoje, vykstant Tautų są

jungos tarybos sesijai 1935 
m., Lietuvos ministeris P. Kli
mas aplankė Lenkijos užsienio 
reikalų ministerį pik. J. Be- 
ka. Klimas norėjo išsiaiškinti, 
kokiomis sąlygomis galima bū
tų tikėtis pradėti derybas. Be- 

kas atsakė, kad privatūs ryšiai 
nėra tikslingi — reikia oficia
lių. Jokių išankstinių sąlygų 
Lenkijos vyriausybė nepriim- 
sianti.

Birželio mėnesį Lietuvai bu
vo pateikti konkretūs pasiūly
mai. Siūlyta tartis dėl diplo
matinių, ekonominių, konsuli
nių, pašto, telegrafo ir miško 
plukdymo. Atrodė, kad einama 
pirmyn. Į Vilnių buvo pasiųs
tas prof. M. Biržiška, kad pa
informuotų ten esančius vei
kėjus apie reikalą santykius 
su Lenkija sureguliuoti, kad 
jie neprieštarautų. Deja, ir 
tos pastangos nebuvo sėkmin
gos. Spėjama, kad priešinga 
grupė sutrukdė.

1935 m. rugsėjo mėn. Žene
voje Lietuvos užsienio reika
lų min. St. Lozoraitis susiti
ko su Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriu J. Beku. Tiks
las — sužinoti jo nusistatymą. 
Bekas pasisakė už abiejų mi
nisteriu tiesiogines derybas. 
1936. I. 15 min. Bekas, kalbė
damas seime, pradėjo smar
kiai pulti Lietuvos vyriausy
bę dėl ukrainiečių teroristų 
rėmimo Lenkijoje. Teroristai 
tuo laiku nužudė Lenkijos vi
daus reikalų ministerį B. Pie- 
rackį. Lietuva buvo apkaltin
ta kaip jų talkininkė.

Toji Beko kalba Lietuvoje 
padarė neigiamą įspūdį. Buvo 
pradėtas sustiprintas Vilniaus 
krašto lietuvių persekiojimas. 
Tai buvo Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio “politinis” 
derybų ginklas.

Į Lietuvos siūlomas sąlygas 
santykiams su Lenkija suregu
liuoti Bekas neatsakė. 1937 m. 
Lenkijos vyriausybė padarė 
sprendimą, kad taikos priemo
nės nepadeda. Beko nuomone, 
tik ultimatumas Lietuvą pa
klupdys. 1938 m. kovo mėn. bu
vo įteiktas Lietuvai ultimatu
mas, kurį Lietuva buvo privers
ta priimti.

Lietuva visą laiką norėjo 
santykius išlyginti. Lenkija, 
kaip dabar rodo įvairūs archy
vų dokumentai, to nenorėjo. Ji 
turėjo kitus tikslus.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Garsioji muzikė čeiistė OFRA HARNOY dalyvaus programoje koncerto, 
kurį rengia Tarptikybinė santalka Toronto Roy Thomson salėje š. m. lap
kričio 23, penktadienį, 8 v.v. Jos seneliai yra gimę Lietuvoje, Vilkaviškyje; 
1930 m. emigravo Anglijon, o iš ten — Izraelin. Ofros tėvas ir ji pati yra 
gimę Izraelyje. Ofra su tėvais persikėlė Kanadon, būdama 7 metę amžiaus. 
Jos seneliai moka lietuviškai. Ofra kaip čeiistė yra pasiekusi pasaulinį 
mastą. Lapkričio 23 d. koncertas skiriamas sąžinės kalinių paramai

Baigė dienas kaip tikinti kovotoja

Įstrigęs archyvo klausimas
V. MATULAITIS

Iki šiol Kanadoje lietuviai 
neturi bendro archyvo. Tik kai 
kurios parapijos bei organiza
cijos atideda ateičiai svarbes
nius dalykus. Dažnai jie nėra 
nuosekliai tvarkomi. Kanados 
lietuviai, kuriems atstovauja 
Kanados Lietuvių Bendruome
nė, turėtų turėti vienų bendrą 
archyvą — istorinę bei muzie
jinę medžiagą, surinktą bei 
saugojamą ateičiai.

Iš pirmosios imigracijos 
(1925-1930) žmonių jau beveik 
neliko sveikų visuomenininkų, 
kurie patys galėtų apie save 
bei organizacijų veiklą pasa
kyti. Kai kurios jų organiza
cijos jau likviduotos, istori
nės vertės dokumentai išmes
ti. Iš pokarinės imigracijos 
dalis veikėjų jau kapinėse. 
Taip per 40-60 metų Kanados 
lietuvių 'vėikloš medžiagos 
mes dar negalime pamatyti — 
rasti vienoje vietoje.

Daugiau kaip prieš metus 
KLB tarybos suvažiavime kul
tūros komisija buvo numačiu
si tokį archyvą organizuoti. 
Deja, apie jos veiklą šiuo rei
kalu nebuvo nieko žinoma. 
Taip 1984 m. gegužės mėnesį 
vienas lietuvis, rūpindama
sis lietuvių istorinės medžia
gos likimu, nieko nežinoda
mas apie kultūros komisijos 
veiklą, pasisiūlė KLB krašto 
valdybos pirm. A. Pacevičiui 
suorganizuoti Kanados lietu
vių archyvą KLB vardu. Jis pa
prašė pirmininką pasirūpinti 
patalpa, sugestijonuodamas 
kreiptis į Toronto Lietuvių 
namų vadovybę. Ten buvęs 
pensininkų kambarys buvo ne
naudojamas ir buvo siūlytas 
vienai organizacijai įrengti 
parodų salę — kambarį. Ta or
ganizacija kambario atsisakė.

Pirm. A. Pacevičius pagyrė 
to asmens iniciatyvą ir žadė
jo rūpintis patalpa. Pirminin
kui buvo pateiktas smulkus 
būsimo archyvo planas. Deja, 
tas reikalas buvo atidėlioja
mas. Rugsėjo pradžioje KLB 
valdybos posėdyje tam asme
niui buvo leista pasisakyti 
archyvo reikalu. Visiems val
dybos bei komisijų nariams 
buvo išdalintos archyvo pla
no kopijos. Tik tada archyvo 
steigimo iniciatorius sužino
jo, kad tas reikalas priklau
so KLB kultūros komisijai, 
kuri tą archyvą organizuos.

Š. m. spalio mėn. KLB tary
bos suvažiavime kultūros ko
misija pateikė steigsimo lie
tuvių archyvo apytikrę sąma
tą $16.590, neįskaitant patal
pų nuomos, kurių dar nėra. 
Taip pat pranešė, kas būtų ren
kama ir kas tą medžiagą pri
statytų. Didžiausios sąmatoje 
sumos numatytos lentynoms — 
$6.000, specialioms dėžėms
— $5.000 (spintos ir kitos dė
žės numatytos kitoje skiltyje), 
drėgmės kontrolės aparatui — 
$400, du stalu — $400, 3 kėdės
— $450, popieriams valyti 
chemikalai — $400, rašomoji 
mašinėlė — $700, paštui — 
$1.000.

Nežinoma patalpa, bet jau 
statomos lentynos, drėkini
mas... Jei būsimos archyvui 

medžiagos jau išgulėjo dešim
timis metų nedrėkinamos pas 
asmenis, tai dabar archyvo or
ganizatoriai nori jas chemiš
kai išvalyti jau nuo pirmos die
nos.

Ne taip buvo organizuotas 
prel. Pr. Juro lietuvių archy
vas ALKA Putname, ne taip 
pradėjo generolas Nagius- 
Nagevičius steigti Vytauto 
Didžiojo muziejų Kaune. Jei
gu jie būtų pradėję su daug 
nulių turinčia sąmata, tų mu
ziejų nebūtų buvę.

Pagal kultūros komisijos 
projektą, visą medžiagą su
rinks KLB apylinkių valdybos. 
Tai neprityrusių žmonių sva
jonė. Ją griauna tame pačia
me suvažiavime kitas praneši
mas: iš pasiųstų 20-čiai apy
linkių anketas grąžino tik 10, 
o kitos neatsakė.

Pavasarį archyvo steigimo 
iniciatorius pirm. A. Pacevi
čiui siūlė tik surasti pastovias 
patalpas be jokios tūkstanti
nės sąmatos. Stalus, spintas 
bei kėdes galima savanorišku 
būdu suorganizuoti per kai ku
rias organizacijas bei atski
rus asmenis, kaip tai buvo pa
daryta iš dalies lietuvių jau
nimo stovyklavietėse. Laikinai 
galima rašyti ir asmenine ra
šomąja mašinėle. Buvo pasiū
lytas net mažas skaitytuvas 
(kompiuteris) kartotekai. To
kiam reikalui atsirastų net 
savanoris stalius sudėti len
tynoms.

Pats svarbiausias dalykas 
yra archyvinės medžiagos su
rinkimo organizavimas. Jei 
nebus asmenų, kurie eis ir 
rinks archyvinę medžiagą iš 
organizacijų, lietuviškų įstai
gų, parapijų bei atskirų šei
mų, tai ir šios kartos (1980-) 
veiklos istorijai patekti į ar
chyvą bus labai maža vilties.

Kai Br. Kviklys buvo Toron
te, užsiminiau, kad Toronte 
yra organizuojamas lietuvių 
archyvas. Jis labai nudžiugo 
ir pasiūlė didelę dalį savo 
archyvinės medžiagos perduo
ti Toronto lietuvių archyvui 
— muziejui.

Kultūros komisijos numaty
tos patalpos Prisikėlimo pa
rapijoje, kurios yra naudoja
mos posėdžiams, visiškai ne
tinkamos archyvui. Negalima 
palikti archyvinės medžiagos 
daugelio pereinamoje patal
poje. Be to, tas kambarys yra 
labai mažas. Archyvo patalpa 
turi būti tik tam reikalui 
skirta ir tik archyvo adminis
tratorių raktu prieinama.

KLB kultūros komisija turė
tų rimtai svarstyti, praktiškai 
žvelgti į archyvo organizavi
mą ir bent pirmaisiais kele- 
riais metais pamiršti iš lubų 
nurašytą tūkstantinę sąmatą, 
kurios niekas neduos, ir ko
misija tokio plano negalės vyk
dyti.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

(Atkelta iš 5-tO psl.)

Mirė poetė Lukauskaitė 1983 
m. gruodžio 4 d. artimų bendra
minčių rūpestingai slaugoma 
ir globojama.

Įspūdingos ir daug pasakan
čios tautai buvo jos laidotu
vės. Bendraminčiai atvyko net 
iš tolimiausių vietovių. Prie 
duobės skambėjo ne tik atsi
sveikinimo kalbos, pamokslai, 
giesmės, bet ir eilėraščiai.

Atgulė poetė savo pamiltųjų 
Šiaulių, žemėje — Ginkūnų 
kapinėse. Atgulė trečioji iš 
Helsinkio grupės narių. Ša
lia kun. Karolio Garucko, ša
lia kun. Bronislovo Laurina
vičiaus jos kapas iškilo kaip 
sunkiausių lietuvių tautai lai
kų ir kovų milžinkapis.

Literatūrinis palikimas
Ką galima pasakyti apie 

Onos Lukauskaitės-Poškienės 
vietą ateities perspektyvoje? 
Reikia manyti, nesuklysime 
tvirtindami, kad lietuvių li
teratūros istorijoje jos kūry
ba bus kur kas svaresnis in
dėlis, negu daugelio tarybi
nių garsenybių-laureatų. Tie
sa, ji nepasiekė Sigridos Und- 
set ar Šeimos Legeroęf litera
tūrinės aureolės, bet “Lage
rio pasakas” ir po daugelio 
dešimtmečių kiekvienas mie
liau ims į rankas, negu pai
niais ir klaikiais metaforų 
raižiniais iš negyvų žmonių 
ir negyvų situacijų nukaltus 
romanus ar apysakas. Jos atvi
rai skambančios eilės lietuvio 
sielai bus artimesnės, negu 
meistriškai įforminti. .. smil
kalai svetimiems dievams. Jie 
rūks ir nurūks, palikdami tik 
laikmečio literatūrai ir asme
niškai autoriaus pavardei am
žinos gėdos kvapą . . .

O. Lukauskaitės literatūrinį 
palikimą galima skirstyti į dvi 
dalis: į viešumoje nepriklau
somos Lietuvos metais pasiro
džiusią ir vėlesnę — pasaulio 
šviesos nebeišvydusią, “stal- 
činę”, kuriai nežinia kiek lai
ko bus lemta klajoti rankraš
tiniais nuorašais. (. . .)

Iš antrosios jos literatūri
nės kūrybos dalies reikšmin
giausias darbas bene bus “La
gerio pasakos”. Šiomis novelė
mis poetė pasirodo nė kiek ne
prastesnė ir epo žanre. Stul
binančiai šiurpus tarybinių 
lagerių, prarijusių milijonų 
milijonams jei ne gyvybę, tai

Stambi literatūros premija
JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos, kultūros tary
bai pasiūlius, 1980 m. įsteigto
ji 3000 dolerių Lietuvių Bend
ruomenės literatūros premija 
1984 m. skiriama už grožinę lie
tuvių išeivijos kūrybą, išleistą 
1984 m., arba už bet kada parašy
tus rankraščius. Tebegalioja 
praėjusiais metais skelbtos tai
syklės bei sąlygos.

1. Premija skiriama, atsižvel
giant tik į svarstomojo kūrinio 
meninę vertę. Jei nebūtų gauta 
premijuotino lygio veikalo, ver
tinimo komisija pasiūlys kultū
ros tarybai tris išeivijos rašyto
jus, premijuotinus už bendrąjį 
įnašą į grožinę lietuvių litera
tūrą. Vienam iš jų kultūros tary
ba, susitarusi su vertinimo komi
sija, skirtų 1984 m. premiją.

2. Premijai veikalus atsiųsti 
paskutinė data — 1984 m. gruo
džio 31 d.

3. Premijai veikalai siunčiami 
kultūros tarybos vicepirmininko 
adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 
Beverly Hills Dr., Richmond Hts, 
Ohio 44143, USA. Tel. (1-216) 
481-4534. 

Parduodamas šis motelis
Hot Springs, Arkansas, vietovėje pigia kaina ir 
geromis sąlygomis. Įmokėti 25% kainos. Teirautis šiuo 
adresu: Jonas Aukštuolis, 635 Ouachita Avenue, 
Hot Springs, Arkansas 71901, USA. Telefonas: 
(501) 623-6618 (savininkas J. Aukštuolis)

jaunystę ir sveikatą, gyveni
mo epizodus ji pasakoja nuo
stabiai paprastai, ramiai, ne
sijaudindama ir nesigraudin- 
dama, o taip pat nejaudinda
ma bei negraudindama. Ta
čiau skaitytojas pats nesulai
komai ir jaudinasi, ir graudi
nasi ...

“Lagerio pasakos” vertinti
nos ne tik vien literatūriniu, 
bet ir istoriniu požiūriu. Dau
gybė lietuvių (taip pat ir ne
lietuvių) ėjo tais baisiaisiais 
“gulago” keliais, bet nedauge
lis tepajuto pareigą (tegul ir 
ne solženiciniškai ar ne lu- 
kauskaitiškai) šitą tautos kan
čių kraitį perduoti kaip šven
tą atminimo dokumentą vaikų 
vaikams . . . Tėvų bei senolių 
palikti užrašai ateityje gal ne 
vienam atvertų akis, atideng
tų tiesą, kuri taip rūpestingai 
ir klastingai slepiama ir mas
kuojama mokyklose, institu
tuose, universitetuose.

Ne mažiau reikšmingas ir ei
lėraščių rinkinys “Rasos ir aša
ros”. Jis taip pat nedidelis — 
kaip ir pirmieji — apie 30 ei
lėraščių. Eilėraščiams būdingi 
tie patys lukauskaitiški moty
vai, kaip ir jaunų dienų kūry
bai. Tiktai tonas, suprantama, 
jau ramesnis, santūresnis, 
mintys brandesnės ir svares
nės. Dabar ji ne tik žodį “Die
vas”, bet ir Jo įvardį rašo di
džiąja raide:
Rūpintojėli, gera su Tavim šį 

vakarą
Nuo kryžkelės į žemę gęstančią 

žiūrėt.

Žmogaus gyvenimo prasmę 
poetė supranta visai krikščio
niškai: žmogaus gyvenimas — 
ne vienadienio drugelio žais
mas, bet privalantis nešti vai
sių. Žmogus — Dievo kūrybos 
tęsėjas:
Kad nebūtų skriaudos, nei ašarų — 
grūdas pasėtas.
Viešpatie, tas didis Tavo darbas 
dar neįpusėtas.

Įdomu skaityti ir mažučių 
novelių ciklą jos sūnų vaikys
tės atminimui. Šitie kūrinėliai 
memuarinio pobūdžio ir at
skleidžia dar vieną poetės sa
vybę — pedagogiškumą. Savo 
sūnus ji auklėjo taip, kad iš 
tikro išsipildė jos eilėraščio 
žodžiai: j.,.. ,
Didžiai kovai, kovai už ateitį 
Tave atiduosiu.

(“Brangiausias pėdas")

Apie gautus rankraščius bus 
pranešta siuntėjams. Už paštuo
se užkliuvusias ar dingusias 
siuntas kultūros taryba neatsa
ko. Spaudinius siųsti tik papras
ta siunta, nereikalaujančia ga
vėjo parašo.

4. Rankraščių pakanka atsiųs
ti po vieną nuorašą. Jie bus grą
žinami. Knygų atsiunčiama po 
penkias. Pageidautina, kad rank
raščiai būtų rašyti mašinėle. 
Bet bus priimami ir lengvai skai
tomi ranka rašyti kūriniai. Ne
bus svarstomi slapyvardžiais pa
sirašyti veikalai.

5. Prie siuntos pridedama au
toriaus pavardė, adresas ir tele
fono numeris.

6. Vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

Pastabos. Premiją laimėju
sio rankraščio autorius galės tar
tis su kultūros taryba dėl jo iš
leidimo.

1985 m. Lietuvių Bendruome
nės literatūros premija bus ski
riama už lituanistinės temati
kos mokslo veikalą, išleistą 
1983-1984 ar 1985 m. arba už bet 
kada parašytus rankraščius.

JAV LB kultūros taryba

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, minintis penkiolikos metų veiklos sukaktį. Jo vadovai: Silvija 
Akstinaitė-Staškevičienė, Rimas Piečaitis, Kristina Kličiūtė, Milda Ruffo. Jie sėkmingai tęsia grupės veiklą 

"ŽYDRA IR GELTONA " DALIA MACKIALIENĖ
Žvilgsnis į Birutės Pūkelevičiūtės knygą, kurioje sudėti du vaidinimai

L “ŽYDRA”
Ar užrašei mums saulę, širdies 

ramybę, žmoniškumą, gyvą tikėji
mą? Ar užrašei? O gal nusigandai 
pamatęs, kad esi varganas bėdžius 
ir neturi ko mums palikti?” — klau
sia Rozalija Baužienė Birutės Pū- 
kelevičiūtės dramoje “Palikimas", 
kuri šioje knygoje pavadinta “Žmo
nės ir beržai" vardu.

Šioje dramoje nagrinėjama 
medžiaginio turto palikimo 
klausimas, kartu iškeliant ir 
dvasinio turto palikimo idėją.

Šiandien mes, jausdami ar
tėjantį atsiskyrimą su šiuo pa
sauliu, rūpinamės žemiškų gė
rybių paskirstymu pasiliekan
tiems mūsų vaikams ir gimi
nėms. Turbūt tik retas pagal
vojame apie kitokio turto — 
ne žemės, ne pinigų, ne namų, 
bet dvasinio turto palikimą 
ateinančioms kartoms. Eidami 
per gyvenimą, dažnai pamirš
tame, ar iš viso negalvojame 
apie dvasinių vertybių puose
lėjimą, sukaupimą, ugdymą, 
kad prieš mirdami atrastume 
savo praėjusiame gyvenime 
bent “vieną aukso grūdą”, ku
rį perduotume “tam, ką mylim, 
ir todėl, kad mylim ...”

Tokia yra pagrindinė šios 
dramos mintis, kuria remia
si “Žmonės ir beržai” siuže
tas.

Vyriausias dramos veikė
jas Martynas Vaitys nedaug 
dvasinių vertybių buvo sukau
pęs per savo ilgą gyvenimą, 
kad jas paliktų savo vaikams. 
Tik sužinojęs, kad jo sūnus 
Eugenijus grįžta į tėvų namus, 
nupirko jam rašomąją mašinė
lę. Eugenijus visą laiką buvo 
kitų šeimos narių pajuokia
mas dėl užmojo būtį poetu. 
Nerasdamas tam pritarimo nei 
paramos iš savo tėvo, sesers 
ir jos vyro, jis paliko tėvų 
namus ir bastėsi kažkur po 
Ameriką keletą metų. Kai iš
sibastęs su savo motociklu po 
visus pasviečius sugrįžo na
mo ir sužinojo apie tėvo rūpes
tį nupirkti jam rašomąją ma
šinėlę, nušvito visas, lyg jo šir
din būtų įkritęs šviesus ir šil
tas Sekminių saulės spindulys, 
nuo kurio jo širdis pradėjo 
“aižėti, skilti, dalimis atsida- 
linti”. Šis jau beveik mirštan
čio tėvo supratimo parodymas 
ir kartu pripažinimas, kad sū
nus gali rašyti poeziją, jam 
buvo brangiausia dovana, di
džiausias palikimas, kuris pa
suko jo gyvenimą teigiama 
kryptimi.

Drama “Žmonės ir beržai” 
yra pilna giliai išmąstytų min
čių, jautraus požiūrio į jauną
ją kartą, jos nerimastį, neap
galvotus šuolius, vos nenu- 
krentant į bedugnę.

Stipriai išryškintas ir vyres
niosios kartos rūpestis bei 
skausmas besisielojant savo 
vaikų sielvartais ir skaudžiais 
išgyvenimais, į kuriuos, pil
name rūpesčių gyvenime buvo 
kreipta taip mažai dėmesio, 
nes didžiausias dėmesys buvo 
žemiškų turtų kaupimas ir 
krovimas į aruodus, lyg tai bū
tų pats didžiausias gyvenimo 
tikslas. O gal iš viso niekad 
nebuvo suprastas moralinės 
paramos reikalingumas bręs
tančiam žmogui. Gal tokia mo
ralinė parama, lyg ramstis, 
prilaikytų jauną žmogų, kad 
jis nesudužtų savo jautriame 
trapume ir lydėtų jį per visas 
jo kely pasitaikančias duobes 
kaip kelrodis.

Perskaičius paskutinį dra
mos puslapį ar paliekant vai
dinimo salę, nusileidus uždan

gai, skaitytojas ar žiūrovas su 
ašaromis akyse pats save 
klaus: o ką gi iš tikro Vaitys 
paliko savo sūnui, kuris plau
kė per gyvenimą “pamėklišku 
laivu”, pasiėmęs savo mylimą 
Vaivą? Tikrai, ką daugiau jis 
paliko be lietuviškos sodybos 
Beržoro?

Gal ne visi sugavo per visą 
dramą besitęsiančią mintį, 
kad tėvas paliko sūnui paska
tinimą ir davė įkvėpimo rašyti 
poeziją, pasakydamas jam: 
naują mašinėlę “atrasi bib
liotekoje”. Martynui Vaičiui 
mirus, sūnus Eugenijus, pa
gautas kūrybinės žiežirbos, 
jau pradeda savo pirmuosius 
simbolinės poezijos žingsnius, 
iš kurių išnyra laivas su jūrei
viais ir juose plaukiančiais 
jo šeimos nariais. Jis savo vi
zijoje jau regi, kaip iš tamsos 
išnyra “valtis ir tylusis irkluo
tojas, kuris išsives jo tėvą ir 
visus perkels į krantą, kur su- 
byrėsim drauge su smėlio grū
dais” ir nekviestoji viešnia 
mirtis užvaldys visus turtus.

Į “Žmonės ir beržai” dramą 
Birutė Pūkelevičiūtė įveda 
ir kitus Martyno Vaičio šeimos 
nąrius.,r kurįę taįp pat yra ne
atskiriama dramos dalis. Jo 
ilgametė šeimininkė Rozalija 
Baužienė, pamesta girtuoklio 
vyro, mirus Vaičio žmonai, 
augina paliktus našlaičius 
— dukterį Ireną ir sūnų Euge
nijų. Išgyvena pas Vaitį ilgus 
dvidešimt ketverius metus, 
vis tikėdamasi, kad kada nors 
Martynas įteisins jų bendrą 
gyvenimą. Bet Martynas vis 
išsisukinėja: “Aš kitaip nega
lėjau! Taip augintas, dėdė ku
nigas. Nors žinau, kad Bauža 
tave paliko, kad ne tu jį pame
tei, bet ‘gyvnašlė’ man nuo pat 
vaikystės buvo baisus žo
dis . . .”

“Bet tau nebuvo baisu, kai 
ta ‘gyvnašlė’ supo ir vystė ta
vo sūnų, augino dukterį! To tau 
nebuvo baisu” — su širdies gė
la numeta priekaištą Rozalija 
ir vėl pasineria į saulėlydžių 
žaras, jausdama, kad ji visa 
“apledėja” tuose šaltuose žie
mos saulėlydžiuose ir “vedy
bos jau nieko negalėjo išgel
bėti”. Kai, Rozalijos vyrui mi
rus, Martynas pasiūlo sutuok
tuves, ši to pasiūlymo atsisa
ko, pasiteisindama: “Įvyko 
keistas dalykas: tau skersai 
kelio stovėjo gyvas Jurgis, o 
mane pradėjo bauginti miręs 
Jurgis. Lyg mes būtume pri
šaukę jam mirtį. Lyg pagaliau 
sulaukėm to, ko visą gyvenimą 
troškom! Štai, gyveno žmogus, 
kuris nelaimei kažkada buvo 
peržengęs mano kelią. Ar vien 
dėl to turėjome geisti jo mir
ties?”

Taip Rozalija Vaičio gyve
nime ir pasiliko tik moterimi, 
užauginusi jo vaikus, neįtei
sinta kaip šeimos narys, ne
įskaityta į palikimą.

Į Vaičio dukters Irenos gy
venimą, gudriai užmaskavęs 
savo tikslus, “įsliuogia” Bru
no Grigaitis. Kosmopolitas, 
besigardžiuojantis aukštosios 
klasės etiketo plonybėmis, 
sugebantis panaudoti savo 
žmonos daktarės profesiją ir 
uždirbtus pinigus savo socia
linei padėčiai išlaikyti aukš
tumoje. Žiūrint iš Vaičio šei
mos pusės — tai pats neigia
miausias personažas, bet be jo 
drama būtų “sausa”. Bruno ją 
gerokai “pavilgo”.

Su antruoju sakiniu pirma
me veiksme sutinkame palie
gusio Vaičio slaugę Vaivą 

Stankūnaitę, vėliau Eugeni
jaus sužadėtinę, kuri buvo 
“prieš trejus metus kaip ry
šulys, paliktas traukinių sto
tyje.” Eugenijaus įtaigota se
suo Irena ją atsikviečia slau
gyti sergančio Vaičio. Ir Eu
genijus, sugrįžęs iš savo kla
jokliškų kelionių, randa ją 
gyvenančią tėvo sodyboje, mė
gina sau susigrąžinti. Bruno 
Grigaitis, kuris buvo “šešiems 
mėnesiams ištremtas į Beržo
rą” tam, kad būtų geras iėvui 
ir laimėtų jo palankumą, kai 
bus sudaromas testamentas, 
yra žūt-būt pasiryžęs tąpti Ber
žoro savininku ir, kiek įmany
damas, mėgina “apsukti” gal
vą Vaivai, nes Irena visą lai
ką gyvena Madisone.

Nepatyrusi Vaiva, norėdama 
įtikinti Eugenijų, koks Bruno 
rūpestingas ir praktiškas, at
skleidžia jam visus jo planus. 
O Eugenijus viską išdrožia jam 
į akis, girdint tėvui. Vaiva, pa
mačiusi Bruno suktybes ir me
lus, palieka jį ir sugrįžta prie 
Eugenijaus.

Martynas Vaitys laimingas, 
kad sūnus grįžta į tikrą kelią 
ir kad sužinojo kokiomis apga
vystėmis jo duktė ir žentas no
ri 'gauti Beržorą bei įrengti 
jame vasarvietę, kur “pakran
tėj pridygs margų namelių, 
kaip inkilų; įvairiais balsais 
spygaus tranzistoriai, oras pliš 
nuo motorlaivių burzgimo, 
vandeny plūduriuos tuščios 
alaus skardinės, čirškės ham- 
burgeriai ir pizzos .. .” Pasi
kvietęs notarą, perrašo testa
mentą ir viską palieka sūnui 
Eugenijui.

Ši simboliška lyrinė drama 
yra kiekvienam žiūrovui ar 
šios dramos skaitytojui labai 
savita, labai suprantama, nes 
kiekvienas joje atras ir dalį 
savęs. Labai įmantriai supinti 
dialogai išryškina kiekvieno 
personažo užmačias, palinki
mus, ydas, nuoskaudas ir mei
lę. Kiekvienas jų skirtingai 
kovoja už pripažinimą, pagar
bą, turtą, savęs aukštinimą. 
Tikslų siekia įvairiais keliais 
— juokingais, dramatiškais, 
graudžiai lyriškais. Čia ir yra 
pati stiprioji dramos pusė. B. 
Pūkelevičiūtės dramoje nėra 
bereikalingų frazių veikalui 
pratęsti ar papildomų perso
nažų dramai paspalvinti. Kiek
vienas veikėjas turi tik tiek 
teksto, kiek jo reikia parody
ti savo tikriesiems siekiams, 
tikrajam veidui ir užmačiom.

Ši drama pavadinimu “Pali
kimas” buvo premijuotas Los 
Angeles dramos sambūrio 
skelbtame konkurse ir suvai
dinta IV Teatrų festivalyje To
ronte (pakartota sekančią die
ną, žiūrovams pageidaujant). 
Po to dar vaidinta Los Ange
les, Čikagoje, Detroite ir Aust
ralijoje Melburno bei Sydnė- 
jaus lietuviams. Šį veikalą yra 
matę daugiau kaip 4000 žmo
nių. Dailiosios literatūros mė
gėjams Ši drania gali būti ir 
malonus pasiskaitymas. Ji ga
lėtų būti perrašyta į “bestsel
ler” romaną, nes skaitytojai 
daugiau mėgsta skaityti roma
nus nei scenos veikalus.

(Bus daugiau)

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.



Muzikas ALVYDAS VASAITIS, gyvenantis JAV-se ir pasižymėjęs kaip 
pianistas, akompaniatorius, simfoninių orkestrų ir operų dirigentas. Nuo 
1977 m. iki 1983 m. vadovavo Čikagos lietuvių operos muzikinei daliai. 
Š. m. gruodžio 2 d. Anapilio salėje drauge su torontiečiu muziku JONU 
GOVĖDU atliks dviejų pianinų koncertų The Golden Shutler Studio

“Ąžuolai piliakalnyje”
Naujosios rašytojo Juozo Kralikausko knygos sutiktuvės Anapilyje

Naujoji torontiečio rašyto
jo knyga “Ąžuolai piliakalny
je” pasirodė knygų rinkoje jau 
žymiai anksčiau, bet leidėjai 
(specialus komitetas), jos su
tiktuves surengė lapkričio 4 d. 
Lietuvos kankinių parapijos 
salėje, Anapilyje. Tai buvo ru
deninio kapinių lankymo die
na, bet tokia lietinga, kad ir 
numatytos pamaldos kapinėse 
turėjo būti perkeltos į šven
tovę. Tai atsiliepė į maldinin
kų ir knygos rėmėjų skaičių. 
Vis dėlto susirinko ne taip jau 
mažas literatūros žmonių skai
čius pagerbti ir autoriaus, ir 
jo kūrybos, ypač devynių jo 
romanų.

Programą pradėjo leidėjų 
komiteto atstovė A. Sungai- 
lienė, pateikdama pluoštą ži
nių apie pagrindinį kalbėto
ją rašytoją Vytautą Volertą.

Dailiu ir glaustu žodžiu apie 
J. Kralikausko kūrybą kalbėjo 
iš JAV atskridęs V. Volertas. 
Jis konstatavo esamą knygos 
būklę Š. Amerikoje, pabrėžė 
sunkėjančią lietuviškos kny
gos būklę išeivijoje ir džiau
gėsi torontiečiu pastangomis 
turtinti lietuvių literatūrą. 
J. Kralikausko kūryba esanti 
dvejopo pobūdžio — istorinė 
ir dabartinė. Plačiausiai ir 
stipriausiai jis pasireiškęs 
istoriniuose romanuose, bet 
neapleidęs ir dabarties gyve
nimo. Apgailestavo, kad leidi
nyje “Ąžuolai piliakalnyje” 
nėra ištraukų iš jaunystės kū
rybos “Septyni kalavijai”.

Baigęs savo žodį, V. Voler
tas išskubėjo į aerodromą, nes 
turėjo grįžti laiku į Filadel
fiją. J. Kralikauskas padėko
jo jam už tokį žygį ir pats įtei
kė rėmėjams specialius eg
zempliorius savo knygos, me
niškai įrištos knygrišio Alek
so Plėnio, firmos “Samogitia” 
savininko. Tokius egzemplio
rius su autoriaus įrašais gavo: 
A. Plėnys, kun. J. Staškus, dr. 
J. Sungaila, J. Gustainis, I. S. 
Girdzijauskai, Prisikėlimo kre
dito kooperatyvo valdybos 
pirm. dr. S. Čepas, dr. A. M. 
ir dr S. P. Kazlauskai, S. A. Vis- 
kontai, dr. M. Uleckienė, dr. 
A. Valadka, “Paramos” kredito 
kooperatyvo valdybos pirm. H. 
Stepaitis, Kanados lietuvių 
fondo valdybos pirm. H. La
pas, Z. Girdauskas, A. Svilai- 
tė-Craig, V. Bačėnas, Toronto 
Lietuvių namų valdybos pirm. 
V. Dauginis, kun. Pr. Gaida.

Programos vedėja A. Sun- 
gailienė painformavo susirin
kusius apie leidėjų komiteto 
atsiradimą ir jo atliktą dar
bą. Jo dėka buvo sutelkta pa
kankama visuomenės parama, 
įgalinusi išleisti šią knygą.

Ilgesniame savo žodyje au
torius J. Kralikauskas metė 
istorinį žvilgsnį į Lietuvos li
kimą, jos praeitį, kuri nenu
traukiama tėkme srūva dabar- 

tin ir ateitin. Bendroje per
spektyvoje ir mūsų pastangos 
nesančios bereikšmės. Apgai
lestavo pasiturinčių tautie
čių sumenkusį dėmesį litera
tūrai, dėkojo leidėjų komite
tui ir dosniems rėmėjams už 
pastangas išleisti jo knygą.

Turiningą autoriaus kalbą 
sekti kliudė balso nesuderi- 
nimas su mikrofonu, kuris tar
pais per daug stiprino garsą.

Baigęs -kalbą, autorius at
sisėdo prie stalo ant pakylos 
ir pasirašinėjo savo knygas 
tautiečiams, kurie, sustoję 
eilėn, laukė autoriaus įrašo. 
Kiti, jau turintieji knygą, ėjo 
vaišintis kava bei skanėstais 
ir dalintis įspūdžiais.

Taip palydėta knyga pradėjo 
savo kelionę į tautiečių pasto
ges per platintojus. Jos pla
tinimu rūpinasi V. Aušrotas 
(29 Sun Row Dr., Weston, Ont. 
M9P 3H5, Canada). Kaina — $6 
(JAV-se taip pat $6 JAV valiu
ta dėl brangesnio pašto patar
navimo). Užsakant paštu, rei
kia pridėti $1.50 pašto išlai
doms. D.

Premija už poeziją
Montrealio akademinio sam

būrio Vinco Krėvės vardo litera
tūros premija už 1983-84 m. iš
leistą knygą paskirta Kaziui Bra- 
dūnui už “Prierašus”. $1,000 pre
mija laureatui bus įteikta lap
kričio 24 d. Montrealyje. Premi
jos mecenatas — Kanados lietu
vių fondas. B. S.

Dainos ir muzikos 
konkursas

JAV LB kultūros taryba skel
bia antrąjį jaunųjų daininin
kų bei instrumentalistų kon
kursą. Konkursas įvyks Kliv- 
lande, Ohio, 1985 m. kovo 16 d., 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuvių kilmės jaunieji 
menininkai. Amžius — nuo 16 
metų iki 30 metų. Premijos bus 
trijų kategorijų — dainavimo, 
styginių ir pučiamųjų instru
mentų, fortepijono. Speciali 
premija kanklių kategorijoj.

Norintieji dalyvauti prašomi 
užsiregistruoti ligi 1985 m. 
sausio 30 d., pridedant trum
pą biografinę apybraižą ir pa
vyzdinę juostelę (nebūtinai iš 
konkursinio repertuaro). Kon
kursui repertuaras sudaromas 
laisvu pasirinkimu. Daininin
kų programa turi būti neilges
nė kaip 15 minučių, visų kitų — 
ligi 20 minučių ilgumo. Pirma
jame kultūros tarybos konkur
se (1982 m.) pirmas premijas 
laimėjusieji šiame konkurse 
dalyvauti negalės.

Prašome registruotis šiuo 
adresu: Andrius Kuprevičius, 
2166 N. St. James Pkwy., Cleve
land Hts, Ohio 44106, USA. Tel. 
(216)321-1710.

"Visuomeniniai klausimai"
Prelato Mykolo Krupavičiaus publicistika

Antanas Musteikis

1983 m. popiežiaus Leono 
XIII fondas išleido stambią 
knygą “Visuomeniniai klausi
mai”. Tai straipsnių rinkinys 
iš prel. M. Krupavičiaus pali
kimo. Redaktorius ir įvado 
autorius yra kun. V. Bagdana- 
vičius, išleisdinęs per 10 kny
gų. Po įvado yra Bernardo Žu
kausko žodis “Dr. Balio Palio
ko įnašas”, kuris pateikia ži
nių, kas ir kokiu būdu prisidė
jo prie šios knygos paruošimo 
bei išleidimo.

“Visuomeniniai klausimai” 
yra suskirstyti į septynias da
lis.

Lietuvių tauta
Pirmoji dalis “Lietuvių tau

ta” yra labiausiai istoriška ir 
originali. Joje žymusis krikš
čioniškosios demokratijos at
stovas, pasirėmęs įvairiais šal
tiniais ir savo paties patirti
mi, apžvelgia pagrindinių lie
tuvių partijų ideologijas ir 
veiklą prieš Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir ją 
atgavus.

Tema labai plati. Kaip ir rei
kia tikėtis iš aktyvaus tos veik
los dalyvio, savoji srovė yra pil
niau už kitas išryškinta, tačiau 
pravartu pastebėti vykusias 
autoriaus pastangas išlaikyti 
besivaržančių partijų nagrinė
jimo pusiausvyrą. Tai straips
nį daro mokslišką. Pavyzdžiui, 
Krupavičius, ryškindamas 
krikščioniškosios demokrati
jos nuopelnus, nevengia paci
tuoti tai, ką teigiamo ar nei
giamo apie tą srovę rašo ideo
loginis varžovas Steponas Kai
rys. Tad apologetiškumo niu
ansai netemdo tiesos.

Antra vertus, istorikas pasi
gestų pilnesnio vaizdo, saky
sime, pastraipoje apie kunigų 
veiklą, būtent: iš kokio bend
ro kunigų skaičiaus už sukili
mą nukentėjo apie 200 kunigų 
trijose vyskupijose (26 p.).

Daugiau publicistinio jaut
rumo yra padaloje “Kryžiuo
jamoji Lietuva”, kur apžvelg
ta lietuvybės ir katalikybės 
kova su vokiečiais ir rusais 
ilgų šimtmečių būvyje. Padala 
apie lietuvių-žydų santykius 
nacimečiu yra pagrįsta gerais 
dokumentais ir argumentais, 
nors kaip žinome, didesnio 
tokios medžiagos kiekio mes 
ir dabar tebestokojame.

Demokratija
Antroji dalis “Krikščioniš

koji demokratija” iškelia po
piežių enciklikų principus, 
ypač “Rerum novarum”, be
sprendžiant socialinį klausi
mą. Autorius tiksliai pateikia 
tuos principus priešpriešoje 
su liberalizmo ir socializmo 
idėjomis, pabrėždamas ne tik 
materialines, bet ir dvasines 
vertybes.

Ši tema yra daugiau ar ma
žiau plėtojama kone visose 
knygos dalyse. Žvelgiant iš to
lesnės perspektyvos, kaikurie 
teiginiai dabar atrodo įtaigo
ti anuomet madingų evoliuci
nių priemaišų, pvz., kai “stab- 
meldybei” priskiriamas papro
tys panaudoti jaunų vaikų dar
bą. Beje, XIX š. viduryje, kai 
kasyklose buvo naudojamas 
vaikų darbas, Anglija nebuvo 
“stabmeldžių” kraštas. Antra 
vertus, primityvios kiltys ir 
prieš krikščionybės laikus 
vertino šeimą ir mylėjo vai
kus, o jų įsidarbinimas daž
nai buvo palaipsniškas ir ne
būtinai blogesnis už civili
zuotų kraštų praktiką.

Katalikų veikla
Trečioji dalis “Katalikų vei

kimas” rūpinasi katalikų or
ganizacijomis, jų programa, 
veikla ir atsako į abejojančių 
priekaištus. Padaloje “Lille’io 
vyskupija” autorius pateikia 
vienos prancūzų vyskupijos 
veiklos paradoksą, kai anuo 
metu katalikų atstovų Prancū
zijos parlamente užtikta apie 
130-150, o katalikų partija 
įstengusi turėti vos 14 narių 
parlamentarų. Smulkiai iš
nagrinėta tos vyskupijos są
ranga, kad ir lietuviai turėtų 
pavyzdžių, kuriais reikia sekti 
ar kurių vengti savose vysku
pijose.

Darbininkas ir darbas
Ketvirtoji dalis “Darbinin

kas ir darbas” teologiškai pa
grindžia darbo esmę bei vertę 
ir gina Katalikų Bendrijos lai
kyseną šiuo klausimu. Čia iš
kelti krikščioniškosios demo
kratijos nuopelnai Lietuvoje, 
kai į konstituciją buvo įrašy
ti paragrafai apie lygias pilie
čių teises ir darbo pajėgų ap

saugą bei globą, neminint ki
tų srovių įnašo.

Padala apie tretininkų vaid
menį būtų geriau tikusi tre
čiojoje dalyje, kur kalbama 
apie katalikų organizacijas. 
Kitos padalos smulkiau taiko 
enciklikų principus darbo ir 
kapitalo santykiams nušviesti, 
socialinėms bei moralinėms 
sąlygoms konkretinti, taip pat 
užgriebia ir darbo atlyginimo 
teorijas.

Penktoji dalis “Rerum no
varum”, pati ilgiausia, patei
kia enciklikos kilmę, pagrin
dinius jos dėsnius, šešėly pa
likdama liberalizmo, socializ
mo teorinius ir praktinius 
sprendimus. Nors krikščiony
bė bei katalikybė rūpinosi so
cialiniu klausimu ištisus šimt
mečius, autoriaus teiginiai 
padaloje “Ar ne per vėlai bu
vo paskelbta enciklika Rerum 
novarum?” vis dėlto kelia abe
jonių. Šias eilutes rašančiam 
atrodo, kad sistemingas krikš
čionių atsakas į Karolio Mark
so iššaukę negalimas laikyti 
ankstyvu. Šiuo klausimu ir ka
talikybės santykių su protes
tantizmu tema autorius yra 
ryškiai apologetiškas.

Komunizmas
Šeštoji dalis “Komunizmo 

problemos” yra ypač vertinga 
duomenimis iš paties auto
riaus patirties su komunizmu 
ir komunistais. Autorius pa
mini komunistinių bendruo
menių steigimo eksperimen
tus praeityje, skiria pastrai
pą to pobūdžio jėzuitų kolo
nijai Paragvajuje (XVII š.), 
pažymi, kad katalikų ir angli
konų vienuolynai yra komunis
tinės oazės, nes remiasi reli
gija ir savanoriškumu. Tuo 
tarpu sovietinių komunistų 
kolektyvizmo bandymai palai
komi smurtu ir prievarta, gru
biu tradicinės religijos per
sekiojimu ir marksistinės re
ligijos brukimu. Ši dalis bai
giama Jono XXIII enciklikos 
“Pacem in terris” apžvalga, 
kur šalia įprastinių ideologi
jų kritikos pasigirsta ir nau
ja gaida, prieštaraujanti anks
tyvesnei apie galimybę rasti 
pozityvių, vertybių ir klaidin
gose filosofijose.

Auklėjimas
Septintoji dalis “Auklėjimo 

problemos” narplioja valsty
bės ir K. Bendrijos santykius 
ir jų susikryžiavimo areną — 
mokyklą. Gilia įžvalga auto
rius nurodo ribas, kurių valsty
bė neturi peržengti, nes ji nė
ra absoliutus asmens viešpats. 
Tai taikoma ir šeimos, ir mo
kyklos atžvilgiu. Savo mintis 
autorius paryškina pavyz
džiais iš katalikiško krašto 
(Prancūzija). Ar tie patys me
todai tiktų nekatalikiškame 
krašte, neaišku. Ar mūsų fron
tininkų iškelta vadinamoji 
nepasaulėžiūrinė politika pa
žeistų krikščioniškosios de
mokratijos principus, auto
rius neatsako. O anuo metu 
daug rašalo tuo klausimu iš
lieta.

Krupavičiaus asmuo
Taikliai kun. V. Bagdana- 

vičius apibūdina Krupavičių: 
jis tapo “ryškiausiai įsirašiu
sia asmenybe nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime” (11 p.). 
Krupavičius buvo šakota bei 
turtinga asmenybė: valstybi
ninkas ir politikas, filosofas 
ir teologas, mokslininkas ir 
publicistas, teoretikas ir prak

Įteikus trečiąjį $100,000 įnašą lituanistikos katedrai Ilinojaus univer
sitete, kanclerio svetainėje kalbasi universiteto kancleris DONALD 
L. LANGENBERG su litaunistikos katedros vedėju dr. BRONIUMI 
VAŠKELIU Nuotr. J. Tamulaičio

tikas su labai ryškia politiko, 
teologo, publicisto ir praktiko 
persvara. Jisai buvo gerai susi* 
pažinęs su popiežių encikli
kom bei autoritetingais jų ko
mentatoriais, naudojosi jais ir 
skleidė jų mintis kaip galuti
nę tiesą.

Į plonybes ir subtilumus jis 
nesileido. Tad savo publicisti
koje jis vartoja liberalizmo 
ir socializmo sąvokas rupiais 
bruožais, nors tie žodžiai ke
lių šimtmečių raidoje turėjo 
gerą pustuzinį skirtingų filo
sofinių, politinių, ekonomi
nių ir kitokių prasmių.

Kapitalizmo apologetai gali 
pasigesti pvz. pilno privačios 
iniciatyvos įvertinimo; ji žmo
nių gobšumą pakinko bend
ram gėriui, nes liberalūs ga
mintojai, besivaržydami tarpu
savyje, pagamina kuo geresnes 
ir pigesnes prekes . . . Bet ne
reikia pamiršti, kad Krupavi
čiaus veiklos laikai jį patei
sino. Srovinėse lietuvių var
žybose anuo metu buvo tiek po
lemikos, retorikos ir demago
gijos, kad idėjų plonybėms nie
kas nebuvo pribrendęs. Nebu
vo pasirinkimo: grubius var
žovus reikėjo atremti jų pa
čių ginklais.

Kovotojas ir publicistas
Visa publicistika tad yra 

būdinga užgrūdinto Krupavi
čiaus — kovotojo už lietuvy
bę, krikščionybę bei kataliky
bę asmenybe. Šis kovotojas 
buvo tiek įsitikinęs krikščio
niškųjų principų teisingumu, 
kad jam atrodė, jog, visam pa
sauliui tapus katalikišku, so
cialinis klausimas būtų galu
tinai išspręstas. Aš, pasekda
mas amerikiečių socialogų 
mintis, manau, kad ir tada so
cialinės problemos neprading- 
tų.

Vis dėlto trys dalykai, susiję 
su socialiniu klausimu, nėra 
nagrinėti: 1. subsidiarumo 
principas, kurio stoką paste
bėjo Badganavičius, 2. įmonių 
vedėjų (managerial) revoliu
cija, 3. profesinių sąjungų ir 
darbininkų teisių į darbą su
sikryžiavimas. Publicistinių 
straipsnių rinkinyje, žinoma, 
negalima išvengti pasikartoji
mų, betgi ypačiai tenka pasi
gesti datų, kada tie straipsniai 
parašyti, nes mūsų dabartis 
labai skiriasi nuo autoriaus 
“dabar”, tad perspektyva pra
dingsta.

Klaidos
Krupavičiaus stilius — daž

nai retoriškas, išlaikytas, o 
kalba, taisyta lituanisto Juo
zo Masilionio, be priekaištų. 
Pastebėjau tik keletą spaudos 
klaidų, būtent: “Jau Pijus IX 
1846 m. iškilmingai jį (komu
nizmą) pasmerkė” (428 p.), nors 
Markso komunizmas tada dar 
nebuvo gimęs. Parašyta, jog 
laikinoji (sukiliminė) vyriau
sybė paskelbta 1941. VI. 25, o 
turi būti 23 d. (105 p.). Atrodo, 
kad sakinys, išreiškiąs V. So
lovjovo mintį apie dvi laisves, 
stokoja iškritusių žodžių 
(403 p.).

Visi, kurie prisidėjo prie 
šios vertingos knygos paruo
šimo, redagavimo bei išleidi
mo, nusipelno mūsų pagarbos 
ir padėkos.

Mykolas Krupavičius, VISUO
MENINIAI KLAUSIMAI. Išlei
do Popiežiaus Leono XIII fon
das. Tekstą rinko Aleksandras 
Pakalniškis, jn.; spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Čikaga 
1983 m., 488 psl.
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□ K It I llihf H VEIKLOJE
Toronto “Gintaro” ansamblis, 

laimėjęs pirmą premiją tarptau
tiniame folkloro festivalyje Bri
tanijoje, atvyks Čikagon. “Ginta
ro” koncertą lapkričio 24, šešta
dienį, 7 v.v.. Jaunimo centre ren
gia vietinė tautinių šokių grupė 
“Grandis”, vadovaujama I. Smie- 
liauskienės.

Žymioji Bavarijos operos sol. 
Lilija Šukytė, dainuojanti ne tik 
Miunchene, bet ir kituose V. Euro
pos operų teatruose, atvyks į JAV. 
Jos koncertą Detroito bei apylin
kių lietuviams 1985 m. vasario 
24 d., 3 v.p.p., “Crestwood” audi
torijoje rengia JAV Lietuvių fon
das. Koncertui sol. L. Šukytė pa
naudos vasario mėnesį gaunamas 
atostogas. Ar jos koncertai bus 
rengiami ir kitose lietuvių kolo
nijose, spaudoje šiuo metu nera
šoma. Pasigarsino tik koncerto 
rengėjai Detroite, prašydami tą 
datą rezervuoti sol. L. Šukytei.

Niujorko ateitininkai rugsėjo 
22-23 d.d. mažojoje Kultūros ži
dinio salėje surengė čikagietės 
dail. Giedrės Žumbakienės oforto 
darbų parodą. Atidaryme kalbėjo 
dail. Vytautas Ignas, trumpą svei
kinimo žodį tarė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Pirmoji dail. G. 
Žumbakienės paroda Niujorke bu
vo surengta prieš gerą dešimtmetį 
senajame Kultūros židinyje, kai ji 
dar kūrė emalio technika, o dabar 
yra perėjusi į spalvotus ofortus. 
Parodai buvo sutelkusi 40 darbų, 
kuriuose vyravo suabstraktinti 
gamtovaizdžiai. Juose kartais pra
siveržia ir realistiniai motyvai. 
Jos darbams būdingos prislopin
tos spalvos — rusva, žalsva, mels
va ir sidabrinė.

Sol. Arnoldas Voketaitis, bosas- 
baritonas, rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
2 d.d. dalyvavo Klivlando simfo
ninio orkestro koncertuose. Pir
majame buvo atlikta D. Šostakovi- 
čiaus poema bosui ir chorui “Ste- 
pano Razino egzekucija”, antra
jame — S. Prokofjevo simfoninė 
siuita orkestrui ir baritonui “Lei
tenantas Kižė”, paimta iš tokiu 
pavadinimu Leningrade 1933 m. 
pagaminto filmo. Jam buvo pa
naudota J. Tinjanovo novelė, ku- 

' rioje Caras sumaišo lodžių dalis 
ir tą leitenantą padaro moterimi 
Kiže. Sol. A. Voketaitis, gimęs 
1932 m. gegužės 11 d. New Ha- 
vene, yra žymiausias lietuvių kil
mės dainininkas JA Valstybėse, 
paruošęs daug operinių vaidme
nų, dažnai dalyvaujantis koncer
tuose.

Čikagoje veikianti filatelistų 
draugija “Lietuva” spalio 20-21 
d.d. Jaunimo centre surengė XX- 
ją filatelijos parodą. Ją atidarė 
generalinė Lietuvos konsule J. 
Daužvardienė, tarusi žodį ir per
kirpus! tautinių spalvų juostelę. 
Paroda buvo suskirstyta į keturias 
grupes. Pirmoje grupėje buvo su
telkti pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai, kurių net po 15 rėmų pa
rūpino torontietis P. Barbatavi- 
čius ir čikagietis S. Ivanauskas. 
Niujorkietis Alg. Ruzgas šion gru- 
pėn įsijungė vokais iš įvairių etno
grafinės Lietuvos vietovių. Antra 
grupė buvo skirta JA Valstybėms 
bei kitoms šalims. Filatelistų drau
gijos “Lietuva” pirm. Jonas Ado
mėnas turėjo įdomų vokų ir pašto 
ženklų rinkinį, susietą su popie
žiaus Jono-Pauliaus II kelionėmis. 
Jas daugelis šalių pažeųklino spe
cialiai išleistais ženklais ir vokais. 
Čikagietis J. Mačėnas šiam skyriui 
buvo sutelkęs Vatikano vokus, o 
A. Ruzgas — dail. V. K. Jonyno 
pieštus V. Vokietijos ir Vatikano 
pašto ženklus. Trečiojoje grupė
je buvo išdėstyti teminiai rinki
niai. V. Lukoševičius čia turėjo 
daug oficialaus susirašinėjimo vo
kų tarp įvairių valstybių vadų bei 
valdovų. Čikagiečio V. Urbono 
surinkti pašto ženklai atspindėjo 
Nobelio premijų laimėtojus. Ket
virta grupė teko numizmatikai ir 
istorijai. Čikagietis J. Augusti- 
nius jai buvo sutelkęs popierinius 
bei metalinius pinigus ir medalius. 
Istorijai atstovavo “Dariaus-Girė
no albumo” autoriaus inž. E. Ja- 
siūno šį leidinį ruošiant sutelk
ta medžiaga: nuotraukos, kai ku
rios net iš asmeninio S. Dariaus 
albumo, dokumentai, plakatai, iš
karpos iš laikraščių, “Lituanicos" 
propeleris, naudotas skraidymuo
se JAV, pakeistas kitu skrydžiui 
per Atlantą. Nepremijuojamoje 
grupėje S. Ivanauskas rodė grybų 
pašto ženkluose rinkinį. Premi
jas paskyrė vertintojų komisija 
— E. Jasiūnas, L. Kairys ir J. Liu- 
binskas: aukščiausioji teko toron- 
tiečiui P. Barbatavičiui, pirmosios 
— S. Ivanauskui, J. Mačėnui, S. 
Lukoševičiui ir J. Augustiniui, 
antrosios — A. Ruzgui, J. Ado
mėnui ir V. Urbonui.

“Dailės” salonas-parduotuvė 
Vilniuje surengė dailininkų And
riaus Giedrimo ir Arvydo Pakal- 
kos tapybos darbų parodą. A. 
Giedrimas, 1972 m. baigęs Vil
niaus dailės instituto vitražo fa
kultetą, parodai pateikė 17 gam
tovaizdžių. Parodose jis dalyvau
ja nuo 1978 m. A. Pakalka yra bai
gęs Vilniaus dailės instituto ta
pybos fakultetą 1981 m. Parodon 
jis įsijungė peizažais ir portre
tais.

“Vagos” knygynas Vilniuje sos
tinės gyventojus ir svečius pakvie
tė į latvių dail. Viesturo Granto 
grafikos darbų parodą. Jai buvo 
sutelktos variacijos įvairiomis 
temomis, iliustracijos G. Flobero 
knygai “Salambo”, daug grafikos 
lakštų iš neseniai Rygoje sureng
tos parodos.

Dvi archeologinės ekspedici
jos praėjusią vasarą darbavosi 
Ukmergės rajone. Grupė Lietuvos 
mokslų akademijos istorijos insti
tuto archeolgų, talkon pasikvie
tusių vietinius kraštotyrininkus, 
tyrinėjo archeologijos paminklu 
laikomą Vidiškių apylinkės alką. 
Kita kraštotyrininkų grupė, vado
vaujama Ukmergės kraštotyros 
muziejaus bendradarbės B. Puo- 
džiuvytės, kasinėjo Tulpiakiemio 
senkapį. Atkasta X-XIII š. pen
kiolika kapų. Juose rasta geleži
nių peiliukų, sagčių, odinės pini
ginės liekanos su žalvario papuo
šimais, žalvarinėmis monetomis.

Vokiečių literatūros klasiko To
mo Mano namelis Nidoje, ant 
Skruzdynės kopų, susilaukė gels
vų nendrių stogo, sakais kvepian
čios laiptynės. Sudėtingus atnau
jinimo darbus atliko Klaipėdos 
restauratorių brigada, vadovau
jama Vytauto Klavaičio. Atjaunė
jo ir etnografinės sodybos Kur
šių marių pakrantėje. Klaipėdie
čiai taipgi atnaujino Joniškio ra
jono Žagarės dvaro rūmus. S. 
Daukanto paminklą Papilėje, Ži
dikų koplyčią, kurioje palaidota 
Šatrijos Ragana. Klaipėdos sena
miestyje jie baigia atnaujinti XIX- 
XX š. pradžios sandėlius. Siaura 
gatvelė taps prekybos centru su 
jaukiomis viena prie kitos priglu
dusiomis parduotuvėmis.

Operos sol.“ Aleksandra Stas
kevičiūtė, lyrinis sopranas, gimu
si 1899 m. gruodžio 22 d. Kaune, 
mirė Vilniuje spalio 19 d. Velio
nė 1930 m. baigė Prahos konserva
toriją, įsijungė į Kauno operos 
teatrą, kuriame jau buvo debiuta
vusi 1929 m. Tatjanos vaidmeniu 
P. Čaikovskio operoje “Eugenijus 
Oneginas”. Su tuo vaidmeniu 1937 
m. gastroliavo Prahos operos teat
re, 1940 m. — Didžiajame Mask
vos teatre. Kauno operoje jai te
ko dainuoti kartu su apsilankiu
siu F. Šaliapinu ir K. Petrausku. 
Buvo sukūrusi pagrindinius popu
liariųjų operų soprano vaidmenis. 
Pagrindine jos varžove tais laikais 
buvo Antanina Dambrauskaitė, 
taip pat lyrinis sopranas. Jos iš
siskyrė 1941 m., kai A. Dambraus
kaitė liko Kaune, o A. Staškevi- 
čiūtė atsidūrė Sovietų Sąjungoje. 
Ten jai teko dalyvauti koncertuo
se fronto kariams, sužeistiesiems, 
užfrontės darbininkams. Grįžusi 
Kaunan 1944 m., rado gerokai pra
retėjusias solistų eiles, į Vaka
rus pasitraukusią A. Dambraus
kaitę, kuri dabar gyvena Florido
je. Velionės pečius tada vėl už
gulė pagrindiniai sopranų vaidme
nys. Iš operos pasitraukė 1953 m., 
pradėdama profesoriauti Vilniaus 
konservatorijoje, kur paruošė apie 
20 solistų, sėkmingai dirbančių 
teatruose ir koncertinėse estra
dose. Nekrologe rašoma, kad į 
kompartiją įsijungė 1951 m., o į 
vadinamąjį “liaudies seimą” buvo 
išrinkta 1940 m. Kandidatus į tą 
sovietinei propagandai skirtą sei
mą buvo pasirinkusi kompartija. 
Jų eilėse buvo ir kitų menininkų 
bei rašytojų, kurių dalis dabar 
yra išeivijoje. Jie turėjo galimy
bę pasitraukti iš Lietuvos 1944 m. 
vasarą, A. Staškevičiūtė — tik grįž
ti. Pirmaisiais pokario metais ve
lionė buvo renkama į aukščiausią 
sovietinamos Lietuvos tarybą, bet 
iš šios veiklos pasitraukė 1948 m., 
atsiduodama vien darbui teatre ir 
nuo 1953 m. — Vilniaus konserva
torijoje. Jai taipgi teko būti Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto prezidiumo nare, daly
vauti susitikimuose su jaunimu, 
talkinti meno saviveiklininkams. 
Be liaudies artistės garbės vardo, 
buvo gavusi du “Darbo raudono
sios vėliavos” ordinus, “Tautų 
draugystės” ir “Garbės ženklo” 
ordinus, karinį komunistinės Če
koslovakijos medalį. Palaidota 
spalio 23 d. iš Vilniaus konserva
torijos salės Antakalnio kapinėse.

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

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). 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.

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda 7 Prieš mokėdami, pažiūrėkite į mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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 1 NAMUS
------------------------ o------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
(TJ Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, Ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlllctotP Simpson’s, 176 Yonge St., 
ZTIIOiaiC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumuit susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , ——-
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College)
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 101/4%
180-185 d. termin. Ind............. 103/4%
term, indėlius 1 metų............. 111/«%
term, indėlius 2 metų............. 113/<%
term. Indėlius 3 metų............. 12 %
pensijų s-tą............................ 10 %
spec. taup. s-tą...................... 9 %
taupomąją s-tą ...................... 81/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  121/2%
mortgičius nuo........... 111/z - 14 %

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Telefonas 531-1305

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Iš finansų ministerio M. Wil- 
sono pranešimo paaiškėjo, kad 
finansiniai 1984 m. bus užbaig
ti su $34,5 bilijono deficitu, 
kai liberalų finansų ministe- 
ris M. Lalondas savo biudžete 
buvo numatęs tik $29,6 bilijo
no deficitą. Su tokiu sparčiu 
deficito augimu Kanados val
džios skolos 1990 m. būtų pa
siekusios $400 bilijonų, iš biu
džetų pareikalaudamos nepa
keliamų sumų palūkanoms pa
dengti. M. Wilsonas biudžetų 
deficitą iki to laiko nutarė 
sumažinti nuo $20 iki $30 bili
jonų. Pradžia bus padaryta 
finansiniais 1985 m. M. Wilso
nas įsipareigojo tais metais 
valdžios išlaidas sumažinti 
$3,5 bilijono, o pajamas padi
dinti $700 milijonų. Tokiu bū
du deficitas bus sumažintas 
$4,2 bilijono, bet jis vis dėlto 
sieks $34,9 bilijono. Be minė
to sumažinimo būtų pakilęs į 
rekordines aukštumas.

Pajamoms padidinti tuojau 
pat pabranginamas benzinas 
ir namams šildyti alyva maž
daug 2,5 et. litras. Ateityje naf
tos bei jos gaminių kainos Ka
nadoje bus sulygintos su pa
saulinėmis kainomis. Tada ne
reikės daryti specialaus at
skaitymo iš vartotojų, paden
giančio rytinėn Kanadon įveži
mą brangesnę užsienio naftą. 
Sekančiais metais pabrangina
mos nedarbo draudos įmokos 
2% darbininkams ir darbda
viams. Apdraudžiamoji savai
tinio uždarbio suma pakelia
ma iki $460. Tada tokią ar di
desnę sumą uždirbantiesiems 
metinė nedarbo drauda kai
nuos $562.12, darbovietėms — 
$786.97. Nedarbo draudos iš
mokas M. Wilsonas tikisi suma
žinti bevek $300 milijonų. Jie 
bus įjungti į bilijono dolerių 
fondą bedarbių paruošimui 
naujiems darbams. Keliones 
lėktuvais pabrangins valsty
binio mokesčio padidinimas 
1% iki 9%. Vietiniuose 
skrydžiuose tam mokesčiui 
nustatyta maksimali $30 su
ma, tarptautiniuose — $15. M. 
Wilsonas panaikins $85 mili

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$250: Toronto lietuvių namai; 

$50: A. Šmigelskis; $31: Pranas 
Budvidis; $25: Toronto lietuvių 
pensininkų klubas. KLB Stayne- 
rio-Wasagos apylinkės valdyba, V. 
Martinaitis; $20: Rudis Vilem- 
brektas, Evaldas Gocentas; $15: 
Vacys Lukas; $13: S. Čeponienė; 
$12: B. Stončius, Tony Aleliūnas; 
$11: Jonas Adomaitis; $10: Geno
vaitė Korsakas, Jonas Zubavičius, 
Emilija Lorenz, J. Vaičeliūnas, J. 
Meilus, L. Kurkulis, kun. V. Piktur
na, A. Miškinienė; $8.50: A. Gačio- 
nis; $8: J. Baliukas; $6: V, Staškū- 
nas, K. Lisauskas, J. Balsys, J. Ka- 
lainis, K. Norkus.

$5: Vladas Civinskas, Vytautas 
Gudaitis, Juozas Jasinevičius, V. 
Civinskas, U. Opanavičienė, J. Ma
ziliauskas, L. Krajauskas, A. Dir
žys, Petras Mazaitis, J. Červinskas.

$4: Vilhelmina Genys; $3: Joana 
Racila, Gediminas Bučmys, Anta
nina Budzinauskas; $2.50: U. Šiur- 
na; $2: J. Bliskis; $1: U. Matis, M. 
Liegus, P. Nedas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$30: E. Siman, Alma Rolia, Juo

zas Jasinevičius, V. P. Skirgaila, 
D. Meredith, J. Staškevičius, St. 
Ruibys.

$25: V. Skaisgirys, P. A. Rauli- 
naitis, R. Balkus, Bol. Novickis, 
P. Dikaitis, Stasė Ivaškevičienė, 
V. Žilinskas, Česlovas Žilionis, 
Leonidas Ragas, Stepas Ignatavi
čius, Stasys Kazlauskas, Stepas 
Ramanauskas, Vytenis Gotceitas, 
Albertas Kaminskas, Rūta Stan
kus, Petras Sakas, Vytautas Gu
daitis, Emilija Lorenz, Vacys Lu
kas, kun. J. E. Rikteraitis, Jonas 
Starinskas, Juozas Šarūnas, G. 
Vitkūnienė, Marius Kvederas, S. 
Tauteras, J. Butkevičius, J. Vaiče
liūnas, R. Vilkas, J. Klimas, P. Šče
pavičius, V. Mačikūnas, I. Murei- 
ka, L. Mockus, dr. G. Skučas, Ed. 
Kondratas, A. Laikūnas, Marija 
llmonienė, VI. Keršys, J. Čepukas, 
V. Meilus, A. Krakaitis, V. Kutkus, 
Mečys Andriuškevičius, Marija 
Čėsna, Karolis Lukošius, Vytau
tas Bliuvas, Julija Žukauskas, Juo
zas Jankaitis, Aušra Dalindienė, 
Stasys Vaičikauskas, V. Civins
kas, Romas Dūda, Juozas Erslo- 
vas, Kazys Gogelis, V. Gražulis,
J. Kay, V. Lenauskas, Alg. Sima
navičius, Linda Marcinkutė, M. 
Pilkė, Alg. Mitalas, A. Miškinie
nė, A. Kusinskis, J. Kalainis, Ant. 
Balčytis, A. Druseikis, V. Paško- 
vičius, S. Markus, dr. V. Lenaus
kas, L. Petronis, V. Martinaitis, M. 
Meiliūnas, A. Pranckevičius, J. 
Aušrotas, J. Kudžma, Petras Ma
zaitis, J. Červinskas, L. Oleka, dr.
K. Ambrozaitis, L. Kurkulis, J. 
Reyeris, VI. Mickus. 

jonų valdinę vasaros darbų 
programą studentams. Ji betgi 
bus pakeista kita programa, 
parūpinančia nuolatinius dar
bus jauniems kanadiečiams. 
Metinės valdžios paskolos 
studentams bus užšaldytos 
šiemetinėje $5 milijonų su
moje. Sekančiais metais jos ne
susilauks padidinimo. Prie iš
laidų apkarpymo prisideda: 
paramos sumažinimas $75 mi
lijonais metiniam CBC radijo 
ir televizijos bendrovės biu
džetui, atšaukimas $275 mi
lijonų paramos valdinei naf
tos bendrovei “Petro-Canada”, 
$250 milijonų, skirtų visoms 
naftos bendrovėms padengti 
naujų šaltinių pajieškoms. 
Finansinė pagalba neturtin
goms pasaulio šalims sekan
čiais metais bus sumažinta 
$180 milijonų, biudžetas ka
rinėms Kanados pajėgoms — 
$154 milijonais, nors rinki
miniame vajuje jam buvo ža
dėtas padidinimas 6%. Tas pa
žadas bus įgyvendintas vėliau. 
Vieneriems metams atideda
ma Kanados ambasados rūmų 
statyba Vašingtone, kainuo
sianti $62 milijonus.

Į valdžios išlaidų sumažini
mą ministeris pirm. B. Mulro
ney įjungė save ir 39 savo mi- 
nisterius algų apsikarpymu. 
Jo metinė alga sumažinama 
$6.885, ministerių — $3.080. 
Sumažinimas liečia tik priedą 
už einamas pareigas prie nor
malios parlamentaro algos. 
Šia proga bus sutvarkyta ir 
pajuokos objektu tapusi par
lamentarų bei senatorių val
gykla parlamento rūmuose, 
kur geri pietūs kainuodavo tik 
$4.50, o nuostolis būdavo pa
dengiamas iš valdžios iždo. 
Dabar už juos reikės mokėti 
tokią pat kainą, kaip geruose 
restoranuose, kad valgykla ga
lėtų išsiversti be valdžios pa
ramos. Į finansų ministerio M. 
Wilsono pranešimą buvo įjung
tas ir priedas, liečiantis gali
mus pakeitimus socialinėse 
programose, kurios apimdavo 
visus kanadiečius, nepaisy
damos jų turimo uždarbio. Tai 
liečia valdiųę senatvės pen
siją. vaikams Šldrtus priedus.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė M. Andriu- 
levičienė, Joseph Ovenz, Edv. Bu- 
meisteris, A. Pargauskas, G. Migli
nas, V. Izbickas, prel. J. A. Kučin
gis, A. Krikščiūnas.

Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškajai spaudai.

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Spaudos srityje, kaip ir vi
sur kitur, kainos tebekyla. Iš 
spaustuvių ateina žymiai pa
didintos sąskaitos. Didėja iš
laidos paštui už patarnavimus 
ir dar didės. Šio savaitraščio 
leidėjai, apsvarstę esamą fi
nansinę padėtį, nutarė pakelti 
“Tėviškės žiburių” prenumera
tą nuo 1985 m. sausio 1 d. iki 
$20 (rėmėjų prenumerata lie
ka ta pati — $25). Taip pat pa
keliamos kainos už skelbimus, 
padėkas, užuojautas. Skaityto
jai, kurie dar nėra pratęsę 
“TZ” prenumeratos 1985 me
tams, gali tai padaryti siųsda
mi $19 iki sausio 1 d. Iš JAV-se 
gyvenančių “TŽ” skaitytojų 
laukiama tos pačios sumos 
JAV valiuta, nes pašto išlai
dos siuntoms į JAV yra žymiai 
didesnės.

Tikimės, šis leidėjų nutari
mas sustiprins “TŽ” leidybą ir 
paskatins skaitytojus į tolimes
nį šio savaitraščio rėmimą.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kur j 

Jis mums duoda”

GenyLougheed 
Funeral Home

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

Montreališkio “Gintaro” vadovė 
SILVIJA AKSTINAITĖ- 

STAŠKEVIČIENĖ

MOKA: 
101/«% už 90 dienų term, indėl. 
103/4% už 6 mėn. term, indėlius 
111/4% už 1 m. term, indėlius 
113/4% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius 
10 % už pensijų planą 
9 % už namų planą 
9 % už specialią taup. s-tą 
8’A% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

Ateitininkų žinios
Moksleivių valdyba kartu su glo

bėja posėdžiavo lapkričio 10 d. 
Aptarti sekantys susirinkimai, pa
siūlymai Kūčių programai. Moks
leiviai nutarė ir šiais metais su
rengti maisto skardinių vajų Ka
lėdų proga, aplankyti ligonius, 
raginti narius dalyvauti žiemos 
kursuose Dainavoje.

Moksleivių susirinkimas — gruo
džio 1 d. Kun. dr. Jucevičius vado
vaus prieškalėdiniam susikaupi
mui.

Jaunučiai ir jauniai turėjo sa
vo susirinkimus lapkričio 10 d. 
Sekantys susirinkimai — lapkri
čio 24 d.

Koordinacinio komiteto posėdis 
— lapkričio 18 d. Prsikėlimo par. 
po 10 v.r. Mišių. Bus aptariamas 
Kūčių paruošimas.

Tradicinės ateitininkų Kūčios — 
gruodžio 16 d. didžioje Prisikė
limo par. salėje. L. U.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmijos pra

nešimu. ilgametis ir nuoširdus 
skautų rėmėjas Petras Gulbins- 
kas apdovanotas ordinu “Už nuo
pelnus” su rėmėjo kaspinu.

• Lapkričo 21, trečiadienį, 
7.30 v.v., pas v.s. L. Yčienę (17 High 
Park Ave.) — skautininkų ir skauti- 
ninkių sueiga. Programoje — pra
nešimas apie Klivlando suvažia
vimą, diskusijos ir einamieji rei
kalai.

• Skaučių “Dainos” dr-vės su
eiga — lapkričio 17, šeštadienį, po 
Maironio mokyklos pamokų skau1- 
tų būkle. Sueigos šaukiamos kas 
antrą šeštadienį. Draugininke — 
ps. R. Poškienė. Tel. 439-4318.

• Mirus a.a. M. Skrinskienei, 
vietoj gėlių velionės atminimui
L. Sk. fondui aukojo: A. M. Vasi
liauskai, A. Empakeris, K. J. Ba
tūros, V. Jonaitis. P. B. Sapliai, 
L. V. Sendžikai, J. Aukštaitis, K. 
Gaputis, S. Pacevičienė, P. Gul- 
binskas, E. Kazakevičius, V. Bire- 
ta, J. Dambaras, G. G. Draugeliai, 
J. L. Tamošauskai. E. Simonavičie- 
nė, Kast. Batūra, P. V. Skirgaila, 
F. V. Mockai ir G. V. Morkūnai. 
Surinkta $225. Ačiū visiems.

• Į vilkiukų dr-vę įstojo: Tomas 
Skrinskas, Gintautas Neimanas, F. 
Smieliauskas, Aras Paškus ir To
mas Pajaujis. Draugovėje šiuo me
tu yra 15. Linksmai praėjo “kau
kių balius” lapkričio 3 d. Dalyva
vo vilkiukai, paukštytės ir bebrai 
— iš viso 19. Draugininkas — ps. K. 
Batūra, tel. 239-8966, pav. ps. E. 
Grybas.

• LSB vyr. skautininkas pa
žangumo žymeniu apdovanojo 
“Rambyno" tunto jūrų skautus: T. 
Lėlį, P. Bekerį, J. Pajaujį ir E. 
Ginčiauską. Č. S.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

ETOBICOKE RECREATIONS 
LEAGUE krepšinio pirmenybėse 
lapkričio 1 d. Martingrove gimna
zijos patalpose “Aušros” vyrų 
krepšinio komanda nugalėjo “Pe
des” komandą 85:71 (38:38). “Auš
roje” žaidė: R. Kaknevičius 23, E. 
Norkus 4, A. Herman 11, S. Arlaus
kas 23, R. Kurczyk 2, A. Baziliaus- 
kas 18, V. Dementavičius 4, K. Bar
tusevičius, A. Valickas.

Rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 15 d., 7.30 v.v.. Lennox, 

Vine. Massey gim. patalpose, lap
kričio 22 d., 7.30 v.v., Jacney, Mar
tingrove gim. patalpose, lapkričio 
27 d., 7.30 v.v., Diplock, Humber- 
grove gim. patalpose, gruodžio 6 
d., 7.30 v.v., Hectors, Martingrove 
gim. patalpose, gruodžio 11 d., 9.00 
v.v., Groseyed Bear, Vine. Massey 
gim. patalpose.

Vyrų “B” rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 14 d., 8.45 v.v.. Good

year, York Humbergim. patalpose, 
lapkričio 19 d., 8.45 v.v., Hotspurs, 
George Harvey gim. patalpose, lap
kričio 28 d., 7.30 v.v., Vytis, George 
Harvey gim. patalpose, gruodžio 3 
d., 7.30 v.v., O.T.H.G., George Har
vey gim. patalpose, gruodžio 12 d., 
7.30 v.v., Tunas, George Harvey 
gim. patalpose, gruodžio 19 d., 8.45 
v.v., Hectors, York Humber gim. 
patalpose. K. Š.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IM A :

Z už asmenines
S paskolas nuo........... 121/a%
; už nekilnojamo turto pa-

S skolas (mortgages):
Z su nekeičiamu nuošimčiu
S 1 metų ..................... 123/4%
Z 2 metų .....................131/2%

3 metų ...................14 %
Ž (fixed rate)

S su keičiamu nuošimčiu 
Z 1,2 ar 3 metų .......... 111/2%
5 (variable rate)

AKTYVAI virš 40 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

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6

Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investaciįų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

537-3431 
769-9424

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

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

(Į fĄ
Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

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

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

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

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- j

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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<& SKAITYTOJAI PASISAKO
VILTIS LIETUVOJE?

“TŽ” 1984 m. 41 nr. spausdinta
me laiške Jonas Prunskis tvirti
na, kad Lietuvos gyventojai su 
viltimi seka lenkų laisvės judė
jimą ir žiūri į lenkus kaip į sąjun
gininkus.

Nežinia, kuo jis tokį tvirtinimą 
remia. Galbūt pavažinėjo po Lietu
vą ir turėjo progos pasiklausyti 
viltingų pasisakymų. Tada, žino
ma, būtų galima tuo ir patikėti. 
Taėiau štai visai kitokios išvados 
priėjo D. Britanijos vieno didžių
jų dienraščių — “The Guardian" 
nuolatinis bendradarbis Martin 
Walker, kuris dabar jau kažin ke
lintas mėnuo važinėja po Sov. Są
jungą. Šią vasarą jis lankėsi Vil
niuje ir iš ten a* uei 1984.
VII.27 tame dienraštyje išspaus
dintame reportaže “In the steps of 
St. Casimir” štai ką jis rašo:

“Tačiau ryšiai tarp Lenkijos ir 
Lietuvos yra sudėtingi. Lietuva 
kadaise valdė didžiąją dalį vaka
rinės Rusijos: paskui lenkai pra
dėjo valdyti lietuvius. Painioje 
Baltijos valstybių istorijoje kiek
viena tauta turi teisę reikšti dėl 
ko nors nepasitenkinimą viena 
prieš kitą. O gatvėse ir baruose 
ir net šventovėse sutinkamų lie
tuvių reakcija yra tokia, kad Len
kija ir “Solidarumas" nieko bend
ro neturi su jais”.

“Na, dar yra štai koks dalykas, 
— kai kurie pridėdavo. — ‘Solida
rumas' savo kulto viršūne laikė 
Pilsudskį, lenkų tautos didvyrį. 
Taip, Pilsudskis yra gimęs neto
li Vilniaus, o kai kuriems lietu
viams vien jo vardas simbolizuo
ja lenkų teritorines ambicijas. 
Besidomintį vakarietį šitaip švie
čia vadovai, bet šitaip sakė ir dau
gumas atsitiktinai sutiktų lie
tuvių”.

Greičiausiai galima patikėti, 
kad Martin Walker, važiuodamas 
į Vilnių, vargu ar ką nors žinojo 
apie Pilsudskį ir tik iš lietuvių 
susidarė neigiamą įspūdį — ne tik 
apie jį, bet ir apie “Solidarumo" 
politiką su jos pilsudskiniu idealu.

Taip, su lenkais, be abejonės, 
reikia bendradarbiauti, bet tikė
ti, kad jie ateityje gerbs Lietuvos 
teises, vargu ar yra pagrindo. Nors 
viltis, sako, yra didelė širdies 
paguoda, bet šiuo atveju ji grei
čiau gal tėra kvailių motina.

K. Barėnas

NEPATEISINAMAS ATSARGUMAS
Ir be teisininko Petro Stravins

ko įrodinėjimų yra žinoma, jog 
VLIKas yra teisėtas pavergtos 
lietuvių tautos atstovas ten, kur 
pati tauta negali sau atstovauti, 
nors išeivijoje buvo ir yra manan
čių, jog VLIKas tokio mandato ne
turi.

0 kaip į šį reikalą žiūri pati VLI-

Ko vadovybė? Tai matyti iš pa
skelbtos telegramos, kurią VLIKo 
pirm. dr. C. K. Bobelis pasiuntė 
š. m. rugpjūčio 18 d. Amerikos 
prezidentui R. Reaganui ryšium su 
pastarojo pareiškimu, jog JAV 
dabar nepritaria Europos valsty
bių sferomis padalinimo Jaltos 
susitarime. Minimoje telegramo
je sakoma: “On behalf of Lithua
nian Americans and those scat
tered throughout the world”. Lie
tuviškai būtų: lietuvių kilmės ame
rikiečių ir kitų po pasaulį išsi
sklaidžiusių vardu. Reikalas lie
čia Europą ir Europos valstybė
se gyvenančias tautas, įskaitant 
ir lietuvių tautą. Taigi Jaltos su
tartis liečia lietuvių tautą Lietu
voje, o ne išeivijos lietuvius. Dėl 
to šiuo atveju, mano nuomone, te
legrama galėjo būti pasiųsta pa
vergtos lietuvių tautos, o ne tik 
iš Lietuvos iškeliavusių išeivių 
bei pabėgėlių vardu, visai nuty
lint pavergtą tautą. Po pasaulį 
išsisklaidžiusių lietuvių, nepai
sant kokios valstybės piliečiai 
jie yra, turime kitas dvi institu
cijas — PLB ir ALTą, kurios pana
šias telegramas galėtų siųsti. VLI
Ko pareiga kalbėti lietuvių tautos 
vardu, kai tik kur nors proga at
siranda, ir visokiom priemonėm 
neleisti, kad jos vardu kalbėtų 
maskviniai budeliai ir statyti
niai.

Kaip gi dabar tokį VLIKo sava
norišką atsargumą pateisinti, 
ypač kai dėl to mandato VLIKas 
taip atkakliai praeityje yra ko
vojęs su Lietuvos diplomatine tar
nyba, kuri yra nepriklausomos 
Lietuvos buvusios vyriausybės 
tarnautojai ir tik jai atstovauja?

K. Radvila

Sudbury -
Sault Ste. Marie, Ont.

PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAU
PIMAS Sudburio lietuviams — 
lapkričio 25, sekmadienį, Kristaus 
Karaliaus šventovėje. Išpažin
čių bus klausoma nuo 9.30 v.r., 
Mišios — 10.30 v.r. Sault Ste. Ma
rie lietuviams Mišios ir išpažin
tys — lapkričio 25, sekmadienį, 7 v. 
vakaro, Švč. Sakramento šventovė
je. Abiejose vietovėse pamaldas 
laikys kun. K. Kaknevičius iš Ana
pilio. K.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams, pažįstamiems.

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

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
B * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
i * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AJ? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Ali THE
INTHE>fias£7

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 •

Toronto Maironio mokyklos mokinių choras, pasiruošęs lietuviškai dainai Lietuvių namuose Ntr. St. Dabkaus

Nauji mokslo metai Maironio mokykloje
Ir vėl tenka tik pasidžiaugti, 

kad Toronto Maironio mokyk
loje, išleidus pavasarį vieną 
mokyklos laidą, mokinių skai
čius rudenį ne tik nesumažėjo, 
bet dar padidėjo. Turime 182 
mokinius. Parengiamieji sky
riai (vaikučiai iki 5 metų) tu
ri 20 mokinių. Džiaugiamės su
laukę ir naujų mokytojų: tiky
bą dėstys kun. K. Kaknevičius 
ir kun. dr. F. Jucevičius (se
suo Margarita — koordinato
rė). Atėjo į talką A. Baršaus
kienė, kuri mokytojavo lietu
vių mokykloje Montrealyje. Ji 
yra įsigijusi Kanadoje moky
tojos teises ir dėstė kanadie
čių mokyklose. Jinai sutiko 
mūsų mokykloje dirbti su gru
pe vaikučių iki 4-to skyriaus, 
kurie silpnai kalba lietuviš
kai. A. Biretaitė sutiko vado
vauti parengiamajam skyriui.

Mokslo metai šeštadieninėje 
mokykloje turi nedaug darbo

Palm Beach, Florida
PAMINKLAS LIETUVAI IR 

AMERIKAI. Š. m. spalio 8 d. “Royal 
Palm Memorial Gardens” kapinė
se, lietuvių sekcijoje, atideng
tas ir pašventintas archit. A. Kul- 
pavičiaus suprojektuotas granito 
paminklas. Jame iškalti žodžiai: 
“Mylimai Lietuvai” ir “Dedicated 
to the United States by Lithuani- 
an-Americans”. Paminklo centre 
— Lietuvos vytis, Gedimino stul
pai. Paminklo šone — stambiau
sios (6000 dol.) aukotojos Onos 
Statkuvienės įrašas.

Paminklą atidengė jo iniciato
rius komiteto pirm. Jonas Joku- 
bauskas, Ona Statkuvienė ir Irena 
Manomaitienė, dalyvaujant su vė
liavomis vietinių Amerikos vete
ranų septynių skyrių atstovams.

Sol. Ona Blandytė-Jameikienė 
sugiedojo Amerikos himną, prel. 
J. Balkūnas sukalbėjo patriotinę 
invokaciją ir pašventino pamink
lą, dalyvaujant apeigose ir kun. 
A. Senkui.

LB Palm Beach apylinkės val
dybos ižd. Ringailė Zotovienė ir 
Juno Beach miesto valdybos narys 
Raimundas Staškūnas padėjo gė
lių puokštę prie paminklo už žu
vusius lietuvius dėl Amerikos 
laisvės. Sveikino visa eilė ame
rikiečių pareigūnų. Iškilmės baig
tos Lietuvos himnu. Jas perdavė 
net dvi televizijos stotys.

Mes grožimės šio lietuvio ar
chitekto A. Kulpavičiaus sukur
tu paminklu, bet turbūt dar dau
giau juo džiaugiasi komiteto pirm. 
J. Jakubauskas. Jis jau per eilę 
metų beveik kiekvienam LB Palm 
Beach apylinkės susirinkime ir 
kitose viešose vietose vis kėlė 
šio paminklo reikalą. Kad tokį 
gražų paminklą jau turim, esame 
dėkingi iniciatoriui J. Jakubaus
kui ir archit. A. Kulpavičiui, ku
ris šį paminklą nemokamai supro
jektavo. Jis tai padarė mylėda
mas Lietuvą ir savo tėvelius Al
bina bei Vladą Kulpavičius, kurie 
čia pas mus Juno Beach apylinkė
je gyvena. P. Mikšys

Įrašas lietuvių paminklo Floridos 
West Palm Beach kapinėse. Projek
tas — archit. A. KULPAVIČIAUS

SOLIDARUMO MOKESTIS $5.00
renkamas lapkričio 11, 18, 25 ir gruodžio 2 d.d. 
prie visų lietuvių šventovių po pamaldų ir Toronto 

Lietuvių namuose per sekmadienių popietes.
Pasinaudokite šia proga - 
atlikite lietuvio pareigą!

KLB Toronto apylinkės valdyba

Mirus

AfA
ANTANUI JOKŪBAIČIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui VLADUI 
ir žmonai RŪTAI -

Kazys Jurkštas
Juozas Koziris

šeštadienių. Šalia tikybos, lie
tuvių kalbos, geografijos, is
torijos, — mokykloje mokinys 
dar turi progos išmokti lietu
viškų dainelių.

Mokslo metų laikotarpyje 
mokykla rengia tradicines 
Lietuvos šventes. Rengiama 
Kalėdų eglutė, per kurią vai
kučiai turi progos pasirody
ti tėveliams ir visuomenei, 
Vasario 16, velykinių margu
čių šventė. Taip pat mokykla, 
kai yra kviečiama, mielai da
lyvauja su savo programa ir 
mūsų lietuvių visuomenės ren
giniuose.

Lėlių teatras paruoš vaidi
nimą mokiniams apie Šv. Kazi
mierą. “Antras kaimas” lapkri
čio 17 d. mokyklos auditori
joje duos mokiniams pritai
kytą programą. Planuojamas 
mokyklos leidinys, kuriame 
bus kiekvienos klasės moki
nių rašinėliai ir klasių nuo
traukos. Tėveliai prašomi at
kreipti dėmesį į laiškučius 
(kartais mokinys pamiršta per
duoti jį tėvams), kurie yra mo
kiniams duodami parsinešti į 
namus su įvairomis renginių 
datomis.

Sveikiname naujai išrinktą 
mokyklos tėvų komitetą, ku
riam pirmininkauja Birutė 
Batraks. Mokyklos vedėja

Giedrė Paulionienė ir kiek
vienas mokyklos mokytojas 
mielai išklausys tėvų nusi
skundimus ar sumanymus. Tik 
bendromis jėgomis, jaukioje 
atmosferoje išsiaiškinę išky
lančius nesklandumus turėsi
me sėkmingus 1984-85 mokslo 
metus.

Šeštadieninė mokykla te
būnie oazė, kur mokinys gero
je ir šviesioje nuotaikoje mo
kosi lietuviško žodžio, susi
pažįsta su Lietuvos istorija, 
geografija ir to krašto svar
besniais momentais.

Maironio mokyklos mokslo 
metai prasidėjo spalio 14 d. 
šv. Mišiomis Anapilio ir Pri
sikėlimo šventovėse. Ir vėl 
mokiniai nešė aukas ir dėjo 
elementorių ant altoriaus — 
pažadą branginti lietuvišką 
knygą bei lietuvišką žodį.

Ateinantį pavasarį mokykla 
išleis 35-tą abiturientų laidą.

Mokykla džiaugiasi tėvų ir 
visuomenės supratimu mokyk
los reikšmės ir teikiama pa
galba — lėšomis, darbu, kny
gomis, geru žodžiu.

Esame dėkingi ypač “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
praėjusių mokslo metų abitu
rientams dovanotus kalkulia
torius.

Liuda Šileikienė

Atsakykime lankėtą
MIELAS TAUTIETI/E,

Kreipiamės į jus' norėdami 
supažindinti jus su rengiama 
moksline studija apie Toron
to lietuvių vyresnio amžiaus 
tautiečius ir kviesdami įsijung
ti į šią studiją.

Bendras mūsų kolonijos am
žius kyla — didesnė dalis gy
ventojų yra virš 60 metų am
žiaus. Jau kuris laikas kelia
mas senelių namų — prieglau
dos reikalingumo klausimas. 
KLB krašto valdybai šis klau
simas taip pat labai rūpi. Be 
to, šios studijos rezultatai ga
li atverti lygiai tiek pat svar
bių kitų klausimų — trūkumų. 
Atrodo, kad tokie namai būtų 
naudingi mūsų kolonijai. Ta
čiau betkokio projekto reika
lingumui įrodyti reikia kon
krečių duomenų. Be jų mums 
bus be galo sunku argumen
tuoti, prašant valdžios para
mos, pavyzdžiui, lovų skaičiui 
nustatyti. Šios studijos tiks
las ir yra surinkti duomenis, 
kurie aiškiai apibūdintų ko
lonijos vyresnių asmenų pa
dėtį, ypač tautiškumo ir gyve
namos vietos požiūriu. Tokie 
duomenys mums yra labai rei
kalingi. Ne vien senelių na
mų — prieglaudos klausimui 
spręsti, bet ir dabarties bei 
ateities kolonijos socialinio 
aprūpinimo ir veiklos plana
vimui. Iki šiol tokių duome
nų mes visiškai neturime.

Studija bus atliekama Ni
jolės Banelienės, socialogi- 
jos laureatės, siekiančios ma
gistro laipsnio Wilfrid Lau
rier universitete, vadovaujant 
prof. dr. Hubert Campfens. 
Žinios bus surenkamos anke
ta nereikalaujančia pavardės. 
Tuo būdu ir privatumas, ir pro
fesionalumas bus užtikrintas. 
Duomenys bus paskelbti spau
doje ir perduoti L. Bendruo
menės valdybai, kad visi ga
lėtų pasinaudoti. Statistinė 
analizė bus atlikta R. Woods,

MSW, Wilfrid Laurier skaity
tuvo analizės specialisto. Ana
lizė išryškins etniškumo (tau
tiškumo) svarbą vyresnio lie
tuvio gyvenime.

Mūsų tautiečių skaičius To
ronte yra mažas, palyginus 
su kitais, ir mes negalėsime 
remtis skaičiais. Paskutinių
jų metų mokslinėje literatū
roje apie senatvę vis daugiau 
pabrėžiama tautiškumo svarba 
senyvo žmogaus gyvenime. Ka
nadoje, kur daugiakultūrė at
mosfera yra valdžios užtikri
nama jau nuo 1971 m. ir kur 
tautiškumas pripažįstamas 
kaip svarbi dimensija asme
niniame žmogaus gyvenime, 
galėsime panaudoti šios stu
dijos duomenis, stengdamie
si patenkinti specialius mū
sų vyresniųjų tautiečių po
reikius.

Todėl kreipiamės į kiekvie
ną lietuvį, turintį 60 ir daugiau 
metų amžiaus, skatindami įsi
jungti į šį mums visiems taip 
svarbų darbą. Įsijungimas pa
reikalaus iš Jūsų nedaugiau 
poros valandų laiko anketai 
užpildyti. Anketas bus galima 
gauti parapijose, bankeliuo
se, Lietuvių namuose ir “Vil
nius Manor” raštinėje nuo lap
kričio 18 iki 25 d. Sugrąžini
mui bus ten pat padėtos užda
rytos dėžės iki gruodžio 2 d. 
Prašome skambinti Nijolei Ba- 
nelienei tel. 924-5923, jei ne- 
spėtumėte grąžinti anketos iki 
tos datos ar turėtumėte kitų 
klausimų.

Norime atkreipti jūsų dėme
sį į tai, kad tokia studija yra 
pirmą kartą atliekama Toron
te ir kad duomenys, kuriuos 
anketos atskleis, mums yra la
bai reikalingi. Pagalvokime 
apie tai ir užpildykime anke
tą. Juo didesnis skaičius įsi
jungs, juo tikslesni bus duo
menys ir išvados.

KLB krašto valdyba

YBACENAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Torn*^ Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

PADĖKA
A. a. JUOZUI KLEIZAI

mirus,
nuoširdžiai dėkojame kunigams už patarnavimus.

Gili padėka visiems, dalyvavusiems maldose laidotuvių 
namuose ir šventovėje, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntu- 
siems gėles, pareiškusiems užuojautas žodžiu, spaudoje.

Taip pat dėkojame visiems už velionies palydėjimą įam
žino poilsio vieta - lietuvių Šv. Jono kapines Mississaugoje.

Liūdintys-

žmona Natalija, Sūnus Vitas ir žmona Katarina

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ii* J. VAZNELIŲ

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

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

MSl'Ksiv We>
s Vestuvės • Pokyliai • Gimtadieniai jZ
J • Laidotuvės - -A;

t
Meniškai gėles paruošia 

MikePraljak 
532-3911

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 (prM Lietuvių namus) 
Užsakant vestuvėms visas gėles, jaunosios puokštė duodama nemokamai 

m®* exawax’

Pristatome gėles 
visame Toronte

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

BOSLEY
W. H. BOSLEY & CO. LTD. REALTOR

188 Eglinton Ave. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416)486-5777 445-9469

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

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

Advokatas
PETRAS K. 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

TY L> L? Q TJ F R INSURANCE &
į/ lt JLj O 11 Ij lt REAL ESTATE brokers 

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

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p.
Narys “Better Business” biuro

ĮNSURANCf
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus su
sirinkime lapkričio 11 d. apsvars
tyti veiklos reikalai ir perrinkta 
ta pati valdyba, kuriai vadovauja 
G. Trinkienė.

— Kapaviečių nuosavybės doku
mentai nuo 1980 m. vidurio jau pa
ruošti. Atsiimti sekmadieniais po 
pamaldų parapijos salėje arba 
kreiptis pas Pr. Ališauskų 273-3796.

— Dvasinio susikaupimo diena
— lapkričio 17. Registruotis kle
bonijoje tel. 277-1270.

— Kun. dr. J. Gutausko paskai
ta “Žmogus įvairių pažiūrų kryž
kelėje” — lapkričio 25, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių, Anapilio sa
lėje.

— Humoristinis “Antro kaimo” 
vakaras — lapkričio 17, šeštadie
nį, 7.30 v.v., Prisikėlimo salėje. 
Rengia abiejų parapijų jaunų šei
mų sekcijos.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $200 — G. Allis; $150—O. Skė- 
rienė; $100 — O. P. Polgrimai, J. 
O. Ažubaliai, A. Venskus, Lietu
vių ev. liut. moterų draugija, B. 
Znotinienė; $80 — A. D. Jankūnai; 
$70 — S. Elvikienė; $50 — P. Viz
baras, J. O. Kirvaičiai, M. Raškaus
kas, A. Ledienė, St. Dapkus, Kuz
mickas, H. Eidukevičius, E. Juzė- 
nienė, Br. Galinienė; $40 — D. Zu- 
lonienė; $30 — Kazys Gaputis; $25
— V. Lėverienė, V. Jasiūnienė, T. 
Steigvilas; $20 — St. Ruibys, A. 
Bumbulis, J. Jakienė; $10 — V. 
Jasas, V. Ivanauskas, V. Eižinas, 
M. J. Žėkai, Pr. Čečys, J. Zabulio
nis, G. Šutienė; $5 — N. Freibienė, 
K. Mankauskienė; $2 — M. Parga- 
liauskienė, O. B. Vaidilos.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $200 — P. Petersonai, V. F. 
Skrinskai; $100 — St. Jakubaus
kas, P. E. Juteliai; $50 — A. Le
dienė, H. I. Matušaičiai, S. V. Knei- 
tai, J. Jankauskas.

— Ruošiasi tuoktis: Gintautas 
Kamaitis su Loreta Lenauskaite.

— Lapkričio 3 d. pakrikštyta Liu
do ir Teresės (Paznėkaitės) Bra- 
žukų dukrelė Loreta-Julija.

— Lapkričio 6 d. palaidota a.a. 
Marija Švelnienė, 86 m. amžiaus.

— Mišios lapkričio 18, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Joną Rėvą,
11 v.r. — už a.a. Oną Jonaitienę,
12 v.r. — už Barzdžių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Spalio 30 d. LN visuomeninės 

veiklos komiteto posėdyje buvo 
diskutuoti planai ateities gairėms 
nustatyti. Ypač daug dėmesio bu
vo skirta diskusijoms, kaip įjungti 
jaunimą į visuomeninę LN veiklą.

— Lapkričio 10 d. įvykusiame 
tradiciniame LN baliuje atsilan
kė apie 370 LN narių ir svečių. 
LN nariams įėjimas buvo nemoka
mas. Programą atliko Londono 
choras “Pašvaistė”. Loterija rū
pinosi ir virtuvės reikalus tvar
kė moterų būrelis, o gėrimus — 
vyrų būrelio nariai.

— Lapkričio 11d. Mindaugo me
nėje savo popietę-bazarą turėjo 
“Atžalynas” tema “Kelionė į Šve
diją”. Kaip ir visuose “Atžalyno” 
pobūviuose, salė buvo pilnutė
lė visokio amžiaus dalyvių.

Daugiakultūriame teatrų fes
tivalyje Toronte lapkričio 8 ir 
9 d.d. “Aitvaras” ir “Aukuras” 
vaidino lietuvių kalba A. Rūko 
3 v. komediją “Vieno kiemo gy
ventojai” Adelaide Court teat
re. Per abu vakarus buvo apie 
160 žiūrovų. Tą patį veikalą 
abiejų teatrų aktoriai labai 
sėkmingai suvaidino Delhi, 
Ont. Tiktai per klaidą skelbi
me, išspausdintame “Tėviškės 
žiburiuose”, ir koresponden
cijoje buvo pažymėta, kad vai
dins vien “Aukuras”. Iš tikrų
jų tai abuvo abiejų teatrų pa
statymas, susilaukęs plataus 
visuomenės dėmesio. Toronto 
“Aitvarui” vadovauja režisorė 
A. Dargyte-Byszkiewicz, Ha
miltono “Aukurui” — E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė.

Pensininkų klubo rengtas 
mirusių minėjimas susilaukė 
gausių dalyvių ir pamaldose, 
ir pietuose. Religinio būre
lio sueigos vyksta pirmadie
niais 10.30 v.r., mezgėjų — 
trečiadieniais 10.30 v.r. Klu
bas jau ruošiasi N. Metų su
tikimui ir platina bilietus, ku
rių kaina — $15.

Ontario provincijos 200 me
tų sukakties proga bus įteikti 
specialūs medaliai už nuopel
nus 1,984 asmenim. Jų sąraše, 
iki šiol turimomis žiniomis, 
yra ir St. Jokūbaitis. Medaliai 
bus įteikti š. m. gruodžio pra
džioje.

Julija Adamonytė, buvusi 
Montrealio lietuvių šeštadie
ninės mokyklos vedėja, akty
viai dalyvavusi jaunimo veiklo
je, persikėlė į Torontą ir pra
dėjo dirbti Sunnybrook ligoni
nėje savo specialybės (audio- 
logijos) srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Etijopijos badaujantiems no

rintieji padėti yra prašomi pa
likti savo auką prie tam tikslui 
pastatyto stalelio salėje.

— Ruošiasi tuoktis: Cynthia 
Alksnis su Gary A. Wilson.

— Susituokė: Elvyra Treigytė su 
Richard G. Renaud.

— Lapkričio 9 d. palaidotas a.a. 
Stanley Kuisis, 80 m. amžiaus; 
lapkričio 13 d. palaidotas a.a. Po
vilas Kairys, 64 m. amžiaus.

— Trečiojo ordino šios parapi
jos kongregacija, kurios pirminin
ku yra J. Žakas, rengia religinio 
turinio parodą Parodų salėje lap
kričio 25 d. Paroda bus atidaryta 
po 8.30 v. Mišių iki 7 v.v.

— Šv. Rašto seminaras, kurį ruo
šia parapijos tarybos religinė 
sekcija, įvyks Parodų salėje lap
kričio 24-25 d.d. Vadovaus kun. 
prof. A. Rubšys ir sės. Onutė Mi- 
kailaitė.

— Bilietai į “Antro kaimo” va
karą, kuris įvyks lapkričio 17 d., 
7.30 v.v., gaunami pas B. Genčių 
tel. 532-8531.

— Parapijai aukojo: A. E. Prial- 
gauskai $1000, dr. R. J. Barakaus- 
kai $500, R. Jokūbaitienė $300; po 
$200: A. V. Lukai, B. S. Sakalai, V. 
F. Skrinskai; J. O. Gustainiai $150, 
M. B. Romeikos $130, J. Poška $100, 
V. Žemaitis $100, K. Pivoras $60. R. 
A. Sapijoniai $50, J. N. Šimkai $50; 
religinei šalpai: O. Mitalienė $100; 
klierikų fondui: S. Čeponienė $100, 
M. Gudaitienė $50; Vėlinių nove- 
nai: J. Budnikienė $100, A. A. Šmi- 
gelskiai $100, O. Šarūnienė $80; 
po $50: A. Sukauskas, A. B. Vilkai, 
L. Balsys, S. Rakštienė, W. Kiškū- 
nas, D. V. Šaltmirai, A. Artičko- 
nis; po $40: R. Nixon, J. B. Kažu- 
kauskai.

— Mišios lapkričio 18, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Magdaleną 
Skrinskienę, 9.30 v.r. — už Vėli
nių novenai pavestas sielas, 10.15 
v.r. — už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už Tomą Prakapą, 11.30 
v.r. — už parapiją, 7 v.v. — už a.a. 
Elzbietą ir Vladą Trinkūnus.

Metinis Anapilio sodybos kor
poracijos susirinkimas — š. m. 
lapkričio 21, trečiadienį, pa
rapijos salėje. Pradžia — 7 v.v. 
Nustatytu laiku kvorumui ne
susirinkus, 7.30 v.v. šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus 
teisėtas nežiūrint atsilankiu
siųjų skaičiaus. Valdybos na
rių pranešimuose bus pateikta 
finansinė Anapilio būklė, 
įskaitant skolų išmokėjimą ir 
a.a. kun. P. Ažubalio paliki
mą. Taip pat bus diskutuoja
mas didesnis projektas steigti 
Anapilyje vaikų darželį, įren
giant ar naujas pastatant tam 
reikalui tinkamas patalpas. 
Kapinių reikalu bus komisijos 
pirmininko ir iždininko prane
šimas, o taip pat bus svarsto
mas centrinio kapinių pastato 
pertvarkymo projektas.

Sąžinės kaliniams Sovietijoje 
pagerbti rengiamas plataus 
masto koncertas lapkričio 23, 
penktadienį, 8 v.v., puošnioje 
Roy Thomson salėje (60 Sim
coe). Meninę programą atliks 
pirmaeilės įvairių tautybių 
pajėgos. Jų tarpe bus ir kank
lių trijulė iš Klivlando. Pa
grindinę kalbą pasakys ang
likonų kunigas M. Bourdeaux 
iš Britanijos. Jis yra auto
rius knygos apie Lietuvą ir 
jos kovas už tikėjimą, bū
tent “Land of Crosses”. Kon
certą bei pagerbtuves rengia 
Tarptikybinė santalka, kurio
je dalyvauja ir lietuvių atsto
vai. Ji kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti bei paremti tą 
renginį, kurio pajamos skiria
mos sąžinės kalinių pagalbai.

VI. Pūtvio kuopos šauliai-ės 
dalyvauja Lietuvos kariuome
nės šventės pamaldose Lietu
vos kankinių šventovėje, Mis- 
sissaugoje, lapkričio 25, sek
madienį 11 v.r. Visi kuopos na
riai — uniformuoti ir be uni
formų renkasi 10.30 v.r. į pa
rapijos salę, iš kur organizuo
tai, su vėliava eisime į 11 v. 
pamaldas. Valdyba

Dr. R. Zabieliauskas skaitys 
paskaitą sveikatos klausimais 
gruodžio 1, šeštadienį, 4 v.p.p., 
“Vilnius Manor” patalpose. 
Po to bus kugelio ir dešre
lių vakarienė. Kaina — $7. Ren
gia pensininkų klubas ir visus 
kviečia dalyvauti.

Liūdėdami a.a. Antano Jokū
baičio tragiškos mirties, vie
toje gėlių jo atminimui p.p. Da- 
niliūnai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25.

Pagerbdami tragiškai mirusį 
a.a. Antaną Jokūbaitį bei reikš
dami užuojautą jo artimie
siems aukojame $30 “Tėviškės 
žiburiams”. A. J. Lajukai

DIENA

Š. m. lapkričio 18, sekmadienį, 3.30 v.p.p 
Toronto Lietuvių namuose rengiama

Programoje:
1. Vilniečių sąjungos pirm. Albertas Misiūnas: “Vilnius - legenda ir tikrovė
2. Architektė R. Kvedarienė: “Vilniaus architektūra skaidrėse ”
3. Maironio mokyklos mokinių deklamacijos.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir daugiau susipažinti su mūsų sostinės praeitimi bei architektūra.
Įėjimas — $3.00 asmeniui, moksleiviams ir studentams — nemokamas.

Rengia Vilniaus krašto lietuvių sąjunga Kanadoje ir TL namų kultūrinė komisija

MONTREAL®
“Gintaras” pasirodė su dviem 

tautiniais šokiais lapkričio 4 d. 
“Expo” teatre “Ethno-Quebec” fes
tivalyje, kuriame dalyvavo 18 tau
tinių grupių. Čia buvo pagerbtas 
lingvistikos ministeris Gerald 
Godin, neseniai pasveikęs po sun
kios operacijos.

“Gintaras” smarkiai ruošiasi 
savo 15 veiklos metų sukakčiai, 
kuri bus minima AV par. salėje 
lapkričio 17 d., 7 v.v.

Auksinio amžiaus klubas “Rūta” 
lapkričio 3-4 dienomis surengė 
metinį bazarą. Žmonių visą laiką 
netrūko ir, reikia manyti, baza- 
ras pasisekė. Tai gražus įverti
nimas įvairių rankdarbių paruo- 
šėjų, kurie dirbo ištisus metus. 
Bet daugiausia darbo įdėjo ir vi
są bazarą tvarkė Eugenija Urbo
naitė.

Kun. St. Kulbio, SJ, sveikata 
sušlubavo ir savo kalėdojimą nu
traukė.

Asta Kličiūtė-Staškevičienė ga
vo McGill universiteto inžineri
jos fakulteto premiją (Thomas Lle- 
mig Harrison award) už ypatingai 
gerą mokymąsi. Tai jau bene ket
virtoji panaši premija. Asta stu
dijuoja civilinę inžineriją ir pa
vasarį baigs studijas.

Katalikių moterų dr-jos meti
nė šventė AV parapijoje gruodžio 
9 d. 11 v.r. bus pamaldos švento
vėje, o po to salėje trumpa meni
nė programa, moterų darbų paro
da ir pietūs.

Anksčiau skelbtas “Harmoni
jos” koncertas dėl susidėjusių 
aplinkybių neįvyks.

A. a. Pranas Paukštaitis, buvęs 
“Nepriklausomos Lietuvos” ad
ministratorius ir redaktorius, 
74 m. amžiaus, mirė spalio 28 d. 
Po pamaldų AV šventovėje lap
kričio 1 d. palaikai sudeginti 
Mount Royal krematoriume. Liūdi 
žmona, sūnus su šeima ir kiti gi
minės bei bičiuliai. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Su
dėtinės Vėlinių Mišios už miru
sius buvo įspūdingos, dalyvavo 
nemažas skaičius parapijiečių. 
Buvo uždegtos žvakės už parapi
jiečius, mirusius per šiuos me
tus, jų buvo dvylika. Mišių metu 
giedojo choras ir solo J. Skėrys. 
— P. p. Adamoniai ir jų dukros 
surengė išleistuves vyriausiai 
dukrai Julijai. Ji baigė McGill 
universitete audiologiją magist
rės laipsniu. Toje srityje gavo 
darbą Sunnybrook ligoninėje 
Toronte, kur ir persikelia gyven
ti. — Spalio 24 d. palaidota Juli
ja Vanagienė-Vanagaitė, 76 m. 
amžiaus. Liko sūnūs — Juozas 
(netekęs regėjimo), Jonas ir vy
ras Jonas, netekęs kaibos. Velio
nės šeimoje visada buvo užsako
ma periodinė lietuvių spauda, 
įskaitant “Tėviškės žiburius”. 
Palaidota Notre Dame de Neiges 
kapinėse, šalia savo dukters Al
donos, mirusios prieš trejus me
tus. Svetainėje buvo surengti pus
ryčiai. Sk.

LIETUVOS KARIUOMENES 
ATKŪRIMO ŠVENTĖS

minėjimas - koncertas
lapkričio 25, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Paskaitą skaitys prof. R. Vaštokas. Koncerto programą atliks muziko U. 
Kook vadovaujamas 30 asmenų orkestras “Estonia” ir sol. A. Simanavičius. 
Girdėsime lietuviškų kariškų ir liaudies dainų pynę, komponuotą muz. A. Pralgaus.
Po minėjimo - kavutė. Išlaidoms padengti prašoma įėjimo auka - $3 asmeniui.
Organizacijos kviečiamos minėjime dalyvauti su savo vėliavomis. KLB Toronto apylinkės valdybos 
pakviesta, šį minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia - VI. Pūtvio šaulių kuopa

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolijos 
Toronto skyriaus ir jų rėmėjų rengiama metinė

KAIWJAUS ŠVENTĖ
- 1984 m. lapkričio 25, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje.
°rogramoje:----------------------------------------------------------------------------------------------

Dailusis žodis — Ramūnė Jonaitienė, koncertas — Gina Čapkauskienė, 

vakarienė. Kviečiami visi lietuviai! *...Auka: $15, pensininkams — 12.
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Pirmą kartą Kanados lietuviams _ *111

gruodžio 2, 
sekmadienį, 4 v.p.p.

Anapilio salėje
Pianistai: Alvydas Vasaitis ir Jonas Go vedas
Įėjimas asmenui - $6.00. Bilietai gaunami iš anksto - lietuvių parapijose ir Toronto lietuvių namuose.

Rengia ir visus dalyvauti kviečia - Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūrinė sekcija

Spaustuvės mašinų vajui J. 
Vizbaras iš JAV atsiuntė $25.

Iš Suvalkų trikampio yra at- 
vyksui Genė Grigutytė. Toron
te ketina viešėti 3 mėnesius 
pas tris seseris.

Dr. Arūnas Šlekys, “NovA- 
tel” bendrovės vicepirminin
kas, darbuojasi radijo išradi
mų srityje. Jau suplanuoti ir 
gaminami naujo tipo radijo te
lefono aparatai, kurie bus su
jungti su telefonų sistema. Tuo 
būdu komunikacija bus pa
lengvinta bei patobulinta. 
Naujieji išradimai pirmiau
sia bus įvesti Montrealyje ir 
Toronte. Jau pasirašytos ir ati
tinkamos sutartys. Apie dr. A. 
Šlekį ir jo pareiškimus apie 
naujus išradimus plačiai ra
šo žurnalas “Communications” 
1984 m. spalio mėn. laidoje.

“Pašvaistės” choras iš Londo
no, Ont., lapkričio 10 d. atliko 
meninę programą metiniame 
Toronto Lietuvių namų vaka
re. Tai kabaretinio pobūdžio 
programa, įdomi savo įvairu
mu bei gyvumu. Dainavo visas 
24 asmenų choras, vyrų choras, 
moterų choras, du kvartetai, 
duetas ir solistė I. Černienė, 
akompanuojami choro vado
vės R. Vilienės ir akordeonis
to Genčiaus. Visa programa bu
vo lietuviška, išskyrus vieną

kita tarptautinį kūrinį. Šis 
choras yra pasiekęs gerą meni
nį lygį ir su šia programa pa
sirodęs bene trečią kartą. Ne
labai derinosi su meniška 
programa kupletinės dainos ir 
visiškai nešiderino haremi- 
nis pigaus pobūdžio šokis. Tai 
dalykai, kurie gražią progra
mą suvulgarina ir nutempia že
myn. Rengėjų vardu atlikėjams 
padėkojo A. Jankaitienė, gėlė
mis apdovanojo A. Jucienė. Po 
meninės programos gausūs da
lyviai vaišinosi ir linksmino
si, orkestrui grojant. Ž.

Dosni spaudos rėmėja B. Sta- 
lioraitienė, minėdama savo 
vyro a.a. Juozo Stalioraičio 
trečiąsias mirties metines, pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$100. Be to, ji apmokėjo me
tines prenumeratas — savo ir 
kitų trijų nepasiturinčių “TŽ” 
skaitytojų. Dėkojame už para
mą lietuviškai spaudai.

Ontario meno galerijoje To
ronte dirba 8 lietuviai. Fizi
nio darbo skyriuje dirba Alex 
Keršis, saugumo — Linas Bra
zys, Albertas Vaičiulėnas, 
Frank Puidokas, kuratorinia- 
me skyriuje — Rima Zubaitė 
(kuratoriaus asistentė), tech
nikiniame skyriuje — John 
Ruseckas (vyriausias paruo- 
šėjas), Jonas Jacikas, Louis

Monstvilas. Tai matyti galeri
jos leidinyje, kuriame sura
šyti visi jos tarnautojai.

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. Tel.(416) 533-8008.

“VILNIUS MANOR” apartamentuo
se reikalinga vedusi pora prižiū
rėtojo (superintendent) pamainai. 
Abu gali dirbti kitur. Skambinti 
tel. 672-1744 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

“VILNIUS MANOR” apartamen
tuose išnuomojami: dviejų miega
mųjų butas (kaina $604.50 mėne
siui) ir viengungio butas. Skam
binti tel. 762-1777 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS antrame 
aukšte tarp Indian Rd. ir Bloor St. 
W. Toronte netoli Lietuvių namų. 
-Skambinti tel. 845-5021 arba 
536-7334.

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

APSIMOKA
APDRAUSTI NAUJĄ AUTOMOBILį 

NAUJO PIRKIMO VERTE!
KAINUOJA TIK APIE $25 [METUS DAUGIAU. 
O KIEK JŪS GALITE NUSTOTI, KAD IR PO 

6 MĖNESIŲ AR VIENERIŲ METŲ, 
AUTOMOBILIO VERTĖS?

(Dažnai sakoma, kad tik pro garažo duris išvažiavus 
vertė nebe ta).

ŠIUO METU DAR TIK VIENA DRAUDOS BENDROVĖ 
TURI TOKĮ PASIŪL YMĄ. JAI A TSTOVAUJA -

' ■ y • • -

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Teirautis: TEL. 722-3545

GREITAS IFt TIKSLUS PATARNAVIMAS

! ITAč MONTREALIO LIETUVIŲ 
lit iflŽ i KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: = DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 S PASKOLAS:

įmetu .....................  11.75% =
Terminuotus indėlius: s Nekilnojamo »

1 metų ...................... 11.25% E turto,
180-364d................ 10.50% E asmenines ir
120-179 d................ 10.25% g prekybines.
30-119 d................ 9.75% g Paskolos

Trumpalaikius indėlius S mirties
už $20,000 ar daugiau S atveju

Taupomosios sąskaitos: E draudžiamos
specialios.................. 8.25% E iki $10,000
su drauda .................. 8 % E

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč..... .i....... 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais .... ...... 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais.... ......  10.00-6.00 2.00 - 6.00 |

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

KURORTINIAME LIETUVOS PA
JŪRIO mieste parduodamas dvie
jų butų namas su garažu. Jei kas 
norėtų nupirkti giminėms Lietuvo
je, prašome rašyti “Tėviškės žibu
rių” adresu, pažymint Gintautui.

IŠSILAVINUSI LIETUVĖ, našlė, 
54 metų amžiaus, neseniai atvyku
si iš Manitobos provincijos, jieško 
gyvenimo draugo ir nori susipažin
ti su rimtu vyru. Susirašinėjimas 
bus laikomas paslaptyje. Laiškus 
su fotografija siųsti “Tėviškės ži
burių” adresu, pažymint ant voko 
“Justinai”.

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. SIMINKEVIČIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į 
“Petals Florist” tel. 769-5009. Adre
sas: 710 Annette St., Toronto, Ont., 
vienas blokas į rytus nuo Jane St. 
Pristatymas į ligonines, laidotuvių 
namus ir t.t. Savininkė yra prityrusi 
vestuvinių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Antanas Gataveckas tel. 
(416) 239-4496 Toronte.


