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Šimtmetinė srovė
Ir Kanados, ir JAV Lietuvių Bendruomenių kultūri

nės srities vadovybės šių metų gruodį paskelbė spaudos 
mėnesiu. Tuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į 
lietuviškosios spaudos negalias — ne tik periodinės, bet 
ir neperiodinės, kuri taip pat turi savo problemas. Aiš
ku, spaudos mėnuo tų visų problemų neišspręs, tačiau 
ši Bendruomenės iniciatyva vis dėlto bus naudinga ta 
prasme, kad atkreips visuomenės dėmesį į sritį, kuri pra
dedama užmiršti ir paliekama viena su savo problemo
mis. Spauda, ypač periodinė, yra mūsų visuomeninio gy
venimo dalis, ir dėl to jos problemos turėtų rūpėti ne 
tiktai leidėjams, redaktoriams ir administratoriams, bet 
ir visai mūsų visuomenei. Be pastarosios dėmesio spau
da iš viso negalėtų gyvuoti. Laikraštis spausdinamas ne 
vienai ar kitai grupei, ne keletui asmenų, o visai lietu
viškajai visuomenei. Ir kol jis randa pakankamai dėme
sio, tol gyvuoja. Kai tas dėmesys labai sumažėja, laikraš
čio amžius pasibaigia. Dėl to pagrindinė laikraščio egzis
tencijos sąlyga yra visuomenė, t.y. skaitytojai. Kai jie 
išnyksta, dingsta pagrindinė laikraščio atrama. Tada ne
gelbsti jokios pastangos, jokie patobulinimai, jokie lei
dėjų ar redaktorių graudenimai.

ŠIANDIENĄ mūsų spauda yra pasiekusi kryžkelę, 
kurioje prasideda jos likimo sprendimas. Vyres
nioji karta vis spartesniais žingsniais iškeliauja 

į anapus, o vidurinioji ir jaunoji karta nėra jau taip la
bai ištroškusi lietuviško žodžio. Ji yra užaugusi televizi
jos laikotarpyje, kai spaudos vaidmuo iš viso yra suma
žėjęs. Jai lietuviškas laikraštis nėra taip gyvybiškai rei
kalingas, kaip vyresniajai kartai, kurios šaknys tebesie
kia “Aušros” sukeltą tautos atgimimą. Vyresniesiems, 
augusiems Lietuvos atgimimo tradicijoje, laikraštis bu
vo gyvybinės srovės nešėjas. Tautos atgimime ir Lietu
vos valstybės atstatyme lietuviškoji spauda atliko lemia
mą vaidmenį. Ta pati spauda dabartinėse tautos sutemo
se turi atlikti panašų išlikimo vaidmenį. Jai nebereikia 
žadinti tautinės sąmonės, bet reikia ją išlaikyti didelio 
pavojaus akivaizdoje. Pavergtoje Lietuvoje ir spauda 
yra pavergta. Tiktai jos pogrindžio spauda gali prisidė
ti prie tautinės bei valstybinės sąmonės išlaikymo ir stip
rinimo, bet nežmoniškai sunkios sąlygos sulaiko jos pa
jėgumą. Tiktai išeivijos spauda, turėdama laigvuu -ran
kas, gali nekliudoma tęsti šimtmetinę tautos gaivinimo 
srovę, kuri radijo bangomis pasiekia ir pavergtąją Lie
tuvą.

IŠEIVIJA tebėra tautos rezervuaras, kuriame glūdi 
moraliniai-dvasiniai ir materialiniai ištekliai. Tai 
reikšminga tautos atrama, kuri gali būti labai reika

linga ateityje, kaip tai jau parodė netolima praeitis. Bet 
išeivija šiuo metu yra toks rezervuaras, kuris nepasipil- 
do naujais ateiviais iš Lietuvos, neskaitant retų išimčių. 
Savo išteklius jis turi atnaujinti iš vidaus savo pajėgo
mis. Bet tai nėra lengvas procesas. Medžiaginiai išeivi
jos turtai didėja, o moraliniai-dvasiniai mažėja. Sveti
mos įtakos veikia išeiviją visuose kraštuose. Jaunoji kar
ta vis labiau tolsta nuo lietuviškojo kamieno. Bandoma 
įvairiais būdais ją prilaikyti. Neužmirština, kad vienas 
svarbiųjų būdų yra lietuviškoji spauda. Svarbu įpratin
ti jaunimą prenumeruoti lietuvišką laikraštį, pirkti lie
tuviškas knygas. Tuo būdu jaunimas bus įvesdintas į lie
tuviškos visuomenės lobius ir rūpesčius, palengva įsi
jungs į šimtmetinę tautos srovę. Gerai, kad Lietuvių 
Bendruomenė skelbia spaudos mėnesį, bet paskelbimas 
liks negyva raide, jeigu Bendruomenės ir aplamai mū
sų veiklos žmonės nesiims konkrečios iniciatyvos apy
linkėse ir neįjungs, ypač jaunosios kartos, į lietuviško
sios spaudos skaitymą bei prenumeravimą. Nors dabar
tinė išeivijos spauda nėra visai tinkama priaugančiai 
kartai, tačiau ir joje gali rasti daug sau naudingos me
džiagos. Per ją vis dėlto gali įsijungti į bendrąją lietu
vių tautos srovę.

Pasaulio įvykiai
INDIJĄ, NEŠENIAI PALAIDOJUSIĄ NUŽUDYTĄ PREMJERŲ 
INDIRĄ GANDHI, ištiko kita skaudi nelaimė — nuodingų dujų 
išsiveržimas iš “Union Carbide” gamyklos 700.000 gyventojų tu
rinčiame Bopalo mieste. “Union Carbide” bendrovė, kurios cent
ras yra JAV, gamindavo chemikalus kovai prieš augalų kenkė
jus. Suskystinti chemikalai buvo laikomi plieniniuose tankuo
se po žeme. Nakties metu juose prasidėjo reakcija, gaminanti 
dujas. Tuo metu gamykloje buvo tik du indiečiai, kurie, išgirdę 
pavojaus signalą, pabėgo, net nebandę tankus aplieti šaltu van
deniu, kuris būtų sumažinęs dujų sukeltą spaudimą. Iš sprogu
sių tankų išsiveržė 40 tonų suskystintų chemikalų, kurie nak
ties ore tapo baltu dujų debesiu, padengusiu 64 kv. km plotą.

KANADOS ĮVYKIAI

Lėtos pašto paslaugos
Valdinė Kanados bendrovė, 

vadovaujama deficitą įsipa
reigojusio išlyginti direkto
riaus M. Warreno, lig šiol pati 
pravesdavo laiškų pristatymo 
bandymus. M. Warrenas jau ke
lis kartus džiaugėsi paspartė- 
jusiu laiškų pristatymu adre
satams didžiuosiuose Kanados 
centruose. Kitokios nuomonės 
būdavo laikraščių skaityto
jai, siunčiantys laiškus redak
cijoms apie vis dar neįtikė
tinai lėtas Kanados pašto pa
slaugas, atskleidžiantys kon
krečią savo patirtį. Daug kam 
susidarė įspūdis, kad pačios 
bendrovės atliekami tyrimai 
tėra propagandinis darbas sa
vo naudai. Abejonėms pašalin
ti Kanados pašto bendrovė da
bar pasirašė sutartį su priva
čia “Cogem Ine.” įstaiga Mont- 
realyje. Vienerių metų laiko
tarpyje ji kas mėnesį atliks 
tyrimus su 60.000 laiškų, siųs
dama juos į 30 Kanados mies
tų. “Cogem Ine.” tyrimai paš
tui kainuos $419.000, kuriuos 
anksčiau ar vėliau turės pa

dengti pašto klientai, susilauk
dami paslaugų pabranginimo.

Laiškų pristatymo tyrimai 
neturi didesnės reikšmės, kai 
visiškai nepaliestos lieka ki
tos siuntos. Labiausiai nuken
čia II klasei priklausantys 
laikraščiai, suskirstyti pagal 
adresatus ir sudėlioti į pašto 
maišus administracijose. Jie 
ignuoruojami, nes pagrindinis 
dėmesys tenka laiškams. Prie 
laikraščių prieinama tik tada, 
kai paštininkams lieka laiko. 
Prasidėjus Kalėdų sezonui, 
paštą dabar užplūdo laiškų 
klasei priklausančios sveiki
nimo kortelės. Dabar net ir 
“Tėviškės žiburiams”, admi
nistracijos pristatytiems į paš
tą Toronte, jau kartais reikia 
net dviejų savaičių, kol jie 
pasiekia ten gyvenančius skai
tytojus. O kaip su skaitytojais 
kituose Kanados ir JAV mies
tuose, užjūrio šalyse? Karin
gasis paštininkų unijos vadas 
J. C. Parrotas, lig šiol dar ne
turintis naujos sutarties dėl 
savo besaikių reikalavimų.

Tryliktojo Baltiečią vakaro Kanados parlamento rūmuose komitetas, suplanavęs šį renginį 1985 metų vasario 27 
dienai. Iš kairės: KLB atstovas J. V. DANYS, senatorius dr. ST. HAIDASZ, finansų ministeris, M. WILSON — abu 
parlamentinio globos komiteto pirmininkai, estų atstovas W. H. PENT, latvių atstovas E. PARUPS Ntr. M. Haidasz

Lenkai, rusai ir gudai apie lietuvius
1984 m. spalio mėn. Pary

žiaus lenkų “Kultūra” žurnalo 
laidoje yra dviejų Lietuvą lie
čiančių knygų recenzijos: B. 
Armonienės “Palik ašaras 
Maskvoje” ir Jaroslav Marek 
Rymkiewicz “Lenkų pokalbiai 
1983 metų vasarą” (lenkų k.).

Č. Milašiaus recenzija
“Lenkų pokalbius” recen

zuoja Nobelio premijos lau
reatas Česlovas Milašius. Kny
gos autorius pasakoja apie 
atostogas, praleistas pietų Su
valkijoje prie Vygrių ežero, 
apie jotvingių likimą, Suval
kų ir Seinų istorijas, Lietuvos 
legendas ir padavimus. Vyks
tant kovoms tarp kryžiuočių 
ordino ir Lietuvos, Suvalki
ja buvo miškais apaugusi “nie
kieno žemė” — dėl nuolatinių 
kryžiuočių puolimų niekas 
ten negalėjo gyventi. Kovoms 
pasibaigus, toje žemėje ėmė 
kurtis lietuviai. Apie pirmuo
sius ten įsikūrusius lietuvius 
buvo kalbama, kad jie gyvena 
miškuose “su vilkais”. Iš tų 
dviejų žodžių ir kilęs Suval
kų vardas.

vis dar svajoja apie streiką 
prieš Kalėdas. Grasinimui bu
vo skirta jo demonstracija prie 
centrinio pašto Toronte, pa
rodyta televizijos. J. C. Parro- 
to šalininkai ten sudegino M. 
Warreno iškamšą, dainavo dai
ną apie solidarumą, reikala
vo, kad būtų patenkinti visi 
unijos reikalavimai.

Tokia taktika daromas aiškus 
spaudimas dar oficialiai ne
nutrauktoms naujos sutarties 
deryboms: duokit, ko reikalau
jam, arba streikuosim. Pra
ėjusią vasarą didžiuliame paš
to siuntų paskirstymo Gate
way centre Mississaugoje žuvo 
elektrinio traktoriaus “Cater
pillar M50” vairuotojas P. 
Brannas, su tuo šakėmis sun
kias siuntas pakeliančiu trak
toriumi nukritęs nuo platfor
mos. Unija pradėjo kaltinti, 
kad traktoriai nepakankamai 
prižiūrimi, kad sugenda jų 
stabdžiai. Penkias dienas šią 
nelaimę tyrė prisiekusiųjų ta
ryba. “Caterpillar M50” at
siųstas specialistas nerado 
jokio gedimo nusivertusiame 
traktoriuje. Paaiškėjo, kad 
traktorių vairuotojai dažnai 
su jais lenktyniauja, juos dau
žo į pastato stulpus. Skrodi
mą atlikęs gydytojas žuvusio 
vairuotojo kraujo sistemoje 
rado alkoholio ir marijuanos 
žymes. Jo spintelėje taipgi bu
vo rasta marijuanos. Tyrimuo
se paaiškėjo, kad tas vairuo
tojas kartą darban atėjo gir-

(Nukelta j 8-tą psl.)

Legendų, gamtos aprašymų 
ir Lietuvos istorijos fone vyks
ta pokalbiai, kurių dalyviai 
svarsto Lenkijos dabarties 
ir galimas ateities problemas, 
moralinius bei religinius klau
simus. Štai vieno pokalbio iš
trauka, kurią cituoja recen
zentas:

— “Jie (sovietai, J.B.) tikrai 
yra galingi ir, atvirkščiai ne
gu amerikiečiai,,’c;ukių morali
nio pobūdžio skrupulų neturi 
ir neturės. Jiems nėra svar
bu ką nors apsaugoti. Tai, aiš
ku, didina jų galimybes laimė
ti. Taigi, kai jie pagaliau pa
judės ir laimės, užims visą Eu
ropą, o paskui ir visą žemės 
rutulį. Tai kas tada bus? Ar 
Tamsta kada nors galvojai 
apie tokias žmonijos ateities 
perspektyvas?

— Taip, — nenoriai prisipa
žįsta ponas Morkus. — Galvo
jau, tada reikės melsti Dievą, 
kad sunaikintų visą šią pla
netą, nes paaiškės, jog žmoni
ja iš viso nėra verta egzis
tuoti.

— O jeigu tada paaiškėtų,
— tęsė toliau savo mintis po
nas Steponas, — kad Dievo nė
ra? Arba jei paaiškėtų, kad ši 
mūsų planeta Jam visai nerū
pi? Ką tada mes veiksime, kaip 
gyvensime?

— Prašau manęs nevarginti,
— maldauja ponas Morkus. — 
Duodu Tamstai garbės žodį, 
kad Dievas yra. Duodu taip 
pat Tamstai garbės žodį, kad 
slibinas viso pasaulio nesuės, 
kadangi greit jau sprogs. Jis 
jau dabar sprogsta. Ar neuž
uodi Tamsta sieros kvapo?”

Suvalkija yra Milašiui ar
tima, nes iš ten yra kilęs jo se
nelis Zigmantas Kunatas. Vyg
rių ežerą jis prieš 50 metų yra 
apėjęs pėsčias (30 km) per vie
ną dieną ir irstęsis baidare.

Armonienės knyga
Barboros Armonienės kny

gą “Palik ašaras Maskvoje” 
recenzuoja A. K. Jis rašo:

“Vertingiausias šioje kny
goje, mano manymu, dalykas 
yra autorės nuoširdumas, ku
riame atsispindi nepalaužia
mos moters ir lietuvių tautos 
charakterio savybės. Barbo
ros Armonienės knyga rodo, 
kad nežiūrint sunkumų, tota- 
listinės valdžios spaudimui 
galima atsispirti. Atsidūru
si stovykloje, Barbora nesu
geba blogai dirbti’ — nuo pat 
gimimo ji yra įsitikinusi, kad 
dirbti reikia gerai. Bet argi 
ir stovykloje? Mokosi. Kai pri
reikė kovoti dėl gyvybės, ji ir 
jos lietuvės draugės ‘ima ap
gaudinėti’. Kai po dvidešim
ties metų Barbora parvyksta 

Lietuvon, tuoj pastebi ką jos 
tėvynei atnešė sovietų valdžia: 
žmonės bijo patys savęs, ven
gia politinių kalbų ir daug blo
giau dirba”.

Maskvos “veto”
Toje pačioje “Kultūra” žur

nalo laidoje yra D. Morawskio 
straipsnis “Lietuva: Maskvos 
veto”. D. M. nagrinėja Mask
vos draudimą Jonui-Pauliui II 
apsilankyti Vilniuje. Nebuvo 
leista apsilankyti Lietuvoje 
ir kardinolui Casaroliui, ku
ris yra pagrindinis Vatikano 
Rytų politikos diplomatas. 
Jis yra lankęsis Maskvoje, Ry
tų Berlyne, Prahoje, Sofijoje 
ir Kuboje. Apie jį Jonas-Pau- 
lius II yra pasakęs: “Tai žmo
gus, kuris žino kelius, vedan
čius į rytus”. Tačiau pasirodė, 
kad kard. Casaroli yra mielai 
priimamas Maskvoje kaip dip
lomatas, tačiau nepageidau
jamas Vilniuje kaip ganyto
jas. Kard. Casaroli tikisi, kad 
popiežius vis dėlto galės ap
silankyti Vilniuje, kai bus mi
nima Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktis.

Štromo samprotavimai
Rusų žurnalo “Posev” 1984 

m. spalio mėn. laidoje yra 
Aleksandro Štromo straips
nis apie trintį tarp Raudono
sios armijos ir komunistų par
tijos. Ta trintis privedusi prie 
pašalinimo iš pareigų maršalo 
Žukovo, apkaltinto “bonapar- 
tizmu”, ir maršalo Ogarkovo, 
kuris bandęs veikti ne pagal 
partijos “liniją”. Pagal straips
nio autorių, blogi santykiai 
tarp kariuomenės ir partijos 
gali privesti prie sovietų 
valdžios sugriuvimo.

Gudai apie Žumbakį
Niujorke leidžiamas gudų 

mėnesinis laikraštis “Biela- 
rus” rašo apie Čikagos advoka
to P. Žumbakio veiklą ryšium 
su OSI (Office of Special In
vestigations) karo nusikaltė
lių pajieškom. Du KGB į Vaka
rus pasitraukę tarnautojai — 
prokuroras F. Neznansky ir 
latvis I. Lesinskis pareiškė, 
kad jie klastojo įrodymus 
prieš veiklesnius JAV-se gy
venančius Rytų Europos asme
nis. “Bielarus” rašo, kad so
vietai neleidžia liudininkams 
atvykti į JAV, nes jie gali pa
sitraukti į Vakarus, arba dar 
blogiau — pasakyti tiesą. Adv. 
P. Žumbakio suorganizuotos 
“Americans for Due Process” 
memorandumas yra įteiktas 
visiems JAV kongreso na
riams. “Bielarus" redakcija 
ragina rašyti adv. Žumbakio 
veiklą remiančius laiškus sa
vo parlamentarams. J.B.

Nuo dujų jau mirė 2.500 neti- • 
ketai užkluptų gyventojų. Apie 
3.500 yra ligoninėse, 200.000 
kosti dėl įkvėptų dujų. Daug 
kas dėl dujų neteko regėjimo 
ar jį gali prarasti ateityje, su
silaukti kitų žmogaus organiz
mo pažeidimų. Policija suėmė 
penkis gamyklos pareigūnus 
indiečius, apkaltindama juos 
nepakankamu atsargumu. Bu
vo suimtas ir iš JAV atskridęs 
“Union Carbide” bendrovės di
rektorius W. Andersonas, vė
liau paleistas ir grąžintas at
gal. Iš tikrųjų kalti yra ir Bo
palo miesto vadovai, pavojin
gą gamyklą leidę pastatyti 
mieste, tirštai apgyvendin
toje vietovėje. “Union Car
bide” bendrovės centras jau 
pasiūlė milijoną dolerių nu- 
kentėjusiems, pažadėjo pasta
tyti našlaičių namus tėvų ne
tekusiems vaikams. Dvi Bopa
lo šeimos kreipėsi į JAV teis
mą, reikalaudamos iš “Union 
Carbide” bendrovės $15 bilijo
nų visiems nukentėjusiems, 
kaltindamos'ją nepakankamo
mis priemonėmis gyventojų 
saugumui užtikrinti.

Oro piratai
Žiauriausiais oro piratais 

tapo teroristai, pagrobę ke
leivinį Kuwaito lėktuvą, su 145 
keleiviais ir 11 įgulos narių 
skridusį į Pakistaną. Lėktu
vas buvo nukreiptas Iranan, 
nusileido Teherane. Teroris
tai pareikalavo, kad Kuwaitas 
paleistų iš kalėjimų apie 20 
pernai bombas sprogdinusių 
mahometonų, priklausiusių ši- 
jitų sektai, remiančiai ajato- 
los R. Chomeinio režimą Ira
ne. Kai kurie keleiviai buvo 
paleisti, o kiti kankinami iš
tisą savaitę. Teroristų įtūži
mas daugiausia buvo nukreip
tas prieš JAV ir Kuwaito pi
liečius. Du buvo nušauti, 
du viešai peršauti ir sužeis
ti. Kiti buvo mušami, 
kankinami, vienam nupjautas 
nykštis ir išmestas pro lėktu
vo langelį. Terorą po ilgo del
simo užbaigė Irano saugumie
čiai, kai įsisiautėję teroris
tai pareikalavo atsiųsti valyto- 
jus į lėktuvą. Apsirengę valyto- 
jais, jie lengvai susidorojo su 
staiga rankas pakėlusiais tero
ristais. Nuo 1970 m. buvo pa
grobta šimtai keleivinių lėktu
vų, bet tik triskart buvo nužu
dytas lėktuvo keleivis ar įgu
los narys.

Be opozicijos
Grenada, pernai išlaisvinta 

iš marksistinės diktatūros, su
silaukė demokratinės valdžios. 
Parlamento rinkimus laimėjo 
H. Blaizo vadovaujama nau
joji tautinė partija, kurią su
daro nuosaikesnieji politikai, 
siekiantys ryšių su demokra
tiniu Vakarų pasauliu. Mažos 
salos parlamente tėra 15 vie
tų. Naujoji tautinė partija lai
mėjo 14. Buvo išrinktas tik 
vienas buvusio premjero E. 
Gairy jungtinės darbiečių par
tijos atstovas, žadantis pasi
traukti. Premjero H. Blaizo 
sudaryta vyriausybė parla
mente neturės jokios opozici
jos. Jis betgi teigia, kad ta opo
zicija atsiras ateityje, o dabar 
reikia atstatyti nuo 1976 m. su
griautą demokratinę sistemą. 
Premjeras H. Blaizas paprašė 
prez. R. Reaganą Grenadoje 
palikti 250 amerikiečių karių, 
kol saugumui užtikrinti bus 
paruošti pačios Grenados ka
riai. Kitos Karibų jūros vals
tybėlės Grenadoje turi 450 ka
rių. Jiems bus leista pasilik
ti iki 1985 m. kovo pabaigos.

Mažiau nei tikėtasi
Australijos darbiečių par

tijos premjeras B. Hawkas pa
skelbė netikėtus parlamento 
ir senato rinkimus, numaty
damas lengvą pergalę, kurią 
jam turėjo atnešti 11% inflia
cijos sumažinimas iki 3,6%, 
nedarbo — nuo 11% iki 8,8%. 
Darbiečiai 125 vietų parla
mente turėjo 25 atstovų dau
gumą, kurią tikėjosi padvigu
binti iki 148 vietų padidinta
me parlamente. Ta dauguma 
betgi sumažėjo beveik pusiau. 
Atrodo, daug žalos B. Hawkui 
ir jo darbiečiams padarė prieš 
rinkimus įsteigta branduoli
nio nusiginklavimo partija, 
siekianti karinių Australijos 
ryšių nutraukimo su JAV, ame
rikiečių žvalgybos bazių už
darymo. Kairiausiasis darbie
čių sparnas balsavo už tos par
tijos kandidatus. Opozicinei 
liberalų partijai vadovaująs 
A. Peacockas, sudaręs koali
ciją su tautine Australijos par
tija, sustiprino jos pozicijas 
parlamente, bet daugumą vėl 
turės darbiečiai. Senate, turin
čiame 64 vietas, prieš rinki
mus buvo 30 darbiečių. Jį kont
roliuos opozicija.

Šiame numeryje:
Šimtmetinė srovė

Lietuviškoji spauda -— gaivinanti tautos jėga senovėje ir dabar
Lenkai, rusai ir gudai apie lietuvius

Mūsų kaimynų spauda stebi lietuvių gyvenimų
Sovietinis komisaras pas vyskupą

Komisaro Anilionio perspėjimai vyskupui Steponavičiui
Bėgu iš miškų

Pergyvenimai tautietės, ilgai gyvenusios sovietiniame Sibire
Marksistų įtaka tikintiesiems

Keletas faktų iš neramių Pietų Amerikos kraštų
Judri ir 90 metų sulaukusi

Brazilijoje gyvenanti tautietė ir jos praeities veikla
Ir mirštam . . . neradę šaltiny vandens 

Redaktorių Vincų Kazokų išlydėjus į anapus horizonto
Poetė Juodvalkė Kanados sostinėje

Otavos lietuviai klausėsi jos poezijos ir įdomių komentarų
“Mind Against the Wall”

Kritiškos pastabos apie septynių autorių veikalų Lietuvos tema
Saugomi dailės kūriniai 

Dailės institutas Čikagoje, pasiryžęs organizuoti apsaugų
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Sovietinis komisaras pas vyskupą 
“LKB kronika’’ 64 nr. rašo apie religinių reikalų įgaliotinio 

Petro Anilionio apsilankymą pas vyskupą Julijoną Steponavičių 
Žagarėje ir pas Panevėžio vyskupijos valdytoją prel. K. Dulksnį

1984 m. rugpjūčio 24 d. į Ža
garę pas J. E. vyskupą Julijo
ną Steponavičių atvyko RRT 
įgaliotinis Petras Anilionis 
ir prisistatė: “Atvykau kaip 
valdžios atstovas įspėti”.

Įgaliotinis vyskupui J. STE
PONAVIČIUI pateikė sekan
čius kaltinimus:

1. Vyskupas pasirašęs po 
pareiškimu dėl religinių su
sivienijimų nuostatų kartu 
su 500 kunigų.

2. Pasirašęs po Kauno arki
vyskupijos kunigų pareiški
mu dėl suimtų kunigų — Al
fonso SVARINSKO ir Sigito 
TAMKEVIČIAUS.

3. Vyskupas važinėjo į atlai
dus, jubiliejus ir laidotuves.

4. Meldėsi už valstybinius 
nusikaltėlius, pvz., neseniai 
Utenoje meldėsi 10-jų mirties 
metinių proga už nusikaltėlį 
kan. Petrą RAUDĄ. Kan. P. 
RAUDA — nereabilituotas! Pa
mokslo metu vyskupas pasa
kęs: “Praleisti metai lagery
je auka ir meile Bažnyčiai at
žymėti.” Pamoksle dar pami
nėjo, jog mūsų tautoje šian
dien skiriasi 1/3 susituokusių
jų. Tai yra antitarybinis pa
sakymas.

5. Prieš kelis metus Telšiuo
se meldėsi už vyskupą P. RA
MANAUSKĄ ir Įeitus tos vysku
pijos mirusius vyskupus.

6. Pokalbiuose su kunigais 
jis raginęs kunigus: “Reikia 
katekizuoti vaikus”, — t.y., ska
tino nesilaikyti tarybinių įsta
tymų.

7. Kišosi į Vilniaus arkivys
kupijos reikalus. Išsiuntinėjo 
kurijoms raštą dėl Vilniaus ar
kivyskupijos kunigų tarybos ir 
konsultorių kolegijos sudary
mo. Jis neturįs teisės kištis 
į arkivyskupijos reikalus. Vals
tybė jo veiksmų nepripažįsta.

Sukurstė Panevėžio vyskupi
jos valdytoją prel. K. DULKS
NĮ savarankiškai sudaryti ku
nigų tarybų ir konsultorių ko
legiją. Čia vyskupas J. STEPO
NAVIČIUS priminė P. ANI- 
LIONIUI: “Jūs kišatės į Bažny
čios reikalus, pvz., reikalau
jate į kunigų tarybas ir kon
sultorių kolegiją skirti tuos, 
kuriuos nurodote, o spaudoje, 
per televiziją ir radiją skel
biate, kad nesikišate į kano
ninę ir liturginę Bažnyčios 
veiklą”. Po tokių žodžių įga
liotinis, piktai ■ pasižiūrėjęs 
į vyskupą, tylėjo.
Įsidrąsinęs įgaliotinis ne

patarė vyskupui važiuoti į Vil
nių, į šv. Kazimiero atlaidų už
baigos pamaldas rugpjūčio 26 
d. Ekscelencija į visa tai atsa
kė: “Nesijaučiu padaręs jokio 
nusikaltimo prieš civilinę val
džią. Į šv. Kazimiero iškilmes 
važiuosiu, nes, manau, taip 
bus geriau ir jums. Ką apie 
jus užsienis pasakys, jei su
žinos, kad jūs tai draudžiate?” 
P. ANILIONIS nerimavo, kad 
vyskupas gali perduoti pokal
bį į “Kroniką”. J. E. vyskupas 
J. STEPONAVIČIUS į tai teat
sakė: “Aš visiems papasako
siu, kad Jūs pas mane buvote 
ir už ką įspėjote.”

♦ ♦ ♦

1984 m. birželio 1 d. Religijų 
kultų įstaigos įgaliotinis Pet
ras ANILIONIS į Panevėžio 
vyskupijos kuriją sukvietė vi
sus minėtos vyskupijos deka
nus. Suvažiavę dekanai rado 
kurijoje vyskupijos valdyto
jo prelato Kazimiero DULKS- 
NIO iškabintą pranešimą apie 
sudarytą vyskupijos kunigų 
tarybą ir konsultorių kolegi
ją. Atvykęs RRT įgaliotinis 
P. ANILIONIS labai pasipik
tino tokiu pranešimu. Jis pa
reiškė: “Į tai, ką kunigai išrin
ko (6 kunigus), aš nesikišu, bet
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jokiu būdu nesutiksiu, kad 
be mano pritarimo būtų pa
skirti skiriamieji 6 kunigų ta
rybos nariai”. P. ANILIONIS 
kategoriškai pareiškė, kad be 
jo aprobatos negaliojanti ir 
konsultorių kolegija. Iškabin
tame konsultorių kolegijos 
narių sąraše ypatingą P. ANI
LIONIO pasipiktinimą sukėlė 
kanauninko Broniaus ANTA
NAIČIO, kun. Petro BALTUŠ
KOS ir kun. Jono BALČIŪNO 
pavardės. Įgaliotinis, nepai
sant, kad sudaryta konsulto
rių kolegija jau buvo viešai 
prelato K. DULKSNIO praneši
mu paskelbta, įsakė minėtus 
jam nepatinkančius tris na
rius pakeisti kitais.

P. ANILIONIO gąsdinamas 
prelatas K. DULKSNYS nusi
leido. Tačiau 1984 m. rugpjū
čio 6 d. prelatas K. DULKSNYS 
parašė raštą RRT įgaliotiniui 
P. ANILIONIUI, kuriame nuro
dė, jog kunigų tarybos ir kon
sultorių kolegijos pakeitimus 
padarė neįsigilinęs į kanonus 
ir įgaliotiniui primygtinai rei
kalaujant, ir rašte (kaip tei
sėtai išrinktą) nurodė nepa
keistą kunigų tarybą ir kon
sultorių kolegiją. Rugpjūčio 
14 d. prelatas K. DULKSNYS 
buvo iškviestas į Vilnių pas 
P. ANILIONĮ, šis reikalavo, 
kad prelatas K. DULKSNYS at
siimtų rugpjūčio 6 d. raštą, 
mat, įgaliotinis nenori pripa
žinti pirmųjų kunigų tarybos ir 
konsultorių kolegijos skyrimų.

1984 m. rugsėjo 11 d. vysku
pijos kurijoje buvo susirinkusi 
Panevėžio vyskupijos kunigų 
taryba. Prelatas K. DULKS
NYS supažindino susirinku
sius su rugpjūčio 6 d. raštu, 
kuriame nurodyta, jog kunigų 
tarybą sudaro kunigai — Pet
ras ADOMONIS, kan. Bronius 
ANTANAITIS, Petras BAL
TUŠKA, Petras KUZMICKAS, 
Juozas JANULIS, Antanas BA- 
LAIŠIS, kan. Petras ŽIUKE- 
LIS, kanc. Jonas JUODELIS, 
dek. Jonas PRANEVIČIUS, 
dek. Klemensas GUTAUSKAS, 
Jonas BALČIŪNAS, Petras 
BUDRIŪNAS; konsultorių ko
legiją — kan. Bronius ANTA
NAITIS, kan. Petras ŽIUKE- 
LIS, Petras ADOMONIS, Jonas 
BALČIŪNAS, Petras BALTUŠ
KA, kanc. Jonas JUODELIS, 
Petras KUZMICKAS.

Birželio 1 d. P. ANILIONIS 
dekanams kalbėjo susinervi
nęs, ypač jį piktino tai, kad 
dekanai ir net vyskupijos val
dytojas prelatas K. DULKS
NYS pasirašė po Panevėžio 
vyskupijos kunigų raštu tary
binei vyriausybei, protestuo
jant prieš kunigų Alfonso SVA
RINSKO ir Sigito TAMKEVI- 
ČIAUS suėmimą. Gąsdino, kad 
ateityje kiekvienas panašų 
raštą pasirašęs kunigas turės 
atskiru raštu paliudyti savo 
parašą saugumo įstaigoj. P. 
ANILIONIS įrodinėjo sukvies
tiems dekanams, kad kunigai 
A. SVARINSKAS ir S. TAMKE- 
VIČIUS nuteisti teisingai. Įga
liotinio įsitikinimu, nuteis
tieji kunigai be reikalo pik
tinosi ir kėlė įvairias šių die
nų negeroves, nes, jo žodžiais, 
ir seniau buvę negeriau. P. 
ANILIONIS savo kalboje rė
mėsi senais prieškariniais 
žurnalais — skaitė iš jų įvai
rias žinutes apie vagystes ir 
žmogžudystes.

Kaip antitarybinės kun. A. 
SVARINSKO agitacijos pavyz
dį įgaliotinis nurodė pamoks
lą, kurį kun. A. SVARINSKAS 
baigęs kvietimu: “Einame, 
broliai ir seserys, kurti nau
ją Lietuvą . . .” “Naują: tai, aiš
ku, ne tarybinę,” — su sarkaz
mu pridūrė P. ANILIONIS.

Minint Lietuvos kariuomenės atsteigimo sukaktį 1984.XI.25 Toronto Lietuvių namuose. Pirmoje eilėje iš kairės: 
prof. R. VAŠTOKAS, kun. P. DILYS, kūrėjai-savanoriai — ST. PACIŪNAS, ST. BANELIS, VL. KAZLAUSKAS^ 
A. ZUBRYS ir gausi auditorija Nuotr. Sl Dabkaus

Bėgu iš miškų M. GARBAČAUSKIENĖ
Epizodas iš sunkiųjų mano dienų Sibire

PADĖKA
A. a. KAZIUI GALIAUSKUI 

mirus,
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui 
kun. J. Staškevičiui ir kun. K. Kaknevičiui už paskutinį pa
tarnavimą mirusiam bei maldas laidotuvių namuose, šven
tovėje ir palydėjimą į kapines. Dėkojame solistui V. Veri- 
kaičiui už giesmes šv. Mišių metu. Nuoširdus ačiū karsto 
nešėjams, visiems dalyvavusiems maldose laidotuvių na
muose ir šventovėje, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntu- 
siems gėles, aukojusiems vėžio fondui ir spaudai, pareiš- 
kusiems užuojautas žodžiu, spaudoje bei raštu ir palydėjimą 
velionies įamžino poilsio vietą. Dėkojame visiems giminėms 
ir draugams, kurie iš toliau atvažiavo.

Nuoširdus ačiū ponioms už pyragus ir maisto paruošimą.

Teatlygina Jums Dievas -
Žmona, duktė ir sūnus su šeimomis

Diena buvo graži, saulėta, 
tik labai šalta. Sniegas girgž
dėjo po mano kojomis, o duona 
gardžiai kvepėjo. Daug duonos 
— visas kepalas ir dar gaba
liukas. Jaučiausi turtinga.

Ėjau ir vis dar netikėjų, kad 
palieku tuos nekenčiamus 
miškus visam laikui. Į Kort- 
keroso ligoninę, aišku, aš ir 
negalvojau gulti. Man svarbu 
tik iš čia išbėgti ir grįžti į Ust- 
lochčimą pas Ramutį (savo 
sūnų).

Kad tik nepavargčiau, nes 
kelias tolimas.

Šiandien būtinai turiu nu
sikasti iki to miško kirtimo 
punkto, apie kurį kalbėjo vo
kietės. Susirasiu ten lietuvę 
virėją ir paprašysiu, kad ma
ne priimtų pernakvoti. Jai 
lengviau su maistu, kaip ki
tiems. Ji man ir užvalgyti duos.

Po vidudienio priėjau didįjį 
kelią, kuris vedė į Kortkero- 
są. Buvau alkana, kaip vilkas. 
Atsipjoviau nemažą duonos ga
balą, suvalgiau ir, apmalši
nusi alkį, žygiavau toliau.

Ėjau kairiuoju kelio pakraš
čiu labai neskubėdama, vis 
pasižiūrėdama į kairę, kad 
nepražiopsočiau kelelio, ve
dančio į miško kirtimo punktą.

Kelias buvo tiesus, kaip 
įtemptas siūlas, kažkur toli 
susiliejantis į vieną tašką. Iš 
abiejų kelio pusių tankus miš
kas. Niekur nė gyvos dvasios. 
Buvome tik trise: kelias, miš
kas ir aš.

Rogių išvažinėtą kelelį pri
ėjau temstant. Paėjus juo apie 
pusę valandos, pamačiau tro
bas. Darbininkai jau buvo grį
žę iš darbo ir bėgiojo kaip 
skruzdės skruzdėlyne.

Patį pirmą sutiktą žmogų pa
klausiau kur gyvena virėja.

— A-aa, Onutė, — pasakė vy
riškis, kažkaip keistai ištar
damas jos vardą.

— Nelietuvis, — pagalvojau.
Tas žmogus ranka parodė į 

vieną iš barakų.
Žinojau, kad dabar Onutės 

nėra namie, nes kaip tik buvo 
vakarienės metas. Tačiau vis- 
tiek į tą baraką nuėjau ir pa
klausiau, ar tikrai čia gyvena 
mano gera pažįstama Onutė. 
Sužinojus, kad taip, paprašiau 
ten esančias moteris, kad leis
tų barake palaukti. Žinoma, 
leido. Kaip gi neleisi savam 
žmogui ir dar virėjos pažįs
tamam.

Ir šis barakas buvo viena pa
talpa. Šeima nuo šeimos atsi
skyrusi namie austais kili
mais ir paklodėmis bei staltie
sėmis. Dvi viryklos barako vi
dury. Gyveno tik lietuviai.

Kai vėlų vakarą Onutė grį
žo namo ir kai jai pasakiau iš 
kur ir kur einu (sakiau, kad 
esu siunčiama į ligoninę), ji 
mane nusivedė į savo “kamba
rėlį” ir liepė jaustis kaip na
mie.

Onutė gyveno viena, nes ne
turėjo šeimos. Ji užleido man 
savo lovą. Aš tą naktį miego
jau kaip karalienė. Svarbiau
sia, nusirengus. Kur tą naktį 
buvo mano globėja, nežinau.

Rytą Onutė pasiūlė man per
nakvoti pas ją dar vieną nak
tį, pailsėti, nes, sako, iki 
ligoninės nenuslinksi, ras kur 
nors pakely sušalusią.

— Tik dieną niekur čia ne
vaikščiok. Gulėk ir ilsėkis. 
Aš tave kaip nors išmaitinsiu.

Onutė sakė tiesą — man rei
kėjo pailsėti. Gulėjau ir gal
vojau:

— Ir iš kur tokių gerų žmo
nių atsiranda? Ir būtinai tuo 

metu, kai jiems atsidėkoti ne
gali.

Prabuvusi tame miško kirti
mo punkte dvi naktis ir vieną 
dieną gerokai pailsėjus, išėjau.

Ėjau visą dieną. Į pavakarę 
priėjau kaimą. Beveik į kiek
vieną trobą užėjau ir prašiau
si, kad leistų pernakvoti. Jei 
kitur negalima, tai nors ant 
suolo. Deja, čia nebuvo Onu
tės, ir visi mane varė lauk. 
Sutemo.

Ėmiau žvalgytis kokios nors 
pašiūrės, sandėliuko ar tvar
telio, kuriame galėčiau pra
tūnoti visą naktį. Bet kur tu 
Komijoje tokias patalpas ra
si! Viskas vienoje troboje.

Ką gi, slinksiu pirmyn ir nak
tį. Užvalgysiu duonos ir slink
siu.

Išėjus iš kaimo, atokiau nuo 
kitų trobų pamačiau dar vie
ną nedidelę trobelę. Reikia 
dar ir čia užeiti. Ir pasibel
džiau į duris.

Jas atidarė vidutinio am
žiaus komė. Aš jai, kaip ir vi
sur, pasakiau, kad esu darbi
ninkė, siunčiama į Korteroso 
ligoninę ir pasiprašiau per
nakvoti. Ji man atsakė:

— Dabar "tiek visokių suk- 
- čių, melagių ir apgavikų. Vi

si moka nebūtas pasakas pasa
koti. Iš kur ąš galiu žinoti, kas 
jūs toks? Kad nors moteris bū
tumėt, tai gal ir priimčiau. O 
bernioką bijau priimti.

— Bet juk aš moteris! — su
šukau.

— Nemeluok, manai aš vyrų 
nuo moterų neatskiriu. O kur 
tavo krūtinė?

— Aš labai liesa.
— Nusirišk skarą, — paliepė 

ji man. Nusirišau.
— Na, matai ir galva rodo, 

kad esi berniukas. Aš bijau 
tave įsileisti į trobą.

— Aš nusiskutau plaukus, 
kad švariau būtų.

Mačiau, kad komė man neti
ki. Išsigandau, kad ji gali ma
nės nepriimti nakvoti ir sakau:

— Bet juk vyrai nuo moterų 
dar ir kai kuo kitu skiriasi. Aš 
galiu įrodyti, kad esu moteris.

Dabar komė suabejojo. Kiek 
pagalvojus, įsileido. Liepė gul
ti ant krosnies. Troboje buvo 
šilta. Prieš eidama gulti nusi
vilkau ne tik kailinukus, bet ir 
vatines kelnes.

Nusirengdama mačiau, kaip 
komė iš tolo vogčiomis apžiū
rinėja mane. Rytą buvo labai 
mandagi ir gera. Net “šangiais” 
ir karšta arbata pavaišino 
(šangiai — paplotėliai iš mil
tų iškepti krosnyje ir valgomi 
su lydytu sviestu).

Išlydėdama pro duris palin
kėjo, kad laimingai pasiekčiau 
ligoninę.

Aūdamasi rytą veltinukus, 
pastebėjau, kad kairės kojos 
veltinio padas labai suplonė- 
jęs. Žinojau, kad eidama visa
da minu stipriau kairiąja ko
ja, todėl nesistebėjau. Dabar 
tyčia minsiu stipriau dešiniąja, 
nutariau. Tačiau taip eiti bu
vo žymiai sunkiau. Vis tiek 
ėjau taip, nes labai bijojau, 
kad neprakiurtų kairės kojos 
veltinis.

Po vidudienio apsiniaukė. 
Ėmė snigti. Tuo metu šalto 
sniego gabaliukas įlindo pro 
atsiradusią skylutę kairės 
kojos pade prie kulno. Mani
mi lyg elektros srovė perbė
go. Jau prakiuro! Pasiutimas! 
Kaip aš dabar pareisiu namo? 
Ėmiau raminti save, kad gal 
kas važiuos ir pavėžės, nors 
gerai žinojau, kad šiame kraš
te niekas nepasiūlo pavėžė

ti. O gal kaip nors įsiprašysiu. 
Dabar reikia eiti pirmyn. Rei
kia judėti. Būtinai judėti.

Pravažiavo priešinga kryp
timi pora sunkvežimių. Pralė
kė pora arklių pakinkytos ro
gės Kortkeroso link. Kažkas 
labai skubėjo ir net nežvilgte
rėjo į mano pakeltą ranką.

Skylė veltinio pade didėjo. 
Jutau, kad mano kairės kojos 
autai jau šlapi. Dar kiek pa
ėjėsiu ir pirštai ims šalti. Rei
kia eiti, reikia judėti. Gal pa
galiau prieisiu kokį nors kai
mą. Gal kas padės.

Staiga dešinėje kelio pusė
je pamačiau kažką juodą. Pri
ėjau. Ogi sveikų sveikutelai- 
tė moteriška burka (siūtas iš 
medžiagos ir vatos šiltas apa
vas).

Ilgai negalvodama nusiaviau 
kiauru padu veltinuką ir ap
siaviau atrastąja burka (bur
kos tikdavo ant abiejų kojų). 
Suplyšusio veltinuko nenume- 
čiau į šalį. O jei atsirastų bur
kos savininkė?

Gal už puskilometrio radau 
kitą tokią pat burką. Ir tą ap
siaviau. Veltinukus sukišau į 
maišelį. Gal kur nors reikės.

Netikiu stebuklams ir nesu 
fataliste, bet eidama toliau 
sausomis kojomis galvojau, 
kad turbūt kažkas tvarko mū
sų likimą. Dieve mano, kad tik 
toliau man taip sektųsi!

Tik temstant priėjau kaimą. 
Tame kaime manęs niekas ne
priėmė nakvynei. Miegojau ko
lūkio kontoros koridoriuje ant 
suolo.

Mano apskaičiavimu, Kort- 
kerosas buvo jau nelabai to
li. Rytą suvalgiau paskutinę 
duonos plutą ir vėl iškelia
vau.

Kojos tą dieną buvo ypatin
gai sunkios. Vos, vos judėjau 
pirmyn. Kad tik išlaikyčiau, 
kad tik nepristočiau. Kad taip 
kur nors galėčiau atsisėsti ir 
užsnūsti. Gal pailsėjus eiti 
būtų lengviau ...

Tik kai atsimindavau sūnų, 
atkusdavau ir paspartinda
vau žingsnį.

Važiavo sunkvežimis, važia
vo pora arklių pakinkytos ro
gės Kortkeroso link. Kad kas 
nors į mano iškeltą ranką pa
žvelgęs būtų. Turbūt čia leng
viau ant kelio atrasti pames
tus karališkus šermuonėlių 
kailinius, negu sulaukti, kad 
kas pavėžėtų.

Galų gale giria pasibaigė. Pa
mačiau Kortkerosą. Nejaugi 
aš taip arti Ramučio? Ką reiš
kia dvylika ar trylika kilomet
rų, kai jau esi tiek nukulniavęs.

Eidama Kortkeroso gatve, bi
jojau susitiki kokį nors žmogų 
iš Ustlochčimo, kad per anksti 
nepasklistų gandas, jog jau 
grįžtu. Laimei, nieko nesuti
kau.

Buvau be galo alkana ir mir
tinai pavargusi. Nutariau už
sukti pas “savo komę” (taip va
dindavom moterį, pas kurią 
keisdavom drabužius į maisto 
produktus).

Ji mane sutiko gana malo
niai. Tik neiškentė nepaklau
sus, iš kur aš tokia baisi grįž
tu. Pasakiau, kad buvau išsiųs
ta dirbti į miškus. Dėl blogos 
sveikatos mane paleido namo. 
Ta moteriškė davė man užkąsti 
ir pasiūlė pernakvoti. Aš taip 
ilgėjaus Ramučio, kad nakvoti 
nesutikau. Pasistiprinus ir 
kiek atsipūtus, užsimečiau 
savo maišelį ant pečių ir, dar 
saulei nenusileidus, išėjau, 
taip man gerai žinomu kele- 
1*U' (Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
KAZIMIERUI ALSEIKAI

Australijoje mirus,

jo seserį DELFINĄ ZULONIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame -

A. Aperavičienė V. S. Aušrotai '
O. L. Rimkevičiai A. V. Dailydė

S. A. Sakai

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

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salonai 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 pareigūnei 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 Slut jMfmoriab 3tth.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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

Jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokomas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose —

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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Marksistų įtaka tikintiesiems
Keletas faktų iš tinkinčiųjų gyvenimo Pietų Amerikoje

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Peržvelgęs P. Amerikos dien
raščius ir žurnalus, abstulbsti 
beskaitydamas apie pagarsėju
sią “laisvinimo teologiją”. Ni
karagvoje matome “populia
rios Bendrijos” pradus. Ta 
schizmatiškoji bendrija apvel
ka sociologiją teologijos ap
daru, jieškodama vertybių 
marksistiniame socializme 
ir drauge tapdama aklu įran
kiu komunistinei diktatūrai 
įsitvirtinti. Steigiamos “bend
ruomeninės bazės” katalikų 
tarpe. Nekalta forma jos ne 
retai ruošia agresyvius akty
vistus ne Kristui, o Kastrui. 
Dažnas projektas, kurį vykdo 
ar gina “populiarioji Bendri
ja”, neturi ryšio nei su Dievu, 
nei religija, tačiau vykdomas 
religijos vardu. Šioji “pagerin
ta” versija buvo pakartotinai 
atmesta, kaipo klaidinga, ta
čiau užsispyręs nepaklusnu
mas Šv. Sostui ir Katalikų 
Bendrijai tebesitęsia. Faktas, 
kad šis nepaklusnumas turi 
socialinius ir politinius moty
vus, kad jį kursto ateistinis- 
marksistinis režimas — susida
riusią padėtį daro dar labiau 
neraminančia.

Marksistinis Kristus
Prieš keletą metų klausiau 

kristologijos kursą San Salva
dore, Tikėjimo formavimo 
centre. Kursas susidėjo iš tri
jų dalių: Kristus Evangelijose, 
Kristus Bendrijoje ir Kristus 
P. Amerikoje. Paskutinę kurso 
dalį dėstė EI Salvadoro kata
likų (jėzuitų) universitete stu
dijavęs kunigas. Pirmiausia 
jis išdėstė “laisvinimo teolo
giją” ir neturto doktriną. Lyg 
pamėgdžiodamas JAV prezi
dentą Abraomą Linkolną, jis 
užsispyrusiai tvirtino, kad K. 
Bendrija yra įsteigta neturtin
gųjų, skirta neturtingiesiems 
ir neturtingiesiems ji priklau
so. Kunigas nė girdėti nenorė
jo apie “neturtinguosius dva
sioje”, kaip juos vadina evan
gelistas Matas Naujame Testa
mente. Savo išvedžiojimuose 
jis iškreipė Kristaus sampra
tą, juokėsi iš katalikiškosios 
liturgijos, sakramentalijų.

Tasai kunigas palankiai ver
tino marksizmą, teigdamas, 
kad esmėje komunistai yra ge
resni krikščionys; katalikams 
būtų labiau pravartu skaityti 
Markso “Kapitalą” nei komu
nistams Šv. Raštą. Kartą jam 
buvo pateiktas klausimas: “Ar 
Kristus keltų šautuvą prieš bet 
kurį asmenį, kad ir nusikaltė
lį?” Po ilgos pauzos jis atsakė: 
“Žudyti — ne”. Tada vienas stu
dentas garsiai pastebėjo: “Žiū
rėkit, kiek mes šiandien laimė
jome!”

Buvo nelengva iškentėti iki 
kurso pabaigos (ne vienas jau 
po poros paskaitų pabėgo). Tai 
dariau vieno kunigo prašomas 
— padėti naiviems kursantams 
atskirti tiesą nuo klaidos. Pri
sipažinsiu, jog aš nė nesapna
vau, kad XX š. pabaigoje teks 
klausyti komunistinės indokt- 
rinacijos, katalikiškame kris
tologijos seminare, suorgani
zuotame parapijos, pagarsėju
sios savo pamaldumu į Švč. 
Sakramentą ir nekaltai pradė
tąją Mergelę Mariją. Šis “pro
letarų” kunigas kilęs iš pasi
turinčios šeimos, visuomet pa
sirodydavo gražiai apsivilkęs, 
su madingai kirpta ir apskusta 
barzdele, su žiedais ant rankų 
ir nauju automobiliu.

Kartą tasai kunigas prašė 
mano paslaugos. Naudodama
sis proga, draugiškai paklau
siau: “Kodėl jūs naudojate sa
vo gabumus Katalikų Bendrijai 
griauti, o ne jai palaikyti ir 
stiprinti, kaip tai turėtų dary
ti kiekvienas kunigas?”

Jis kalbėjo atvirai: tikintie
ji parapijoje jį boikotuoja, ar
kivyskupas neleidęs jam dėsty
ti kunigų seminarijoje, turįs 
sunkumų ir kunigų tarpe. Sa
kėsi rimtai svarstąs, ar never
tėtų atsisakyti kunigystės. Aš 
jam nuoširdžiai patariau dėl 
jo paties gerovės šią skaudžią 
problemą greičiau išspręsti, 
kad K. Bendrija ir tikintieji 
daugiau nenukentėtų.

Nusiskundimai
Baigdamas kursą, kunigas 

pateikė plačią anketą, pilną 
tendencingų, provokuojančių 
klausimų (leading questions), 
iš kurių buvo aišku, kokio at
sakymo jisai laukė.

Žinoma, netrūko kritiškų 
pastabų iš studentų tarpo. Vie
nas jų rašė: “Išklausęs šį kur
są, esu visai susimaišęs dėl ta
riamo K. Bendrijos nusistaty
mo EI Salvadore. Ši laikysena 
sudaro rimtą grėsmę pagrindi
nėms katalikybės dogmoms iš
laikyti”.

Švč. Sakramento naktinės 
adoracijos tarybos delegacija 
įteikė raštą parapijos klebonui 
šiuo klausimu. Ji pareiškė: “Jo 
užgaulūs išvedžiojimai nepri
sidėjo prie katalikiškosios vie
nybės ugdymo; priešingai — jis 
bandė skaldyti klausytojus ir 
gal net mus pačius, kurie klau
sėme kursą, tik jau ne aklai pri
imdami visa, kaip kompiute
riai, kurie užrašo žodžius, bet 
neužregistruoja pridengtų 
minčių, ironijos irgrimasų, ne- 
pagaudami tikrojo tikslo ir vi
sų (niuansų. Mūsų noras buvo 
kristologijos temą giliai ap
mąstyti, perprasti ir pasidary
ti reikiamas išvadas. Būdami 
sąmoningi krikščionys, norėjo
me pilniau save formuoti, 
brandinti savo tikėjimą. Mus 
neramina ne vien krizė Katali
kų Bendrijoje, bet ir kunigijos 
krizė, nekalbant jau apie kri
zę, kurią išgyvena Bendrija EI 
Salvadore. Kursas, kuriame 
nebuvo vietos krikščioniškai 
meilei, patvirtino mūsų įta
rimą, kad dėstytojas yra galbūt 
vienas tų, kuriam K. Bendrijos 
pagalba yra labiausiai reika
linga . . . Žinome, kad vysku
pas nėra popiežiaus tarnas, ta
čiau visa tai galima dėstyti, 
nežeminant ir nepajuokiant 
popiežiaus, nuncijaus ar kito 
Bendrijos hierarcho”.

Protestų banga privertė ku
riją ištirti kunigo dėstymą šia
me seminare, ir jis buvo paša
lintas. Tiek kunigai kursus rė- 
musios parapijos, tiek ir tikin
tieji buvo viso to apstulbinti ir 
tik jį atleidus iš Centro, nepa
sitenkinimo audra pasibaigė. 
Žala tačiau buvo padaryta.

Pasišventę kunigai
Visai kitokį epizodą man pa

pasakojo vyresnio amžiaus 
Maryknoll vienuolis kunigas, 
amerikietis, klebonavęs labai 
neturtingoje parapijoje, skur
džiame San Salvadoro prie
miestyje. Kartą jis man pasa
kė nebelankysiąs kurijoje re
guliariai šaukiamų konferen
cijų sielovados klausimams 
aptarti. Jo pasakojimu, agresy
vūs susirinkimai tarnaują “po
puliariam progresyvizmui” 
skiepyti “Pueblos konferenci

jos nutarimų dvasioje”. Kitas 
šių susirinkimų tikslas — pa
juokti ir nutildyti “konserva
torius” kunigus, kurie be gin
čų priima II Vatikano santary- 
bos nutarimus, paklusdami Šv. 
Sostui, kurie neina į jokius 
kompromisus, liečiančius pa
šaukimo darbą ir kurie atsisa
ko jungtis į vis didėjantį disi
dentų kunigų ir moterų vie
nuolių chorą. Pastarąjį suda
ro daugiausia svetimšaliai. Ne 
vienas jų buvo priverstas nu
traukti pašaukimo darbą savo 
kraštuose kaip tiktai dėl jų 
abejotinos vertės kunigiškos 
ar vienuoliškos aistros.

Minėto Maryknoll kunigo ma
ža parapijos šventovė buvo 
visuomet pilna, turėjo daug 
spalvingai aprengtų altoriaus 
patarnautojų, gerus lektorius, 
chorą, apie 150 vaikučių ir pa
auglių, reguliariai lankančių 
jo katekizmo pamokas. Dažnai 
jį matydavau kalbantį brevi
jorių. Jis buvo arkivyskupo 
pakviestas perimti kurijos ad
ministravimą, tačiau “progre
syviųjų” dėka jis apsisprendė 
kuriją palikti ramybėje.

“Bendruomeninių bazių” ak
tyvistai iš kitų parapijų ban
dė veržtis į jo parapiją, tikrin
ti, kiek šis kunigas yra “nukry
pęs nuo linijos”. Kunigas at
sakė esąs pilnai pajėgus susi
tvarkyti be jų pagalbos ir ne
įsileido.

Keistas skelbimas
Kairiųjų aktyvistų organi

zacija FAPU įdėjo apmokamą 
skelbimą į San Salvadoro dien
raštį su sekančiu pareiškimu:

“Mūsų krašte yra dvi Bendri
jos: turtingųjų ir neturtingų
jų. Turtingųjų Bendrijoje yra 
popiežiaus nuncijus, karinių 
pajėgų kapelionas, San Miguel 
vyskupas Alvarez, San Vicente 
vyskupas Aparicio, San Salva
doro vyskupas pagalbininkas 
Revelo ir kiti. Neturingųjų 
Bendrijoje yra arkivyskupas 
Romero, vyskupas Rivera y Da
mas drauge su šimtais kunigų 
ir šiaip religingų asmenų. Nie
kas neturi abejoti, kad Katali
kų Bendrija yra skilusi”.

Dvasi.škija ir tikintieji ana
pus Geležinės uždangos seka 
Kristų net ligi Jo Kalvarijos 
kryžiaus. Užtenka tik prisimin
ti mūsų šventąjį arkivyskupą 
Teofilių Matulionį. Ten tikin
tieji nekelia abejonių nei dėl 
K. Bendrijos mokymo, nei Šv. 
Tėvo autoriteto; su meile ir 
paklusnumu jį seka pirmųjų 
krikščionių ir kankinių pė
domis.

Vadinamoji “populiarioji 
(neturtingųjų) Bendrija” ne
randa reikalo paklusti K. 
Bendrijos autoritetui, atme
ta kentėjimą, tapdama kaskart 
agresyvesne. P. Amerikoje iš
kyla naujas kunigo modelis, 
suklaidintas blogai suprastos 
“išlaisvinimo teologijos”.

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

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsą turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

J. V. DANYS

1984. XI. 14 posėdžiavo Bal
tiečių vakaro parlamento rū
muose Otavoje globos komite
to nariai ir Baltiečių federa
cijos Kanadoje įgaliotiniai. 
Posėdyje dalyvavo senatoriai
— R. Belisle, S. Haidasz, G. 
Molgat, J. Neiman, P. Yuzyk, 
parlamento nariai — finansų 
ministeris Michael Wilson, F. 
King, C. Speyer ir Baltiečių 
federacijos įgaliotiniai — J. 
V. Danys — lietuvių, E. Parups
— latvių ir W. H. Pent — estų 
Bendruomenių.

Nutarta XIII-tą Baltiečių 
vakarą rengti 1985 m. vasario 
27 d. Tuo pačiu metu bus susi
tikimas su užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais, kon
sulų pristatymas parlamentui 
ir senatui, vyks kitos progra
mos, nes tam renginiui skiria
mos dvi dienos.

Po rinkimų parlamentarų 
globos komiteto narių skai
čius sumažėjo nuo 35 iki 24; 
vieni nekandidatavo, kiti bu
vo neišrinkti. Daugiausia su
mažėjo liberalų partijos at
stovų. Dauguma iš prarastųjų 
buvo gerai susipažinę su bal
tiečių problemomis. Nutarta 
komitetą papildyti. Šiuo me
tu parlamentarų komiteto pir
mininkais yra finansų minis
teris Michael Wilson ir sena
torius Stanley Haidasz.

Per dvylika metų Baltiečių 
vakarai supažindino didelį 
skaičių parlamento atstovų ir 
senatorių su lietuvių ir kitų 
siekiais. Pastaraisiais metais 
parlamente ir senate buvo pa
daromi specialūs pareiškimai 
Vasario 16 proga. Visi parla
mentarai, dalyvaujantieji lie
tuvių, latvių ar estų renginiuo
se, visada savo kalbose pamini 
Baltiečių vakarus, kurių pro
ga jie susipažino su baltiečių 
problemomis.

Iš tikrųjų Baltiečių vakarai 
yra Kanados Lietuvių Bend
ruomenės, kartu ir visų lietu
vių, pats pagrindinis ir tikrai 
paveikus ryšys su parlamen
tarais ir vyriausybe. Kanadoje 
KLB yra vienintelė, kuri atlie
ka reikšmingą darbą politinė- 

............. ii

GRUODIS - SPAUDOS MĖNUO
Minėdami spaudos atgavimą, gaivinkime knygnešių dvasią

Prieš 120 metų okupantai 
rusai uždraudė lietuvių tautai 
spaudą, o prieš 80 metų — 
spauda atgauta su daugelio 
metų leidėjų pasiryžimu, knyg
nešių drąsa, visos tautos pavo
jų nebojančia talka. Po 80 me
tų išeivijos spauda vėl kviečia 
lietuvį skaitytoją į talką be pa
vojų, patogią, kiekvienam įma
nomą. Jos prašymus vėl prisi
mename.

1. Neuždarykime savo durų ir 
širdžių knygoms, žurnalams, 
laikraščiams — bent tiems, ku
riuos iki šiol priėmėme.

2. Pirkime spaudos leidinius 
dovanoms įvairiomis progo
mis.

3. Nutieskime spaudai ke
lius į jaunąsias šeimas.

4. Atsiminkime spaudos se
seris — lietuviškąsias radijo 
programas. Be mūsų paramos 
jų taip reikšmingi balsai ir 
garsai turės nutilti. 

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į 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 ..........................................................................................

je srityje. Paskiri asmenys, 
tariamai atstovaujantieji mū
sų politinėm partijom, nieko 
regimo nėra padarę Kanados 
vyriausybės sferoje.

Tarptikybinės santalkos 
skyrius

Toronte sėkmingai veikia 
neseniai įsteigta “Inter-Re- 
ligious Task Force for Human 
Rights and Religious Freedom 
in the Soviet Union” (Tarpti- 
kybinė santalka žmogaus tei
sėms ir religinei laisvei gin
ti Sovietų Sąjungoje). Organi
zacija nori išplėsti veiklą ir 
kituose Kanados miestuose. 
1984. XI. 28 įvyko informaci
nis posėdis Otavoje “Chateau 
Laurier” patalpose, į kurį iš 
Toronto atvyko organizacijos 
pirmininkės Maureen Giroux 
ir Genya Intrator su panašios 
organizacijos JAV direktore 
vienuole sesele Ann Gillen iš 
Čikagos. Jos paaiškino orga
nizacijos tikslus ir atliktus 
darbus. Posėdyje dalyvavo 
kviesti asmenys įvairių orga
nizacijų ir tautybių: lietuvių 
(J. V. Danys), latvių, estų, uk
rainiečių, žydų, katalikų, liu
teronų ir anglikonų.

Pagrindinis organizacijos 
tikslas yra rinkti žinias apie 
religijos laisvės ir žmogaus tei
sių pažeidimą Sovietų Sąjun
goje ir jos kontroliuojamuo
se kraštuose, skleisti surink
tą informaciją tarp kanadie
čių, panaudojant spaudą, radi
ją, televiziją, laiškus, memo
randumus, valdžios atstovų 
įtaigojimą. Didžiuliame To
ronto “Sun” dienraštyje turi 
savo savaitinę skiltį, kurioje 
spausdina kalinių ir kanadie
čių laiškus, komentarus, poli
tinių kalinių adresus.

Otavos skyrius būtų svarbus 
kontaktams su valdžia paleng
vinti. Susirinkusieji pritarė 
ir išsirinko (ponias) Eve-Ann 
Shuwchuk (estė) ir A. Žyla (uk
rainietė) pirmininkėmis pra
dėti organizaciniams darbams.

Ši organizacija yra atlikusi 
Toronte naudingų patarnavi
mų ir lietuviams. Turi gerus 
kontaktus su spauda.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkių valdybos, darbuotojai, 
mūsų lituanistinės mokyklos, 
organizacijos, šeimos prašo
mos prisiminti, kad be jų ran
kų, žodžių ir lėšų talkos išeivi
jos spauda nelaimės kovos su 
žudančia svetima įtaka, kaip ji 
nebūtų laimėjusi kovos su caro 
užmačiom.

Šiuo skatinimu į savosios 
tautos išeivius seseriškųjų 
Lietuvių Bendruomenės insti
tucijų vardu sutartinai krei
piasi -

JAV LB kultūros taryba

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Ateina žiema, reikia numegzti šiltą šaliką Nuotr. St. Dabkaus

U t~' t t imp y, yra vienintelis lietuviškas t(jLU 1 h laikraštėlis vaikams 
laisvajame pasaulyje.

Tai gera dovana lietuviškai šeimai.

Prenumerata metams — $10.00 
I.C.C., Putnam, CT 06260

“EGLUTĘ” SKAITO VISI - MAŽI IR DIDELI!

Bėgu iš miškų
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Nors ir labai stengiausi grei
tai eiti, bet mano kojos spar
čiai nežengė. Sutemo, o aš vis 
dar ėjau. Galų gale išnirau iš 
miško. Žybsėjo blankios Ust- 
lochčimo švieselės. Štai ir sar
gybinio bokštelis. Mano širdis 
ėmė smarkiau plakti. Tuojau 
pamatysiu Ramutį. Sugaudė 
Pezmako stovyklos sirena. Šeš
ta valanda, pagalvojau.

Ne, turbūt man pasivaide
no. Jokių švieselių nematyti. 
Ustlochčime niekas taip anks
ti gulti neina. Gal ne Ustloch- 
čimas? Bet sargybinio bokšte
lis visai toks, kaip Ustlochči- 
mo. Kokia aš žiopla! Paslydau 
ir nepajutau, kaip išsitiesiau. 
Kažkas su manim darosi.

Atsikėliau ir nuėjau trobe
lių link. Niekur languose nė 
menkiausios švieselės. Nė vie
no žmogaus gatvėje. Jau turbūt 
vėlus vakaras ar ką. Bet juk 
Pezmako sireną ką tik aiškiai 
girdėjau. Ji visada šaukia šeš
tą valandą. Nieko nesuprantu.

Barakai tai mūsų.
Priėjus baraką su priestatė- 

liais, įėjau į koridorių ir pasi
beldžiau į Vaičiuliu kambarė
lio duris.

Išgirdau Vaičiulienės balsą.
— Kas ten taip vėlai, kai visi 

jau sugulę?
— Savas, — atsakiau.
— Kas savas?
— Garbačauskienė.
— Negali būti!
Kambarėlyje subrazdėjo. 

Pro durų plyšį pamačiau, kaip 
kažkas uždegė spinksulę. Po 
valandėlės Vaičiulienė atida
rė duris. Ji į mane pažiūrėjo 
kaip į vaiduoklį ir sako:

— Tikrai Garbačauskienė. 
Tai nenumirei, o mums sakė, 
kad pakely negyvą rado. Ma
tyt, vargšė Adelė numirė (tos 
moters pavardės nebeatsime
nu). Ji skųsdavosi, kad turi 
silpną širdį.

Adelė buvo ta moteris, kuri 
į miškus buvo išsiųsta viena 
savaite anksčiau. Jos burkas 

ir radau. Matyt, ją bevežant 
negyvą rogėmis burkos nuo jos 
kojų nukrito — pagalvojau ir 
pasakiau:

— Ne, nenumiriau. Grįžtu iš 
miškų visam laikui. O kaip Ra
mutis?

— Aš čia, mamyte, atsiliepė 
pats Ramutis nuo narų, kur gu
lėjo drauge su savo globėja, 
ir puolė prie manęs.

— Matot, kaip aš jį gražiai 
prižiūrėjau, — pasigyrė mote
rėlė, kuriai buvau patikėjusi 
sūnų.

Iš tikrųjų Ramutis buvo šva
rus ir Ustlochčimo sąlygo
mis prižiūrėtas. Tik daug lie
sesnis. Matyt, su juo buvo da
lijamasi maistu, kuris būda
vo parnešamas iš darželio. 
Tiek to. Svarbu, kad jis gyvas.

— Štai raktas nuo jūsų kam
barėlio, — tarė Vaičiulienė, 
paduodama man raktą. Pil
sudskis iš Ustlochčimo jau 
išėjo (prieš man išeinant į miš
kus, kurį laiką mano kamba
rėlyje gyveno Artūras Pilsuds
kis, 13-14 m. berniukas).

Kambarėlyje buvo nežmo
niškai šalta. Apgraibomis susi
radau spinksulę, kurioje, ma
no laimei, buvo dar šiek tiek 
mazuto. Paskui iš už plytos iš
sitraukiau kelis ten užkištus 
pagalius ir pasikūriau viryk
lę. Nuo tiek malkų iššalęs kam
barys neprišilo, bet vis tiek bu
vo drąsiau atsigulti į lovą.

Rytą, dar man begulint lovo
je, atėjo Petrauskienė. Ji at
nešė mano peilį ir puoduką.

— Žmonės rado tuos daiktus 
netoli sargybinio bokštelio. 
Turbūt jūsų.

Po to su liūdna šypsena tarė:
— Ar girta vakar buvai, Gar- 

bačauskiene, kad ten, kur rado 
tuos daiktus, sniegas išgulė
tas . . .

Ir aš nesušalau!. Juk tikrai 
ilgokai be sąmonės sniege išgu
lėjau. Galėjau ir nebesugrįž
ti. Išsigandau taip, lyg stai
ga būčiau pamačius, kad vaikš
tau ant peilio ašmenų.
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
PORNOGRAFIJOS SKLEIDĖJAI
Gintautas Stalnionis “Kom

jaunimo tiesos” 1984 m. spalio 
9 d. laidoje skaitytojus supažin
dina su keturiais kauniečiais — 
Raimundu Gailiūnu, Juozu G. 
Ruzgu, Romualdu Proscevičiumi 
ir A. Anuska, susilaukusiais 
baudos už pornografiniŲ filmų 
rodymą ir jų skleidimą. Jie tu
rėjo įsigiję brangią vaizdajuos
čių aparatūrą, daug į kasetes 
įrašytų filmų, už jų rodymą iš 
žiūrovų imdavo po 5 rublius. R. 
Gailiūnas nuteistas dvejiem 
metam laisvės atėmimo, konfis
kuotos pas jį rastos 2.600 rb. 
santaupos. J. G. Ruzgas ir R. 
Proscevičius susilaukė pinigi
nės baudos po 300 rb., A. Anus
ka — 200 rb. Iš jų visų atimta 
vaizdajuosčių aparatūra, į ka
setes įrašyti filmai. R. Gailiū
nas, 28 metų amžiaus vyras, dir
ba Kauno visuomeninio maitini
mo susivienijimo “Santaka” bu- 
fetininku — sezoniniu alaus ir 
giros pardavėju. Pornografinius 
filmus jis ne tik rodydavo savo 
bute, bet ir už pinigą skolinda
vo kitiems, netgi pagamindavo ir 
parduodavo kasečių kopijas. 
Vienas tų filmų seansas įvyko 
Kauno politechnikos instituto 
studentų bendrabutye, kur net 
200 žiūrovų sumokėjo po penkis 
rublius. Minimi kasetėse įrašy
ti filmai — “Juodųjų seserų 
paslaptis”, “Pradėti turi kiek
viena”, “Graikė smagurė”, “Įsi
mylėjusi Melodija”, “Tango ant 
čiužinio”, “Nuoga iš Sadoso”, 
“Karalius Dikas”. Tą dieną, kai 
R. Gailiūno bute buvo daroma 
krata, iki vėlumos pas jį ėjo žmo
nės, kai kurie netgi atnešdavo 
grąžinti kasetes.

AUKŠTESNIOJI KLASĖ
Juozas-Gerutis Ruzgas, pus

amžis vyras, skulptorius, Lie
tuvos dailininkų sąjungos narys, 
turėjo kitokią klientūrą. Por
nografinius filmus pas jį žiūrė
davo kai kurie kino ir teatro re
žisieriai, aktoriai, gydytojai, 
architektai, prekybininkai. Pa
sak Gintauto Stalnionio, niekas 
nesužinos, kas po pornografinių 
filmų peržiūrų dėdavosi J. G. 
Ruzgo nuosavame name įrengto
je suomiškoje pirtyje. Esą tai 
turbūt ir liks J. G. Ruzgo bei jo 
bohemiškų bičiulių paslaptis. 
Skluptoriaus dukra pradėjo stu
dijuoti universitete. Jai, pir
mosios Ruzgienės dukrai, beveik 
tiek pat metų, kiek ir ketvirta
jai Ruzgo žmonai. R. Proscevi
čius, 25 metų amžiaus, dirban
tis aukštos kvalifikacijos fre- 
zuotoju Kauno radijo gamykloje, 
pornografiniais filmais aptar
naudavo nepilnamečius. Pas jį 
netgi buvo atvesta 10 nepil
namečių moksleivių iš J. Gruo
džio aukštesniosios muzikos mo
kyklos. Jie jau ten rado apie 25 
anksčiau atėjusius žiūrovus. Iš 
jų visų buvo paimta po penkrub- 
lį. A. Anuska dirba techniku 
Kauno botanikos sode. Savo kar
jerą pradėjo pas spekuliantus 
įsigyta vaizdajuosčių aparatū
ra, kurią su filmų kasetėmis už 
pinigus skolindavo kitiems. Mė
nesinis A. Anuskos uždarbis — 
tik 102 rb., bet gyvena kaip ka
ralius. G. Stalnionis pasakoja: 
“Vykstame į Lampėdžius. Romu

vos gatvės 19-tas numeris. Na
mas? Atsiprašau, norėjome pa
sakyti — pilis ant Nemuno kran
to. Neperdedam. Trys aukštai 
mūro virš žemės, vienas — po 
žeme. Pagalbinis pastatas su 
garažu. Dirba du statybinin
kai ...” Esą tokios statybos už
mojai kažkaip nesiderina su mė
nesiniu 102 rb. atlyginimu. G. 
Stalnionis pornografijos sklei
dėjus pavadina sielos skur
džiais. purvinos moralės žmonė
mis. Jie betgi nebuvo vieniši, 
turėjo draugų ir pažįstamų: 
“Nuosprendis — dar ne viskas, 
žodį tarti turi darbo kolekty
vai. O pornografinių filmų žiū
rovai, dalyvavę teisme kaip liu
dininkai? Ar jie nebuvo pasyvūs 
to, kas vyko, pritarėjai?...”

PAMINKLAS LENINUI
Paminklinio biusto Leninui 

Spalio revoliucijos 67-tųjų me
tinių išvakarėse susilaukė Jona
va. Jis buvo atidengtas lapkri
čio 5 d. Paminklo autoriai — 
skulptorius K. Bogdanas ir ar
chitektas H. Šmyla. Jame Leni
nas matomas tik iki juosmens, 
rankomis atsirėmęs į granito 
pjedestalą, lyg kalbantis iš plat
formos. Atidengimo iškilmėje 
kalbėjo vilniškės kompartijos 
centro komiteto sekr. L. Šepe
tys, II D. karo veteranas P. Ku- 
liovas, vadovaujantis kelių tai
symo punktui, ir IV-sios viduri
nės mokyklos moksleivė I. Bosai- 
tė. Pastarieji du esą atstovavo 
Jonavos darbo žmonėms ir jau
nimui. Jonava garsinama kaip 
komunistinė tvirtovė nepriklau
somybės metais. Esą joje buvo 
švenčiamos komunistinės šven
tės, vyko darbininkų streikai, 
kurie “telkė juos ekonominei ir 
politinei kovai”.

UŽMIRŠTAS KUDIRKA
“Komjaunimo tiesa” 1984 m. 

lapkričio 17 d. laidos skyriuje 
“Iš nepaskelbtų laiškų” atpasa
koja panevėžiečio J. Užusienio 
skundą, kad dabar neleidžiami 
dr. V. Kudirkos kūriniai. Vai
kai dažnai yra priversti ten
kintis tik vadovėlyje rastais 
šio autoriaus knygų pavadini
mais. Esą niekur negalima gau
ti net “Lietuvos tilto atsimini
mų”. Atsakymą parūpino Lietu
vos leidyklų, poligrafijos ir kny
gų prekybos reikalų komitetas. 
Teisinamasi, kad “Šviesos” lei
dykla mokiniams leidžia lietu
vių literatūros chrestomatijas. 
1982 m. išėjusioje trečiojoje tos 
chrestomatijos laidoje, skirto
je IX klasei, šalia pamokose na
grinėjamų dr. V. Kudirkos ei
liuotų kūrinių, mokiniai gali 
rasti ir “Lietuvos tilto atsimi
nimus”. Tokias chrestomatijas 
turi bibliotekos, literatūros ka
binetai. Toliau primenama, kad 
“Vaga” 1976 m. yra išleidusi 
“Versmės” serijon įjungtą poeti
nės dr. V. Kudirkos kūrybos rink
tinę “Laisvos valandos”. “Švie
sos” leidykla į savo planus yra 
įtraukusi A. Vaitiekūnienės kny
gą apie dr. V. Kudirką. Atrodo, V. 
Užusienis taip ir nesulauks kny
gynuose parduodamų dr. V. Ku
dirkos satyrų su “Lietuvos til
to atsiminimais”.

V. Kst.

Klivlando lietuviai klauso torontiškio “Volungės” choro koncerto Dievo Motinos parapijos salėje. Pirmoje eilė
je iš kairės: K. J. Malskis, A. ir B. Gaidžiūnai, kun. A. Goldikovskis. G. ir R. Kudukiai Nuotr. V. Bacevičiaus

S HAMILTON*

e LIETUVIAI PASAULYJE

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS į LIETUVĄ

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA ruošia Kalėdų eglutę vai
kams gruodžio 23 d., 4 v.p.p., Jau
nimo centre. Bus vaidinamas 
“Onutės sapnas”, Alės Paskevi- 
čienės mokyklos mokiniams pri
taikytas vaizdelis. Atvyks Kalė
dų senelis iš Lietuvos ir apdova
nos visus vaikučius, įskaitant ir 
lietuviškos mokyklos nelankan
čius. Visi svečiai bus skaniai pa
vaišinti tėvų komiteto. Kviečiame 
visus dalyvauti.

“Gintarinių aidų” radijo valan
dėlėje CFMU, FM, gruodžio 16 d., 
2 v.p.p., numatyta kalėdinė lietu
viškos mokyklos mokinių progra
ma. Kviečiame visus paklausyti.

V.S.
ATEITININKU BAZARO lote

rijos liko neatsiimti laimikiai — 
64 nr. (geltonas) ir 0788084 nr. (mė
lynas). Atsiimti pas D. Grajauskai- 
tę, susitarus tel. 522-2698. Baza- 
ras praėjo labai gražiai. Paįvairi
nimui turėjom B. Znotinienės pie
šinių ir fotografijų parodą ir M. 
Pusdešrienės ypatingai gražiais 
šiaudinukais papuoštą Kalėdų eg
lutę. Esame dėkingi visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo, aukojo dides
nius ir mažesnius laimikius lote
rijai. Dėkojame visiems, kurie at- 
silankėt ir mus parėmėt. Ačiū la
bai! Ateitininkai

A.a. JUOZUI KLEVUI iškelia
vus iš šio pasaulio Lietuvoje, vie
toje gėlių paaukojo Tautos fondui 
$25 Juozas Asmenavičius, reikšda
mas užuojautą btroliui Leonui ir 
žmonai Eugenijai Klevams.

Windsor, Ontario
PADĖKA

Gerb. kun. K. Simaičiui ir vi
siems mieliems draugams windso- 
riškiams, prisiminusiems mane 
ligoje, tarusiems gerą žodį, at- 
siuntusiems dovanas ir gėles, lan
kiusiems ir rūpinusiems mano 
reikalais, — nuoširdžiai dėkoju.

Balys Balaišis

Sault Ste. Marie, Ont.
LANKĖSI KUNIGAS. Kadaise 

mus lankydavo a.a. kunigai Anta
nas ir Augustinas Sabai. Kadan
gi jie tragiškai žuvo ežere, dabar 
mus retkarčiais aplanko kunigai 
iš kitur. Lapkričio 25 d. mus ap
lankė kun. K. Kaknevičius iš To- 
ronto-Mississaugoą. Jis čia vado
vavo prieškalėdiniam susikaupi
mui, pasakė aktualų pamokslą, pa
liesdamas kai kurias dabarties 
aktualijas, įskaitant negimusių 
žudymą ir H. Morgentalio atvejį. 
Dalyvavo apie 40 asmenų.

Po pamaldų Blessed Sacrament 
šventovės salėje KLB Sault Ste. 
Marie apylinkės valdybos rūpes
čiu buvo suruoštos vaišės, kurio
se mūsų tautiečiai turėjo progą 
susipažinti su svečiu kunigu. Jis 
pažadėjo mūsų nepamiršti ir daž
niau atsilankyti.

“SAULT STAR” dienraštyje 
buvo įdėtos dviejų lietuvių nuo
traukos — Juozo Poderio ir Lilijos 
Duobaitės. J. Poderys ištarnavo

mas 13 metus, persikėlė su tėvais 
į Lietuvą, gyveno Tirkšliuose iki 
užklupo karo audros, kurių metu 
pakliuvo į Vokietiją ir dirbo Ham
burgo uoste prie povandeninių 
laivų. Pasibaigus karui, persikė
lė į Daniją ir 1952 m. emigravo 
Kanadon ir apsigyveno Winnipege.

Priklausė lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijai, buvo paslaugus jos 
talkininkas. Taip pat. priklau
sė ir Manitobos lietuvių klubui, 
kuriame paskutinius metus buvo 
pirmininku. Lapkričio 16 d. po ge
dulingų pamaldų lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovėje palaidotas 
Brookside kapinėse. Visi dalyva
vusieji buvo pakviesti į parapi
jos salę pusryčiams.

Korespondentas

įk

SU Kalėdų 
šventėmis ir Naujais 

metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus visame pasaulyje 
išsiblaškiusius ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančius. Linkime vi
siems linksmų švenčių ir laimingų 1985 metų. 
Lai Dievas teikia visiems geriausios sveikatos 
ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam Lietuvos laisvės kovą.

50 dol. — Pr. Z. Sakalai, St. S. Rakščiai, Pr. St. Ročiai, J. A. 
Asmenavičiai, St. Nijolė Senkai, L. N. Pliurai, Br. Al. Stepo
navičiai, J. Svilas, An. Fr. Povilauskai, J. E. Steibliai, J. V. 
Skaisčiai — “Fifty Point” restorano savininkai, Vytautas, 
Antanina Januškos, Al. A. Patamsiai, dr. Br. V. Vidugiriai.

40 dol. — Br. O. Vengriai. 30 dol. — J. S. Bubniai, P. St. 
Kanopos, J. Lekutis, M. I. Repečkos, Z. A. Pulianauskai, J. B. 
Sadauskai, F. Al. Rimkai.

25 dol. — M. D. Jonikai, Marcijonas Juodis, V. Br. Morkū
nai, J. Stefanija Domeikos iš Brandfordo, V. J. Svilai, J. R. 
Pleiniai, And. St. Petkevičiai, V. M. Leparskai, L. E. Klevai, 
Juozas Liaugminas ir sesuo, V. Br. Perkauskai, Ant. Marija 
Pusdešriai.

20 dol. — V. Morkevičius, VI. Saulis, P. O. Budvydžiai, 
K. H. Norkai, J. Fl. Bajoraičiai, G. O Melnykai, A. Mingėla, 
Antanas, Stasė ir šeima Verbickai, J. M. Tarvydai, J. P. Zu- 
bai, Ant. D. Kamaičiai, K. E. Gudinskai, Ant. M. Garkūnai, J. 
E. Mažulaičiai, Kl. Jurgelis, Z. Ad. Gedminai, K. St. Mileriai, 
J. St. Pyragiai, VI. G. Stabingiai, Antanina Mikšienė, K. Mik
šys, Al. Gertruda Repčiai, Alb. D. Jankūnai, A. B. Šilgaliai, 
Ant. St. Šukaičiai, Er. E. Lengnikai, Juozas Stonkus, Ant. O. 
Jusiai, J. J. Stanaičiai, J. Al. Adomaičiai, Stasė Labuckienė 
ir sūnus, P. Žulys, Pr. Kažemėkas ir šeima.

15 dol. — B. R. Pakalniškiai, A. Deksnienė, Br. G. Gra
jauskai, A. G. Vinerskiai, Ig. Varnas, Antanas Muliuolis.

10 dol. — Pr. Vitienė, Ant. Prunskus ir šeima, Alf. Al. Erš- 
tikaičiai, Ad. O. Godeliai ir šeima, D. Stukai ir šeima, P. St. 
Eismantai, V. A. Kėžinaičiai, P. T. Kareckai, St. G. Karalėnai, 
St. Elvikienė, Br. Ema Milašiai, K. M. Kvedarai, Kostas, Liu
cija Meškauskai, Petras ir Pranė Lukošiai, Petras ir Irena 
Girniai, L. M. Borusai, Kazys, Eiga ir Jūratė Baronai (V. Vo
kietija), J. O. Deveikiai, P. Em. Brasai, J. L. Toliai, J. K. 
Šlekaičiai, R. Sakalas, Stefanija Kalvaitienė, Pr. T. Enskai- 
čiai, J. V. Raguckai, Ant. J. Gedrimai.

5 dol. — P. E. Gužai, Al. V. Apanavičių šeima.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus aukotojus 
su Kalėdų šventėmis, linki 1985 metais visiems geriausios 
sveikatos, visokiariopos laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo 
palaimos.

rautos fondo atstovybė Hamiltone

Išvyksta 
Balandžio 3 
Gegužės 8 
Gegužės 24 
Birželio 24 
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20

Grįžta
Balandžio 21
Gegužės 22
Birželio 2 arba birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17
Spalio 20
Sausio 5

Kelionės Į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ datos bus skelbiamos

Mūsų įstaigoje
• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansine 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

Ontario policijoje 20 metų. Be to, 
jis aktyviai dalyvauja Kolumbo 
vyčių veikloje kaip narių telkimo 
komisijos pirmininkas. Jo dėka 
Kolumbo vyčių skaičius padidėjo 
20%. Jo sūnus lanko šeštadieninę 
lietuvių mokyklą ir pasižymi spor
te. — L. Duobaitė baigė aplinkos 
mokslų studijas Waterloo univer
sitete ir apsigyveno Otavoje.

Korespondentas

Winnipeg, Manitoba
A. a. PETRAS BAGDONAS mi

rė 1984 m. lapkričio 12 d. “Mise- 
ricordia" ligoninėje. Liko liūdin
ti žmona Morta ir sūnus Edvardas 
su žmona Carol ir 2 vaikaičiai. 
Petras gimė 1912 m. Rygoje. Eida-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas" (TV 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TATIZA”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
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 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ...........
santaupas......................
kasdienines palūkanas

.....6%

...... 8%
nekiln. turto pask........... 117<%
asmenines paskolas  13% 
Nemokamas pilnas

už santaupas.................... 7'12% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... .... 11% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.......... 1172% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo........ .. 9 7. % dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius..........
(minimum $5.000)

... 10% Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
VLIKo būstinėje Vašingtone 

lapkričio 17 d. įvyko PLB ir VLI
Ko valdybų atstovų pasitarimas 
politinio darbo derinimo bei ki
tais abiejų organizacijų klausi
mais. PLB valdybai atstovavo 
vicepirm. Algimantas Gečys, 
VLIKo valdybai — vicepirm. inž. 
Liūtas Grinius. Pasitarime pa
sikeista informacija apie abie
jų organizacijų planus politinė
je srityje, paliesti tų ateities 
darbų koordinavimo bei tarpu
savio bendradarbiavimo rei
kalai.

Prašomi atsiliepti asmenys, 
kurie Utenos “Saulės” gimna
ziją pradėjo lankyti ne Uteno
je, o Ribnikų vienkiemyje. No
rima nustatyti gimnazijos veik
los pradžią. Atsiliepti prašo 
V. Liulevičius, 6540 So. Camp
bell Ave., Chicago, IL 60629, 
USA.

N. Pr. Marijos seselių vienuo
lijos rėmėjų sąskrydyje Putna- 
me spalio 28 d. prisimintas a.a. 
kun. Stasys Yla, ilgametis sese
lių kapelionas. Minėjimas pra
dėtas pamaldomis. Mišias kon- 
celebravo kun. dr. V. Cukuras su 
prel. L. Balčiūnu ir kitais dviem 
kunigais. Velionies tekstu kom- 
poz. Br. Budriūno sukurtas gies
mes giedojo visi pamaldų daly
viai. Akademinė dalis salėje 
pradėta kompoz. B. Markaičio, 
SJ, giesme “Gloria". Paskaitą 
apie kun. Stasio Ylos gyvenimą 
ir veiklą skaitė inž. A. Kuolas, 
ištraukas iš velionies kūrybos 
— I. Žmuidzinienė. Tada buvo 
persikelta į vienuolyno kapi
naites, kur kun. dr. V. Cukuras 
pašventino antkapinį paminklą, 
suprojektuotą architekto Jur
gio Okunio. Minėjimo dalyviai 
aplankė kun. St. Ylos pastaty
tą Mindaugo pilaitę, skirtą jo 
krikšto priėmimo 700 metų su
kakčiai. Su pilaitės statyba bei 
jos reikšme supažindino dr. J. 
Kriaučiūnas. Pilaitės vidų yra 
papuošę skulptoriai Aleksandra 
ir Vytautas Kašubos savo kūri
niais.

Amerikos lietuvių tarybos su
važiavime Čikagoje naujai iš
rinkta ALTos valdyba pareigo
mis pasiskirstė pirmajame po
sėdyje: pirm. T. Blinstrubas, jo 
pavaduotojas dr. Jonas Valaitis, 
vicepirmininkai — Stanley Bal- 
zekas, jn(, Povilas Dargis, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, inž. Vik
toras Naudžius, dr. Vladas Ši
maitis, Jonas Talandis, sekr. 
Grožvydas Lazauskas, protoko
lų sekr. Aleksandras Domans- 
kis, ižd. Mykolas Pranevičius, 
finansų sekr. Petras Bučas, na
riai — D. Danilevičiūtė-Dumb- 
rienė, dr. V. Dargis, S. Dubaus
kas, V. Gasperienė, inž. K. Ože
lis, R. Tričytė, reikalų vedėja 
L Blinstrubienė, informacijos 
vadovas kun. dr. J. Prunskis, 
ALTos atstovas Vašingtone prof, 
dr. J. Genys.

Jaunoji sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė, dažnai koncertuojanti lie
tuviams, rugpjūčio 11 d. ištekėjo 
už M. Martino. Jų santuoką 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
šventovėje Brocktone, Mass., pa
laimino jaunosios giminaitis kun. 
Henrikas Jurevičius, SJ, misijo- 
nierius, atvykęs iš Jamaikos. 
Vestuvinės vaišės įvyko veiklių 
Lietuvos vyčių Pranės ir Jurgio 
Bumilų svetainėje “Pine Hill”.

Australija
Australijos lietuvių fondas jau 

penktą kartą paskirs metinę pre
miją lietuviška veikla Austra
lijoje pasižymėjusiam jaunuo
liui ar jaunuolei iki 30 metų 
amžiaus. Šiemetinė premija $750 
skiriama už 1983 m. veiklą. Kan
didatus su jų veiklos aprašymais 
renka ALB apylinkių valdybos, 
juos turinčios perduoti vertin
tojų komisijai iki š. m. gruodžio 
31 d. ALB krašto valdybos suda- 
ryton vertintojų komisijon įsi
jungė: B. Stašionis — Australi
jos lietuvių fondo atstovas, dr. 
B. Vingilis — ALB krašto valdy
bos vicepirmininkas ir J. Maks
vytis — valdybos narys kultūri
niams reikalams. Kandidatais 
negali būti skelbiami jau anks
čiau gavę šią premiją. Pageidau
jama, kad paskirtoji premija bū
tų įteikta Vasario 16 minėjimo 
proga.

(domią popietę Lietuvių klube 
spalio 28 d. surengė Sydnėjaus 
lietuviai pensininkai, kurių val
dybą sudaro - pirm. O. Osinienė, 
sekr. M. Šidlauskienė ir ižd. S. 
Šaparienė. Popietės programą 
suorganizavo Vanda Zablockie- 
nė, paruošdama gyvą paveiks
ią “Lietuva praeityje ir Lietu
va dabar”. Scenos kairėje bu
vo aukuras su žilabarzdžiu vai
dila, lieknomis vaidilutėmis, 
dešinėje dabartinę Lietuvą vaiz
davo tautiniais drabužiais pa
sipuošusi moteris, galvą pri
sidengusi juodu šydu, rankoje

laikanti Lietuvos vėliavą, po 
visą pasaulį išblaškytą lietu
vių tautos dalį — jaunimą su 
vėliavėlėmis tų valstybių, ku
riose gyvena daugiau lietuvių 
— JAV, Kanados, Britanijos, 
Australijos ir V. Vokietijos. 
Paliktas tėviškes priminė Rū
pintojėlis. Programon buvo 
įjungtos deklamacijos, tauti
niai “Sūkurio” šokiai, moterų 
okteto dainos, “Linksmųjų bro
lių” aktualijos.
Britanija

DBIJS tarybos posėdis, sušauk
tas spalio 20 d. Derbyje, susi
laukė apie 50 organizacijų, sky
rių bei kitų vienetų atstovų ir 
svečių. Pranešimus padarė val
dybos pirm. J. Alkis, tarybos 
sekr. J. Levinskas, DBL jaunimo 
sąjungos pirm. R. Juozelskis, 
skautų rajono vadovas s. S. Vait
kevičius, Lietuvių namų bendro
vės pirm. V. Dargis ir kt. Juose 
buvo konstatuotas DBLS skyrių 
veiklos silpnėjimas, skatinama 
tą veiklą sustiprinti naujų na
rių telkimu. Iškilo klausimas, 
kodėl visą lietuvišką veiklą fi
nansiškai turi remti tik DBLS, 
kai yra kitų pajėgių organiza
cijų, lietuvių klubų. Buvo pa
liesta ir dabartinės DBLS centro 
valdybos sudėtis. Esą gal būtų 
geriau, jeigu mažiau jos narių 
gyventų provincijose. Didesnės 
paramos reikia jaunimui, kad jo 
sąjunga galėtų išleisti bent pen
kis “Lynes” numerius per metus. 
Nusiskųsta, kad “Europos lietu
vis” mažai informuoja apie jau
nimo veiklą. J. Adomonis netgi 
pareiškė, kad tas savaitraštis 
dabar tapo religiniu leidiniu. 
J. Bliūdžius vėl puolė S. Kas
paro rašinius išeivijos lietuvių 
spaudoje, siūlė, kad jis būtų 
pašalintas iš visos lietuviškos 
veiklos Britanijoje. Tuo reikalu 
savo nuomones pareiškė kun. S. 
Matulis, B. Zinkus ir S. Vaitke
vičius. Lietuvių dieną sekan
čiais metais pasiūlyta surengti 
Bradforde. Posėdį ir diskusijas 
užsklendė tarybos pirm. K. Bi- 
vainis savo žodžiu. Visi dalyviai 
sugiedojo Tautos himną.

Lietuvių sodyba šiemet kvie
čia tautiečius į Kalėdų šventes 
gruodžio 24-26 d.d. Jos bus pra
dėtos lietuviškomis Kūčiomis, 
po jų vidurnaktį atnašaujamo
mis Bernelių Mišiomis, užbaig
tos dvi dienas švenčiamomis Ka
lėdomis. Kalėdinė eglutė vaK 
kams Londone, Lietuvių namuo
se, bus surengta 1985 m. sausio 
5 d. Šiuo renginiu rūpinasi DBLS 
centro valdyba. Kviečiami visi 
vaikai su savo tėvais ir sene
liais. Jų lauks Kalėdų senelis, 
trumpa programėlė.
Vokietija

Naujuosius mokslo metus Va
sario 16 gimnazija pradėjo kul
tūrinių savo vienetų atnaujini
mu. Arvydas Paltinas vėl suorga
nizavo mokinių chorą, Živilė 
Grodbergienė — tautinių šokių 
grupę. Pirmasis viešas pasiro
dymas įvyko 1984 m. rugsėjo 30 
d. Hiutenfeldo savivaldybės na
muose, ten surengtoje metinėje 
evangelikų parapijos šventėje 
ir Derliaus dienoje. Vokiečiai 
šiltai sutiko Vasario 16 gimna
zijos chorą ir tautinių šokių gru
pę, pernai sudarytą mergaičių 
kvartetą. Jo sudėtis išliko ne
pasikeitusi, nes gimnazijon po 
vasaros atostogų vėl grįžo M. 
Gaižauskaitė, D. Korintaitė, M. 
Motekaitytė ir E. Seidlerytė.

Vasario 16 gimnazijos moki
nių tėvų pasitarimas su jos vado
vais, mokytojais ir bendrabučių 
vedėjais įvyko 1984 m. spalio 
20 d. naujose klasių patalpose. 
Su finansinėmis bei ūkinėmis 
gimnazijos problemomis tėvus 
supažindino kuratorijos valdy
bos pirm. kun. A. Bernatonis, su 
moksliniais reikalais — direkto
rius A. Šmitas. Naujan tėvų ko- 
mitetan išrinkti: Ričardas Ba- 
liulis, Flora Kubutaitienė ir 
Romualdas Bitautas. Talkininku 
pakviestas Antanas Veršelis, sn. 
Tėvams gimnazijos kuratorijoje 
atstovaus R. Baliulis.

Vėlines Vasario 16 gimnazija 
paminėjo 1984 m. lapkričio 4, 
sekmadienio vakarą, kai moki
niai grįžo po savaitę trukusių 
atostogų. Gedulines Mišias ne
didelėje katalikų šventovėje at
našavo kun. J. Dėdinas, savo pa
moksle primindamas ne tik lie
tuvių tautos tęstinumą, bet ir 
prasmingą mirtį. Tada mokiniai 
ir vietiniai lietuviai su uždeg
tomis žvakutėmis aplankė kapi
nėse palaidotų devyniolikos lie 
tuvių kapus. Kun. J. Dėdinas kal
bėjo apie gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimą, išvardijo kapinė
se palaidotus lietuvius ir kartu 
su visais už juos pasimeldė. “Tė
ve mūsų” buvo sukalbėta už dar 
nežinomą į šias kapines įsiri
kiuosiantį dvidešimtąjį lietuvį. 
Degančiomis žvakutėmis buvo 
papuoštas ir lietuviškas kryžius 
Romuvoje.



Lenkijos Štetino lietuviai prie Dariaus-Girėno paminklo, kurio aplinka buvo reikalinga tvarkančių rankų

Anapilis baigė mokėti skolas
Metinis Anapilio sodybos korporacijos susirinkimas

Judri ir 90 metų sulaukusi
Uršulė Vartibavičiūtė-Gaulienė — Rio de Janeiro lietuvių veikėja

R. KYMANTAS

Viena didžiausių Rio de Ja
neiro lietuvių kolonijos veikė
jų yra Uršulė Gaulienė, kuriai 
1984 m. lapkričio 6 d. suėjo 90 
metų amžiaus.

Nuo pat atvykimo į Brazili
ją 1934 m. ji visą laiką buvo 
labai uoli vusuomenės veikė
ja. Dalyvavo lietuvių organi
zacijose, kaip “Dainava”, vė
liau Rio de Janeiro organiza
cijoje “Vilnis”.

U. Gaulienė yra aukštaitė. 
Nėra baigusi aukštojo mokslo, 
bet nepaprastai didelė patrio
tė. Jos gyvenamas butas Rio 
de Janeiro mieste yra gražiai 
papuoštas ne tik jos šeimos 
nuotraukomis, šventųjų pa
veikslais. Čia rasime Šv. Tėvo 
Jono-Pauliaus II atvaizdą, Ma
rijos, Jėzaus paveikslus it t.t. 
Čia rasime puikų paveikslą bu
vusio pirmojo ir paskutinio 
Lietuvos respublikos prezi
dento Antano Smetonos, Vy
tauto Didžiojo ir kitų buvusių 
Lietuvos didvyrių atvaizdus. 
Taip pat galima pamatyti kuk
lią laikraščio iškarpą, spaus
dintą 1938 m. kurioje matyti 
atsiklaupę trys vaikai: Rom'dl- 
das 15 m. amžiaus, Antanas 13, 
Kazimieras 11. Tai šeimos vai
kai, kurie kartu su motina mel
džiasi prie mirusio tėvo Jur
gio Gaulios kapo.

Apie U. Gaulienės praeitį 
plačiai rašė Rio lietuvių ko
respondentas E. Petraitis “Mū
sų Lietuvoje” 1984 m. 43 nr.

Uršulė Gaulienė gimė 1894 
m. Niaukių kaime, Obelių vals
čiuje, Rokiškio apskirtyje. Ta
da rusas okupantas, kaip ir 
šiandien, su savo žandarais ir 
kazokais, siautė mūsų tėvynė
je. Okupantai trėmė lietuvius 
vyrus, moteris, senius ir net 
vaikus į Sibirą vien už tai, kad 
drįso skaityti lietuvišką mal
daknygę lotyniškomis raidėmis 
ar kokią kitą knygą bei laik
raštį.

Anuo metu Lietuvos mies
tuose buvo kalbama tik rusiš
kai ar lenkiškai. Kaimo lietu
vis, nedrąsus, bet griežto nu
sistatymo, neleido savo vaikų 
į rusiškas mokyklas, mokė savo 
vaikus namuose, ypač moterys.

Taip buvo irsu UršuleGau- 
liene. Tėveliai, nors ir pasi
turintys ūkininkai, neleido jos 
į rusų mokyklą. Abėcėlę ji iš
moko namie, kaip ir kiti tuo 
laiku gimę lietuviukai.

Po 1905 m. revoliucijos ir 
spaudos atgavimo Uršulės tė
vas Pranciškus buvo žandarų 
suimtas, be teismo, be konkre
taus apkaltinimo ištremtas į 
Sibirą, iš kurio nebegrįžo... 
Todėl dar mažametei Uršulei, 
vyresnei sesutei ir dviem bro
liam teko rūpintis tėvo ūkiu. 
Trečias brolis išvyko j Sibirą 
tėvo jieškoti ir iš ten nebe
grįžo . . .

I D. karas atnešė naują oku
pantą — vokiečius. Po didelių 
mūšių Rokiškio, Obelių ir Za
rasų apylinkėse vokiečiai išvi
jo rusus. Nors anie miestai 
daug nukentėjo, bet laimei 
Vartibavičių ūkis nebuvo pa
liestas. Naujasis okupantas 
rekvizuodavo visa, ką tik ga
lėjo pamatyti: gyvulius, javus, 
vaisius, miško medžius ir t.t. 
Žmones varė kasti apkasus.

Tik abi sesutės liko ūkyje, 
nes nebuvo kas joms padėtų. 
Abu broliai, karui prasidėjus, 
buvo mobilizuoti į rusų kariuo
menę. Jaunesnysis žuvo kare, 
o vyresniam pasisekė po revo

liucijos pabėgti iš kariuome
nės. Po karo grįžo namo.

Praėjus karo audrai, prasi
dėjo kovos prieš bolševikus. 
Tada Uršulė ir kiti, vieni sa
vanoriškai, kiti įsakyti vežė 
savo vežimais ir arkliais ne
priklausomos Lietuvos sava
norius į frontą. Kol karas ėjo 
ta kryptimi, Uršulė vežė Lie
tuvos karius savanoriškai, 
tuo prisidėdama prie Lietuvos 
pergalės kovoje su bolševikais.

1919 m. birželio mėn. frontas 
nebuvo nusistovėjęs. Po Rokiš
kio paėmimo lietuvių kariuo
menė žygiavo Zarasų krypti
mi, vydama bolševikus iš Lie
tuvos teritorijos. Nors Obe
liai jau buvo išvaduoti, Niau
kių kaime ir apylinkėje rusai 
dar šeimininkavo. Atėjus nak
čiai, pavargę rusai jau rengė
si gulti, kai išgirdo lietuviš
kai dainuojant, išsigando ir 
pasileido bėgti — kai kurie be 
batų ir be kelnių, nes nespėjo 
apsirengti. Manė, kad atžygiuo
ja lietuvių kariuomenės pul
kas. Rytojaus dieną rusai grį
žo pasiimti batų ir kelnių, nes 
sužinojo, kad jokio lietuvių ka
riuomenės pulko ten nebuvo- - 
dainos sklido iš artimo kaimo 
vestuvių.

Išvijus bolševikus, kraštas 
galėjo pradėti tvarkytis. Ur
šulė susipažino su Jurgiu Gau- 
lia. Jis grįžo iš Vokietijos, kur 
kaip karo belaisvis išbuvo pen
kerius metus.

Uršulė persikėlė j Malatiš- 
kių kaimą prie Dusetų, kur su 
savo vyru turėjo viską iš nau
jo pradėti. Po aštuonerių me
tų triūso pasistatė gražų gy
venamą namą ir gerai įrengė 
ūkį.

Tame laikotarpyje gimė ke
turi sūnūs. Vyriausias sunkio
se gyvenimo sąlygose mirė. 
Liko Romualdas, Antanas ir 
Kazimieras.

Uršulės vyras Jurgis, gimęs 
1881 m., dalyvavo rusų-japonų 
ir I D. kare. Kurį laiką dirbo 
Rygoje, tarnavo Varšuvoje ir 
Kaukaze. Jo palinkimas į nuo
tykius neleido jam likti gra
žiame Lietuvos kampelyje. Ga
vęs žinių apie amžiną vasarą 
milžiniškame Brazilijos kraš
te, sugalvojo jieškoti laimės 
pietų Amerikoje.

1927 m. pabaigoje, pardavęs 
dalį judomojo turto, sumokė
jęs už laivakortę, pasileido j 
laimę žadantį kontinentą. Dėl 
įvykusios pasaulinės krizės ir 
revoliucijos Brazilijoje tik
tai 1934 m. galėjo atsikviesti 
šeimą į Rio de Janeiro, tuome
tinę Brazilijos sostinę. Deja, 
neilgai Jurgis gyveno. Praėjus 
maždaug metams nuo šeimos 
atvykimo, sunkiai susirgo. Iš
gulėjo dvejus metus ligoninė
je ir 1938 m. mirė.

Anuomet dar nesutvarkyta 
ir silpnai veikianti socialinės 
draudos įstaiga mažai tepadė
jo Uršulės šeimos išlaikymui. 
Teko Uršulei vėl vargti ir net 
kartais badauti. Tai buvo ne
paprastai sunkios dienos jos 
šeimai. Vis dėlto lietuviškas 
energingumas ir neužgęstanti 
optimizmo liepsnelė įgalino 
ją pergyventi visus sunkumus. 
Skatino sūnus eiti į mokyklą 
ir dalyvauti lietuvių kalbos 
pamokose. Visuomet dalyvavo 
tautiniuose ir tikybiniuose 
parengimuose. Tikyba ir Lietu
va jai buvo neatskiriami da
lykai.

Po karo, nors dar gyveno gana 
sunkiose sąlygose, buvo viena 
pirmųjų atskubėjusi su para

ma naujiesiems ateiviams kar
tu su buvusiu lietuvių koloni
jos kapelionu kunigu Juozu Ja- 
nilioniu ir tuometiniu Lietu
vos atstovu, ministeriu dr. Fri- 
ku Meieriu. Važinėjo į “Ilha 
das Flores” (Gėlių salą), kur 
buvo imigrantų transportai. 
Mėgino padėti lietuviams susi
rasti darbus ir įsikurti naujo
se sąlygose. Jai buvo visi bro
liai ir sesės, priversti palik
ti tėvynę Lietuvą.

Keturios naujai atvykusios 
lietuvių šeimos rado Uršulės 
namuose ne tiktai parengtą 
lovą, bet ir maistą, kol susi
rado darbą. O jaunimas pada
rė iš jos namų Rio lietuvių 
kolonijos sekciją.

Vėliau dauguma tų naujų 
lietuvių ateivių išvyko į Kana
dą, Argentiną, kiti grįžo į Vo
kietiją. Ryšius su tais lietu
viais dar palaiko laiškais.

Šiandien Uršulės sūnūs gy
vena pasiturinčiai. Dr. Anta
nas Gaulia yra Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės atstovu Rio 
de Janeiro lietuvių kolonijoje.

Rio de Janeiro lietuvių ko
lonija didžiai gerbia ir myli 
senutę Uršulę Vartibavičiūtę- 
Gaulienę ir prašo Aukščiau
siąjį, kad ji dar ilgai gyventų 
lietuvių tarpe. Tai didelė pa
triotė, gera katalikė ir daršian- 
dien, sulaukusi tokio gražaus 
amželio, tebėra judri ir kitus 
judinanti.

“Ar atminsi?”
Tuo vardu išleista muzikinė 

sol. Danos Stankaitytės plokš
telė, skirta vien lietuvių kom
pozitorių kūriniams. Pirmoje 
pusėje įdainuoti kūriniai mu
zikų — V. Klovos, A. Kačanaus- 
ko, K. V. Banaičio, J. Gruodžio, 
St. Sodeikos. Antroje pusė
je skamba A. Kačanausko, J. 
Dambrausko, A. Račiūno, Lau- 
menskienės, VI. Jakubėno ir B. 
Budriūno kompozicijos. Iš jų 
visų dvelkia lietuviška nuo
taika. Padaryta gera kūrinių 
atranka. Plokštelę išleido ir 
jos sutiktuves surengė “AG Re
cords” š.m. lapkričio 3 d. Čika
goje. Leidėjų vardu gausius 
svečius bei viešnias pasveiki
no operos sol. Algis Grigas. Iš 
muzikų sveikinimo žodį tarė 
prof. dr. Leonardas Šimutis, 
prof. Norma Williams ir Alvy
das Vasaitis, kuris plokštelė
je figūruoja kaip akompania
torius. Visiems padėkojo sol. 
D. Stankaitytė.

Plokštelė gaunama pas spau
dos platintojus. Jos kaina — 
$10JAV. Inf.

'Dievus teikiu mums meilę, 
kud mylėtume tų, kurį 

Jis mums duodu”

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

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

Metinis Anapilio sodybos na
rių susirinkimas įvyko 1984 m. 
lapkričio 21 d. Lietuvos kanki
nių parapijos salėje. Susirinki
mui pirmininkavo A. Rinkūnas, 
padedamas J. Andrulio, sekre
toriavo D. Keršienė. Invokaciją 
sukalbėjo vicepirm. kun. J. Stas
kus.

Priėmus praėjusio susirinki
mo protokolą be pataisų, išklau
syta pirm. A. Rinkūno praneši
mo. Pasidžiaugęs, kad šis susi
rinkimas vyksta pakilioje nuo
taikoje, nes baigtos mokėti visos 
skolos bankams, pirmininkas pir
miausia pareiškė, kad vis dar ne
siseka galutinai baigti bylos dėl 
a.a. kun. P. Ažubalio palikimo. 
Buvo susitarta bylą baigti be teis
mo, Anapiliui gaunant visus Wa- 
sagoje esančius sklypus. Po to 
giminės dar pareikalavo skirti 
jiems buvusios Wasagos kleboni
jos vasarnamį. Buvo sutikta ir 
su tuo. Ir vis dėlto, galutiniai 
dokumentai iki šiol dar negauti. 
Šalia skolų mokėjimo, iš Anapi
lio iždo dar išleista $3000 įreng
ti specialiam kambariui naujai 
nupirktam fortepijonui pastaty
ti. Tą fortepijoną nupirko specia
lus, daugiausia muzikų sudary
tas komitetas, stambiu įnašu pri
sidedant parapijai.

Iš ateities planų stambiausias 
buvo klausimas vaikų darželio 
steigimas Anapilyje. Pirmininkas 
iškėlė jo pliusus, galimas kliū
tis ir prašė tuo reikalu pasisaky
ti. Išmokėjus bankų skolas ir pa
baigus mokėti kai kurias privačias 
paskolas, ižde atsiras daugiau 
pinigų. Tie pinigai teks daugiau
sia nukreipti į Anapilio sodybos, 
ypač pastato, tvarkymą, nes, sku
binant atsiskaityti su bankais, 
daugelis remonto darbų buvo ati
dėta ateičiai. J savo eilės laukian
čius vidaus tvarkymo darbus pir
moje eilėje priklausytų scena, vir
tuvė ir garbės lenta, nes esančio
ji tūkstantininkų lenta yra jau 
užpildyta.

J. Andrulis savo pranešimą iš 
anksto padaugino ir išdalino. Ba
lansas suvestas š. m. birželio 30 d., 
nes ta data baigiasi mūsų biudže
tiniai metai. Tų metų laikotarpy
je pajamų už salės nuomą gauta 
$66,345, aukų — $19,500, palūkanų 
$3,344, iš viso — $89,189.

Išlaidų pozicijoje stambiau
sią sumą sudarė banko skolos pa
lūkanos ($32,294.45) ir likusi da
lis pagrindinės skolos ($17,672.83). 
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LAIKYTI JĄ SAVO VIETOJE
Tai reikalas, kurį galbūt esate nugirdę, bet retai girdite 
jį diskutuojant. Tačiau tai žiauri tikrovė. Kiekvienais 
metais viena moteris iš dešimties patiria blogą savo 
vyro elgesį. Ji būna koliojama, mušama iki sąmonės 
netekimo, sužeidimo ir net mirties. Penktadalį Ka

nados žmogžudysčių sudaro žmonų užpuolimas.
Aišku, bet koks mušimas yra prieš įstatymą. 

Smurtas prieš žmonas yra ypatingai grasus. Vaikai 
tokiose šeimose gali priprasti prie minėto blogo elgesio 
ir jį priimti arba užaugę taip elgtis su kitais.

ŽMONOS MUŠIMAS — 
JAU NEBEGALIMA TYLĖTI

Dėl informacijos rašykite: BREAK THE SILENCE, Queen’s Park, Toronto, Ontario M7A 1N3

Ižde birželio 30 d. buvo $36,636.09. 
Revizijos komisija rado viską tvar
koje. Diskusijos pradėtos vaikų 
darželiu. Vieni pasisakė už. stei
gimą, kiti manė, kad darželis čia 
nereikalingas, nes vieną darželį 
jau turime Toronte ir apie pusė 
Mississaugos lietuvių to amžiaus 
vaikų tą seselių darželį lanko. 
Diskusijos baigtos priėmus pirmi
ninko pasiūlymą, kad tuo reikalu 
bus sušauktas specialus jaunų 
šeimų susirinkimas, kur bus ban
doma sudaryti komisiją toliau tam 
klausimui tirti.

Kai kurie susirinkusių manė, 
kad pirmumą reiktų duoti ne vai
kų darželiui, bet paliegusių se
nelių prieglaudai. Pirmininkas 
prie to paaiškino, kad a.a. kun. 
P. Ažubalis buvo tokią prieglau
dą suplanavęs, tam reikalui pa
skirdamas Anapilio sodybos prie
kyje (prie įvažiavimo) esantį skly
pą su nameliu. Tam reikalui buvo 
netgi išsirūpinęs iš miesto val
dybos specialų tos žemės perzo- 
navimą. Ir tuo reikalu diskusijo
se iškilo nuomonių skirtumas tarp 
optimistų ir pesimistų. Reikalas 
baigtas pirmininkui pažadėjus su
daryti tam reikalui studijuoti ko
misiją.

Diskusijose dėl ateities planų 
daugiausia iškilo šie reikalai: 
autoaikštės padengimas nauju 
asfaltu, scenos reikalai ir virtu
vės sutvarkymas. Autoaikštės rei
kalai išsisprendė kapinių komisi
jai pareiškus, kad jie imasi to 
darbo, nes autoaikštė naudojama 
ir kapinių reikalams.

Buvo daug kritikos dėl scenos: 
ji esanti nepakankamai gili, prie
kyje per plati, jos priekin ištrau
kiama dalis nebenaudojama, rei
kia pagrindinės uždangos ir ap
švietimo sutvarkymo. Diskusijos 
baigtos paprašant inž. H. Lapą 
sudaryti specialistų komisiją, 
kuri pateiktų valdybai projektą 
su finansiniu apskaičiavimu.

Kritikos susilaukė ir virtuvė. 
Pirmininkas tuo reikalu taip pat 
pasiūlė sudaryti komisiją, kuri, 
kaip ir dėl scenos, sudarytų per
tvarkymo projektą su finansine 
sąmata.

Tos susirinkimo dalies pabai
goje buvo renkami du valdybos 
nariai, esamųjų kadencijai pa
sibaigus. Kitų kandidatų nesant, 
A. Rinkūnas ir D. Keršienė per
rinkti aklamacijos būdu.
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“Kas neskaito, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nereikia ”

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
skelbia gruodį

SPAUDOS MĖNESIU
Kviečiame visus tautiečius, visas organizacijas 

ir apylinkes

REMTI SPA ŪDĄ
• Platinti viso pasaulio lietuvišką spaudą
• Atnaujinti savo laikraščių ir kitų leidinių 

prenumeratas juos užsakyti savo artimiesiems ir 
pažįstamiems

• Pirkti ir skaityti lietuviškas knygas
• Aukomis remti laikraščius, kioskus ir leidyklas

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
kultūros komisija

Kapinių komisijos reikalai pra
dėti svarstyti pirm. J. Andrulio 
pranešimu. Iš atliktųjų darbų 
paminėti pagrindinio kapinių 
kelio pravedimas, asfaltavimas 
ir vartų pastatymas pagal dail. 
R. Paulionio projektą. Namų ir 
aikščių apipavidalinimo archi
tektė A. Šernaitė parodė savo su
kurtą planą kapinių apsodinimui 
medeliais. Tas planas bus svars
tomas Kapinių komisijos ir Ana
pilio valdybos posėdyje. Ilgiau 
buvo sustota prie kun. J. Staškaus 
paruošto pagrindinio kapinių pa
stato pertvarkymo plano. Jo pa
ruoštuose brėžiniuose matyti vir
šuje lietuviškas kryžius, o vieto
je dabartinio šoninio skliauto 
vitražo — lietuviškas Rūpinto
jėlis. Dabartiniai meniški a.a. 
dail T. Valiaus sukurti žemojo 
aukšto vartai būtų iškelti viršun, 
šonais puošdami kryžių. Pirm. A. 
Rinkimui pranešus, kad valdyba 
tam projektui pritaria, susirin
kimas jam taip pat pritarė ir pa
vedė kapinių komisijai jį pagal 
galimybes vykdyti.

Finansinis kapinių pranešimas 
buvo komisijos iždininko P. Nor
kaus taip pat iš anksto paruoštas 
ir išdalintas. Pajamų pozicijoje 

stambiausia suma yra už kapavie
tes ($71,400) ir palūkanos, gautos 
už valdžios priežiūroje laikomus 
kapinių pinigus ($13,845.34). Įdo
mu pažymėti, kad privalomais 
įmokėjimais valdžiai ten jau susi
kaupė net $153,923.00 kapinių pi
nigų. Toji suma nebus grąžinama, 
bet, blogu atveju, už tuos pinigus 
valdžia pati išlaikys kapines. Tuo 
tarpu už juos moka palūkanas. Iš
laidų pozicijoje stambiausia su
ma yra kapinių pagrindinio kelio 
ištiesimas ir asfaltavimas ($165,- 
160.51) ir kapinių priežiūra 
($6,411.95).

Rotacinė tvarka įvesta ir kapi
nių komisijos narių rinkimui. Šia
me susirinkime abėcėlės tvarka 
buvo perrinkti J. Andrulis ir Pr. 
Ališauskas. V. Aušrotui atsisa
kius iš kapinių revizijos komisi
jos, jo vietoje išrinkta Prima Sap- 
lienė.

Labai darbingą susirinkimą ka
vute pavaisino Anapilio moterų 
būrelis. A.R.

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



ADRIANA KARKAITĖ skaito Šatrijos Raganos kūrinį “Vilniaus įkūri
mas” Vilniaus dienoje, kuri buvo surengta Toronte gyvenančių vilniečių 
Lietuvių namuose Nuotr. St. Dabkaus

Ir mirštam... neradę šaltiny vandens
Su “Mūsų pastogės” redaktoriumi Vincu Kazoku atsisveikinant

B. STRAUKAS
Ir taip praeiname gyvenimų jo 

nepažinę.
Gyvenę viltimi dar kada nors 

gyvent,
Ir mirštam lyg ištroškę tyrų 

beduinai,
Neradę šaltiny trykštančio vandens.

V. KAZOKAS
Australijos lietuvių koloni

jose žaibo greitumu pasklido 
žinia, kad Sydnėjuje staiga mi
rė ilgametis Bendruomenės 
laikraščio “Mūsų pastogė” re
daktorius Vincas Kazokas, ku
ris trečdalį savo gyvenimo pa
šventė savajai bendruomenei, 
per 20 metų laikrodžio tiks
lumu paruošdamas skaityto
jams naują laikraščio numerį.

V. Kazokas gimė 1919. I. 15 
Mečiūnų k., Kapčiamiesčio 
vis., Seinų aps. Mokėsi Lazdi
jų gimnazijoje, studijavo Pe
dagoginiame Vilniaus insti
tute ir VD universitete. Anks
tyvoje jaunystėje reiškėsi poe
tinėje kūryboje. Savo eilėraš
čius spausdino įvairiuose žur
naluose ir laikraščiuose 
(“Ateityje”, “Studentų žodyje”, 
“Aiduose”, “Darbininke” ir 
kt.). Išleido savo poezijos rin
kinį “Sapnų pėdomis”. Dalyva
vo su savo kūryba “Tremties 
metuose”, “Lietuvių poezijos 
antologijoje”. Į lietuvių kal
bą išvertė A. Koestlerio “Nulis 
ir begalybė”, A. Gide “Sūnus 
palaidūnas”, F. Dostojevskio 
“Didysis inkvizitorius”, F. Tim- 
mermano “Kaimietiškoji psal
mė”.

Įsikūręs Sydnėjuje ir apsiė
męs redaguoti “Mūsų pastogę”, 
V. Kazokas visą savo energiją 
pasuko į žurnalistiką. Su ei
lėraščiais jau gana retokai be- 
pasirodydavo “Mūsų pastogė
je”, literatūros vakaruose Syd
nėjuje ir Lietuvių Dienose.

Jo poezija nuoširdi, papras
ta, perpinta ilgesio ir žavesio 
aplinkine gamta. Tačiau išei- 
viško gyvenimo lūžiai nebesu
darė palankių sąlygų jo poe
tinei kūrybai. Kelias savaites 
prieš mirtį Vincas gal ir su 
tam tikra doze rezignacijos, 
savo laiške rašė: “Gal bus atė
jęs laikas galvoti ir apie dak
tarus, ir savo sveikatą. Bet aš 
mažiausiai tuo domiuosi: kaip 
žurnalistas skaitau atidavęs 
savo duoklę, o kaip poetas 
seniai nusižudęs. Dirbau nesi
dairydamas į šalis ką kiti da
ro, neatsižvelgdamas j savo 
asmeniškus polinkius. Dirbau 
bendruomenei ir savajai tau
tai. Todėl bet kokiu atveju gai
lėtis už praeitį nėra prasmės”. 
Kitu atveju vėl rašė, kad 
energija senka ir darosi vis 
sunkiau atlikti kasdieninius 
darbus. Sarkastiškai užbaigė: 
“Matyt, artėja Brisiaus galas”.

Tačiau ir po šių pesimizmu 
dvelkiančių užuominų Vincas 
kantriai ėjo redaktoriaus pa
reigas, anksčiau redakcinės 
komisijos, o vėliau leidėjų vis 
cenzūruojamas bei tikrina
mas. Ir vis dėlto nenustojo 
rūpintis “Mūsų pastogės” atei
timi, jos darbininkų bei tech
niškų priemonių tinkamumu.

Iš tiesų nelengvas buvo 
bendruomenės laikraščio re

daktoriaus darbas. Kiekvie
nas jautėsi turįs teisę pareikš
ti savo nuomonę “Mūsų pasto
gėje”. O tų nuomonių, dažnai 
viena kitai prieštaringų, nie
kuomet netrūko. Redaktorius 
turėjo visą šią medžiagą per
sijoti ir atrinkti, kad rašan
čio, skaitytojų ir leidėjų inte
resai bei jausmai nebūtų pa
žeisti. Tačiau kai kuriais klau
simais redaktorius buvo ne
nuolaidus ir nepalenkiamas, 
būtent tais atvejais kai būda
vo paliečiami mūsų tautinės 
kultūros ir lietuvių kalbos li
kimo klausimai. Jis buvo įsiti
kinęs, kad kas lietuviškai ne
šneka, tas lietuviškai ir negal
voja. Kas lietuviškai negalvo
ja, tas nebėra lietuvis. Bandy
mai įvesti anglų kalbos skyre
lius spaudoje ar radijo progra
mose atsimušdavo į Kazoko už
tvaras. Girdi, kam skubinti nu- 
lietuvėjimo procesą? Jis anks
čiau ar vėliau vistiek ateis.

Buvo kadaise bandoma 
Bendruomenei teikti partinį 
atspalvį. Kazokas buvo nuomo
nės, kad politikavimą reikia 
išmesti iš mūsų tarpusavio san
tykių, nes tai virsta priemo
ne nustatyti brolį prieš brolį.

Savo autobiografinėje apy
braižoje V. Kazokas rašė: 
“Žmogaus gyvenime yra tik 
du dalykai svarbūs: kaip gy
venai ir ką padarei. Juose tel
pa visas žmogus, per juos pasi
reiškia ir žmogiškasis asmuo.”

V. Kazokas buvo Australi
jos lietuviams ne vien poetas, 
rašytojas, visuomenininkas ir 
žurnalistas, bet ir tartum sa
vos rūšies tautinė instituci
ja, per 35 metus pozityviai vei
kusi visą mūsų tautinį ir kultū
rinį gyvenimą. Bet ypatingai 
šis poveikis buvo ryškus per 
pastaruosius 20 metų, kai jis 
redagavo “Mūsų pastogę”. Nė 
vienas svarbesnis išeivijos 
gyvenimo įvykis nepraslydo jo 
nepastebėtas ar nepakomen
tuotas. Kazokas gebėjo nuošir
džiai džiaugtis visais, nors ir 
kukliais, mūsų laimėjimais, 
bet nevengė pareikšti savo 
nuomonės, kai manė, kad kas 
nors galėjo būti geriau pada
ryta.

Vertinant _V. Kazoko veiklą, 
tenka pripažinti, kad gal tik
rasis jo pašaukimas ir buvo 
žurnalistika. Ypatingai dėme
sio verti ir brandūs buvo “Mū
sų pastogėje” jo parašyti ve
damieji su inicialais “vk”. Juo
se atsispindėjo visas mūsų 
bendruomeninis gyvenimas, 
visuomet rūpestingai pasver
tas ir kultūringai pateiktas. 
Tų vedamųjų mintys dažnai 
būdavo perspausdinamos 
Amerikos lietuvių laikraščiuo
se.

Su V. Kazoko mirtimi nete
kome vieno iškiliųjų mūsų žur
nalistų, giliai supratusių mo
ralinę savosios profesijos at
sakomybę. Juo skaudesnis šis 
nuostolis, nes beveik nėra vil
ties prisiauginti pakaitalo iš 
jaunosios kartos. Todėl V. Ka
zoko iškeliavimas negausiai 
Australijos lietuvių bendruo
menei bus ilgai ir skaudžiai 
jaučiamas.
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Neužmiršom nė po 10 metų
A.a. Jono Bleizgio mirties dešimtmetį prisimenant

Gimė Jonas 1916 m. gražio
joj Dzūkijoj. Turbūt savo karin
gųjų protėvių kraujo šaukia
mas pasirinko kario tarnybą: 
kavalerijos dragūnų pulke ėjo 
viršilos pareigas.

Istorijos ratui taip netikėtai 
ir nepalankiai pasisukus ir 
raudonajam tvanui iš rytų už- 
plūstant gimtinę, reikėjo pasi
rinkti pabėgėlio dalią, pasi
traukiant su šeima į vakarus.

Tremtyje, gerų draugų pade
damas, turėjo progos pasto
viau įsikurti Toronte — di
džiausiame lietuvių telkinyje 
Kanadoje.

Savo ištikimosios ir apsuk
rios žmonelės padedamas, sėk
mingai tvarkėsi, kartu įsitrauk
damas į labai aktyvią lietuviš
ką veiklą bendruomenėje, lie
tuviškuose fonduose bei para
pijiniame gyvenime. Buvo pil
nas optimizmo, nuolat pasipuo
šęs skaidriu šypsniu.

Dešimtmečio slinktyje labai 
pasigedome Jono, kai mėgino
me užkaišioti spragas lietu
viškame organizaciniame gy
venime, juo labiau pastarai
siais metais, kai besisukąs 
gyvenimo ratas pradėjo be gai
lesčio retinti mūsų gretas.

Gerokai per anksti nutrūko 
Jono gyvenimo siūlas — vos 58 
metų sulaukus. Net nespėjo sa
vo dar labai jaunų mylimų vai
kaičių nė lietuviškų dainų iš
mokyti. O turėjo jis labai gra
žų tenoriuką ir kartais labai

mėgo jį parodyti liaudies dai
nelių pynėmis.

Per anksti ir savo mylimą 
žmonelę įvilko į gedulo apda
rą ir paliko ją ilgame, liūdna
me ilgesyje ir vienatvėje.

Betgi, žvelgdami religiniu 
požiūriu, guodžiamės taip 
sparčiai artėjančiu pasima
tymu .. .

A.a. Jono Bleizgio mirties 
dešimtmetį prisimenant, jo iš
tikimoji žmona kviečia visus 
artimuosius ir draugus bend
rai maldai. Šv. Mišios ta in
tencija užprašytos Toronto 
Prisikėlimo parapijos švento
vėje š. m. gruodžio 26 d., 11 v.r.

P. Augaitis

A. a. JONAS BLEIZGYS, miręs 
Toronte prieš dešimt metų

Iš tėviškės IciiškLi
Miela sesule, gavau tavo laišką 

ir kelis paketėlius. Viskas labai 
tinka ir ačiū labai labai, bet tu 
nežiūrėk taip labai kitų, bet ir sa
vęs, juk to visko negauni už dyką.

Dovanok, kad taip ilgai nepara: 
šiau. Pas mus didelė darbymetė. 
Anūkas jau eina j mokyklą už 5 
kilmetrų ir bulvių kasimas. Jei 
ne dukros Nidos pagalba, tai bul
vės būtų likę nenukąstos. Anūkė
lį pradžioje vežiojo marti į mokyk
lą — abu važiuodavo, o jau dabar 
vienas nuvažiuoja ir parvažiuo
ja, tik reikia prie jo sėdėt ir pa
dėt pamokas ruošti. Nežinau, ar 
jis tingi, ar tokis negabus, o gal 
iš tų mokyklinių nervų, važinėji
mo autubusu — vis tik toloka vai
kui. O man su nenuorama Valyte 
reikia tvarkytis. Nors ir daryk 
nežinia ką, tokis man vargas. Ką 
tik ji pasieks, tą išvers, tą nutrauks, 
o broliuko knygas vis plėšyt grie
bia. Tokis jau jos amželis, antrus 
metukus pradėjus:

Klausei, ar stovi tos mūsų lie
pos buvusiam skiedryno-malkinės 
kampe prie gatvės, kur buvo mū
sų senoji sodyba kaime. Tai vis
kas stovi, kaip buvo, ir liepos, ir 
pakelėj jau labai užaugę beržai 
— visi medžiai stovi, kokie buvo. 
Iš jų pažintum mūs kaimą. Tik 
kur mamytės nauja sodyba buvo, 
tai patėvio brolis perėmęs, kaip 
žinai, padarė, kaip jis norėjo, 
išpjovė medžius. Nuo plento, kai 
įeini mūs kelian, pirmiau buvo 
lyguma, kur gretimas kaimas anuo
met grikius sėdavo, nes ten men
kesnė žemė. Visiem duonos už
tekdavo, dar ir pardavimui lik
davo, kai po grikių, po lubinų sė

jos, pasėdavo rugius, o dabar miš
kas, vien miškas, grybai ir šernai. 
O prisiartinus netoli mūs kaimo 
aglaicyno, kaip vadinom, Pana
ros ežero, tai vienoj ežero pusėj 
ir kitoj poilsiautojų namai. Jau 
netrukus bus kaip miestas mūs 
mielas kaimas, jau apie dvidešimt 
vasarnamių yra.

Nedaviau dar a.a. Jono vaikams 
to jo laiško kopijos, gal kada vė
liau. Žinai, jų tėvo raštas — bus 
labai graudu gal, o gal miela. Jie 
visi gerai gyvena, tik vidutinė 
dukra po tėvo mirties netrukus 
išprotėjo. Girdėt jau dabar ge
riau. Jie patys nieko niekam ne
sako, tik, iš. tolįrpesnių teko nu
girsti, kad ji ,būvo išsiskyrus su 
vyru, turėjo meilužį ir tas jos ne
ėmė ant galo, tada jau šaukėsi 
vyro, norėjo sugrįžti, bet tas jau 
jos nepriėmė, pas ją negrįžo, jau 
pats su kita gyvena. Tai jos nervai 
ir neatlaikė. Yra du vaikai, vie
nas jau penkiolikos ir tas jos ne
labai klausė ir ją kaltino, kad per 
ją tėvo neteko.

Jono namai dabar tebėra tušti, 
niekas negyvena. Mūs mamytės na
muose gyvenanti patėvio brolio 
šeima prižiūri tuščius Jono na
mus. Labai man jo vis gaila, iki 
šiol negaliu užmiršti. Kad leng
viau būtų vaikščioti, tai nueitau 
pažiūrėt, gal man jis pasivaiden
tų. Už šito didelio gailesio ir sa
vo mieliausi apmiršau kiek, prieš 
penkiolika metų netektą dar to
kioj nesenaty tada. Man atrodo, 
kad Jonas kaip koks šimtametis 
ąžuolas turi stovėti vidury mūsų 
kaimo. Labai labai jo gaila.

Viso geriausio, sudiev. Evalina.

Mieli skaitytojai,
Kalgario Lietuvių Bendruo

menės valdyba kviečia Jus įsi
gyti jų išleistą valgių knygą ang
lų kalba “Lithuanians 
in Calgary”.

Tai gera dovana bet 
proga savo kaimynams, 
gams, vaikams, kurie

Cook

kokia 
drau- 

____ , nesu
pranta lietuviško maisto ga- 
minimo lietuvių kalba.

IN

Šioje knygoje išspausdinti labai reti lietuvių receptai, gauti 
iš Australijos, Europos, Rytų ir Vakarų Kanados lietuvių. 
Gražiai iliustruota dail. V. Savicko. Ypatingas dėmesys 
atkreiptas į medžiotojo ir žuvautojo maisto paruošimą. 
Knygos kaina $10.00, persiuntimas $1.95. Čekius ar pašto 
perlaidas Kanados pinigais prašome siųsti šiuo adresu:

Calgary Lithuanian Canadian Community, 
c/o Aldona Condon (Dubauskaitė),

16 Bedwood Cres., N.E., Calgary, Alberta, Canada T3K 2G9.

Siuntėjo vardas ir pavardė:

Siuntėjo adresas ir pašto kodas

Siųskite “Lithuanians Cook in Calgary" egz.........  1 egz. kaina $10.00
Persiuntimo išlaidos ----------------------------------------------------- $1.95
Kanados pinigais siunčiu iš viso

Čekį rašyti:
Calgary Lithuanian Canadian Community, c/o Aldona Condon.

už $.

r

Torontiškio “Volungės" choro nariai bei narės vaišių metu Klivlande, kur jie sėkmingai koncertavo 1984.XI.24.
Viduryje (stovi) choro vadovė DALIA VISKONTIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Poetė Juodvalkė Kanados sostinėje;
Skaitė savo poeziją ir atsakinėjo į klausimus

J. V. DANYS

Poetė Eglė Juodvalkė, grįž
dama iš Čikagos į Miuncheną, 
kur dirba “Laisvosios Euro
pos” radijo lietuviškame sky
riuje, 1984. X. 28 sustojo Ota
voje, kur KLB Otavos apylin
kės lietuviams skaitė savo poe
ziją. Tai buvo parinkti eilėraš
čiai iš jos neseniai išleistos 
knygos “Pas ką žiedas žydi” (iš
leido “Ateitis” 1983).

Šioje knygoje yra 18 eilėraš
čių ciklas “Marelės pasaulis”, 
kurių keletą autorė paskaitė. 
Autorė lankėsi Lietuvoje, ir 
knygos dalis yra jos įspūdžių 
atspindžiai.

Keletas ištraukų iš “Mare
lės pasaulio” ciklo.
Tikėjo Marelė teisybe. 
Suėmė jos pusbrolį. 
Neklausė ji už ką, 
tik nešė kalėjiman duonos, 

skilandžio, sūrio.
* * »

Suėmė Marelės dėdienę, 
tardė pusdienį.
paleido.
Neklausė Marelė už ką.

* ♦ *
Vargais negalais, su laiku, 
išmoko Marelė gyventi: 
niekuo nepasitikėti, 
niekieno žodžiais nepasikliauti, 
nieko neprisimint, 
nereikalaut 
ir nelaukti.

Poetė Juodvalkė šiuose ir ki
tuose eilėraščiuose papras
tais, bet parinktais ir prasmin
gais žodžiais vaizdingai ir dra
matiškai, kartais, galima saky
ti, reljefiškai, išreiškia savo 
ar tai Marelės jausmus bei iš
gyvenimus.

Poetės eilėraščių turinys yra 
nuoširdus. Jautrus jos skaity
mas stipriai paveikė klausyto
jus, kurie nesigailėjo katučių. 
Neužteko atvežto tuzino kny
gų visiems, norintiems įsigyti 
knygą su autorės autografu.

Poetė Juodvalkė sutiko atsa
kyti į klausimus apie savo kū
rybą ir darbą. Kai kuriuos at
sakymus čia suglaustai atpasa
kosiu.

— Kas paskatino rašyti?
— Man atrodo, kad iš dalies 

tai buvo mano tėvo įtaka. Dar 
buvau smarkiai jauna, gimna
zistė, o tėvas vis ragino rašy
ti; aprašyti bet kuriuos įvy
kius, šventes, sueigas. Buvau 
neolituanė ir už kiekvieną laik
raštyje atspausdintą straips
nelį gaudavau dolerį. Na, tada

doleris man buvo didelis pi
nigas . ..

Poeziją pradėjau rašyti ang
lų kalba geometrijos pamokų 
metu . . .

Bet pagalvojau, kad tokių 
kaip aš rašančių angliškai yra 
tūkstančiai. Aš užaugau Ame
rikoje, mano patirtis kitokia, 
todėl aš galiu kurti kitokią 
poeziją ir taip lyg praplėsti 
lietuviškos poezijos apimtį. 
Skamba lyg įsivaizdavimas, 
bet iš tikrųjų tokio jausmo aš 
neturėjau. Tada galvojau: jei
gu mano poezija paskatins 
bent vieną po manęs ateinan
tį žmogų rašyti lietuviškai, tai 
aš būsiu pateisinusi savo ra
šymą.

— Rašytojui, ypač poetui, 
svarbu geras kalbos mokėji
mas, net ir paskirų žodžių niu
ansų supratimas. Išeivijoje 
kalbos išmokimas darosi vis 
sunkesnis. Ar mes dar turė
sime prieauglio rašyti lietu
viškai poezijai? Ką manote 
apie tuos, kurie rašys lietuviš
komis temomis, bet jau ang
liškai?

— Esu galvojusį kas bus po 
mano kartos. Jau pasiekiau to
kį amžių, kad į mane kreipia
si ateinančios kartos asmenys. 
Stengiuosi palaikyti ryšį su 
pradedančiaisiais rašyti žur
naluose, kaip “Ateitis”, ir ki
tuose. Kalbos mokėjimas poe
tui yra labai svarbus. Jau ne 
visi jaunieji jaučia skirtumą 
tarp žodžių “rupus” ir “grubus” 
(duona rupi, o žmogus grubus). 
Prieš porą savaičių teko kal
bėti su dviem rašančiais jau
nuoliais. Mačiau, kad jie turi 
sunkumų su lietuvių kalba.

Jei gyvenimas išeivijoje eis 
dabartine linkme, kas bus po 
20-30-40 metų? Lietuviškai dar 
susikalbėsime, bet kokia bus 
ta lietuviška kalba! Reikia su
tikti ir su negatyvia Maironio 
eilutės reikšme “nebeužtvenk- 
si upės bėgimo ...” Tiems, ku
rie norės rašyti poeziją lietu
viškai, bus daug, daug sunkiau 
nei tiems, kurie rašys lietuviš
komis temomis angliškai. Vo
kietijoje Aldona Gustas rašo 
vokiškai, bet tiktai apie Lie
tuvą, ir daugiau nieko. Ir tai 
labai gerai. Yra vietos ir lie
tuviškai patirčiai pasaulio li
teratūrose kitomis kalbomis. 
Ta erdvė dar neužpildyta. Mes 
turime galimybes ją užpildyti, 
ir reikia tai padaryti. Gaila, 
ateis laikas kad išeivijo

je negalėsime kurti lietuviškai. 
Sekančioji karta turėtų pagal
voti ką ir kaip dar galima pa
daryti. n

q
Man rodos, išeivijos paskir

tis yra rūpintis, kad Lietuvos 
vardas nebūtų užmirštas, kad 
būtų keliamas dažnai. Tiesiog 
nuostabu, kiek daug lietuvy
bės dar sugebėjome išlaikyti. 
Juk tai reikalauja be galo daug 
pastangų. Bet negana tik išlai
kyti lietuvybę, reikia ir ką nors 
duoti, reikia kurti. Mes dar 
galime tai padaryti.

— Gimėte ir užaugote Ame
rikoje. Kokį įspūdį padarė da
bartinė Lietuva ją aplankius. 
Ar žmonės ir gamta kaip nors 
prašneko į jus kaip į poetę?

— Fizine prasme aš gimiau 
ir užaugau Amerikoje, bet dva
sine — savotiškai “augau” sa
vo tėvų atsiminimais ir pasa
kojimais atvaizduotoje Lie
tuvoje, kuri nėra tikrovė. At
siminimai neatkuria pilno 
krašto ir jo gyvenimo vaizdo. 
Dabar Lietuva nėra tokia, ko
kia ji buvo; ji pasikeitus. Ji 
ir nėra tokia, kokioje aš “au
gau” Amerikoje. Bet įspūdžiai 
buvo dideli ir gilūs. Ir Lietu
vos gamta, ir tauta į mane “pra
šneko”, sustiprino mano pasi
ryžimą jai dirbti. Šioje mano 
knygoje yra ir tų įspūdžių. Da
lį jų girdėjote šiandien jums 
paskaitytoje poezijoje.

Darbai kalba
KLK moterų draugijos Lietu

vos kankinių parapijos skyrius 
Toronte-Missisaugoje lapkričio 
11 d. susirinkime apžvelgė savo 
veiklą. Iš pirm. G. Trinkienės me
tinio pranešimo buvo matyti, kad 
skyriaus pradėtos ruošti bend
ros Kūčios tapo tradicija. Kas
met drauge su socialine parapijos 
sekcija ruošiami pietūs religinei 
Lietuvos šalpai. Kiekvieną pava
sarį kapinių lankymo dieną ruo
šiami pietūs, kurių pelnas pa
skirstomas aukoms. Rudenį ka
pinių lankymo dieną rengiamos 
meno parodos. Šiais metais sa
vo kūrinius rodė A. Abromaitie- 
nė ir A. Katelienė. Sekantį ru
denį bus V. Balsienės keramikos 
paroda.

1984 m. birželio 10 d. skyrius 
iškilmingai paminėjo savo veik
los 35 metų sukaktį su religine 
ir menine programa. Skyriaus na
rės talkino kun. K. Kaknevičiaus 
primicijų ir dijakono E. Putrimo 
iškilmių paruošime.

Iš ižd. A. Augaitienės prane
šimo paaiškėjo, kad skyrius vie- 
nerių metų laikotarpyje paskyrė

Poetė EGLĖ JUODVALKĖ skaito savo eilėraščius Otavoje Ntr. J. V. Danio

nemažai lėšų spaudai paremti ir 
kitems reikalams: “Tėviškės ži
buriams” $165, “Moteriai” $100, 
leidiniui “Lietuvos bažnyčios” 
$100, KLK Centrui bei šv. Kazi
miero iškilmėms $100, “LKB kroni
kai” $100, Tautos Fondui $25, Ana
pilio koncertinio pianino vajui 
$50, sergančiam tautiečiui $100, 
religinei Lietuvos šalpai $800. 
Dvasios vadui kun. J. Staškui pri
minus Etiopijoje badaujančius, 
jiems paskirta $100.

Iš valdybos pasitraukė R. Lau
rinavičienė, M. Norkienė, A. Vit
kienė, p. Kalūzienė. Jų vieton 
įėjo I. Cox, p. Elijošienė, N. Bal
čiūnienė, E. Juzėnienė, S. Petrai- 
tienė, J. Gurklienė.

Pirm. G. Trinkienė pranešė, kad 
metinė draugijos šventė bus gruo
džio 9 d. Pamaldose 11 v. r. už mi
rusias nares visos dalyvaus orga
nizuotai su savo vėliava, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Anapilio Parodų salėje bus pa
skaita ir vaišės. Gruodžio 24 d. 
— bendros Kūčios visiems. Gavė
nios metu bus popietė religinei 
šalpai.

Susirinkime dalyvavęs kun K. 
Kaknevičius padėkojo skyriui už 
parodytą nuoširdumą primicijų 
proga, dovaną — kelioninį alto
rėlį Mišioms ir visą moralinę pa
ramą jam besiruošiant kunygstei.

S. P.

• Namai be lietuviškos spaudos 
— pilis be tautinės šviesos



/

“Mind against the Wall” (1)
Kritiškos pastabos apie septynių autorių veikalą, vertinantį sovietų okupuotos Lietuvos kultūrinį gyvenimą

K. SKRUPSKELIS

Kolektyviniai veikalai daž
nai esti nelygūs. Šio likimo 
neišvengė ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguotas Mind against 
the Wall: Essays on Lithuanian 
Culture under Soviet Occupa
tion (Lituanistikos Institutas, 
1983). Dalyvauja septyni lie
tuviškame pasaulyje gerai ži
nomi autoriai: Julius Slavė
nas, “Russian Communism and 
Lithuanian Nationalism”; Vy
tautas Kavolis, “On the Defor
mations of Intellectual Cul
ture”; Aleksandras Shtromas, 
“Official Soviet Ideology and 
the Lithuanian People”; Rim
vydas Šilbajoris, “Socialist 
Realism and the Politics of 
Literature in Occupied Lithua
nia”; Tomas Venclova, “The 
Reception of World Literatu
re in Contemporary Lithua
nia”; Zenonas Rekašius, “The 
Press in Lithuania under the 
Soviets”; Jurgis Gimbutas, 
“The Protection and Restora
tion of Architectural Monu
ments in Lithuania after 1950”.

Šilbajoris, Venclova, Reka
šius ir Gimbutas imasi konkre
čių temų ir išsilaiko bendro
jo plano ribose. Jų straipsnius 
turėtu vertinti atitinkamų sri
čių specialistai. Slavėno, Ka
volio ir Shtromo rašiniai yra 
bendresnio pobūdžio. Juose 
liečiamas bendras lietuviškos 
kultūros pobūdis. Ypač Kavo- 
liui netrūksta ideologinio ko
lorito, poleminės dvasios, lyg 
ir noro išsklaidyti savo pasau
lėžiūrinių priešų eilėse vyrau
jantį poleminį snaudulį. Gerai.

Ilgiau teks grumtis su pačiu 
Kavolių, pradžiai kelios pasta
bos apie Shtromą.

Analizės stoka
Savo analizę Shtromas pra

deda tvirtinimu, kad nepri
klausomos Lietuvos inteligen
tų tarpe su laiku išsivystė dvi 
kryptys: vienoje vyravo patrio
tinės nuotaikos, o kitoje — 
daug mežesnėje — pirmoje vie
toje buvo statoma “socialinė 
lygybė bei socialinė pažanga” 
(p. 57). Šios pastarosios atsto
vai Lietuva nusivylė. Matyda
mi aplink save skurdą bei ne
teisybę, Smetonos patriarcha
linę diktatūrų, Hitlerio iški
limą Voketijoje, jie pradėjo 
galvoti, kad tik įsiliejimas į 
Sovietų Sąjungą padėtį išgel
bėtų.

Šitaip tvirtindamas, Shtro
mas nepaminėjo jokių pavar
džių, nenurodė nei kur, nei 
kaip jų idėjos pasireiškė. Pa
mini, kad Gedvilą 1934 m. įsto
jo į partiją. Tačiau įstojimo 
faktas nedaug pasako, neži
nant to meto Lietuvos komunis
tų tarpe nepriklausomybės 
klausimu vyraujančių nuotai
kų. Tautinis komunizmas nėra 
reta apraiška, ir būtų buvę 
svarbu sužinoti, ar jis ir Lie
tuvoje buvo.

Minėdamas kai kurių inte
lektualų nusivylimą bei jį riš- 
dams su komunistine veikla, 
Shtromas turėjo skaitytojus 
informuoti apie to meto par
tijos programą bei jos ryšius 
su Maskva. Lietuvos komunis
tai galėjo nežinoti tikrųjų Sta
lino planų ir manyti, kad ne
priklausomybę tvirtinančios 
sutartys išreiškia tikrąją Mask
vos politiką. Juo labiau, kad 
ir šiandien tikroji Stalino gal
vosena nėra žinoma. Blogai, 
kad toks svarbus klausimas pa
teikiamas ir be dokumentaci
jos, ir be tikslesnės analizės 

Toronto estų pučiamųjų orkestras “Estonia" atliko visą eilę lietuviškų melodijų Lietuvos kariuomenės atsteigimo 
metinėse kurias surengė VI. Pfllvio šaulių kuopa Toronto Lietuvių namuose. Nuotraukoje — orkestras palydi 
sol. A. SIMANAVIČIŲ, dainuojanti “Palikai tėvų namus” iš G. Verdi operos “La Traviata” Nuotr. St. Dabkaus

veikale, kuris taikomas apie 
Lietuvą nenusimanantiem 
skaitytojam. Blogai, nes tokiem 
pasiliks įspūdis, kad ši veik
la įtakojo eventualų krašto 
likimą.

Dar blogiau, kad Shtromas 
patriotizmą ir socialinį jaut
rumą mini, lyg jie būtų vienas 
kitam priešingi reiškiniai. Iš 
tiesų dažniausia jie yra neiš
skiriamai susipynę. Kaip tuos 
du pradus išskirsime pvz. Vaiž
ganto kūryboje? Krupavičiaus 
veikloje? Kurioje pusėje ri
kiuosime Bielinį, Kairį ir ki
tus mūsų socialdemokratus?

Kur atsistotų jaunųjų kata
likų opozicija, “XX Amžiaus” 
grupė? Dielininkaitis organi
zavo darbininkų sąjungas, Ere
tas rašė prieš Smetoną nu
kreiptus ispanų civilinio ka
ro reportažus, Maceina ragino 
altorių auksą išdalinti varg
šams, Grušas plakė karjeris
tus. O Shtromas rašo, lyg Lie
tuvoje būtų veikę tik skurdui 
nejautrus nepriklausomybės 
šalininkai ir vargšų gerove 
susirūpinę sovietinės tvarkos 
rėmėjai.

Tai rėmai, į kuriuos Lietu
vos gyvenimą bando įspraus
ti sovietinė istoriografija. Ir 
sovietiniu žvilgsniu tai labai 
patogūs reniai, nes jie verčia 
mus rinktis arba tautinę vals
tybę, arba socialinę pažangą. 
O nuo pažangos atsieta tauti
nė valstybė — ir šalia to dar 
maža — lengvai sukarikatūri
nama: belieka tušti šūkiai, 
madingi karininkų antpečiai 
ir Smetona prie skanėstais 
apkrauto stalo .. .

Žurnalistiniai samprotavimai
Shtromas tvirtina, jog po ka

ro dalis lietuvių, “upward mo
bility” pažadais suvilioti, so
vietams nuoširdžiai dirbo. Kad 
tokių apraiškų buvo, Shtro
mas gali liudyti, nes jis tas 
dienas betarpiškai pažįsta. Ta
čiau jis be reikalo prideda, 
kad tųkiems sovietai atvėrė ga
limybes, apie kurias jie nega
lėjo net svajoti “in the tradi
tional Lithuanian social struc
ture” (p. 61).

Bet juk Lietuva buvo naujas 
kraštas, Vyko žemėš reforma, 
mokyklos dygte dygo, steigėsi 
prekybos bei pramonės įmo
nės, gimnazistai buvo kviečia
mi ministerijų valdyti. Tai nė
ra tradicinės socialinės san
tvarkos ženklai, kai, aristo
kratiją išvijus į Lenkiją ir ne
turint savos buržuazijos, vi
są socialinę santvarką prirei
kė kurti iš naujo.

Esame mažažemių vaikai, ' 
baudžiauninkų palikuonys. Vi
sa mūsų vyresnioji šviesuo
menė gimė mažaraščių trobe
lėse. Kiek jiems padėjo geri 
“dėdės” klebonai bei Lietuvos 
vyriausybės steigiami įvai
riausio pobūdžio kursai? Man 
atrodo, kad čia randame socia- 
logams labai dėkingą temą: 
nustatyti savotišką “upward 
mobility” indeksą ir tada pa
grįstai nepriklausomą Lietu
vą palyginti su sovietine. O 
lig tol visi tokie samprotavi
mai pasiliks grynai impresio
nistinio, žurnalistinio pobū
džio.

Shtromo straipsnyje randa
me žurnalistinės vaizduotės, 
anekdotinės medžiagos, pri
siminimų. Jis baigia keliom 
pastabom apie Lietuvoje au
gančias antirusiškas nuotai
kas.

Šio skyrelio centre — anek
dotas apie lietuviuką, kuris 

išmoko žod| “Russky” todėl, 
kad rusas nesigina, kai šį žo
dį kartodamas jį muši. Ir ką 
toks anekdotas pasako? Iš tik
ro nieko, nes nežinia nei kiek 
plačiai antirusiškos nuotaikos 
paplitusios, nei kokiom for
mom jos pasireiškia. Lietuvos 
gatvių berniukai man paliko vi
sai kitokį įspūdį: tautiniai 
skirtumai jiems nėra aktualūs. 
Jie kalba visų kalbų mišiniu 
ir visus vadina “durak”.

Civilinis karas?
Dar viena Shtromą liečian

ti pastaba. Partizanų karą jis 
vadina civiliniu karu, pridė
damas, kad šis karas “w a s 
nothing if not an open conflict 
between these two forms of 
Lithuanian political con
sciousness” (p. 64). Gal, bet 
tokiu atveju netinka pastaba, 
kad rezistencijai sutriuškinti 
reikėjo visų Sovietų Sąjungos 
karinių bei politinių pajėgų.

Iš vienos pusės, tai papras
čiausias žodinio nuoseklumo 
reikalas: karas nėra civilinis, 
jeigu jame lemiantį vaidmenį 
vaidina svetimos pajėgos. Sve
timieji gali dalyvauti, tačiau 
tiesiogine to žodžio prasme 
civiliniai karai atspindi vie
tines politines grupuotes, 
jie kyla, kai krašto politinę 
tvarką sužlugdo pačių gyvento
jų nesutarimai.

Iš kitos pusės, tai ne vien 
žodžių klausimas. Skaudu, su
žinoti, kiek dažnai mes patys 
save korėm, bet kartu ir svar
bu. Tokių jautrių temų negali
me vengti. Kitokio veikalo rė
muose būtų buvę įdomu suži
noti, ką Shtromas, kaip tiesio
ginis liudininkas, šiais klausi
mais žino. Tai galėtų būti is
torikams vertinga medžiaga. 
Tačiau į platesnio pobūdžio 
apibendrinimus turėtų leistis 
istorikai, ir tik tokie, kurie 
remiasi iš įvairiausių šaltinių 
surinkta bei kritiškai įvertinta 
medžiaga. Vieno liudininko 
įspūdžiai negali apimti viso 
tiek sudėtingo ir mums mažai 
žinomo laikotarpio. Per daž
nai Shtromas savo asmeniškai 
patirčiai teikia visuotinės 
reikšmės.

Muzikinio veikalo 
konkursas

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba skelbia muzi
kinio veikalo konkursą. Veika
lą atliks jungtinis mišrus cho
ras su solistais Septintosios 
dainų šventės programoje 1986 
metais. Veikalo apimtis ne 
daugiau 15-20 minučių.

Pirmoji premija — $3,000, 
antroji — $1,500. Vertintojų 
komisija bus paskelbta vėliau. 
Konkurso terminas — 1985 m. 
gegužės 30 d.

Konkurso reikalais kreiptis 
į dr. A. Butkų, 2370 Canterbury 
Rd., University Hts., OH 44118, 
USA. Tel. (216) 932-9944.

JAV LB krašto valdyba

Atsiųsta paminėti
Juozas Kriaučiūnas, FRATER- 

NITAS LITHUANICA (IR PA- 
TRIA) 1908-1983. Ši 67 psl. knyge
lė gaunama šiuo adresu: Dr. J. 
Kriaučiūnas, Sayles Ave., Box 
335, Putnam, CT 06260, USA.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
62, April 4, 1984. American Pub
lication September 1, 1984. Trans
lated by Rev. Casimir Pugevičius. 
Published by Lithuanian R. C. 
Priests’ League of America (351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA).

Dail. V. VESELKA, dalyvavęs su savo tautodailės kūriniais parodoje Kliv- 
lande. Kairėje — klebonas kun. G. KIJAUSKAS, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

Saugomi dailės kūriniai
Pirmasis Lietuvių dailiojo meno instituto suvažiavimas Čikagoje

BR. JUODELIS

Prieš nepilnus penkerius 
metus Čikagoje prie Lietuvių 
fondo buvo įsteigta Lietuvių 
meno puoselėjimo komisija, 
kuri saugotų ryškesnius lie
tuvių dailininkų darbus nuo 
dingimo tarptautiniuose van
denyse ir juos išlaikytų nepri
klausomai Lietuvai bei pasau
liui.

Pirmiausia buvo susirūpinta 
lietuvių kilmės dailininko Pr. 
Domšaičio palikimu — rrunirk- 
ta iš p. Domšaitienės 725 (iai- 
lininko paveikslai. Šiais me
tais įsigytas dail. M. Dobužins
kio 40 paveikslų ciklas “Seno
ji Lietuva”. Paskutiniu metu 
nupirkti keturi V. Petravičiaus 
grafikos darbai. Šešis V. Pet
ravičiaus grafikos darbus pa
dovanojo E. Holenderis. Tuo 
būdu buvo sudarytas dailinin
ko dešimties darbų rinkinys 
institute.

Pagausėjus darbams ir na
riams, LF menui puoselėti ko
misija persitvarkė 1983 m. va
sario 19 d., pasivadindama 
Lietuvių dailiojo meno insti
tutu. Jis buvo inkorporuotas 
Ilinojaus valstijoje kaip sa
varankiška nepelno instituci
ja su teise aukotojams nurašy
ti aukas nuo pajamų mokesčių.

1984 m. lapkričio 24 d. Čika
gos Jaunimo centre buvo su
šauktas pirmasis instituto na
rių metinis visuotinis suva
žiavimas. Jį pradėjo tarybos 
ir valdybos pirm. dr. Gedimi
nas Balukas, pirmininkauti 
pakviesdamas dr. Antaną Raz
mą, sekretoriauti — A. Mar
kelį.

Sudarius mandatų, nomina
cijų ir balsų skaičiavimo ko
misijas, pirm. dr. G. Balukas 
padarė valdybos pranešimą, 
pasidžiaugdamas tuo pat metu 
Čiurlionio galerijoje vykstan
čia dail. M. Dobužinskio meno 
paroda. Trys instituto turimų 
Pr. Domšaičio darbų parodos 
buvo surengtos 1983 m. 1984 
m. buvo dalyvauta Čikagos 
EXPO parodoje, kur kataloge 

BALADĖ PRANAS PUSDEŠRIS

Kunigui emeritui

Šįvakar, maldas sukalbėjęs, neuždegsiu šviesos. 
Židiny žioruojančios žarijos dar šildo ir šviečia. 
Už lango gatvės lempa supasi vėjuje 
Ir sienose keisti šešėliai —
Lyg Joninių jaunystės laužų liepsnos. 
Lyg žvakės užpūstos vingiuotas dūmas. 
Lyg gulbių ežere sparnų pavargę mostai.
Tylu. Negirdėt nubėgančios paros 
Ir artėjančio rytojaus žingsnių. 
Tik duryse tylus, tylus beldimas.
— Kas ten? . . . Vėlu . . . Ateiki kitą kartą . . . 
Tylu. Šešėliai šoka keistą šokį — 
Lyg Joninių jaunystės laužų liepsnos.
Lyg žvakės užpūstos vingiuotas dūmas. 
Lyg gulbių ežere sparnų pavargę mostai.

"Aš tavo sesuo. Mano vardas — Senatvė . . .
— Nėra mano sesers tokiu vardu. Tavęs nepažįstu.
— Tu mano brolis. Tavo vardas — Kunigas. 
Tu krikšto vandeniu plaudamas sielas 
Nejauti, kaip tave patį semia metai.
Tu Dievo vardu atleidi nuodėmes, 
liet tu bejėgis atleist mane nuo savo durų . . . 
Taigi, prašau — atverki jas.
Tylu. Negirdėt nubėgančios paros 
Ir artėjančio rytojaus žingsnių. 
Šešėliai sienoj šoka keistą šokį — 
Lyg Joninių jaunystės laužų liepsnos. 
Lyg žvakės užpūstos vingiuotas dūmas. 
Lyg gulbių ežere sparnų pavargę mostai . . .
— Įeik, — tariau atverdamas duris.
— Įeik ir būk mano sesuo, mano viešnia.

išspausdinta instituto ir Pr. 
Domšaičio meno darbų infor
macija supažindino su muzie
jais ir galerijomis, kurios 
parodoje dalyvavo iš visų JAV.

Šiuo metu institute vyrauja 
draugiška, darbinga nuotaika 
ir pastangos supažindinti ame
rikiečių meno pasaulį su mū
sų darbais. Pirmininkas prana
šavo, kad vieną dieną institu
tas taps meno muziejumi ir kal
bės visam pasauliui apie mus, 
nes menas yra tarptautinė kal
ba, kuria kalba visas kultūrin
gas pasaulis.

Instituto ižd. Algis Janušas 
pateikė metinę finansų apy
skaitą, pabrėždamas, kad be 
Lietuvių fondo paskolos insti
tutas nebūtų galėjęs savo dar
bo pradėti ir taip sėkmingai 
jį tęsti.

Sekr. Adolfas Markelis ap
žvelgė informacijos darbą, 
kuris dar nėra pakankamai 
išplėstas. Institutui tenka 
aiškintis, kad jis nėra meni
ninkų organizacija, bet meno 
kūrinių telkimo institucija. 
Jis siūlė keisti vardą į Lietu
vių dailei remti institutą. Var
do ir nuostatų keitimo reika
las pavestas direktorių tary
bai, kurią sudaro 6 nariai — 
deleguoti Lietuvių fondo ir 3 
rinkti suvažiavimo.

Suvažiavimas į tarybą išrin
ko: A. Janušą, A. Markelį ir 
V. Vepštą. Į kontrolės komisi
ją išrinkti: B. Jasaitienė, Br. 
Juodelis ir J. Vaznelis. Patvir
tinta ir patariamoji meninin
kų komisija, kurią sudaro 5 
dailininkai ir daugiau jų gali 
būti kviečiama tarybos nuo
žiūra.

Suvažiavimą užsklendė 
pirm. dr. G. Balukas, dėkoda
mas visiems dalyvavusiems, 
visiems prisidedantiems prie 
organizuoto lietuvių dailės 
skleidimo laisvajame pasau
lyje, kviesdamas visus popu
liarinti instituto idėją, subur
ti didesnį skaičių narių bei 
rėmėjų, kad mūsų meno dar
bai būtų išsaugoti ir parody
ti plačiame pasaulyje.
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□ KULTŪRINĖJE /flhlOII
Prof. dr. Eugenijus Gedgaudas, 

vadovaujantis Minesotos univer
siteto rentgenologijos ir branduo
linės medicinos katedrai, yra iš
rinktas Amerikos rentgenologų są
jungos pirmininku. Si sąjunga, 
įsteigta 1900 m., yra seniausias 
mokslinis rentgenologų telkinys 
pasaulyje. Pirmininko pareigas 
prof. dr. E. Gedgaudas perims 
rentgenologų suvažiavime Bosto
ne 1985 m. balandžio mėnesį.

Rašinių konkursą 16-35 metų 
amžiaus jaunimui yra paskelbu
si Amerikos lietuvių tautinė są
junga. Dvi $500 ir $250 premijas 
paskirs vertintojų komisija — kun. 
Pranas Garšva, MIC, Vytautas 
Gedgaudas, Nijolė Užubalienė, 
Antanas Juodvalkis ir Vida Jonu
šienė. Rašinio tema — “Tautinė 
lietuvių sąmonė išeivijoje”. Ra
šiniai turi būti bent aštuonių ma
šinėle rašytų puslapių. Juos rei
kia atsiųsti iki 1985 m. sausio 15 
d. šiuo adresu: ALT Sąjunga, c/o 
Vida Jonušas, 12500 Pawnee Rd., 
Palos Park, IL 60464, USA.

Ohio lietuvių gydytojų draugi
ja kasmet paskiria $1.000 pre
miją kultūriniame lietuvių gyve
nime daugiausia pasireiškusiam 
tautiečiui. Ji įteikiama metinia
me draugijos narių suvažiavime. 
Šiemetinis suvažiavimas įvyko lap
kričio 10 d. Klivlande, Lietuvių 
namuose. Jame buvo aptarti 
draugijos reikalai, palikta ta pati 
valdyba, į pagalbinį moterų vie
netą išrinktos D. Puškorienė ir A. 
Maurutienė. Vakarienė su koncer
tine programa buvo surengta vir
šutinėje Lietuvių namų salėje. 
Pagrindinis dėmesys teko šiemeti
nei kultūrinei premijai, kuri yra 
jau dvidešimt aštuntoji. Valdy
bos posėdžio protokolą perskaitė 
sekr. dr. R. Jasinevičiūtė-Degėsie- 
nė. Iš jo paaiškėjo, kad 1984 m. 
premija paskirta poetui ir žurna
listui Baliui Gaidžiūnui. Su nau
juoju laureatu dalyvius supažin
dino valdybos pirm. dr. J. Stan
kaitis, premijos čekį B. Gaidžiū
nui įteikė ižd. dr. V. Maurutis. 
Laureatui tarus padėkos žodį, bu
vo pradėtas jaunų muzikių— Kris
tinos ir Ilonos Kuprevičiūčių kon
certas. Jame skambėjo fortepijo
nu ir trompete atliekami kūriniai: 
G. Ropartzo “Andante ir allegro”, 
C. Saint-Saenso “Fantazija”, F. 
Gonezo “Hora legato”.

Sol Lilijos Šukytės, Bavarijos 
operos Miunchene soprano, kon
certas 1984 m. lapkričio’17 d. įvy
ko Hamburge, Mažojoje salėje, 
talpinančioje 600 klausytojų. Iš 
tikrųjų tai buvo dviejų mūsiškių 
išeivijos muzikių pasirodymas, 
nes sol. L. Šukytei akompanavo 
pianistė prof. dr. Raminta Lamp- 
satytė-KolIars: viena augusi Ka
nadoje, Ontario provincijos Ha
miltone, kita — Čikagoje. Sol. L. 
Šukytė, baigusi Toronto konser
vatoriją, pirmuosius koncertus su
rengusi lietuviams, išryškėjo kaip 
gražaus balso, neeilinio talento 
dainininkė. Jau tada teko prana
šauti sėkmingą jos posūkį operon, 
kurį pradėjo Kanadoje ir viršūnę 
pasiekė Miunchene. Dabar ji yra 
susilaukusi tarptautinio pripaži
nimo V. Europoje, dainuoja ne tik 
Miuncheno, bet ir kituose operų 
teatruose, neseniai netgi dalyva
vo su kitais operos solistais gastro
lėse Kinijoje. Pekingo lig šiol, 
atrodo, nėra pasiekusi jokia ki
ta lietuvaitė dainininkė, nors ge
rų solisčių yra ir Vilniuje. Dr. 
R. Lampsatytė, studijas baigusi 
V. Vokietijoje, profesoriauja 
Aukštojoje muzikos mokykloje 
Hamburge. Koncertą sol. L. Šu
kytė pradėjo devyniomis R. Schu- 
manno dainomis, kurių teksto 
autorius yra poetas H. Heine. Vo
kiškai ji atliko ir septynias čekų 
klasiko A. Dvoržako dainas. Ant
roji koncerto dalis buvo skirta 
lietuvių kompozitoriams. Skam
bėjo Juozo Gruodžio “Rugiagė
lės”, “Aguonėlės”, “Rūta”, “Vė
jo sūnus”, "Kodėl čia taip liūd
na?”, Kazimiero Viktoro Banaičio 
"Tulpės" ir “Šią naktį". Šiltai su
tikta, sol. L. Šukytė programą pa
pildė Juozo Tallat-Kelpšos popu
liaria daina “Ne margi sakalėliai" 
ir J. Brahmso gražiąja “Lopšine". 
Didžiąją klausytojų dalį sudarė 
Hamburgo bei apylinkių lietuviai, 
vokiečių nebuvo daug, nes Ham
burge kasdien apstu koncertų. 
Ruoša daugiausia rūpinosi R. Ba
ltulis, M. Gedvilienė, A. Mašid- 
lauskienė ir T. Lipšienė. Šia pro
ga prisimintina, kad sol. L. Šuky
tė su pianiste prof. dr. R. Lampsa- 
tyte yra įdainavusi Juozo Gruo
džio dainų plokštelę, skirtą jo šim- 
tajam gimtadieniui 1984 m. gruo
džio 22 d. Tikimasi, kad plokšte
lė netrukus bus išleista ir pasieks 
lietuvius.

Kūrybinis vakaras, skirtas Lie
tuvos dramos teatro veteranei Ka
zimierai Kymantaitei, įvyko Lietu
vos meno darbuotojų rūmuose Vil
niuje. K. Kymantaitė suvaidino 
scenas pagal R. Granausko, V. 
Rimkevičiaus, A. Sprindžio, Šat
rijos Raganos ir B. Vilimaitės no
veles. Programoje taipgi dalyva
vo aktoriai — E. Braziulis, L. (Tu
nis, R. Ražinskaitė.

Šiaulių dramos teatras savo re
pertuarą praturtino Aldonos Lio- 
bytės keturių veiksmų pasaka 
“Meškos trobelė”. Premjerinį 
spektaklį paruošė jaunas rež. Juo
zas Javaitis. Scenovaizdžių auto
rė yra dailininkė N. Livont, mu
zikos — kompoz. F. Latėnas, šo
kių — baletmcisterė D. Mondei- 
kienė. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė aktoriai —- R. Krilavičiūtė, 
V. Jakštaitė, O. Dautartaitė, F. 
Laurinaitytė, K. Tumkevičius, J. 
Gastevičiūtė, V. Bendoraitis ir 
V. Venckutė.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose surengtas koncertas buvo 
skirtas švedų kompoz. E. Hember- 
gui. Čia pirmą kartą buvo atliktas 
styginių kvartetui skirtas jo kūri
nys “Atsisveikinimas”, kurio gai
das su dedikacija E. Hembergas 
įteikė Švedijoje gastroliavusiam 
Vilniaus kvartetui, konkurso Lie- 
že laureatui. Koncertan taipgi bu
vo įjungta ir kitų E. Hembergo kū
rinių. Sol. A. Vilčinskaitė dainavo 
jo dainas apie šviesą ir žvaigždes, 
P. Gylio vadovaujamas Lietuvos 
radijo ir televizijos choras atliko 
jo choralus.

Kūrybinė Lietuvos keramikų 
grupė tris savaites dirbo Panevė
žio stiklo fabrike. Dailininkai su
kūrė apie pusantro šimto darbų 
iš ugniai atsparaus šamotinio mo
lio, išdegto aukštos temperatū
ros krosnyje. Didžiausią patirtį 
turi keramikas A. Pakarklis, jau 
kelerius metus dirbantis stiklo 
fabrike. Grupės nariai savo kera
mikos darbų parodą surengė Pane
vėžio parodų rūmuose. Pasak prof. 
J. Adomonio, degimas aukštoje 
temperatūroje yra sena lietuvių 
keramikų svajonė. Eksperimenti
nėje Kauno “Jiesios” keramikos 
gamykloje šiuo metodu kuriami 
akmens masės ir porceliano, o 
Panevėžio stiklo fabrike — su
kepusio šamoto dirbiniai.

Lietuvos kino studijoje užbaig
ti du vaidybiniai filmai ir priimti 
į sąjunginį ekraną. Filmui “Sū
nus palaidūnas” scenarijų parašė 
dramaturgas P. Morkus, pasinau
dodamas R. Kašausko apysaka 
“Žaliuojančios kalvos”. Jame vaiz
duojamas dabartinis Lietuvos kai
mas ir jo žmonės. Filmą sukūrė 
rež. M. Giedrys, operatorius J. 
Tomaševičius, dail. A. Šiugžda 
ir kompoz. J. Širvinskas, pagrin
dinius brolių Viliaus ir Petro Aus- 
čių vaidmenis — A- Morkūnas, 
studijuojantis liaudies teatro re
žisūrą Vilniaus konservatorijos 
fakultetuose Klaipėdoje, ir lat
vis aktorius U. Vazdikas. Filme 
taipgi vaidina aktoriai — B. Braš- 
kytė, D. Kazragytė, L Paskienė ir 
H. Kunavičius. Su pirmuoju vaidy
biniu filmu “Mano mažytė žmona” 
debiutavo jaunas rež. R. Banio
nis. Scenarijų šiam filmui, nagri
nėjančiam aktualias jaunimo pro
blemas, parašė prozininkas ir ki
no dramaturgas R. Šavelis. Kūrė
jų gretoms taipgi priklauso opera
torius J. Mikutėnas, dail. G. Kli- 
čius, kompoz. F. Latėnas, aktoriai 
— E. Koriznaitė, I. Dapkūnaitė, 
S. Balandis, L. Paugis.

Lietuvos istorijos ir etnografi
jos muziejaus monetų rinkinius pa
pildė du surasti lobiai. Radinys iš 
Šilalės rajono Romės Lauko kaimo 
jau sušvito naujomis spalvomis, 
atnaujintas muziejuje dirbančios 
Eugenijos Juknienės. Jame yra 
208 sidabrinės monetos iš Bran
denburgo, Švedijos, Saksonijos 
ir Prūsijos. Seniausią dviejų gra
šių monetą prieš 303 metus nu
kaldino Štetino meistrai, bet ji 
laikoma Švedijos moneta, nes 
šis miestas tada priklausė Švedi
jai. Paskutinę 1750 m. datą turi 
taip pat dviejų grašių vertės mo
neta, nukaldinta Berlyne. Šios 
kalyklos pinigai buvo žymimi "A” 
ženklu. Radinyje yra ir medalio 
pobūdžio proginė moneta, skirta 
Saksonijos Johanui Georgui IV. 
Daugiau kaip 200 metų monetos 
išgulėjo užkastos odiniame mai
šelyje po kelmu Ruzginių lauke, 
kol jas netyčia aptiko Antanas 
Pocius. Vėliau šis lobis pateko 
į Šilalės kraštotyrininko Vlado 
Statkevičiaus rankas, o jis mone
tas atidavė muziejui. Istorijos ir 
etnografijos muziejuje dabar sau
goma apie 50 radinių, kuriuose 
yra 69.332 monetos. V. Kst.

y
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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 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 |
Sekmadieniais 9-12.30 =
ANAPILYJE skyrius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius......... 93A%
180-185 d. termin. ind.............  101/4%
term, indėlius 1 metų...... ......  103/4%
term, indėlius 2 metų............. 103/4%
term, indėlius 3 metų............. 11 /4%
pensijų s-tą............................  10 %
spec. taup. s-tą...................... 9 %
taupomąją s-tą ........................ 8’/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  12 %
mortgičius nuo............... 11 - 131/2%

veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Klivlando “Pilėnų” tunto skautai A. BELZINSKAS ir V. TARAŠKA Raudo
nojo Kryžiaus pirmosios pagalbos kursuose mokosi, kaip padėti širdies 
priepuolio ištiktam žmogui. Kursus baigė 11 skautų Nuotr. V. Bacevičiaus

Skautų veikla
• Sk.-vyčių, vyr. skaučių, bu

džių ir gintarių tradicinis kalė
dojimas — gruodžio 14, penkta
dienį. Visi ir visos renkasi 6 v.v. 
pas sesę Rasą Slapšytę, 315 Indian 
Rd. Platesnių informacijų teirau
kitės pas Rasą 536-7334 arba Pet
rą 767-6895. Bus lankomi namai ir 
giedamos kalėdinės giesmės. Po to 
— bendra vakaronė.

• Kūčios — gruodžio 16 d., 5 v.p. 
p., Toronto Lietuvių namuose. 
Rengia “Šatrijos” tuntas, talki
na broliai. Kviečia rajono vadi- 
ją, skautininkus-kes, akademikus- 
kes, Romuvos valdybą ir tėvus. 
Prašoma rinktis 4.30 v.p.p.

• A. a. Jono Mockaus mirusio 
Los Angeles, prisiminimui vie
toj gėlių ps. dr. J. Yčas Romuvai 
paaukojo $50.

• Gerasis Kalėdų darbelis Va
sario 16 gimnazijos skautams- 
tėms — tai parama jų vėliavos įsi
gijimui. V.s. K. Batūros iniciatyva 
rajono vadija, tuntai ir tėvų komi
tetas suaukojo iš viso per $400. Č. S.

SPORTAS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: S
9’/?% už 90 dienų įerm. indėl. S

10 % už 6 mėn. term, indėlius X 
10’/2% už 1 m. term, indėlius 
101/z% už 2 m. term, indėlius
11 % už 3 m. term, indėlius 
101/2% už pensijų planą
9'/2o/o už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą E 
81/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo............12 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................12 %
2 metų ...................123/4%
3 metų .................... 131/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 11 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 41 milijono 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. '

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas "1G2.-1TI3

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

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

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 l NAMUS
--------------------------- o---------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
[J] 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.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tas, kelis kartus buvo rastas 
miegantis darbo metu. Prisie
kusiųjų taryba pasiūlė geres
nę mechaninę priežiūrų trak
toriams, užtikrinti, kad nuo 
jų nenukristų 900 kg sverian
ti baterija, sutriuškinusi žu
vusiojo krūtinę. Taryba betgi 
pridėjo ir porą labai nepalan
kių rekomendacijų paštinin
kų unijai. Esą pašto pareigū
nai turi geriau prižiūrėti tar
nautojus, laikytis dabartinių 
įstatymų, kad darbovietėje ne
būtų vartojamas alkoholis ir 
narkotikai. Tokia priežiūra 
nėra lengva, kai karingieji uni
jos nariai prižiūrėtojus daž
nai ignoruoja ir pagrasina 
streiku dėl tariamo jų teisių 
pažeidimo.

Prisiekusiųjų teismas lap
kričio 8 d. išteisino nelegalius 
abortus Toronto klinikoje da
riusį jos savininką dr. H. Mor- 
gentalerį ir jam talkinusius du 
kitus gydytojus. Kanados įsta
tymas abortus leidžia daryti tik 
ligoninėse, kai gaunamas gydy
tojų komisijos sutikimas. Žy
dų kilmės dr. H. Morgentale- 
ris, išlikęs gyvas nacių kon
centracijos stovyklose, dabar 
verčiasi tik negimusių kūdi
kių žudymu, laužydamas įsta
tymą. Kliniką jis jau turi Mont- 
realyje, kur buvo tris kartus 
teistas ir išteisintas prisie
kusiųjų teismo. Dabar tokias 
klinikas bandė atidaryti To
ronte ir Winnipege, bet jos bu
vo uždarytos policijos, o jis ir 
jo talkininkai susilaukė by
los. Teismo sprendimas Toron
te suerzino negimusių kūdi
kių gyvybės teises ginančius 
kanadiečius. Dr. H. Morgen- 
taleris viešai prisipažino, kad 
jis jau yra atlikęs net 18.000

abortinių operacijų, už kurias 
imdavo apie $300. Tai ne tik 
didelė dolerių suma, bet ir di
delis iš gyvenimo išjungtų kū
dikių skaičius.

Dr. H. Morgentalerio teismas 
Toronte tapo savotišku farsu. 
Jo gynėjas adv. M. Manningas 
prisiekusiųjų teismo nariams 
išsirinkti buvo pasikvietęs 
specialistus iš JAV. Jis nepri
ėmė nė vieno asmens, kuris ga
lėjo būti nusistatęs prieš abor
tus. Buvo atrinkti tik abor
tų šalininkai. Vienas jų — B. 
Shostakas sekančią dieną po 
teismo sprendimo buvo paste
bėjęs laisvų abortų reikalau
jančių moterų surengtoje de
monstracijoje. Tai liudija, kad 
jis negalėjo būti bešališku ta
me teisme. Ontario teisin
gumo ministeris R. McMurt
ry pranešė parlamente, kad 
prieš teismo sprendimą bus 
pradėta apeliacija dėl teisė
jo W. Parkerio padarytų klai? 
dų. Esą pats dr. H. Morgenta- 
leris teisme prisipažino daręs 
abortus, laužančius Kanados 
įstatymą, o jo advokatas M. 
Manningas ragino prisieku
siųjų teismo narius paskelb
ti išteisinimą, kad būtų per
tvarkytas ar net visiškai pa
naikintas abortus tvarkantis 
įstatymas, kuris praktiškai 
esąs neįgyvendinamas. R. Mc
Murtry teisingai pastebti, kad 
tokia taktika yra smūgis visai 
teisingumo sistemai. Esą advo
katai ir kitų nusikaltimų by
lose galės reikalauti išteisini
mų, remdamiesi įstatymų ne- 
praktiškumu ar net jų nereika
lingumu. Įstatymus priima vi
sų kanadiečių išrinktas parla
mentas ir jų keisti neturi tei
sės tik vienai bylai parinkti, 
gynėjo advokato patvirtinti pri
siekusiųjų teismo nariai.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis metinis susirinki

mas — 1985 m. sausio 27 d. Toron
to lietuvių namuose. Bus apžvelg
ta praėjusių metų veikla ir aptar
ti planai ateičiai. Kviečiame vi
sus narius gausiai dalyvauti.

VVasagoje ateinančią vasarą 
numatoma atnaujinti sportinį 
gyvenimą. Pirmoje eilėje bus tai
somos krepšinio ir tinklinio aikš
tės. Tuo reikalu jau tariamasi.

Krepšininkai šiame sezone da
lyvauja York lygos pirmenybėse. 
Neseniai po geros pradžios pra
laimėjo stipriai “Range” koman
dai 52-62. Lapkričio 28 d. šiose 
pirmenybėse vytiečiai įveikė 
“Aušrą” 98-87. Komandoje žaidė: 
Duliūnas 21, Simonaitis 14, R. 
Karpis 12. Klimas 2, Nacevičius 2, 
Pollman 10, Donovan 37, Stravins
kas. Lygoje žaidžia 15 komandų. 
Šiuo metu Vytis su 4 laimėjimais 
ir 2 pralaimėjimais yra trečioje 
vietoje.

Sąjungos krepšinio žaidynėse, 
kurios įvyks 1985 m. pavasarį Det
roite, vytiečiai numato dalyvauti 
su 3 krepšinio komandomis — vy
rų A, vyrų B ir jaunių A.

Balys Savickas, Vyčio pirminin
kas, sėkmingai dalyvavo Kanados 
apygardos šaudymo pirmenybėse 
Hamiltone. “Trap” šaudyme iš 16 
jardų jis laimėjo pirmą vietą. Šau
dyme su išlyginamaisiais šūviais, 
užbaigus šaudymą, dalijosi pirmą
ja vieta su kitu ir tik po baigmi
nio šaudymo pasiliko antroje vie
toje. A.S.

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

[staiga, 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), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

Milijoninė “Talkos” apyvarta

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

Z|||Qtptp Simpson's, 176 Yonge St., 
nilOiaiG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

■k 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

Hamiltono kredito kooperaty
vas “Talka” 1984 m. spalio mėn. 
užbaigė su $20,593,477 balansu, 
turėdamas šery sąskaitoje $10.410, 
čekių sąskaitose $660.789. taupo
mosiose sąskaitose $5,228,674, 
terminuotų indėlių 1 m. ir 3 m. 
$5.319,000, trumpo termino 90 d. 
indėlių $3,781,000. sąskaitose su 
kasdien prirašomom palūkanom 
$514,127, registruotame pensijų 
taupymo plane $3,985,385. Išduo
ta asmeninių paskolų $815,379 ir 
nekilnojamo turto $10,262,487. 
Investuota laisvų pinigų trum
pam terminui $8,520,313. Šių me
tų pelnas ■— $157.994. Dabar “Tal
ka” turi 2079 narius ir 512 skoli
ninkų.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per spalių mėn. 
$424,200 ir rugsėjo mėn. $357,100.

Nuo gruodžio 1 d. “Taikės” val
dyba, prisitaikydama prie rinkos 
kainų, sumažino laikomiems na
rių pinigams ir išduodamom pa
skolom palūkanas. Dabar mokama 
už taupomąsias sąskaitas 8%, su 
kasdien prirašomom palūkanom 
7.5%, trumpo termino 90 d. indė
lius 10%,, terminuotus indėlius 
1 m. 11%, 3 m. — 11.5%. Už asme
nines paskolas bus imama 13%, 
nekilnojamo turto paskolas 1 m. 
terminui 11.25% ir 3 m. terminui 
12.5%,. Nors ir sumažintos palū
kanos už indėlius, bet vis liek di
desnės kaip bankuose ar kitose 
institucijose.

Valdyba nutarė sušaukti metinį 
“Talkos” narių-šėrininkų susi
rinkimą 1985 m. vasario 24. sek
madienį, 4 v.p.p. Jaunimo cent

ro salėje, Hamiltone. Šiuo susi
rinkimu bus paminėta “Talkos” 
30 metų veiklos sukaktis (koope
ratyvas įsteigtas 1955 m. vasario 
13 d.). Ta proga nariai po susirin
kimo bus pavaišinti šilta vakarie
ne su vynu. Valdyba, norėdama ži
noti dalyvaujančių skaičių, iš 
anksto platina vakarienės regis
tracijos bilietus. Norintieji da
lyvauti vakarienėje prašomi iš 
anksto pasiimti “Talkos” raštinė
je darbo valandomis registraci
jos bilietus. Neturintieji bilie
tų negalės vakarienėje dalyvauti, 
nes vakarienę paruošiant reikia 
žinoti dalyvaujančių skaičių. Re
gistracija nariui — 2 dol. Si va
karienė rengiama tik “Talkos” na
riams.

“Talkos” valdyba spausdina 
lietuvišką sieninį kalendorių 1985 
m. Kalendorius nariams paštu ne
bus siuntinėjamas, tad prašomi 
norintieji gauti šį kalendorių at
siimti “Talkos” raštinėje darbo 
valandomis.

Iki 1984 m. lapkričio mėn. “Tal
kos” valdyba buvo paskyrusi $4,250 
paramą organizacijoms bei ki
tiems lietuviškiems reikalams. 
Gruodžio mėn. įvykusiame valdy
bos posėdyje papildomai buvo 
paskirta parama: Vysk. M. Valan
čiaus mokyklai $3.500, Vasario 
16 gimnazijai $2,000, sporto klu
bui “Kovas” $1,500, Kanados lie
tuvių fondui $300, KLB krašto 
valdybai $300, Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungai $300, šalpos 
draugijai “Labdara” Vokietijoje 
$300, “T. žiburiams” $300, “N. Lie
tuvai” $300, “Gintariniams ai-

Užsakykite 
Kalėdoms dabar!

Pūkinės 
antklodės 

pagamintos iš baltų pūkų. 
Apie gerą jų kokybę Kanadoje 
galite klausti šimtus lietuvių, 
kurie jas iš mūsų pirko

Delux shell 
(padaryta iš egiptiškos 

medvilnės)
Twin (62”x 86”) ......  $138.00
Double (80”x 86”) ... $178.00 
Queen (86”x90”) .... $198.00 
King (104”x90”) ..... $235.00

Mes taip pat atnaujiname 
senas antklodes.

Pristatymas bet kur 
Š. Amerikoje

ARTEX
BEDDING Co.

535 Brant Street, 
Burlington, Ont., 
Canada L7R 2G6

Tel. (416) 634-6022

dams” — radijo programai Hamil
tone $100, Aušros Vartų parapi
jai $250, KLB šalpos fondui $150, 
Tautos fondo Hamiltono atstovy
bei $150. Iš viso paskirta $9,450. 
Su anksčiau paskirtais pinigais 
susidaro $13,700 suma lietuviš
kiems reikalams.

“Talkos” raštinės tarnautojas 
Gediminas Melnykas, išdirbęs 
daugiau kaip 18 metų, nuo 1984 
m. gruodžio 31 d. pasitraukia į 
pensiją. “Talkos” tarnautojai ir 
valdyba surengė kuklų atsisvei
kinimą gruodžio 12 d., įteikdami 
dovanėlę su geriausiais linkėji
mais.

Stasys Dalius

Pajieškojimas
Jieškomas STEPONAS ZIZAS, 

gimęs 1910 m. Joneliškių k., Ute
nos apskrityje. Jieško brolis Juo
zas. Žinantieji apie Stepono Zizo 
likimą malonėkite pranešti “T. ži
buriams”. V.P.

A. E. LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
769-9424

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

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

Turime [vairių 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- i

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect



Sudbury, Ontario
LŠST MAIRONIO KUOPOS VAL

DYBA ir šauliai ruošia Naujų me
tų sutikimų gruodžio 31 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 210 Drink
water St., Sudbury, Ont. Bus vaka
rienė, muzika, šokiai, oficialus 
Naujųjų metų sutikimas. Įėjimo 
kaina asmeniui — $12. Norintieji 
dalyvauti iš anksto prašomi pra
nešti A. Albrechtienei tel. 674- 
9272. Kuopos valdyba

ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU
BAS “Geležinis vilkas” šaukia vi
suotinį narių susirinkimų 1985 m. 
sausio 6 d., 2 v.p.p., 317 Laura Avė., 
Baltučių bute. Iki pasimatymo!

Valdyba
KLB APYL. VALDYBA ir LŠST 

Maironio kuopos valdyba surengė 
Lietuvos kariuomenės ir kovoto
jų už tėvynės laisvę minėjimų. 
Pradedant minėjimų į salę buvo 
įneštos Lietuvos, Kanados ir Mai
ronio kp. šaulių vėliavos. Jas nešė 
uniformuoti šauliai — J. Marozevi- 
čius, V. Bružas ir J. Stankus. Su
giedojus Tautos himnų, tylos mi
nute buvo pagerbti žuvę kariai ir 
kovotojai už Lietuvos laisvę. Apyl. 
v-bos pirm. E. Tolvaišienė trumpu 
žodžiu pradėjo minėjimų ir toli
mesnei programai vadovauti pa
kvietė Sigutę Rudienę. Paskaitų 
apie kovas už laisvę, karius, sa
vanorius, partizanus skaitė J. 
Kručas. Sol. Linda Marcinkutė iš 
Toronto atliko dviejų dalių pro
gramų — liaudies ir žymių kompo
zitorių kūrinius. Solistei akom
panavo Eugenijus Krikščiūnas iš 
Toronto. Programų baigus, audrin
gi dalyvių plojimai. Giedant Ka
nados himnų, išnešamos vėliavos. 
Prieš bendrų visų dalyvių vakarie
nę maldų sukalbėjo kun. K. Kakne
vičius iš Lietuvos kankinių para
pijos Mississaugoje. Vėliau — mu
zika, šokiai, loterija. Vakarienę 
paruošė: A. Albrechtienė, E. Tol
vaišienė, B. Stankienė, V. Maroze- 
vičienė, A. Ramanauskienė. Kepi
nius aukojo: M. Venskienė, N. Pau- 
laitienė, A. Albrechtienė, E. Tol
vaišienė, B. Stankienė, M. Glizic- 
kienė. Minėjimui meniškus tauti
niais motyvais papuoštas progra
mas paruošė ir savo pieštų Lietu
vos Vytį dovanojo Grasė Petrėnie- 
nė. Muzikų tvarkė P. Tolvaišą. Lo
terijai vertingus laimikius auko
jo: P. Petrėnas ($50.00), kitus — 
T. Petrėnaitė, A. Braškys, J. Ba- 
taitis, P. Gustas, V. J. Marozevi-

čiai, A. J. Kručai. Programos atli
kėjams, aukotojams ir visiems, pri- 
sidėjusiems prie kariuomenės ir 
kovotojų minėjimo rengėjų vardu 
padėkojo E. Tolvaišienė. J. K.

MARIJONA SPIRIŪTĖ-MIS- 
TAUTIENĖ, 86 m., mirė Extendi- 
care-York prieglaudoje lapkričio 
18 d. Liko vyras Benediktas, lai
komas Garson, Ont., prieglaudoje. 
Buvo atvežtas ir dalyvavo žmonos 
laidotuvėse. Duktė Marija Banie
nė, gyvenanti Br. Kolumbijoje, dėl 
ligos laidotuvėse dalyvauti nega
lėjo. Kita duktė Emilija Gudaitie
nė gyvena Lietuvoje. Gerry Loug- 
heed laidotuvių koplyčioje Sudbu- 
rio lietuviai ir kiti velionės bu
vusieji pažįstami-artimieji su
kalbėjo Rožinį. Maldai vadovavo 
Petras Venskus. Lapkričio 21 d. 
Christ the King šventovėje už jos 
vėlę buvo laikomos šv. Mišios ir 
iš šventovės palaidota Parklawn 
kapinėse. Velionės laidotuvėmis, 
jos vyro iš prieglaudos atvežimu 
laidotuvių dienų į šventovę ir ka
pines, ryšių palaikymu su vietos 
lietuviais, karsto nešėjais, nuo
širdžiai rūpinosi Liucija Griško- 
nienė.

KUN. K. KAKNEVIČIUS š.m 
lapkričio 25 d. Christ the King 
šventovės salėje lietuviams laikė 
Mišias, klausė išpažinčių, vado
vavo adventiniam susikaupimui. 
Jam sudburiečiai lieka dėkingi. 
Lauksime vėl atvykstant. J. Kručas

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).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTĘI’SPUDIENEI

BOSLEY
■■■■i Toronto, Ont. M4P 2E4

W. H. BOSLEY & CO. LTD. REALTOR (416)486-5777 445-9469

A.P 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

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
■ * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, lanpus, 
V duris, veidrodžius
t * atlieku pagrindinius namų remontus—prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
Įvertinimas

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

MASKELL INSURANCE

“All THE_____
CHOICE
IN THE 

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 •

Montrealio lietuvių pensininkų klubo “Rūta” bazaras 1984.XI.3-4. DANUTĖ STASKEVIČIENĖ (kairėje) ir bazaro 
vedėja GENĖ URBONAITĖ prie bilietų loterijos, kurioje buvo per 1000 laimikių Nuotr. J. V. Danio
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Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrų svei
kinimų ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $50: Sofija ir Stasys 
Rakščiai, Fruitland, Ont.; $30: 
Marija ir Jurgis Astrauskai, Jonas 
ir Zita Didžbaliai, Bronius Misius, 
London, Ont.

$25: Povilas ir Valentina Da- 
lindos, Mykolas ir Danutė Regina, 
Gražina, Petras, Antanas ir Pau
lius Stauskai, Birutė ir Bronius 
Tamošiūnai, Weston, Ont., Genė ir 
Eugenijus Kuchalskiai, Juozas Gi- 
revičius, St. Catharines, Ont., Ju
lius, Pranė ir Danutė Barakaus- 
kai, Viktoras, Rita Navickai ir 
šeima, Tillsonburg, Ont., Liuda 
ir Alfredas Stulginskai, Mindau
gas ir Marija Šelmiai, Danutė ir 
Juozas Daniai, Ottawa, Ont., Ada 
ir Valius Poškaičiai, Bronė Žio- 
bienė, Lionginą ir Mečys Urbonai, 
Marytė ir Vacys Vaitkai; $22: O. ir 
J. Kirvaičiai.

$20: Stasys ir Jonė Paketurai, 
West Lome, Ont., Halina ir Vla
das Gumauskai, Jonas ir Marija 
Gimžauskai, Hamilton, Ont., Sta
sė ir Mečys Bušinskai, K. Daunys, 
Stasys ir Regina Valickiai, Vita
lis, Eugenija, Edvardas Baleišos, 
Albinas ir Olga Staškai, Rodney, 
Ont, Vladas ir Aleksandra Bal
siai, L.A.V. Rutkauskai, Keswick, 
Ont, Bronius, Prima Sapliai ir 
sūnus Alvydas, Irena ir Viktoras 
Priščepionkos, Ottawa, Ont., Jo
nas ir Ona Staškevičiai, Port Col- 
borne, Ont., Anelė ir Tomas Ži
liai, Joana ir Vladas Plečkaičiai, 
Leopoldas ir Lydija Balsiai, Siū
lių šeima, Hamilton, 'Čnt., E. J. 
Kazickai, Hamilton, Ont, Karasie- 
jų šeima, Mississauga, Ont, Juzė 
ir Albinas Pliopliai, Elena Ga- 
liauskienė, Vytas ir Vyga Augėnai, 
Bronius, Elena ir Alvis Kišonai, 
Jonas Šeperys, Weston, Ont, Ona 
ir Kazys Kudukiai, London, Ont.

$15: Onutė, Jonas Ažubaliai ir 
sūnūs, E. B. Gudinskai, Simcoe, 
Ont, Stefa ir Marcelius Meškaus
kai, J. Bersėnas ir šeima, Hamil
ton, Ont., Olga ir Otto Krygeriai, 
Oakville, Ont., Pranas ir Marija 
Pranaičiai, Etobicoke, Ont., Kris
tina ir Bronius Žutautai, Monika 
ir Antanas Bumbuliai, Jurgis ir 
Veronika Aleknevičiai, Vanda 
Ručienė, Albertas ir Dara Jan
kūnai, Hamilton, Ont., J. T. Cipa- 
riai, Rodney, Ont, Viktoras, Onu
tė ir Danutė Skukauskai, Monika 
ir Juozas Rimkai, Vittoria, Ont., 
Aniceta Aperavičienė, Marija Iš- 
kauskienė, Morta ir Bronius Nor- 
kai, Birutė, Kristina ir Edmun
das Norkai, Birutė Antanaitienė, 
Hamilton, Ont, Ona Savickienė, 
Hamilton, Ont., Elena ir Romas 
Draudvilai, Marija Šenferienė.

$11: F. Pajarskas, Hamilton, 
Ont, Mėta ir Edvardas Kazakevi
čiai, Elena ir Adolfas Sargaučiai, 
Oakville, Ont.

$10: Stasė ir Aleksas Kalūzos, 
Mississauga, Ont, Vincas ir Anta
nas Urbonai, Danguolė Radzevi
čienė, Weston, Ont, Jonas ir Sta
sė Lukšiai, Tillsonburg, Ont, Liud
vika ir Zigmantas Mockai, Rodney, 
Ont, M. I. Zažeckai, Cambridge, 
Ont., Bronius ir Vytas Pačkauskai, 
Arija, Stasys Škėmos ir šeima, Ma
rija ir Feliksas Timukai, Missis
sauga, Ont., B. A. Arūnai, Trinkų 
šeima, Vilma ir Vacys Ivanauskai, 
Pranas Čečys, Feliksas ir Vida 
Mockai, Domą ir Vladas Simonai
čiai, Jurgis, Teresė ir Rasa Kiš- 
kūnai, H. P. Juodvalkiai, Osha- 
wa, Ont., Vilma ir Kazys Gapučiai. 
A. Žilėnas, S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont., Viktoras ir Aldo
na Kryžanauskai, Stayner, Ont., 
Marija ir Antanas Danieliai, Ju
lija ir Klemensas Liutkai, Al
bina ir Pranas Augaičiai, Irena 
ir Vytautas Biskiai su šeima, D.

A. B. Petkevičiai, Mississauga, 
Ont

$6: Elena ir Bronius Vyšniaus
kai, Eden, Ont.

$5: Marija ir Bronius Žėkai, Pet
ras ir Izabelė Baronai, St. Catha
rines, Ont, Laima ir Petras Butė
nai, Juozas Kvederys, Jadzė ir An
tanas Gedrimai, Hamilton, Ont., 
Zita ir Pranas Linkevičiai, Oak
ville, Ont.; $2: Teodora Varnec- 
kienė.

Po sėkmingos medžioklės J. 
Ališauskas, A. Čeponis, A. Daržins- 
kas, J. Juodikis, K. Kudirka, A. 
Laugas, J. Lasys, J. Lukošiūnas, 
A. Mackevičius, S. Mackevičius,
J. Pažemeckas, J. Šimkus ir J. Zen
kevičius paaukojo didelę stirnų 
medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” baliui, kuris rengiamas 
1985 m. sausio 19 d. Lietuvių na
muose. Numeruotų stalų pakvieti
mai gaunami pas J. Šimkų 231- 
9425 ir P. Šturmų 274-3529 vaka
rais ir V. Drešerį 233-3334 dienos 
metu.

A.a. Jonas Gimbutis, 71 m. 
amžiaus, mirė 1984 m. gruodžio 
5 d. Oakvillės ligoninėje (Tra
falgar Memorial Hospital). Pa
laidotas iš Lietuvos kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse 
Mississaugoje gruodžio 8 d. 
Laidotuvių apeigas atliko kun.
K. Kaknevičius. Velionis gimi
nių Kanadoje neturėjo. Lietu
voje liko keturi broliai ir se
serys.

Mokytoja Vida Juozaitytė 
išvažiuoja į Australiją viene- 
riem metam mokytojauti Sid
nėjaus mieste.

KLK moterų draugijos sky
riai gruodžio 9 d. surengė me
tines savo šventes ryšium su 
Marijos nekalto prasidėjimo 
švente. Narės dalyvavo pamal
dose organizuotai su savo vė
liavomis ir po jų suruošė aga- 
pes su paskaitomis bei menine 
dalimi. Lietuvos kankinių par. 
skyrius šiemet iškiliai pami
nėjo savo metinę šventę, 
džiaugdamasis pagausėjusio
mis narėmis (pastaruoju metu 
įsirašė 11 naujų narių). Paskai
tą skaitė kun. dr. J. Gutauskas. 
Jos klausėsi ne tik narės, bet 
ir jų šeimų nariai. Visi buvo 
pavaišinti suneštiniais val
giais. Prisikėlimo par. sky
riaus šventėje kalbėjo sesuo 
Margarita Bareikaitė. Hamil
tono skyrius paminėjo ir savo 
veiklos 35 metų sukaktį spe
cialiu vakaru gruodžio 8 d., 
kuriame meninę programą at
liko sol. E. Blandytė.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

“Paramos” kredito kooperaty
vo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 
24 d. — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p., 
gruodžio 25 ir 26 d. — uždaryta, 
gruodžio 31 ir sausio 1 d. — už
daryta. Vedėjas

LŠST jūrų šaulių kuopa “Bal
tija” Toronte 1985 m. sausio 
20 d. rengia iškilmingą Mažo
sios Lietuvos — Klaipėdos 
krašto atvadavimo 62-jų metų 
sukakties minėjimą su akade
mine ir menine programa.

KLB Toronto apylinkės ruo
šiamame “Vilniaus” karalaitės 
baliuje 1985 m. vasario 2 d. 
bus renkama nauja “Vilniaus” 
karalaitė. Apylinkės valdyba 
prašo lietuvaites virš 16 m. 
amžiaus nedelsiant kreiptis į 
K. Raudžį arba R. Budniką 
dėl smulkesnių informacijų.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondo valdyba posė
džiavo Anapilyje gruodžio 9 d.^ 
ir pagal gautus prašymus pa
skyrė stipendijas dviem stu
dentam — Gintautui Sendžikui 
$500, Algiui Slapšiui $700. Jos 
bus įteiktos Anapilyje per Va
sario 16 iškilmes. Šio fondo 
stipendijos skiriamos kasmet 
iš gautų palūkanų už pagrin
dinį kapitalą, laikomą Toron
to “Paramos” ir Prisikėlimo 
parapijos bankuose. Pagrindi
nis kapitalas dar nėra pakan
kamai didelis, kad būtų galima 
skirti stambesnes stipendijas. 
Reikėtų dar bent $4000 įnašų. 
Pastaruoju metu šiam fondui 
paaukojo $100 O. Skrebunienė, 
V. O. Skukauskai $50, M. F. $25. 
Čekiai rašomi Rev. P. Ažubalis 
Scholarship Fund. Fondo pir
mininkė yra dr. Angelė Kaz
lauskienė (9 Chartwell Rd., 
Oakville, Ont. L6J 3Z3).

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo po $100: Pr. Basys, J. Pet
rauskas, abu iš Toronto, Ont., 
ir P. Vaitkūnas iš St. Paul, Al
berta. Torontiškiai aukas gim
nazijai gali siųsti per Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvus, 
o kiti — KLB krašto v-bos iždi
ninkui J. Krištolaičiui (P.O. 
Box 446, Waterdown, Ont., LOR 
2H0). Paaukojusieji $15 ir dau
giau gali gauti kvitus, galio
jančius mokestinėms nuolai
doms.

KLB švietimo komisija

Šaunias vestuves gruodžio 
8 d. Anapilyje surengė St. J. Bu- 
buliai savo dukrai Dianai, susi
tuokusiai su Claus Wiese. Daly
vavo 400 asmenų. Jungtuvių 
apeigas Lietuvos kankinių 
šventovėje atliko kun. J. Staš- 
kus. Puotos programos vedėju 
buvo Edis Bubulis, parodęs 
daug sąmojo. Įdomią kalbą pa
sakė buvęs sutuoktinių profe
sorius Gorman, pabrėžęs jų ga
bumus, ypač Dianos, kuri bai
gė geologiją inžineriniame 
Toronto universiteto fakulte
te drauge su būsimu savo vyru. 
Visa programa vyko anglų kal
ba, išskyrus p. Bubulį, kuris 
kalbėjo lietuvių ir anglų kal
bomis. “Atžalyno” atstovas W. 
Dauginis buvusią jų grupės šo
kėją Dianą ne tik pasveikino, 
bet ir dovaną įteikė.

Dvasiniai Lietuvos švyturiai 
prisimintini ypač įvairių šven
čių progomis. Vienas toks švy
turys yra arkiv. Teofilius Matu
lionis, aprašytas monografijo
je “Nemarus mirtingasis”. Kny
ga gaunama spaudos kioskuo
se ir “TŽ” administracijoje.

BAKIS
GALLERY

Maloniai kviečiame atsilankyti

čikagietės dailininkės
Vandos Balukienės

PAVEIKSLŲ
PARODOS 
atidaryme 
gruodžio 13, ketvirtadienį,

5 v.p.p. - 10 v.v.
Atidaryme dalyvaus ir pati 

dailininkė.

“Amber House”
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont.

Telefonas: 
(416)533-3623

AW)(i|(W^

Lietuviškų suvenyrų parduotuvė §
Gintarai, audiniai, keramika, medžio dirbiniai, sidabro 
papuošalai, paveikslai, knygos, plokštelės, kortelės ir įvairios 

kitos dovanos, tinkamos įvairiom progom.
- Skubėkite įsigyti lietuviškas dovanas Kalėdom!

Adresas: 1576 Bloor St. W., Toronto, Ont. Canada M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus) Tel. (416) 537-3060

l')65^ 14

■ Šventėms ar bet kuria kita proga pirkite sau 

arba kitiems kaip dovaną turiningą ir prabangiai j 
išleistą dailės knygą apie :

TELESFORĄ VALIŲ
Kaina — 55.00 kanadiški doleriai.

Užsisakykite arba pirkite:
1. Anapilio knygyne, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, L 

Ont. L5C1T3

2. Prisikėlimo parapijos knygyne, 1011 College St., :: 
Toronto, Ont. M6H 1A8

; 3. Bakis Gallery (prieš Lietuvių namus), 1576 Bloor St. W., ; 
Toronto, Ont. M6S 1A4. Tel. (416) 533-3623 Leidėjai '■

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

n i? q tit? P |nsurance &ĮJJlj5Jtl lbIL REALESTATEbrokers 

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

CACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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

INSURANCE * Narnų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Gruodžio 8 d. susituokė Diana 
Bubulytė su Claus O. Wiese. Ren
giasi tuoktis Birutė Gataveckai- 
tė su Edmundu Gaigalu.

— Gruodžio 8 d. lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Jonas Gim- 
butis iš Oakvillės, Ont.

— Adventinis susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje
— gruodžio 22, šeštadienį, 6 v.v. 
Kalbės kun. dr. J. Gutauskas, bus 
klausoma išpažinčių.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24 d., 8 v.v. Bilietai gau
nami sekmadieniais parapijos 
salėje arba užsakomi telefonu 
279-0256.

— Naujų metų sutikimas — gruo
džio 31 d., nuo 7 v.v., Anapilio sa
lėje. Vakarienę paruoš J. Bubu- 
lienė.

— Anapilio sodybai paaukojo 
$300 P. O. Dabkai; Šv. Jono lietu
vių kapinėms $100 — A. A. Luko- 
šiai, A. Šmigelskis; $50 — M. K. 
Daukai; religinei Lietuvos šal
pai $100 — E. Juzėnienė; Etiopi
joje badaujantiems $50 — P. V. 
Dalindos; $25 — J. I. Nacevičiai; 
parapijai $500 — J. Valiukienė; 
$300 — B. Savickas, N.N.; $250 —J. 
I. Nacevičiai; $200 — J. Arštikai- 
tis; $140 — J. N. Budriai; $100 — 
M. Žėkienė, E. Žolpienė, J. A. Šul
cai, E. J. Gudai; $50 — J. A. Žemai
čiai, A. A. Lukošiai, J. Gipai.

— Mišios gruodžio 16, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Mariją Sa- 
lionienę, 11 v.r. — už a.a. Mariją 
Krikščiūnienę, 12 v.r. — už a.a. 
Pijų Kijauską.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos gruodžio 16 d. bus 

9.45 v.r., gruodžio 23 d. —1.30 v.p.p. 
Apeigas atliks parapijos jauni
mas. Kalėdų eglutė. Giedos para
pijos choras.

— Pamaldos Kūčių vakarą su šv. 
Vakariene — gruodžio 24 d., 6.30 
v.v. Giedos parapijos choras. Pra
kalbos lietuvių ir anglų kalbomis.

— Pamaldos gruodžio 25 d. — 
9.45 v.r.

— Gruodžio 2 d. pakrikštyta Zoe 
Diane, Leslie ir Karin Barcza 
dukrelė.

— Jonas Dambaras po operaci
jos sveiksta Šv. Juozapo ligoni
nėje.

— Moterų draugija paaukojo pa
rapijai $500. Parapijos taryba 
nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvių namų žinios
— LN vyrų būrelio surengtoje 

paskaitoje dalyvavo per 120 asme
nų. E. Pamataičio paskaitos tema
— “Pajamų mokesčiai ir invėsta- 
cija”. Ten pat buvo pasidalinta 
mintimis apie paveldėjamo tur
to mokesčius ir pensininkams pri
taikytus taupymo planus.

— LN valdybos socialinė sekci
ja, sudaryta iš V. Kulnio, dr. E. 
Birgiolo ir dr. J. Slivinsko, sten
giasi pagelbėti savo tautiečiams 
valdžios įstaigose, ypač nemokan
tiems anglų kalbos, lankyti ligo
nius. Nors daugumą tų patarnavi
mų atlieka LN socialinių reikalų 
tvarkytoja V. Duliūnienė, tačiau 
švenčių metu reikia daug talki
ninkų. Šiam tikslui gruodžio 14, 
penktadienį, 7.30 v.v., LN posė
džių kambaryje kviečiamas pasi
tarimas. Visi galintieji aplanky
ti bent vieną ligonį kviečiami 
dalyvauti arba pranešti V. Kul- 
niui tel. 769-1266.

— Gruodžio 9 įvykusiame LN mo
terų būrelio susirinkime — kalėdi
nė popietėje dalyvavo per 40 na
rių. Meninę programėlę atliko A. 
Jucienė.

— Gruodžio 2 d. visuomeninės 
veiklos komitetas savo posėdyje 
aptarė LN ruošiamas Kūčias, Nau
jų metų sutikimą ir būsimo kar
navalo reikalus. Karnavalą numa
tyta tęsti nusistovėjusia tvarka. 
Organizacijos ir vienetai, norin
tieji karnavale dalyvauti, prašo
mi pranešti A. Jankaitienei arba 
LN raštinei.

JAUNA MERGINA, nerūkanti 
ir negerianti, jieško buto vakari
nėje Toronto dalyje. Pageidauja
ma netoli požeminio. Tel. 274-7386.

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” rūmuose iš
nuomojami viengungio ir vieno 
miegamojo butai, nuo sausio mėn. 
pilna kaina. Skambinti Toronte 
tel. 762-1777.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS antrame 
aukšte su baldais vyresnio amžiaus 
žmonėms netoli Roncesvalles gat
vės. Skambinti iš ryto Toronte 
tel. 532-8387.

“SMITH-CORONA” IR“OLYMPIA” 
rašomąsias mašinėles parūpina jų 
atstovas Stasys PRAKAPAS (tel. 
233-4486, 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7) žemiau krautuvės 
kainos su 5 melų fabriko garantija. 
Skambinti arba rašyti bet kuriuo 
laiku. Sklb.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį KLK 

moterų mūsų parapijos skyrius, 
švęsdamas metinę savo šventę, 
organizuotai su vėliavomis daly
vavo 11.30 v. Mišiose. Po Mišių 
Parodų salėje turėjo agapę, ku
rios metu kalbėjo sesuo Margari
ta.

— Ruošiasi tuoktis: Vincas Buo- 
žis su Marcelle Rademeyer.

— Prieškalėdinis susikaupimas, 
kuriam vadovaus kun. Jonas Ba
cevičius, OFM, prasidės gruodžio
14, penktadienį, 10 v.r., Mišiomis 
ir pamokslu. Penktadienio vakarą 
7.30 v. Mišios ir pamokslas, šeš
tadienį 10 v.r. Mišios ir pamoks
las ir 4 v.p.p. Mišios ir pamokslas. 
Sekmadienį — pamokslai per vi
sas Mišias.

— Krikščionybė ir kultūra (šv. 
Paulius Atėnų areopage) — tai te
ma sekančios paskaitos, kurią 
skaitys kun. dr. F. Jucevičius sau
sio 15 d., 7.30 v.v., Parodų salėje.

— Kelionė į Lurdą ir Fatimą, 
Madridą, Lisaboną ir kt. bus lie
pos 2-17 d.d. Registruotis para
pijos raštinėje.

— Naujų metų sutikimo balių 
mūsų salėse rengia visuomeninė 
parapijos tarybos sekcija, kuriai 
pirmininkauja V. Bireta. Bilie
tai platinami sekmadieniais.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti sekmadieniais zakristijo
je, o klebonijoje — bet kada.

— Parapijai aukojo: A. B. Ric
kevičiai $500, B. A. Kazlauskai 
$300, B. Savickas $300, J. A. Skre- 
butėnai $200, V. H. Gumauskai 
$300, R. J. Rusliai $150, M. Z. Ro- 
iheikos $150; po $100 — A. Kate- 
lienė, L. G. Matukai, C. G. Wilson, 
J. Poška, R. Kiršienė, J.Rimšaitė, 
P.Venskus; po $50 — A. Bliūdžius, 
A. E. Mačiulaičiai, J. E. Benetis; 
klierikų fondui — S. Mazlaveckie- 
nė $50, J. Juodikaitienė $50; re
liginei Lietuvos šalpai — S. Trei- 
gienė $50.

— Mišios gruodžio 16, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Mariją 
Štuikienę, 9.30 v.r. — už a.a. An
taną bei Oną Sodaičius ir už 
Sukauskų mirusius, 10.15 v.r. už 
a.a. Joną Matulionį, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už a.a. Vladą 
Jaškų.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio
15, šeštadienį, 10 v.r., mokyk
los auditorijoje. Kviečiami 
dalyvauti tėvai, seneliai ir 
ypač vaikučiai, kurie dar ne
lanko Maironio mokyklos. At
vyks ir Kalėdų senelis su lauk
tuvėmis. Programai pasibai
gus, mokiniai bus paleisti na
mo 11 v.r.

Vasario 16-tosios minėjimui 
rengti komisijos 1984.XII.5 po
sėdyje Lietuvių namuose daly
vavo KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius, KLB 
Toronto apylinkės pirm. A. 
Vaičiūnas, kun. J. Staškus, A. 
Dargytė-Biškevičienė, A. Sun- 
gailienė, R. Budnikas, A. Fi- 
ravičius, K. Raudys ir J. Vara
navičius. Buvo svarstyti Vasa
rio 16 šventės paruošiamieji 
darbai. Nutarta minėjimą 
rengti 1985 m. vasario 15-17 
d.d. Vasario 15, penktadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje 
KLB krašto valdyba, talkina
ma komisijos, rengs kitatau
čiams priėmimo vakarą, kuria
me svečiai bus pavaišinti ir 
atlikta atitinkama programa. 
Vasario 16, šeštadienį, 12 v., 
prie Toronto miesto rotušės 
bus iškilmingai iškelta Lie
tuvos vėliava. Pagrindinės 
iškilmės bus vasario 17, sek
madienį; 11 v. r. lietuvių pa
rapijų šventovėse bus laiko
mos iškilmingos pamaldos, da
lyvaujant organizacijų vėlia
voms; 4 v.p.p. Anapilio salėje 
bus akademinė dalis ir meni
nė programa. Paskaitą skaitys 
Trento universiteto profeso
rius dr. Romas Vaštokas, me
ninę programą atliks “Volun
gės” choras ir tautinių šokių 
grupė “Atžalynas”. Salės prie
angyje aukas rinks Tautos fon
das ir KLB krašto valdyba, iš 
kurių bus padengtos minėjimo 
išlaidos. Į minėjimo renginius 
bus pakviesti Kanados federa
cinės ir Ontario provincijos 
valdžios atstovai, Toronto ir 
Mississaugos miestų pareigū
nai. J.Vr.

FLORIDOJE, ST. PETERSBURG 
BEACH, prie nuosavos pakrantės 
Boga Ciega įlankoje, tinkamoje žu
vauti, maudytis bei laivą laikyti 
savo prieplaukoje, išnuomojamas 
vienaaukštis, modernus apstatytas 
namas arba jo dalis ilgesniam lai
kui. Skambinti tel. 763-6498 To
ronte.

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

MONTREAL

VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, pirmadienį, 8 valandą vakaro A
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės
Kainos: suaugusiems — $12, pensininkams — $11, vaikams nuo 12 iki 15 metų

— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių (stalas vienai šeimai — 

(nuo 6 iki 26 asmenų), G. Trinkienei tel. 762-9517 arba 
J. Bubulienei tel. 279-0256.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, '- 
kitomis dienomis — augščiau minėtais telefonais.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių parapijos skyrius j

t®

g
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Iškilmingas NAUJU METU

nuo 7 v.v

a

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

puikiai išpuošta salė

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

Lietuvos Kankinių parapijos tarybos parengimų sekcija

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

Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
Kalėdinė muzikinė programa ir bendros dalyvių giesmės 
Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems 
Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje 
ir sekmadienių popietėse.

pirmadienį, 
7.30 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje 4^

19

&

&
BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 

12-18 metų $10; studentams ir pensininkams $11, suaugusiems $12.50.

&
Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
Šaltų užkandžių bufetas
Geras orkestras, linksmi šokiai
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 
Baras

gruodžio 31, 
pirmadienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

&
19

ĮĖJIMAS: suaugusiems $22.50, studentams iki 25 m. $12.50 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

Toronto pensininkai visus kviečia dalyvauti %ečia dalyvauti gj
kurį, jie rengia “Vilnius Manor” rūmuose 
gruodžio 31, pirmadienį, 7 v.v.
Bus šilta vakarienė su vynu, užkandžiais, pyragais ir šampanu.

Kaina asmeniui — $15. Pakvietimai gaunami pas p. Dervinienę 
tel. 767-5518 arba p. Gustainį tel. 769-1599

Auksinio amžiaus “Rūtos” klu
bo informacinis susirinkimas 
įvyko lapkričio 28 d. Seselių na
muose. Klubo pirm. K. Toliušis 
aptarė bazarą, rengtą lapkričio 
3-4 d.d. Jis dėkojo visiems prie 
bazaro ruošos bei pravedimo prisi- 
dėjusiems. Visi bazaro daiktai bu
vo padaryti daugiausia moterų. 
Viena iš jų pasiuvo net 80 pagal
vėlių. Ižd. J. Jurėnas pateikė smul
kią apyskaitą. Pasirodo, klubas 
pelno gavo net $4017 ($400 dau
giau negu pernai), nors buvo au
tobusų ir požeminio streikas.

Klubas rengia Kūčias — regist
ruotis iki gruodžio 16 d. Kaina, 
— $10. Susirinkime dalyvavo apie 
60 asmenų.

Montrealio skautės, atnaujin
damos savo veiklą, sudarė naują 
štabą: tuntininkė — A. Staškevi- 
čienė, adjutante — R. Piečaitie- 
nė, ižd. — K. Niedvaraitė, ryšinin
kė su seserija — K. Kličiūtė, vyr. 
skaučių vadovė — A. Drešerienė, 
prityrusių skaučių vadovės — Kris
ta Ottaitė ir V. Valiulytė, skau
čių vadovės — Ž. Jurkutė ir Karo
lina Ottaitė, paukštyčių vadovė — 
D. Piečaitytė ir aguonėlių —G. Jur
kutė.

Inž. Gytis Vazalinskas, dirbąs 
jūrų kelio bendrovėje, paskutinė
mis savaitėmis turėjo daug rūpes
čių taisant įstrigusį pakeliamą 
tiltą. Apie šimtas laivų laukė pra
plaukti ta vieta dar prieš žiemą.

Lapkričio 30 d. per žinias televi
zija rodė Gytį su kitais kolegomis 
bei transporto ministeriu ant to 
remontuojamo tilto. B.S.

Patikslinimas. “TŽ” 47 nr. Mont
realio kronikoje prie žinutės apie 
“Baltijos” stovyklavietės komi
tetą per klaidą pateko nepilna ži
nutė apie naują AV parapijos ko
mitetą ir iškreipė pirmosios ži
nutės prasmę. Atsiprašome. Red.

McGill universitete įsisteigė 
lietuvių jaunimo klubas “McGill 
Lithuania Club”. Pagrindinis jo 
tikslas — supažindinti kitus uni
versiteto studentus su Lietuva — 
su jos istorija, dabartine padė
timi. Tuo būdu šis klubas jungia 
lietuvišką jaunimą. Universite
te yra lietuvių studentų iš kitų 
miestų, taip pat studentų, nepri
klausančių Montrealio jaunimo 
organizacijom. Šiame klube yra 
gera proga visiems susipažinti. 
Čia gali įsijungti ne tik McGill 
universiteto, bet ir kitų Montrea
lio universitetų studentai, baigę 
universitetą arba lankantys 
CEGEP. Klubas jau turi 35 narius! 
Norintys daugiau apie klubą su
žinoti gali skambinti Jonui Va
liuliui (259-3389) arba Pauliui 
Murauskui (259-8725).

Irena Adamonytė
“LITAS” švenčių laikotarpyje 

dirbs visus sekmadienius, bet bus 
uždarytas gruodžio 25, 26 ir sausio 
1,2 d. d.

“LITO” PRANEŠIMAS
Jau laikas pagalvoti apie R.R.S.P. 
investacijas. Taupykite ateičiai ir 

sumažinkite mokesčius.
Dėl informacijos kreipkitės į “LITĄ”

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS . AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

I MONTREALIO LIETUVIŲ
I KREDITO UNIJA______

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ...................... 10.5 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ...................... 10.25%
180-364 d................ 9.75%
120-179 d................ 9.5 %
30—119d................. 9 %

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 7.25%
su draudimu..... ......... 7 %
kasdieninis % .......... 6.75%

PASKOLAS:

- Nekilnojamo
S turto, 

asmenines ir
S prekybines.

Paskolos
5 mirties
5 atveju 

draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

JIEŠKOME MOTERS prižiūrėti 
mažam berniukui, galinčios ateiti 
į namus maždaug 3 mėnesiams lai
ko. Skambinti po 5 v.p.p. tel. 239- 
6764 Toronte.

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

"VILNIUS MANOR” apartamentuo
se reikalinga vedusi pora prižiū
rėtojo (superintendent) pamainai. 
Abu gali dirbti kitur. Skambinti 
tel. 762-1744 Toronte.

PARDUODAMAS vieno miegamo
jo butas 151 La Rose Ave., Toron
to, puikiame rąjone, arti krautu
vių ir gero susisiekimo (Royal York 
ir Eglinton Avė.). Kaina $39.500. 
Galima užimti 1985 m. sausio mė
nesį. Skambinti tel. 248-9008.

EUROPEAN 
CATERING

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

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

PAMESTA moteriška auksinė apy
rankė su raudonais akmenukais 
Prisikėlimo parapijos salėje spa
lio 20 d. per Ignatavičių vestuves. 
Radusį prašome pranešti tel. 766- 
6445 Toronte. Atsilyginsiu.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

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.


