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Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II KALĖDINIUS SVEIKINIMUS 
PERDAVĖ 47 kalbomis. Jis taipgi pareiškė Katalikų Bendrijos 
solidarumą vargšams, kenčiantiems ir alkaniems. Kalėdinę nuo
taiką Italijoje sudrumstė greitajame traukinyje Neapolis—Mila
nas sprogusi bomba, kai traukinys ėjo 12 mylių tuneliu prie Bo- 
lonjos. Didžioji keleivių dalis važiavo į Italijos Alpes švenčių 
savaitgaliui. Sprogime žuvo 15 keleivių, kurių vieno net nebuvo 
galima atpažinti. Sužeista apie 150. Atsakomybę prisiėmė dvi 
naujųjų fašistų grupės, jau anksčiau sprogdinusios traukinius 
ir geležinkelio stotis. Teroristai lig šiol tebėra nesusekti. Daug 
maldininkų kalėdinėse Mišiose Varšuvoje susilaukė Šv. Sta
nislovo šventovė, kurioje dirbo saugumiečių nužudytas kun. J.

Rūpesčiai ir lūkesčiai
Nėra dienos be rūpesčių, juo labiau metų. Praėję 

1984-ji jų nestokojo. Jie atsispindėjo didžiuosiuose mūsų 
renginiuose — šventėse, kongresuose, suvažiavimuose. 
Pietų Amerikos lietuviai svarstė savo rūpesčius kongre
se, surengtame Venezueloje. Šiaurės Amerikos lietuviai 
turėjo du didžiuosius renginius — tautinių šokių šventę 
Klivlande ir kazimierinės sukakties kongresą Toronte. 
Visur ryškėjo tie patys rūpesčiai — Lietuvos ir išeivijos 
likimas. Pietiečiai gyvena skirtingose sąlygose, turi ne
mažai senosios išeivijos palikuonių ir jaučia vis sunkė
jančią lietuviško išlikimo naštą. Jie turi savų pajėgų, bet 
jos žymiai mažesnės už šiaurės tautiečių, todėl jie su pa
grindu laukia didesnės talkos tiek žmonėmis, tiek lėšo
mis. Šiaurės Amerika tebėra išteklių šaltinis, į kurį dai
rosi silpnesnės lietuvių kolonijos. Kad tai pajėgus šal
tinis, galima buvo matyti ir iš praėjusių metų tautinių šo
kių šventės. Jeigu į erdvų koliziejų gali suvažiuoti 9000 
lietuvių, įskaitant ir šokėjus bei choristus, tai reiškia, 
kad Šiaurės Amerika tebėra lietuvių išeivijos tvirtovė, 
į kurią žvelgia ir pati Lietuva. Juk daugiausia pagalbos 
ateina ne iš kur kitur. Tiesa, sumažėjo siuntos Lietuvon, 
nes sustabdė sovietai, bet pagalba nueina ir kitais būdais.

KITOKIO pobūdžio renginiai buvo skirti kazimie- 
rinei sukakčiai. Jie buvo daugiausia religinio po
būdžio, bet pagrindiniais savo rūpesčiais nesi
skyrė nuo kitų, nes ir jiems rūpėjo tas pats Lietuvos bei 

išeivijos likimas. Romoje, kur įvyko pasaulinės reikšmės 
iškilmės šv. Kazimiero 500-jų mirties metinių proga, su 
dideliu susirūpinimu buvo žvelgta į dabartinę Lietuvą. 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II tarė ne tik specialų žodį Lie
tuvai. ne tik meldėsi už ją drauge su išeivija, bet ir iš
reiškė norą aplankyti Lietuvą, kaip ir kitus pasaulio kraš
tus. Savo žodyje jis ragino lietuvių išeiviją išlaikyti glau
dų solidarūmą su kenčiančia tauta Lietuvoje. Tokio po
būdžio iškilmės teikė įkvėpimo ir kitiems lietuvių išei
vijos renginiams. Vargu ar buvo kur nors didesnis lietu
vių telkinys, nepaminėjęs šv. Kazimiero sukakties vie
nokiu ar kitokiu būdu. Didžiosiose pasaulio katedrose 
suskambo Lietuvos vardas — ir Italijoje, ir Bvitąrjoi.e, 
ir Prancūzijoje, ir V. Vokietijoje, ir Pietų Amerikoje, ir 
Kanadoje, ir Australijoje, ir ypač JAV-se. Tai buvo ne
paprastai aktyvus sujudimas, nubangavęs per visą lais
vąjį pasaulį. Jis nustebino net pačius išeivijos veikėjus, 
nes planuojant kazimierines iškilmes nebuvo tikėtasi 
tokio plataus ir visuotinio sujudimo, rodančio šv. Kazi
miero populiarumą tautoje.

ATSKIRO žodžio vertas Religinis pasaulio lietuvių 
Z-Xkataliku kongresas Toronte, skirtas šv. Kazimiero 

■*- sukakčiai paminėti. Jis buvo dalis kazimierinių 
metų renginių, užsimojęs išeivijos mastu paminėti stam
biąją sukaktį ir pažvelgti į pavergtos Lietuvos bei išei
vijos rūpesčius. Savo skaičiais jis nebuvo masinis, bet 
pakankamai gausus dalyviais iš daugelio kraštų, drąsus 
savo užmoju išvesti scenon specialiai tai progai sukur
tą operinę misteriją, svarus savo paskaitomis, svarsty- 
bomis, orus savo pamaldomis. Kaip ir visi didieji ren
giniai, ir šis kongresas susilaukė kritikos. Tai natūralu. 
Jų rengėjai žino, kad yra dalykų, kurie prašoka turimas 
jėgas ir yra neišvengiami. Reikia betgi apgailėti mūsų 
išeivijoje pasireiškusią negatyvią antikazimierinę ten
denciją. Ji buvo matoma ir kai kurioje spaudoje. Jau ka
zimierinių metų pradžioje pradėta skelbti esą neverta 
vykti Romon dėl tariamai lenkiško pobūdžio iškilmių. 
Ta pati tendencija reiškėsi ir vertinant torontiškį kon
gresą, interpretuojant jo manifestą, esą jis skelbia Lie
tuvos priklausomybę Lenkijai ir pan. Iš konteksto bet
gi matyti, kad Lietuvai reikalaujama laisvės, kad kazi- 
mierinė Lietuva turi būti laisva valstybė, išsivadavusi 
iš sovietinio jungo. Juk šv. Kazimieras, Lietuvos globė
jas, yra laikomas laisvės kovų simboliu. Laisva bei ne
priklausoma Lietuva yra didysis mūsų lūkestis, kuris at
sispindi ir minėtame manifeste.

KANADOS ĮVYKIAI

Valstybinė ir privati televizija
Valstybinė radijo ir televi

zijos “CBC” bendrovė, vadovau
jama liberalo P. Juneau, su
silaukė smūgio iš naujosios 
konservatorių vyriausybės. Ry
šių ministeris M. Masse biudže
tines 1985 m. išlaidas įsakė 
sumažinti $75 milijonais. Su
mažinimas liečia kasmet iš 
valdžios iždo gaunamą finan
sinę paramą. Pernai ta para
ma buvo $895,7 milijono. Šiais 
metais buvo tikimasi gauti 
$906 milijonus, bet teks pasi
tenkinti $831 milijonu. Suvar
žymą atnešė nuolatinis finan
sinės paramos augimas, pri
artėjęs prie bilijono dolerių. 
Iš tikrųjų metinis “CBC” biu
džetas yra apie $2 bilijonus, 
įskaičius už skelbimus gauna
mus pinigus. Privačiose ranko
se esantis “CTV” televizijos 
tinklas išsilaiko be valdinės 
paramos, netgi duodamas pa
kankamai pelno savininkams. 
“CBC” direktorius P. Juneau 
pradėjo tarnautojų sumažini

mą 1.150, beveik 10%. Dalis 
jų bus išleista ankstyvon pen
sijon, pasitraukusieji nebus 
pakeisti naujais, tačiau kelis 
šimtus teks atleisti iš darbo. 
“CBC” bendrovė jau du kartus 
bandė gauti leidimą savo ant
ram televizijos tinklui, kuris 
iš tikrųjų nėra reikalingas. 
Antrajam bandymui buvo pa
siūlytos tik savaitgaliais vei
kiančios stotys prancūzų ir 
anglų kalbomis.

“CBC” televizija turėjo su
stiprinti kanadiškas progra
mas kaip atsvarą amerikietiš
koms, bet šio uždavinio pilnai 
neįvykdė. Didelė spraga liko 
vaidybinėse programose dėl 
jų negausumo, menko lygio ir 
nepopuliarumo. Pagrindiniu 
arkliuku tapo ledo ritulio rung
tynių transliacijos šeštadie
nio vakarais, sutraukiančios 
didesnį žiūrovų skaičių. Ne
sisekė ir su Kanadai skirto
mis žiniomis, kurios dabar yra

(Nukelta j 8-tą psl.)

Kalėdinė lietuvių eglutė Daugiakultūriame centre Hamiltone. Prie jos — Vyskupo Valančiaus mokyklos mokiniai, 
prisidėję prie bendro vaizdo, kuriuo domėjosi kitataučiai Nuotr. M. Borusienės

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuviškos Kalėdų eglutės
V. Vokietijos katalikų spauda paskelbė KNA redaktorės Diethild Treffert straipsnį ta tema

Kai šiemet puošim savo Ka
lėdų eglutę, prisiminkime, 
kad Lietuvoje už ją net kuni
gai baudžiami. Mums tai tie
siog neįsivaizduojama, bet 
faktas: kunigas Sigitas Tam- 
kevičius teisme buvo kaltina
mas už kalėdinės eglutės pa
statymą savo parapijos švento
riuje. 1983 m. gruodžio 2 d. 
Tamkevičius buvo nuteistas 
dešimčiai metų laisvės atėmi
mo — šešeriem metam griežto 
režimo lagerio ir ketveriem 
nutrėmimo — rašo D. Treffert 
(“Tagespost, 1984.XII.14).

Sov. Sąjungoje Kalėdų eglu
tė vadinama “Naujųjų metų” 
eglute, o Kalėdų senelis — 
“Seniu šalčiu”. Nešvenčiamos 
Kalėdos nei pagal Vakarų ka
lendorių gruodžio 24-25, nei 
pagal Rytų tradiciją sausio 6-7. 
Leidžiama švęsti tiktai Nau
juosius metus. Nukrypimas lai
komas “krikščionišku ekstre
mizmu”.

Diethild Treffert teigia, kad 
sovietinių ideologų įniršis 
prieš Kalėdų eglutes esąs nau
jas reiškinys. Toks kaltinimas, 
pasak jos, pirmą kartą pasiro
dė kaltinamajame akte prieš 
kunigą Tamkevičių. Autorė 
spėja, kad 1982-83 m. valdžia 
sukruto, nes kalėdinės eglutės 
stiprina parapiją ir traukia 
jaunimą prie šventovės. Tuo 
būdu netenka reikšmės “nau
jametės eglės” ir “Senio šal
čio” diena, kuri tikintiesiems 
niekad neatrodė prasminga.

Kaip Lietuvos šventovėse 
įrengiama Kalėdų eglutė ir 
kodėl tai “peiktina”, matyti 
iš valdžios perspėjimų. 1983 m. 
gruodžio 22 d. Alytaus rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Makštutis, su
žinojęs, kad Simno šventovėje 
įrengiama Kalėdų eglutė, per
spėjo kleboną Matulevičių ir 
vikarą Juozą Gražulį neleisti 
jaunimui dalyvauti kalėdinės 
eglutės programoje, patarnau
ti Mišioms ar giedoti chore. 
Simno kunigams atsisakius pa
sirašyti perspėjimą, pavaduo
tojas Makštutis grasino prane
šiąs Religijų reikalų tarybai. 
Kunigai nesidavė įbauginami. 
Gruodžio 26 d. po Sumos Simno 
šventovėje, dalyvaujant daugy
bei tikinčiųjų, buvo surengta 
kalėdinė eglutė, Kalėdų sene
lis pasveikino visus su Kūdi
kėlio Jėzaus gimimo švente, 
išdalijo vaikams dovanėles. 

Kokie buvo šios nekaltos šven
tės padariniai. Vakaruose ži
nių nėra.

Vokietė žurnalistė primena 
toliau, kad tokios Kalėdų eg
lutės surengimas prieš metus 
buvo įtrauktas į kunigo Tam- 
kevičiaus kaltinamąjį aktą. 
Ir tas kaltinimas nebuvo tik 
tarp kitko, rašo Diethild Tref
fert. Suėmus kunigą Tamkevi
čių, daugelis tikinčiųjų, ne
mažas skaičius vaikų, buvo tar
domi dėl tos Kalėdų eglutės.

Ką tokie vaikų ir tėvų tardy
mai reiškia, nesunku suprasti: 
gražią iškilmę šventovėje 
šiurkštūs pareigūnai vaikams 
vaizduoja kaip nusikaltimą vi
suomenės tvarkai, vaikai ver
čiami duoti parodymus prieš 
savo kunigą, keliamas sąmy
šis, prieš kurį tėvai lieka be-

Anglas apie išgelbėtus belaisvius
Neseniai iš Britanijos į Sov. 

Sąjungą sugrįžo du buvę Afga
nistano belaisviai — Igoris Ry
kovas ir Olegas Chlanas, ku
rie iš nelaisvės buvo išgelbėti 
britų lordo Bethello. Dėl to lor
das susilaukė priekaištų, į ku
riuos jis atsakė viešu laišku, 
paskelbtu Londono dienrašty
je “Times”. Lordas Bethellas 
rašo:

“Norėčiau, kad tie, kurie ra
šo apie pavojus padėti afga
nistaniečių rezistentų sovieti
niams belaisviams, surizikuo
tų nuvykti į Afganistaną, kaip 
aš 1984 m. pradžioje padariau. 
Patirtis galėtų pakeisti jų nuo
monę. Vienoje stovykloje, ku
rią aplankiau Afganistane, bu
vo 15 sovietinių belaisvių. Su 
devyniais iš jų kalbėjausi. Jie 
laikomi duobėse, retai gali pa
matyti šviesą. Jų kūnai apskre
tę ir sutinę. Daugelis negali 
ant kojų pastovėti. Kiti neto
li nervinio pakrikimo. Jie ma
ne prašyte prašė pagalbos, no
rėtų išvykti nesvarbu kur. Igo
ris Rykovas ir Olegas Chlanas, 
kuriuos mačiau kitoje stovyk
loje pasienio srityje, taip pat 
mane prašė jiems pagelbėti. 
Jų padėtis irgi buvo baisi. Tik 
tas skirtumas, kad juos į ne
laisvę paėmusieji afganista
niečiai sutiko juos paleisti ar 
tiesiog norėjo jų atsikratyti. 
Nėra galimybių laikyti belais
vius. Švelniai kalbant, buvę 
sovietiniai kariai nėra popu- 

jėgiai.
Straipsnį “Lietuviškos Kalė

dų eglutės” Vakarų Vokietijos 
katalikų žinių agentūros KNA 
redaktorė Diethild Treffert 
baigia taip: “Per šias 1984-jų 
Kalėdas pasaulyje siaus dide
lis vargas. Badas Afrikoje mus 
visus slegia. Karai skiria kai
mynines tautas. Daug ženklų, 
kad vargas dar labiau didės. 
Šį vargą galima šiek tiek pini
gais sušvelninti. Ir šiemet Vo
kietijos katalikai parodys sa
vo norą padėti. Bet yra ir ki- 
tokis vargas, kurį kenčia mūsų 
persekiojami tikėjimo broliai. 
Šį vargą galima tiktai malda 
šalinti. Tai nieko nekainuoja. 
Čia gali padėti ir tas, kuris ne
turi pinigų aukoms. Tai kai
nuoja tik turputį pasirengimo 
atjausi ir pasidalyti našta”. Lmb.

liarūs. Jei nebūčiau išklausęs 
jų graudaus prašymo, abejoju, 
ar jie būtų ilgai gyvenę.

Afganistaniečius galima 
suprasti dėl tų kančių, kurias 
atnešė sovietinė kariuomenė. 
Vis dėl to manau, kad Vakarų 
pasaulis turėtų mėginti padėti 
tiems nelaimingiems jauniems 
belaisviams, kurie yra ir so
vietinės vyriausybės politikos 
aukos.

Ir taip Rykovas su Chlanu 
atvyko į Britaniją. Jie nepa
sirinko Britanijos. Jie tiktai 
norėjo ištrūkti iš afganistanie
čių nelaisvės, Britanija jiems 
suteikė prieglobstį žmonišku
mo sumetimais. Jų išgelbėji
mas ir priežiūra kainavo dau
giau kaip dešimt tūkstančių 
svarų, kuriuos suaukojo pri
vatūs šaltiniai. Kai sužino
jau, kad jie naudojasi socia
line valstybės pašalpa tuojau 
sustabdžiau, ir paimti pinigai, 
204 svarai, buvo sugražinti į 
valdžios fondą.

Kaip jau daug kartų anks
čiau atsitiko, šie daug pergy
venę sovietų vaikinai neprita
po prie Vakarų gyvenimo. To
kia galimybė visuomet numa
toma. Vis dėlto didžiuojuosi, 
tuo, kad Britanija juos išgel
bėjo ir sudarė progą joje gy
venti. Tai britų tradicija, ku
ri, viliuosi, ir toliau bus taiko
ma sovietiniams belaisviams 
Afganistane, kaip ir kitoms 
priespaudos aukoms”. Lmb. 

Popieliuška. Prakartėlė buvo 
įrengta automobilyje prie jo 
kapo. Jai pasirinktas toks pat 
automobilis, kokiu buvo veža
mas velionis bagažinėje. Ati
darytoje bagažinėje maldinin
kų laukė prakartėlė, automo
bilyje — degančios žvakės. Bet
liejų Kalėdų proga aplankė 
30.000 vietinių ir užsienio pi
ligrimų. Istoriniu įvykiu tapo 
Izraelio premjero Š. Pereso 
apsilankymas šiame 1967 m. 
okupuotame miestelyje, turin
čiame mahometonų daugumą. 
Kalėdų išvakarėse Š. Peresas 
atvyko į Betliejaus burmistro 
E. Freijo rengiamą priėmimą 
žymiesiems svečiams. Spaudo
je rašoma, kad arabas burmist
ras E. Freijas, krikščionis, 
kartu su premjeru Š. Peresu 
meldėsi už taiką tarp arabų ir 
žydų tautų.

Teismas Torunėje
Keturių kun. J. Popieliuškos 

žudikų teismas prasidėjo To
runėje. Nhžtdymu yra kaltina
mi trys milicijos saugumie
čiai — leitenantai L. Pekala, 
W. Chmielevskis ir kpt. G. Piot- 
rovskis, nužudymo skatinimu 
— pik. A. Pietrųška. Teismo 
salėn, turinčion 100 vietų, bu
vo įsileisti penki vakariečiai 
žurnalistai. Abu leitenantai ir 
kapitonas prisipažino kaltais 
dar tardymo metu. Savo įsivėli
mą paneigia pulkininkas, ne
dalyvavęs kunigo pagrobime. 
Tardyme leitenantai kaltino 
kapitoną. Esą jis sakė, kad 
kun. J. Popieliuškai pagrobti 
ir sutvarkyti buvo gautas įsa
kymas “iš aukščiau”. Teisme 
leitenantai atšaukė šį pareiš
kimą, teisindamiesi, kad kuni
go nužudymas nebuvo iš anksto 
suplanuotas. Jie kalbėjo tik 
apie žiaurų kun. J. Popieliuš
kos mušimą net keturiuose pa
kelės miškeliuose. Jam buvo 
surištos sulankstytos rankos 
ir kojos, sujungtos su kilpa 
ant kaklo. Tokioje būklėje 
kun. J. Popieliuška buvo ve
žiojamas automobilio bagaži
nėje. Vyslon buvo įmestas ne
gyvas, matyt, užtroškęs dėl 
kilpos ant kaklo.

Invazijos penkmetis
Sovietų Sąjunga invaziją Af- 

ganistanan pradėjo 1979 m. 
gruodžio 27 d. Penkerių metų 
sukaktis susilaukė protestų 
visame laisvajame pasaulyje. 
Prez. R. Reaganas pabrėžė, 
kad sovietinė Afganistano 
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Kritiškos pastabos apie sudėtinį septynių autorių veikalą

okupacija yra didžiausia kliū
tis pagerinti santykiams tarp 
Vašingtono ir Maskvos. Afga
nistaniečius partizanus jis 
pavadino didvyriais, rašan
čiais naują Afganistano isto
riją. Tik Kabulo radijas dėko
jo “didžiajai Afganistano bi
čiulei Sovietų Sąjungai, kraš
tą išgelbėjusiai nuo revoliu- 
cininkų, JAV ir Kinijos impe
rialistų”. Marionetinis prez. 
B. Karmalas pasiuntė sveiki
nimus kariams, kurie, pasak 
jo, susilaukė didelių perga
lių partizanų tvirtove laiko
mam Pandžiro slėny. Apie pro
blemas Afganistane prašneko 
valdžios oficiozas “Izvestija” 
Maskvoje. Esą centrinio Afga
nistano Goro provincijoje siau
čia tuzinas įvairių partizanų 
grupių, kurios apšaudo net 
provincijos sostinėje nusilei
džiančius lėktuvus. Tik ta sos
tinė tėra sovietinių karių kont
rolėje. Sovietinę įgulą neto
li esančiame Akrano Garano 
miestelyje, apsupo tūkstantis 
partizanų. Maistą ir ginklus 
teko pristatyti malūnsparniais. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje gau
sėja Afganistane žuvusių jau
nų karių kapai. Spėjama, kad 
jų kasmet netenkama apie 
1400. Kovose žūsta apie 30%, 
o kiti nusižudo, miršta nuo li
gų, įvykusių nelaimių. Atsi
randa naujokų, kurie atsisako 
stoti kariuomenėn. Tokie pa
siunčiami į darbo stovyklas 
Sibire, kur jie turi sunkesnes 
sąlygas už kriminalinius nusi
kaltėlius. Jie miega vienutė
se, turi kasdien dirbti 18 va
landų.

Pasirašė sutartį
Britanijos premjerė M. That

cher prieš Kalėdas lankėsi 
Pekinge ir su Kinijos premje
ru Ž. Zijangu pasirašė sutar
tį, pagal kurią Hong Kongo ko
lonija 1997 m. taps komunisti
nės Kinijos teritorija. Sutar
tis yra gavusi kompartijos va
dų sutikimą sekančių 50 metų 
laikotarpyje Hong Kongui duo
ti beveik pilną autonomiją, 
palikti kapitalistinę sistemą. 
Pasirašymą transliavo Kini
jos televizija. Susitarimas bu
vo pasiektas dvejus metus tru
kusiose derybose. M. Thatcher 
pabrėžė, kad sutartimi tėra 
žengtas pirmas žingsnis. At
sakomybė d ė 1 Hong Kongo 
ateities ir toliau tenka ne tik 
Kinijai, bet ir Britanijai.



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1985. I. 2 — Nr. 1 (1820)

WTEV1SKES ŽIBURIAI
""-g THE lights of homeland

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuviu Kataliku Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. I’r. Gaida ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $20, pusmetinė — $11, rėmėjo — $25 
(Amerikoj - JA V doleriais). Pavieniai numeriai - 50 et.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimu 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. "Žiburiai". Inc. 
Subscription rates: $20.00 per year, $11.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.Vengrijos komunistas Vatikane
Ar tai galėtu padaryti ir okupuotos Lietuvos religiniu 

reikalų komisaras Anilionis?
Pastaruoju metu iš pavir

šiaus nepasikeitusiuose gana 
šaltuose Vatikano ir Maskvos 
bei jos satelitų santykiuose 
pastebimi įdomūs poslinkiai. 
Romoje lankėsi Prahos kardi
nolas Tomašekas, Rumunijoje 
paskirtas naujas Bukarešto 
vyskupas taip pat atvyko į Ro
mą. Iš Romos sugrįžęs vysku
pas L. Povilonis pakeltas arki
vyskupu gavo pavaduotoją — 
naują vyskupą J. Preikšą. Len
kijos primo kardinolo vizitai 
Romoje taip pat padažnėjo.

Tačiau bene sensacingiau
sia žinia reikia laikyti prane
šimą, kad šiomis dienomis Ro
moje popiežius priėmė Vengri
jos religijų reikalų tvarkyto
ją Miklošą. Lietuvos katali
kams tiesiog sunku įsivaizduo
ti, kad štai vieną dieną Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinis 
P. Anilionis, kokio nors kuni
go Vaičekonio lydimas, staiga 
iškeliautų į Romą ir išgirstu
me per Vatikano radiją, kad 
jis buvo popiežiaus priimtas. 
Ne, tai mums skamba kaip gry
na fantazija. Ims ir leis Mask
va Anilioniui nuvažiuoti į Ro
mą! Juk Maskva uzurpuoja vi
sas Lietuvos teises megzti ir 
palaikyti bet kokius santykius 
su užsieniu. Jau vien dėl asme
ninės ambicijos ir tiesiog iš 
pavydo Kurojedovas, Anilio- 
nio šefas Maskvoje, to nega
lėtų pakęsti.

Kas neįmanoma Vilniuje, ga
lima Budapešte. Patinka kam 
nors ar nepatinka, bet vengrų 
Anilionis jau buvo Romoje ir 
buvo priimtas popiežiaus. 
Greičiau turbūt Nemunas pra
dės plaukti atgalios ir gele
žis sutirps į vašką, negu Ani
lionis galės savo vengro kole
gos pėdomis pasekti. Vis dėlto 
ir jis galėtų susimąstymo va
landėlę pats save tyliai pa
klausti, ką visa tai reiškia, ne
laukdamas Kurojedovo inst
rukcijų. Gal ir jam laikas bū
tų pagalvoti, argi visame šia
me žaidime viskas tik žaidi
mas, “dialektika”, kaip grubiai 
nutašyto maskvinio marksizmo 
mėgėjams atrodo.

Tiesa, dar iš baltųjų carų 
perimtoje raudonųjų carų 
tvarkoje dažnai dešinė neži
no, ką daro kairė. Juo labiau, 
kad ir Vakaruose yra pakanka
mai toliau savo nosies nema
tančių apžvalgininkų, kurie 
pasitenkina tik tuo, ką jiems 
parodo mikli režimo dešinė, 
visiškai nekreipdami dėme
sio į rūpestingai slepiamus 
kairės darbus.

Tačiau ne visi tokie naivūs. 
Vokiečių katalikų žurnalistė 
Diethild Treffert labai teisin
gai pastebėjo Lietuvoje vykdo
mą grubios “dialektikos” po
litiką. Ketvirtį šimtmečio trem
tyje išlaikytas Kaišiadorių 
vyskupas buvo sugrąžintas į 
savo pareigas, paskirtas nau
jas Telšių vyskupas, leista 
pirmą kartą visiems Lietuvos 
vyskupams, išskyrus tremtyje 
tebelaikomą Vilniaus vysku
pą, atlikti vizitą “ad limina”. 
Tuo būdu buvo sužadintas am
žinų optimistų tikėjimas, kad 
štai jau ir Lietuvoje K. Bend
rijos ir valstybės santykiai 
gerėja, kai tuo pačiu buvo už
simota smogti kagėbistinė 
kumštimi šviesiausiem Lietu
vos kunigam. Užsienio apžval
gininkai iš įsibėgėjimo kal
bėjo apie normalėjančius san
tykius, o per tą laiką buvo su
sidorota su kunigais Alfonsu 
Svarinsku ir Sigitu Tamkevi- 
čium, išsklaidytas ir Suvaly
tas ’ į pogrindį Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komitetas.

Ir dabar kažkas panašaus. 
Leista atimtosios Klaipėdos 
šventovės statytoją pakelti 
arkivyskupu ir paskirti jam 
naują vyskupą pagalbininką, 
bet tuo pačiu metu suimamas 
kunigas Jonas-Kastytis Matu
lionis ir terorizuojamas vysku
pas J. Steponavičius. Daili 
“dialektika”! Kurojedovas iš 
Maskvos Anilioniui toliau ka
la: vykdyk toliau, kas įsaky
ta, ir negalvok apie susitiki
mą su popiežium nei Vilniuje, 
nei Romoje ... Ir būtų tai la
bai įtikima kalba, jei ne tas 
Miklošas.

A. Lembergas

Taip vaizduoja EDMUNDAS ARBAS spalvotoje savo grafikoje Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentą RONAL
DĄ REAGANĄ, sakantį inauguracinę kalbą Vašingtone: “Pradėkime valstybinio atsinaujinimo erą”

Sunkus belaisvio apsisprendimas
Sovietų kareivis Rimas Burba, išbuvęs dvejus metus nelaisvėje Šveicarijoje, grįžo Sovietų Sąjungon

| SVEIKINU
M- visus savo draugus 
w bei pažįstamus, 
m- sulaukusius

s šventės ir
4 įžengusius į naujus 1985-sius metus.
*• Linkiu naujos vilties, ištvermės ir geriausios 
| sėkmės visuose užmojuose bei darbuose.
g Juzė Valaitienė, Mount Brydges, Ont.

Canadian 2ht Memorials' Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Šveicarijos dienraštis “24 
Heures de Lausanne” 1984.XI.- 
11 išspausdino Olivier Grivat 
rašinį “Interne au Zugerberg 
— Kruvina dilema”. Jame ra
šoma apie Sov. Sąjungos ka
riuomenėje tarnavusį Rimą 
Burbą, patekusį Afganistane 
į partizanų nelaisvę ir per
duotą Tarptautiniam raudona
jam kryžiui Šveicarijoje. Pa
gal sutartį R. Burba ir kiti so
vietiniai karo belaisviai turė
jo išbūti internuoti stovyklo
je dvejus metus ir tada apsi
spręsti bei pareikšti savo no
rą — grįžti Sovietų Sąjungon 
arba pasilikti Šveicarijoje ar 
kuriame kitame Vakarų pasau
lio krašte. Iš penkių internuo
tų sovietinių karių tik Rimas 
Burba ilgai svyravęs/ nes so
vietai darė spaudimą per jo 
tėvus. Esą jo tėvas skambinęs 
Rimui telefonu ir prašęs grįž
ti namo. Taip pat gavęs laišką 
per Vatikaną nuo Savo tėvų, 
kuriame patariama išvengti 
sugrįžimo pinklių. Be to, vi
siem žinoma, kad dėl Rimo ne
grįžimo gali nukentėti jo tėvai 
Lietuvoje.

R. Burbos likimu esą rūpi
nasi ir Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenė. Jos pirm. N. 
Prielaida lankėsi pas jį ir per
davė informaciją apie pasiliki
mo galimybes Šveicarijoje ar
ba JAV-se. R. Burba nesidomė
jęs emigracija į anapus Atlan
to, bet svarstęs tiktai dvi ga
limybes — pasilikti Šveicari
joje arba grįžti Lietuvon. Jei 
apsispręstų už pasilikimą Švei
carijoje, juo rūpintųsi Lietu
vių Bendruomenė.

Pasak N. Prielaidos pareiš
kimo laikraščiui, R. Burbos 
grįžimas gali būti jam pavo
jingas, nes Sov. Sąjunga pate
kusius nelaisvėn karius laiko 
dezertyrais ir baudžia Sibiro 
lageriu nuo 3 iki 10 metų.

Kaip pateko nelaisvėn?
Šveicarijos laikraščio žinio

mis, R. Burba, tarnaudamas 
Sov. Sąjungos kariuomenėje, 
buvo nusiųstas su daliniu į 
Afganistano sostinę Kabulą, 
kur turėjo saugoti amunici
jos sandėlį. Netikėtai buvo už
pultas afganistaniečių parti
zanų, primuštas ir paimtas ne
laisvėn, vėliau — 1982 m. per
duotas Tarptautiniam raudo
najam kryžiui. Jis esąs 21 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
kuri Stalino buvusi prijungta 
prie Sov. Sąjungos 1940 m. Lie
tuva tebesanti okupuota, bet 
teisiškai (de jure) laikoma ne
priklausoma JAV, Britanijos, 
Prancūzijos ir net Šveicarijos. 
Lietuvos pasus pripažįstanti 
Prancūzija, o Lietuvos ambasa
da veikianti JAV-se.

Žiniomis iš kitų šaltinių, 
Šveicarijos LB pirm. N. Prie
laida lankėsi ir politiniame 
krašto departamente, ir Tarp
tautiniame raudonajame kry
žiuje R. Burbos reikalu. Visur 
jiems buvo pasakyta, kad R. 
Burbai sudarytos sąlygos apsi
spręsti svarankiškai, be jokio 
spaudimo.

Ar taip buvo tikrovėje, ten
ka abejoti, nes sovietų spau
dimas buvo didelis, ypač per 
belaisvių tėvus. R. Burba ir ki
tas sovietų kareivis apsispren
dė grįžti Sov. Sąjungon, matyt, 
nenorėdami, kad jų tėvai bei

kiti šeimos nariai būtų kanki
nami kalėjimuose bei lage
riuose.

Rusų išeivių spauda 
apie belaisvius

Š. m. lapkričio 29 d. “Ruska- 
ja mysl” laidoje buvo išspaus
dintas straipsnelis “Dar vie
nas sugrįžimas į tėvynę”. Jame 
rašoma:

“21-mą lapkričio dieną du 
sovietai belaisviai, kurie dve
jus metus išbuvo šveicarų ka
riuomenės stovykloje, išskrido 
iš Šveicarijos į Sovietų Sąjun
gą. Tai lietuvis Rimas Burba 
ir totorius German Anisimov. 
(Nesame tikri dėl šių pavar
džių tikslumo. Tarptautinis 
Raudonojo kryžiaus komitetas 
ir Šveicarijos užsienio reika
lų ministerija nematė reika
lo jų pranešti. Mes naudojamės 
duomenimis, kuriuos paskel
bė šveicarų spauda, gavusi be
laisvių sąrašą).,

Per paskutiniuosius du-tris 
mėnesius rateliuose, kurie 
domisi sovietais karo belais
viais, buvo rimtai kalbama, 
kad vienas iš “sugrįžtančiųjų” 
— Rimas Burba norėjo pasi
likti Vakaruose, tačiau Tarp
tautinio raudonojo kryžiaus 
komiteto atstovas telefoninia
me pasikalbėjime su “Ruskaja 
Mysl” užtikrino, kad Rimas 
Burba grįžo į Sovietų Sąjungą 
savo noru.

Mes neturime jokių ypatin
gų priežasčių netikėti tam, ką 
sako TRKK atstovas Ženevoje. 
Mes taip pat neabejojame, kad 
Sov. Sąjungos konsulato at
stovai Šveicarijoje, kuriems 
leidžiama pagal Ženevos su
tartį dėl karo belaisvių regu
liariai susitikti su sovietų ka
reiviais, darė jiems psicholo
ginį spaudimą, kad priverstų 
juos grįžti. Tačiau kaip tik Že
nevos sutartis numato, kad ne
laisvėje esantieji kareiviai 
bus apsaugoti ne tik nuo ‘pa
šalinio smalsumo’ (t.y. laikraš
tininkų), bet ir nuo bandymo 
juos gąsdinti ir kokio nors psi
chologinio spaudimo.

Šveicarų valdžia stropiai 
laikosi šios sutarties dalies, 
visaip stengdamasi atskirti 
karo belaisvius nuo Vakarų 
“įtakos”: jiems draudžiama 
susitikti su Vakarų pasaulio 
laikraštininkais, su Vakarų 
pasaulio rusų emigrantų atsto
vais, jiems draudžiama gauti 
bet kokią Sovietų Sąjungai 
priešingą spaudą. Šveicarai 
eina dar toliau: jie, kaip kal
bama, įtikinėja sovietus karei
vius, kad Vakaruose irgi ‘gy
venti nelengva’. Tame tvirti
nime vra šiek tiek tiesos, bet

žinant kas gresia sovietams 
belaisviams sugrįžus į Sov. 
Sąjungą, šveicarai galėtų nuo 
panašių tvirtinimų susilaikyti.

Viešumos ir santykių su so
vietais belaisviais Šveicari
joje (jų ten dar trys liko) trū
kumas yra sovietams labai nau
dingas. Kokį spaudimą jie ka
reiviams bedarytų (šeimos 
laiškai, pasakojimas apie Sta
lino dukters sugrįžimą, apie 
J. Povarniciną, kuris pasili
kęs Šveicarijoje iki šiol nėra 
gavęs politinės globos, net 
tiesioginiai grasinimai šei
mai), Vakaruose apie tai nie
kas nežinos. Ir, kol sovietai 
belaisviai bus laikomi už spyg
liuotų vielų, laisvoji visuome
nė už sugrįžusių ‘namo’ karei
vių likimą (jis negali būti ne- 
tragiškas) laikys atsakinga ne 
Sovietų Sąjungą, pradėjusią 
karą Afganistane, bet Šveica
rijos valdžią ir Tarptautinį 
raudonojo kryžiaus komitetą”.

Rusų laikysena
Vakarų pasaulio rusų spau

da daug rašo apie sovietams 
belaisviams skirtą stovyklą 
Šveicarijoje. Vakarų pasau
lio rusai turį įsteigę rusams 
belaisviams gelbėti komite
tus, kurių vienas yra ir Toron
te. Apie spaudimą, kuris buvo 
daromas Rimo Burbos tėvams 
Druskininkuose, buvo rašyta 
“Tėv. žiburiuose” anksčiau.

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja mysl”, redaguoja
mas Irinos Ilowajska-Alberti 
yra labai palankus sovietų pa
vergtoms tautoms. Čia kelis 
kartus buvo paskirta Lietuvos 
reikalams po ištisą puslapį. 
Kai Paryžiaus katedroje buvo 
laikomos šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties pamal
dos, šis savaitraštis pirmame 
puslapyje stambiomis raidė
mis ragino savo skaitytojus 
jose dalyvauti.

Šią vasarą Šveicarijoje lan
kėsi PLB pirmininkas V. Ka- 
mantas, ir kalbėjos su TRK 
atstovu. Pirmininko praneši
mas išspausdintas “TŽ” 1984 
m. rugsėjo 25 d. laidoje, kurį 
skaitant atrodė, kad šveicarai 
laikosi neutralumo, nors jis 
prie Rimo Burbos ir nebuvo 
prileistas. J. B.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

SKKALŽDėĮ I 
ir Naujų metų > 

proga 
sveikiname 

klientus ir draugus, linkėdami sveikatos ir k 
gražios ateities. J- Kudaba

COMMERCE REAL ESTATE LTD. g
894 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario $

įstaigos tel. 653-3225 Namų tel. 242-5139

VELIONEI
STASYTEI PETRAUSKIENEI 

PRISIMINTI
Huduo negailestingai lapus medžių draskė, 
Velionė susimasčius stovėjo prie klubo laiptų.
Kai vėjas sūkuriais lapus prie jos pabėrė. 
Tylomis tarė: jaučiu greit ir aš nukrisiu tarp jų ...

Netaiku privertė tave mus palikti.
Išskridai į tolimus nežinomus kelius 
Gaila, ir sudiev neteko pasakyti — 
Visi maldoje prisiminsim jus.

Ilgai mintyse paliks klube stalas,
Prie kurio ji rymojo šypsodama linksmai.
Koks tuščias, nykus tas kampelis,
Ir mūsų visų liūdesyje paskendę veidai.

Palydėję į nežinomų kelionę.
Prašome Aukščiausio malonių jai gausių, 
O likusiems — vyrui, dukteriai ir sūnui, 
Ištvermės, kantrybės ir saulės ant liūdesy paskendusių 

jausmų...

Sunku atsiskiriant ir žodį surasti. 
Temdo juodas šydas apgaubęs visus. 
Lieka karštos maldos Visagaliui tarti 
Ir prašyt velionę dausose pasitikti mus ...

VIENAS IŠ KLUBIEČIŲ IK VELIONĖS AKTIMIEJI

PRANEŠAME,
kad užbaigė šios žemės kelionę

AfA AUGUSTINAS UNDRAITIS
(Underhill).

Gyveno Kalifornijos Santa Monica mieste, mirė 1984 m. 
rugpjūčio 9 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Palaidotas 1984 
m. rugpjūčio 11 d. Šv. Kryžiaus kapinėse, Los Angeles, Kali
fornijoje.

Velionis gimė Lietuvoje, Šakių aps., Kidulių vis., Ver- 
šupių kaime, Kaimelio parapijoje. Atvažiavo į Kanadą prieš 
II D. karą. Po karo persikėlė į JAV-bes. Kanadoje liko sūnūs
— Albertas ir Edvardas, vaikaičiai, sesuo Mariutė, Lietuvoje
— brolis Juozas su šeima, mirusio brolio šeima ir sesers 
šeima. Visi giminės ir pažįstami liūdi jo netekę.

Tegul būna jam lengva Amerikos žemelė.
Marija Petrauskaitė-Urniežienė

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems mūsų draugams ir pažįsta

miems, dalyvavusiems mūsų mylimos motinos

ONOS YČIENĖS laidotuvėse.
Dėkojame kunigui Povilui Diliui už dvasinį patar

navimą ir gilius paguodos žodžius koplyčioje, šven
tovėje ir kapinėse.

Dėkojame visiems už maldas, užuojautas, aukas 
ir pagalbą laidotuvėse. Dėkojame Išganytojo parapijos 
Moterų draugijos narėms už talką.

Ačiū visiems -
vaikai su šeimomis

AfA
AGNIETEI PILIPAVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą LEONĄ, sūnų ARŪNĄ, dukras - VIOLETĄ, 
RŪTĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime-

O. Tunaitienė V. Šilininkas
ir dukra Dalia Ž. Šilininkaitė

Brangiai Mamytei
a.a. ALEKSANDRAI DAMBRAUSKIENEI

mirus,
jos dukrai IDAI ULBINIENEI su šeima, sūnums — 
JONUI, ROBERTUI, EDMUNDUI ir jų šeimoms reiškia 
nuoširdžią užuojautą -

Algirdas ir Vanda Ulbinai
Irena ir Howard Craig su šeima



Lietuvos kariuomenės atsteigimo metinėse Toronto Vi. Pūtvio kuopos šaulės A. Pajaujienė ir I. Pečiulienė pa
gerbia gėlėmis kūrėjus-savanorius Stasį Paciūną, Stasį Banelį, Alfonsą Zubrį ir Vladą Kazlauską (pastarųjų dvie
jų nuotraukoje nematyti) Toronto Lietuvių namuose Nuotr. St. Dabkaus

Teisėjas kunigų seminarijoje
“LKB kronikos” 64 numeris apie aukštojo Lietuvos teismo 
teisėjo Misiūno apsilankymą Kauno kunigų seminarijoje

Lietuviai pavojingi sovietams
Mėnraštis "America”apie dabarties įvykius okupuotoje Lietuvoje

Amerikiečių žurnalas “Ame
rica” 1984 m. gruodžio mėne
sio laidoje išspausdino gana 
išsamų straipsnį “Catholics in 
Lithuania”. Jos autorė yra Ško
tijoje gyvenanti žurnalistė, pa
rašiusi jau ne vienų straipsnį 
apie R. Europos tikinčiųjų 
Bendrijas.

Minėtame straipsnyje apie 
Lietuvą ji rašo: “Pastaraisiais 
metais religinis atsinaujini
mas Lietuvoje pasiekė iki šiol 
negirdėtą intensyvumą Sovie
tų Sąjungoje. Valdžia laiko 
jį pavojingu vienybei ir ėmė
si žygių jam sulaikyti”.

Tai pareiškusi antrinėje 
antraštėje, autorė taip dėsto: 
“Lietuvos tikinčiųjų Bendri
ja sovietinei valdžiai atrodo 
pavojingiausias dyglys kūne. 
Ji mato glaudžią organizaci
ją, kuriai priklauso trys ket
virtadaliai tautos. Tai didžiau
sias krikščionių telkinys šiuo 
metu Sov. Sąjungoje, telkinys, 
kuris priešinasi visom pastan
gom jį suskaldyti arba palenk
ti savo kontrolei. Tik maža da
lis kunigų rodo norą bendra
darbiauti su valdžia. Sovie
tams atrodo, kad Bendrija puo
selėja tautiškumą, remia lie
tuvių kultūrą, kalbą ir nepri
klausomybę prieš rusinimo už
mojus. Tai kelia sovietams ne
rimą, kurį jie laiko ypatingai 
pavojinga, nes Lietuva turi 
bendras sienas su Lenkija iš 
vienos pusės, su Latvija ir Es
tija — šiaurėje, kur stiprėja 
tautinė sąmonė ir didėja visų 
trijų mažų Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo reikalas, 
vedantis į reikalavimą valsty
binės laisvės”.

Pasak autorės, Lietuvos kata
likai viešai priešinasi religi
jos suvaržymams. Tokio pasi
priešinimo nesą jokioje kito
je Sov. Sąjungos tikinčiųjų 
Bendrijoje. Buvo sudarytas ti
kinčiųjų teisėm ginti komite
tas, vaikai mokomi religijos, 
nepaisant uždraudimo, organi
zuojami studijų būreliai, jau
nimo rekolekcijos. Sovietinė 
valdžia tai laiko antisovieti- 
ne veikla.

Nuo 1972 m. prasidėjo reli
ginis atsinaujinimas, pasiekęs 
inteligentiją ir jaunimą. Tais 
metais buvo suorganizuota pir
moji masinė lietuvių peticija 
Sov. Sąjungos vyriausybei ir 
Jungtinėm Tautom, tais metais 
pradėta leisti “LKB kronika”.

1980 m. iš sovietinės valdžios 
gauta nuolaida —vysk. V. Slad
kevičius grąžintas iš tremties į 
Kaišiadorių vyskupiją, o kun. 
A. Vaičius paskirtas Telšių vys-į 
kupu. Deja, vysk. J. Steponavi
čius paliktas ir toliau tremti
niu. Straipsnio autorės nuomo
ne, arba nebuvo rasta kompro
miso formulė, arba popiežius 
buvo blogai informuotas, arba 
pabijota KGB sankcijų, jei 
vysk. J. Steponavičius būtų 
grąžintas Vilniun. Kad pasta
roji baimė buvusi nepagrįsta, 
įrodė 87-rių metų amžiaus, lat
vio vyskupo J. Vaivods pakėli
mas kardinolu. “Lietuviai bu
vo nustebinti ir nepatenkinti, 
kad ta garbė teko pamaldžiai, 
bet nuolaidžiai latvių Bendri
jai. Nors vyskupas Steponavi
čius turi būti kardinolas ‘in 
pectore’, pakeltas 1979 m. bir
želio 30 d., tačiau lietuviai 
nori matyti jį viešai pripažin
tą kaip tokį. Jie labai vertin
tų tokią moralinę paramą, nors 
ji reikštų jam tremtį už, Lietu

vos ribų arba Vakaruose” — ra
šo Janice A. Broun.

Pasak jos, Vakaruose mano
ma, Šv. Tėvas tol neskirs kar
dinolo Lietuvai, kol sovietinė 
valdžia nepripažins vyskupo 
Steponavičiaus, nes Jonas- 
Paulius II tokią būklę Lietu
voje laiko nenormalia. Bet to
kios laikysenos rezultatas yra 
sumažėjęs lietuvių pasitikėji
mas lenkų popiežiumi ir padi
dėjusi galimybė atsinaujinti 
lietuvių-lenkų santykių paaš
trėjimui, kurį sovietinė val
džia veikiai išnaudotų. Nei 
pirmasis vyskupų vizitas ‘ad 
limina’ Romoje po 45 metų, t.y. 
1983 m. balandyje, nei pasi
traukimas nepatenkinimo vys
kupo neįtikino lietuvių kata
likų, kad komunikacija tarp Šv. 
Tėvo ir jų pačių yra visai ge
ra. Liko betgi galbūt nepaste
bėta, kad vyskupas Vaivods, 
kuriam jau buvo tekusi sunki 
užduotis rūpintis Sov. Sąjun
gos katalikais už Lietuvos ri
bų, buvo taip pat labai tinka
mas ir vertas kandidatas”.

Autorė, paminėjusi religi
nės literatūros stoką (per 35 
metus — tik 4 laidos maldakny
gių, 11,500 N. Testamento, ir 
65.000 katekizmų ir II Vatika
no santarybos nutarimų leidi
nys kunigams), iškelia jauni
mo persekiojimą mokyklose. 
Kaip būdingą atvejį ji nuro
do jaunimo grupės rekolekci
jas Molėtuose, kur nukentėjo 
kun. Černiauskas ir patys mo
kiniai (mergaitės turėjo perei
ti ginekologinį patikrinimą).

Nepaisant visų suvaržymų, 
religinėje srityje daug pada
ryta. Daug lietuvių, ypač mo
terų, dirba sielovadoje. Yra 
1200 seselių, žinomų valdžiai; 
300 jų laikomos “ekstremistė-

Lietuviai lenky spaudoje
Toronte leidžiamas lenkų 

laikraštis “Glos polski” 1984 m. 
gruodžio 10 d. laidoje įdėjo 
pasikalbėjimą su Č. Milašiu
mi, kuris buvo padarytas jam 
besilankant 1981 m. Lenkijoje. 
J klausimą kodėl jis jaučiasi 
esąs lenkas, Č. M. atsakė:

— Jaučiuosi lenkas todėl, 
kad mano šeima kalbėjo len
kiškai. Nuo XVI šimtmečio — 
tai viena. Antra, buvau išauk
lėtas lenkų kultūroje, lenkų 
literatūros įtakoje. Galbūt ne
su lenkas pilnai ortodoksiš
kas, galbūt mano auklėjimas 
įvairių tautų ir religijų mozai
koje ypatingame mieste, koks 
buvo Vilnius, — žinant inty
mius santykius su Lietuva, da
ro mane truputį neortodoksiš- 
ku lenku. Tačiau nėra abejo
nės, kad esu lenkų poetas ir 
niekad to neslėpiau. Mano bi
čiuliai lietuviai niekad ne
laikė manęs lietuviu.

1984 m. lapkričio mėn. laido
je Paryžiaus lenkų “Kultūra” 
lietuvių kronikos skyriuje 
rašė:

“1984 m. liepos 8 dieną Sei
nuose įvyko lietuvių ir lenkų 
jaunimo draugystės mitingas, 
į kurį turėjo atvykti 800 asme
nų iš Lietuvos, aišku, tinka
mai parinktų. Dalis jų buvo su
laikyta prie sienos, nes vežė
si per daug prekių. Buvo tikė
tasi, kad lietuviai, kaip ir prieš 
8-rius metus, atgabens skalbi
mo mašinų, šaldytuvų, alaus ir 
panašių dalykų, kurių Lenkijo
je labai trūksta, tačiau Mask- 

mis”. Daug jų yra nežinomų. 
Pašaukimų skaičius pagausėjo 
10%. Neištekėjusios moterys, 
gyvenančios grupėmis, švento
vių tarnautojai ir kunigų šei
mininkės laikomi įtartinais 
asmenimis. Jaunom pamal
džiom mergaitėm paskiriami 
saugumiečiai, kad įtikintų 
jas atsisakyti religijos. Kai 
kurie KGB pareigūnai apgai
lestauja, vienuolynų uždary
mą, nes dabar daug sunkiau 
juos kontroliuoti.

Baigdama išsamų savo 
straipsnį apie Lietuvą, auto
rė ilgiau sustoja ties kalina
mais kunigais — A. Svarinsku 
ir S. Tamkevičiumi. Nuo 1971 
m. kunigai Lietuvoje nebuvo 
suiminėjami. Atėjus valdžion 
Andropovui, daug kas pagriež- 
tėjo. Minėtų kunigų suėmimas 
ir ilgalaikė lagerio bausmė 
buvo didelis smūgis Lietuvos 
katalikams ir jų teisių gyny
bai. Bausmės dabar gresia ku
nigams J. Kauneckui ir L. Ka
linauskui.

Nors suvaržymai didėja, bet 
ir jiems yra riba — rašo auto
rė. Ne viską žmonės gali pakel
ti. “Bet taip pat yra riba ir so
vietinei valdžiai, persekio
jančiai 2,5 milijono tikinčių
jų, kurių daugelis nejaučia pa
garbos sovietams ir yra ne
paprastai apsukrūs derybinin
kai. Suėmimas dviejų populia
riausių Lietuvos kunigų gali 
tik padidinti pasipriešinimą 
ir sustiprinti tikėjimą. Visa 
tai žinant, nebuvo staigmena, 
kai oficialus vyskupo Povilo- 
nio pakvietimas Šv. Tėvui Jo- 
nui-Pauliui II aplankyti Lietu
vą 1984 metais šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties pro
ga buvo sutiktas rimtai”. M.

va paskutiniu momentu tai už
draudė. Buvo pasitenkinta pre
kyba rubliais, auksu ir dole
riais. Susitikimas yra laiko
mas nepavykusiu”.

Bonoje leidžiamas laikraštis 
“Die Welt” 1984 m. lapkričio 
24 d. laidoje recenzavo Viktoro 
Pivono šiais metais Frankfurte 
išleistą knygą “Der Himmel 
Des Humoristen”. Tai yra tre
čias šio lietuvių kilmės rašy
tojo romanas, kuriame “Vikto
ras Pivonas laesst die litausche 
Heimat hinter sich”. Pirmaja
me jo romane, išleistame 1976 
m. “Das Ende der Suche nach 
dem Verlorenen Samovar”, 
buvę Rytų išmintimi paremto 
humoro. Knyga “Humoristo 
Dangus” įvertinta teigiamai.

J. B.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsą turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.

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).

Kaunas. 1984 m. balandžio 3 
d. 17 vai. su paskaita į Kauno 
kunigų seminariją atvyko aukš
čiausiojo Lietuvos teismo pir
mininkas MISIŪNAS. Kartu su 
juo į seminariją atvyko ir Pet
ro ANILIONIO įstaigos atsto
vas. Pastarasis nuolatos lan
ko seminariją kartu su atvyks
tančiais į ją lektoriais.

Auščiausiojo teismo pirmi
ninkas MISIŪNAS savo paskai
toje aiškino klierikams apie 
teismo struktūrą, jo darbą, vi
sų piliečių lygiateisiškumą ir 
panašiai. MISIŪNAS pripaži
no, kad praeityje teismas yra 
klydęs, bet dabartiniu metu, 
jo įsitikinimu, klaidos ištai
sytos ir dirbama pagal aukš
čiausio teisingumo principus.

Paskaita truko maždaug 40 
minučių. Po jos, kaip papras
tai, pasipylė eilė klausimų: 
“Jūs kalbate apie teisingumą, 
lygybę, laisvę, bet konstituci
joje nėra straipsnio, kuris gin
tų religinių organizacijų, su
sirinkimų, religinio žodžio ir 
religinės spaudos laisvę, tad 
kokia gali būti lygybė, kaip 
suprasti tokį teisingumą?” At
sakydamas į šį klausimą, MI
SIŪNAS aiškino, kad nors 
konstitucijoje ir nėra straips
nio apie klausime iškeltas tei
ses, bet tai apgina kiti netie
sioginiai konstitucijos straips
niai.

Pagal MISIŪNĄ, tokie įstaty
mai yra kituose dokumentuo
se, bet konkrečiai kokiuose 
dokumentuose yra jo minimi 
straipsniai, ginantys religinių 
organizacijų, susirikimų ir re
liginės spaudos laisvę, teismo 
pirmininkas taip ir nenurodė.

Į klausimą, kodėl dvasinin
kai ir bažnyčios tarnautojai 
apmokestinami 2-3 kartus ir 
daugiau nei visos kitos įstai
gos, MISIŪNAS neatsakė, tei
sindamasis, jog apie tokius da
lykus nieko nežino.

Tarėsi veiksniai Čikagoje
VLIKo seimo metu Čikagoje, 

1984 m. gruodžio 1 d., 8.30 v.r., 
PLB būstinėje įvyko pozityvus 
pasitarimas, kuriame dalyvavo: 
VLIKo atstovai — dr. K. Bobe
lis, VI. Šoliūnas, adv. E. Arma- 
nienė, T. Blinstrubas, inž. L. Gri
nius; PLB nariai — dr. T. Remei- 
kis, M. Drunga, B. Jasaitienė, 
S. Jokūbauskas, R. Dirvonis ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirm. adv. A. Pa- 
cevičius.

Pradėdamas šį pasitarimą, dr. 
K. Bobelis pabrėžė, kad tai ne 
formalus posėdis, o pasitarimas 
skirtas aptarti 1985 m. gegužės 
mėn. Otavoje, Kanadoje, įvyk
siančiai žmogaus teisių pažei
dimo konferencijai (išplaukian
čiai iš Helsinkio akto), ir 1985 
m. siūlomą veiksnių konferen
ciją.

Po diskusijų, dr. T. Remeikiui 
pasiūlius, buvo sudaryta komi
sija iš inž. L. Griniaus, adv. A. 
Pacevičiaus ar jo atstovės Joa
nos Lasienės, ir PLB atstovo (mi
nėtas buvo p. Gečys, tačiau jis 
turi dar būti patvirtintas PLB 
valdybos). Komisija susirinktų 
Vašingtone. Ji įpareigota pa
ruošti konkretų projektą mini
miems renginiams. Projektas tu
rėtų būti paruoštas ne vėliau 
sausio 15 d. ir pateiktas atitin
kamoms valdyboms patvirtinti.

Tą pačią dieną, 12.30 v.p.p., 
įvyko antrasis platesnio pobū
džio pasitarimas, kuriame be 
anksčiau minėtų atstovų dalyva
vo: ALTos valdybos nariai — T. 
Blinstrubas, P. Bučas, dr. J. Va
laitis, M. Pranevičius, G. Lazaus
kas ir vėliau atvykę VLIKo valdy
bos nariai — dr. D. Krivickas, 
dr. K. Jurgėla, dr. J. Stiklorius, 
JAV LB valdybos pirm. dr. A. 
Butkus. Šiame pasitarime buvo 
svarstoma Lietuvių teisėms gin
ti komiteto veikla. Nutarta šio 
komiteto veiklą sustiprinti. Lie
tuvių teisėms ginti komitetas yra 
remiamas visų veiksnių, ir vi
suomenė prašoma jo nemaišyti 
su “Americans For Due Process” 
ir jos vedama akcija. Buvo su
tarta, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir ALTa koordinuos 
Lietuvių teisėms ginti komite
to veiklą bei paruoš atitinka
mą atsišaukimą į lietuvių visuo
menę, kurį visi veiksniai bend
rai paskelbtų. VLIKas sutiko pa
ruošti projektą JAV valstybės 
sekretoriui Shultzui, apibūdi
nantį Lietuvos ir lietuvių padė
tį vokiečių nacių okupacijos me
tu ir dabar iš tos okupacijos iš
plaukiančius kaltinimus. Šis pa
reiškimas irgi bus pateiktas vi
sų veiksnių valdyboms apsvars
tyti bei pasirašyti. Lietuvių vi
suomenė prašoma visas aukas

Užklaustas, kodėl neleidžia
ma išleisti religinės literatū
ros, MISIŪNAS aiškino, jog 
klausimas yra neteisingas. Re
liginės literatūros, pagal MI
SIŪNĄ, išspausdinama labai 
daug. Kaip pavyzdį nurodė 
“Katalikų kalendorių-žinyną”. 
Po tokio MISIŪNO atsakymo, 
visiems gerai žinant, kad “Ka
lendoriaus” tiražas minimalus 
ir pats “Kalendorius” skiria
mas tik kunigams, o religinių 
knygų tikintiesiems visiškai 
neišleidžiama, nuaidėjo ap
maudus juokas.

Paskaitoje buvo paklausta, 
kodėl neleidžiama statyti nau
jų bažnyčių, kryžių, seniau pa
statyti ir dabar tebestatomi 
kryžiai griaunami, nemaža da
lis bažnyčių yra uždarytos, 
paverstos sandėliais ir visiš
kai apleistos, kiauriais stogais 
ir niekam neleidžiama jų re
montuoti, MISIŪNAS pareiš
kė, kad į šį klausimą gali atsa
kyti su juo atvykęs RRT įstai
gos atstovas, bet ir šis nieko 
konkretaus nepaaiškino.

Buvo paprašyta plačiau pa
komentuoti kun. A. SVARINS
KO teismą. Vengdamas tiesaus 
atsakymo, MISIŪNAS pareiš
kė tik savo nuomonę, kad, jei 
jis būtų galėjęs, tai kun. A. 
SVARINSKĄ jau seniai būtų 
suėmęs, jo žodžiais, mažiau 
būtų prasikaltęs ir mažiau bū
tų gavęs lagerio.

Kai MISIŪNAS pareiškė, kad 
į teismą galėjo įeiti visi, kas 
tik norėjo, auditorijoje nuai
dėjo audringas nepritarimo 
juokas, neišsilaikė nenusijuo
kęs ir pats teismo pirmininkas 
MISIŪNAS, ir RRT įstaigos at
stovas.

Per visą klausimų-atsakymų 
laiką MISIŪNAS buvo susiner
vinęs, nepatenkintas, neretai 
į klausimus siūlė atsakyti sa
vo palydovui, bet ir šis nieko 
konkretaus neįstengdavo pa
sakyti.

Lietuvių teisėms ginti komite
to veiklai siųsti šiuo adresu:

Lietuvių teisėms ginti fondas, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636, USA.

Inž. L. Grinius pateikė 1985 
m. liepos 23-31 d.d. Baltiečių 
pasaulinės santalkos ruošiamą 
viešą Sov. Sąjungos teismą Ko
penhagoje ir “Taikos ir laisvės” 
ekskursiją Baltijos jūra. Pasi
tarimo dalyviai principe šiam 
projektui pritarė, tačiau galuti
nis sprendimas dėl bendro 
veiksnių, dalyvavimo bus pada
rytas PLB, ALTai, JAV LB ir 
KLB gavus šiuo reikalu plates
nę informaciją. Inž. L. Grinius 
pristatys reikalingą informaci
nę medžiagą artimiausioje atei
tyje. VLIKas, būdamas Baltie
čių pasaulinės santalkos narys, 
jau yra šiam projektui užsian
gažavęs ir nuo 1984 m. vasario 
mėn. aktyviai dalyvauja paruo
šiamuose darbuose. PLB jau 
1978 m. buvo susitarusi su VLI
Ko valdyba dalyvauti BPS lietu
vių delegacijoje, bet iki šiol 
savo atstovo dar nėra paskyru
si. Tikimės, kad šį klausimą grei
tai pavyks išspręsti.

Šie pasitarimai buvo draugiš
ki, nuoširdūs, su pasireišku
siu noru bendradarbiauti.

(ELTA)

globojama Katalikų informacijos centro 
rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS

923-7337
Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų 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 ..........................................................................................
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Winnipego lietuvių Šv. Kazimiero parapijos steigėjas, šventovės statytojas 
ir klebonas kunigas JUSTINAS BEKTAŠIUS pakeltas prelatu drauge 
su trimis kitais Winnipego arkivyskupijos kunigais. Įvilktuvės -1985.III.3 
bus 1985 m. kovo 3 d.

“Jaučiuosi lietuvaite”
Kanadoje gimusios Sofijos Stankės-Stankevičiūtės 

pareiškimai prancūziškam žurnalui

Žurnalas “Marie-Pier” Mont- 
realyje 1984 m. 46 nr. išspaus
dino pasikalbėjimą su Sofija 
Stanke-Stankevičiūte. Ji dar
buojasi CKLM radijo stotyje 
savaitgaliais ir kitose radijo 
stotyse, yra išleisdinusi porą 
muzikinių plokštelių, reiškiasi 
kaip žurnalistė ir aktorė. La
biausiai domisi vaidyba fil
muose ir tikisi rasti galimy
bių toje srityje plačiau pasi
reikšti. Nesvetima jai ir po
litika — studijuoja Montrea- 
lio universitete politinius 
mokslus. Moka prancūzų, ang
lų, ispanų ir lietuvių kalbas. 
“Lietuvių kalba yra mano tėvo 
kalba. Mano tėvas yra lietuvių 
kilmės ir dar kalba gimtąja 
savo kalba. Esu vienintelė šei
moje ja besidominti. Lietuvių 
kalba yra artima rusų bei len
kų kalboms ir nėra lengva. Kai 
nueinu pas savo senelę, kalbu 
su ja visuomet lietuviškai. Tai 
kalba, kurią aš mėgstu. Jau-

Lsiškas iš Lietuvos
MIELOJI,

Dėkoju už Jūsų laišką, rašy
tą 1984 m. spalio 28 d. Tik iš Jū
sų sužinojau apie K. įspūdžius 
Lietuvoje. Jam pasakojau apsi
lankymą Šiluvoje, kurs buvo 
geresnis kaip kitais metais: 
vargonininkų choras giedojo 
Naujalio Mišias. Diena buvo 
skirta blaivinti kraštui. Kal
bėjo kun. Kauneckas pavyz
džiais, kad gyvuliai antrą kar
tą neragauja alkoholio, o žmo
gus iki 30 stikliukų ima ir ne- 
sitaiso. Po koncelebracinių Mi- 

čiuosi lietuvaite” — pareiškė 
Sofija.

Apie lietuves moteris ji taip 
kalbėjo: “Lietuvės moterys tu
rėjo labai sunkų gyvenimą per 
H pasaulinį karą. Tai labai 
tvirto sudėjimo moterys, dide
lės, blondinės, dailiais skruos
tais . . . kaip aš! Tai labai dar
bingos moterys, mėgstančios 
judrumą bei gyvenimą. Lietu
vis iš viso yra socialaus, džiu
gaus gyvenimo mėgėjas. Ištisas 
valandas jis gali sėdėti prie 
stalo, kalbėti ir juoktis. Ir aš 
jaučiuosi tokia pat, kaip jie. 
Pavardė Stanke ya santrumpa 
iš originalinės pavardės Stan
kevičius”.

Ilgame pasikalbėjime ji pa
pasakojo apie savo sėkmes ir 
nesėkmes, bandant savo talen
tus įvairiose srityse. Prie pa
sikalbėjimo pridėtos dvi So
fijos nuotraukos ir pažymėta, 
kad ji yra 21 metų amžiaus. Ks.

šių 28 kunigų visi dalyviai pa- 
sidžadėjo kovoti su alkoholiu. 
Yra spaudoje gydytojų straips
nių prieš girtavimą. Eismo ne
laimės dažniausiai įvyksta dėl 
išgėrusių vairuotojų, chuli
ganizmo nusikaltimai.

Mūsų lapkritis buvo sausas, 
šaltas iki —10 c. Sniego dar ne
matėm. Išgirdom, kad Kauno 
vyskupą pakėlė arkivyskupu ir 
Jam pagalbininku paskyrė kun. 
Juozą Preikšą, Vilkaviškio de
kaną. Greit sulauskim naujo 
vyskupo konsekracijos. Jau se
niai Vilkaviškis neturi savo 
vyskupo; bus patenkti save ver
tinantys suvalkiečiai. Išėjo 
Liturginis maldynas — antroji 
laida; gavom daugiau kaip kiti 
ir dar žada atspausdinti, bet 
visų norinčių dar nepatenkina.

Vasarą visur buvo šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejaus mi
nėjimai — ne visur taip iškil
mingai, kaip Vilniuje, bet pa
gal savo išgales. Mes buvom 
VI.29 šv. Petro ir Povilo atlai
duose. Kitur kunigai koncele- 
bravo, nes kitiems reikėjo 
namuose švęsti privalomą 
šventę.

Su vaidinimais, gyvais pa
veikslais atvaizdavo šv. Kazi
miero dorybes keturiose vieto
se Lietuvoje, statė paminklus 
šventoriuje, kryžius.

Mes matom ir gridim televi
zijoje dažniausiai eisenas, 
protestus ir streikus kitose 
valsybėse, o savo žemėj pjau
na, veža derlių dirba fabrikuo
se kaip visada buvo ir bus. 
Naujo neišėjo ar negavau li
teratūros pasauly— neturiu ko 
skaityti, o reikia šviestis, kad 
nesupelytum savyje. Darbo už
tenka kasdieninio, nepadeda 
jaunimas — jiems rūpi važinė
jimai, išsiblaškymai, nes tuš
čios galvos. Jūsų X. Y.
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@> PAVERGTOJE TEVWEJE e LIETUVIAI PASAULYJE
PAKINKTAI IR VEŽIMAI

Jų problemas atskleidžia Klai
pėdos rajono žemės ūkio valdy
bos vyr. zootechniko J. Freigofo 
atsiųstas laiškas “Valstiečių 
laikraščio” redakcijai, išspaus
dintas 1984 m. 103 nr. Jame skun
džiamasi: “Šiuo metu ūkiuose 
dar yra nemaža arklių. Tačiau 
trūksta gerų pakinktų. Štai ne
seniai atvežė žemaičiams ne
įprastus su mediniais lankais 
pakinktus. Su tokiais pas mus 
niekas dorai arklių pakinkyti 
nemoka. Pakaustyti žirgelius 
taip pat nėra kuo: pasagos vi
soje respublikoje tapo didžiau
siu deficitu. O kokie dabar ga
minami vežimai? Tik metalo ir 
varžtų krūva! Sunkūs, nepraktiš
ki. Nejaugi respublikoje nebėra 
meistrų, kurie galėtų tuos daik
tus gerai padaryti?” Stebėtis 
verčia nevykęs pakinktų paskirs
tymas, kai aukštaičiams skirti 
pavalkai, pritaikyti jienoms su 
mediniu lanku, atsiduria Že
maitijoje. Aukštaitijoje ark
lius mokėdavo pakinkyti net ir 
didesni vaikai. Į J. Freigofo 
skundų atsiliepia “VL” kores
pondentas V. Kvedaras, prisi
mindamas jojimo varžybas vals
tybiniame Vilniaus žirgyne, ku
rių pradžios ilgokai negalėjo 
sulaukti susirinkę žiūrovai. Vė
liau paaiškėjo, kad išsikinkė 
žirgai, turėję vežti sporto šven
tės šauklius. Išsikinkė, nes su
truko gražūs nupirkti pakinktai. 
Varžybų proga buvo surengta pa
kinktų ir vežimų paroda. Akyą, 
raibo nuo gražiai pagamintų 
plėškių, apinasrių, vadžių, bal
nelių, pasagų, pasagvinių, įvai
rių vežimų. Arklininkystės ži
novai vengė to parodos kampo, 
kuriame buvo sutelkti “Žuvėd
ros” ir “Šilo” įmonių dirbiniai. 
Juos labiau viliojo kiti dirbi
niai, pačių žemdirbių rankomis 
pasiūdinti bei nukaldinti. Juos 
visi čiupinėjo, negalėdami jais 
atsidžiaugti ir atsigrožėti. “Žu
vėdros” ir “Šilo” dirbiniai su
silaukė aštrių priekaištų. Api- 
nasriai neatitinka senolių nau
dotų, netvirti, pleškės dirželiai 
plonučiai, jos šoninis žiedas 
turėtų būti ne apvalus, o trape
cijos formos. Be to, pleškės ir 
apinasriai siūti plonais siūlais.

NETURI PAKLAUSOS
Aštriai buvo kritikuojami “Žu

vėdros” ir-“Šilo” balneliai, nes 
jie per siauri, netinkantys stam- 
besniem arkliam. Liūdniausi 
reikalai su pasagomis. Mat jos 
dėl vienodos išmieros ne kiek
vienam darbinia'm arkliui tin
kančios. Pasagvinės turėtų būti 
geresnio metalo, įvairesnių nu
merių. Vežimų ratai padaryti iš 
netinkamo medžio, kartais tu
rintys net klibančius stipinus. 
Vežimuose yra projektuotojų 
padarytų klaidų, darbas atlik
tas tartum atžagariomis ranko
mis. Nenuostabu, kad “Žuvėd
ros” ir “Šilo” dirbiniai neturi 
paklausos. Jei kas juos nusiper
ka, turi pats perdirbti arba per
tvarkyti. Pasak V. Kvedaro, tai 
gerai žino “Šilo” ir “Žuvėdros” 
įmonių meistrai. Jiems buvo ne
smagu toje parodoje. Žino ir vie
tinės pramonės specialistai. Abi 
pusės ne kartą tarėsi dėl dirbi
nių kokybės pagerinimo, dides
nio jų pasirinkimo, bet kalbos

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

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

KELIONĖS į LIETUVĄ
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 finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

ir liko kalbomis. Esą vadovau
jamasi principu, kad žemdirbys 
vis tiek bus priverstas pirkti 
tai, kas siūloma. Teisinamasi, 
kad technologiniai pakeitimai, 
naujų dirbinių įsisavinimas pa
reikalautų daug laiko.

BOKŠTO LAIKRODIS
Ilgus metus tylėjo Vytauto 

Didžiojo muziejaus bokšto laik
rodžio varpas. Tas muziejus po
karyje buvo pavadintas Istori
jos muziejumi. Bokšto laikrodį 
dabar atnaujino M. K. Čiurlio
nio muziejaus dail. T. Koronke- 
vičius. Nemažai triūso pareika
lavo didelis laikrodžio mecha
nizmas. Vien tik laikrodžio var
pas sveria pusketvirtos tonos, 
o jį kas pusvalandį priverčia 
skambėti penkiasdešimties kilo
gramų plaktukas.

MUGĖ KAUNE
Kauno sporto halėje buvo su

rengta keturias dienas trukusi 
audinių, drabužių, trikotažo, 
kailių, galanterijos ir avalynės 
mugė. Rudens ir žiemos sezonui 
skirtus gaminius atsiuntė 24 
įmonės. Didelę paklausą turė
jo “Raudonojo spalio" ir P. Ei
dukevičiaus gamybinio susivie
nijimo žieminė avalynė, K. Gied
rio susivienijimo kailiniai dra
bužiai, Telšių “Masčio” vyriški 
marškiniai iš trikotažinio vel
veto, Vilkaviškio siuvimo fabri
ko džinsinės kelnės.

TALONAI BENZINUI
Prienuose gyvenantis L. Le- 

vanauskas “Komjaunimo tiesos” 
1984 m. spalio 31 d. laidoje skun
džiasi redakcijai, kad paskuti
niu metu individualių transpor
to priemonių savininkams labai 
sunku nusipirkti benzino A-76 
talonų. Iš jo skundo paaiškėja, 
kad privačių automobilių savi
ninkai degalinėmis vadinamose 
benzino stotelėse jo negali pirk
ti už pinigus. Reikia duoti iš 
anksto nusipirktą taloną, ma
tyt, nustatantį ne tik kainą, bet 
ir benzino kiekį. Atrodo, nepa
sitikima benzino pardavėjais, 
nes dalis rublių ar kapeikų ga
li nubyrėti į jų kišenes. Į L. Le- 
vanausko skundą atsiliepė Lie
tuvos naftos gaminių komiteto 
pirmininko pavaduotojas A. Ve
lička: “Kai kuriuose respubli
kos rajonuose, tarp jų ir Prie
nų, iš tikrųjų buvo susidaręs 
minėtų benzino talonų stygius. 
Taip atsitiko todėl, kad mūsų 
respublika negavo viso užpla
nuoto A-76 benzino talonų skai
čiaus. Stengdamasis ištaisyti 
tokią padėtį, komitetas į dau
gelį degalinių pasiuntė kilno
jamas benzino užpylimo stotis. 
Jose individualių transporto 
priemonių savininkai galėjo įsi
gyti benzino už grynus pini
gus . . .” Pasak A. Veličkos, pro
blema jau išspręsta, nes ben
zino A-76 talonų pavyko gauti 
iš Moldavijos ir Uzbekijos. Toks 
biurokratizmas yra juokingas 
laisvose šalyse gyvenantiems 
automobilių ir net didžiųjų 
sunkvežimių savininkams, kurie 
benzino gali gauti bet kurioje 
degalinėje ne tik už pinigus, 
bet ir kredito korteles. Net ir 
važiuojant iš. vienos valstybės 
į kitą, nereikia komunistinių 
biurokratų sugalvotų talonų.

V. Kst.

Dalis Lietuvių dailiojo meno instituto Dobužinskio parodos lankytojų Čikagoje, Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. Paroda veikė du savaitgalius — lapkričio 23, 24, 25, 30 ir gruodžio 1 ir 2 dienomis Nuotr. J. Tamulaičio

IVTf H A MIL TO
METINIS LIETUVIŲ PENSI

NINKU KLUBO narių susirinki
mas įvyko Jaunimo centre 1984 m. 
gruodžio 6 d. Dalyvavo 39 nariai 
ir 4 svečiai. Susirinkimą pradėjo 
valdybos pirm. K. Mikšys, pakvies
damas atsistojimu pagerbti 1984 
m. mirusius 4 klubo narius. Pir
mininkauti buvo pakviestas P. Sa
kalas, sekretoriauti A. Mingėla. 
Mandatų komisijon pakviesti J. 
Liaugminas, P. Latauskas ir P. 
Šeirys.

Pranešimuose pirm. K. Mikšys 
paminėjo, kad dalyvauta Toronte 
pensininkų namų “Vilnius Manor” 
atidaryme, Elzės Jankutės pa
gerbime, o svarbiausia sėkmin
gai atliktas klubo veiklos 10 metų 
minėjimas ir “Rambyno” namų ati
darymas bei pašventinimas. Ižd. 
A. Jankūnas pranešė, kad klubas 
turi sąrašuose 124 narius, o su
mokėję nario mokestį už 1983 m. 
— 85 asmenys, 1984 m. — 72 nariai. 
Per metus turėta pajamų $1,535, 
išlaidų — $1,464. Atskirai kasoje 
yra dainos vieneto ir “Sietyno” 
sumos. Bendra suma — $6,583. Iž
dininkas buvo paruošęs atskirą 
finansinį “Rambyno” pranešimą, 
bet susirinkimas jo nepageidavo 
ir liko neskaitytas. Pranešė tik, 
kad visi 50 butų “Rambyne” yra 
išnuomoti ir jau vienas asmuo už
sirašęs į eilę buto laukti.

Apie iš “New Horizon” gautų 
pinigų atsiskaitymą pranešė A. 
Garkūnas. Iš gautų $10,247 jau iš
leista $7,743 įvairiem baldam ir 
reikmenim “Rambyne". Liko ižde 
$2,504, už kuriuos numatyta įsigy
ti knygom spintas ir kitus reikme
nis. B. Pakalniškis — išvykų va
dovas pranešė, kad buvo sureng
tos autobusu 9 išvykos. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė P. Sa
kalas. Viskas rasta tvarkoje.

Daugiausia laiko pareikalavo 
valdybos rinkimai, nes nesusi
darė 10 kandidatų šiom pareigom. 
Nutarus sumažinti valdybos narių 
skaičių iki, vargais negalais bu
vo išrinkta iš 8 kandidatų šios su
dėties valdyba: L. Klevas, K. Mik
šys, A. Mingėla, P. Navickas, K. 
Jurgelys, A. Mačiulaitienė, O. 
Cholodowska. Revizijos komisi
jon išrinkta — P. Sakalas, M. Kve
darienė, J. Mažulaitis.

Per klausimus ir diskusijas dau
giausia priekaištų teko “Ramby
no” namų klausimui, nuo kurio 
pensininkų klubo nariai nori at
siriboti, nors pats projektas bu
vo klubo valdybos su tuolaikiniu 
pirmininku P. Enskaičiu sumany
tas ir pradėtas vykdyti. Taipgi 
buvo keltas įstatų klausimas: klu
bo įstatai priimti prieš 10 metų, 
kai buvo nedaug narių, bet dabar 
kai yra per 100 narių ir sąlygos pa
sikeitusios, reikėtų įstatus pritai
kyti dabartiniam laikui. Plates
nių įstatų keitimo klausimu dis
kusijų nebuvo ir galbūt ateityje 
vėl iškils per kitus susirinkimus.

Stasys Dalius 
ADVENTINĖS REKOLEKCIJOS 

įvyko 1984 m. gruodžio 14, 15 ir 16 
dienomis. Jose gausiai dalyvavo 
parapijiečiai. Pamokslus sakė 
kun. Pr. Gaida. Sekmadienį po Su
mos buvo surengtos sutiktuvės 
knygos “Nemarus mirtingasis” — 
monografijos apie žymųjį Lietu
vos kankinį ii- išpažinėją arkivys
kupą Teofilių Matulionį Jaunimo 
centro salėje. Ta proga buvo pa
rodyta apie 100 skaidrių, vaizduo
jančių minėto arkivyskupo gyveni
mą, talkinant su savo aparatūra 
J. Milteniui. Daugelis įsigijo tą 
leidinį papiginta kaina ir gavo 
autoriaus įrašą. Leidinį dar gali
ma gauti AV parapijos spaudos 
kioske sekmadieniais. K.

MIESTO BIBLIOTEKA yra nu
pirkusi daug naujų lietuviškų 
knygų bei leidinių. Bibliotekos 
vadovybė nusiskundžia, kad lie
tuviai nelabai tas knygas skaito. 
Ten dirbanti E. Repčytė sako, jei 
mūsiškiai bibliotekoj savo skyrium 
nesidomės, tai bibliotekos vado
vybė gali tą skyrių uždaryti, kaip 
jau yra padarius su kai kurių kitų 
tautybių skyriais.

PARAPIJOS CHORAS gruodžio 
13 d. turėjo savo prieškalėdinį 
pasivaišinimą. Choristai po re
peticijos susėdę su savo chorvede 
D. Deksnyte-Powell prie vaišių 

stalo pasikeitė dovanomis ir iš
reiškė vieni kitiems švenčių lin
kėjimus. A. Paulius paskaitė links
mų kupletų, o choristai susibūrę 
padainavo. J vaišes buvo atvykęs 
K. Deksnys, Hamiltone įvykusių 
Kanados lietuvių dienų komiteto 
pirm., padėkoti mūsų choristams 
už jų didelį įnašą, ruošiant Ka
nados lietuvių dienas. Choro v-bos 
pirmininku yra J. Krištolaitis.

“LAIMĖS RATO” vakaras, ku
rį visada prieš Kalėdas rengia 
medžiotojų-žūklautojų klubas, 
įvyko gruodžio 22, šeštadienį, 
par. salėje. Lošėjų ir stebėtojų 
buvo priėjus pilna salė. Kai ku
rie jų išsinešė į namus šventėms 
nemažai įvairių laimikių.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA guodžio 23, sekmadienį, turė
jo savo tradicinę mokyklos eglu
tę su vaidinimu, dainom ir dekla
macijom. Kalėdų senelis apdova
nojo vaikus dovanėlėmis ir saldu
mynais. Gruodžio 16 d. mokykla 
atliko programą “Gintarinių aidų” 
radijo valandėlėje.

DLK ALGIRDO KUOPOS ŠAU
LIAI ir šiemet surengė bendras 
Kūčias. Gruodžio 24 d. vakarą Jau
nimo c. salėje nemažas būrelis 
tautiečių bendrai laužė plotke- 
les, valgė Kūčių patiekalus ir da
lijosi švenčių pašnekesiu. Bend
rų Kūčių dalyvių skaičius kasmet 
vis didėja.

ŠVENTES LIGONINĖSE pra 
leido: Ant. Kaupšėdas, K. Kveda
ras, K. Stankienė, Br. Milašius, 
VI. Stabingis, A. Pinkevičius, M. 
Bilevičienė, O. Kybartienė, O. 
Kučinskienė. Juos aplankė par. 
klebonas kun. J. Liauba, jnokslei- 
viai ateitininkai ir artimieji.

A. a. MYKOLAS TRUMPICKAS 
gruodžio 22 d. buvo palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje. Paliko liūdinčius, jau 
šeimas sukūrusius du sūnus — 
Joną ir Rimutį ir dukrą Marytę. 
Velionis buvo našlys, prieš tre
jus metus palaidojęs savo žmoną, 
“Stelco” pensininkas. Visą laiką 
gyveno Hamiltone ir čia užaugino 
gražiai lietuviškai kalbančius 
savo vaikus. Visą amžių buvo aist
ringas medžiotojas ir žūklauto- 
jas, priklausė Giedraičio klubui 
ir buvo dažnai renkamas į klubo 
valdybą. Mirė širdies priepuolio 
ištiktas, išgyvenęs 74 metus. Ki
lęs nuo Šimonių, Panevėžio aps. 
Užaugęs ūkinininkų šeimoje ir 
kariuomenę atitarnavęs ryšinin
ku, vertėsi šaltkalvio amatu. Iš 
Lietuvos buvo pasitraukęs 1944 m. 
rudenį. Į Kanadą atvyko 1947 m. 
su pirmuoju miškakirčių transpor
tu. Laidotuvių apeigas atliko ki
tas šimoniškis — kun. L. Januš
kas, OFM.

E. BR. ŠUOPIAI mėnesiui iš
skrido į Kaliforniją, kur San Fran
cisco mieste gyvena ir ten turi 
geras tarnybas jų dvi vyresnio
sios dukterys.

VIDA STANKUTĖ grįžo iš Dal
ias, Teksas valstijoj, ten įvyku-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAT IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLlYn
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:
indėlius (P.C.A.)....................6%
santaupas............................. 8%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 772%
term, indėlius 1 m..............  11%
term, indėlius 3 m...........1172%
reg. pensijų fondo.............97«%
90 dienų indėlius............... 10%
(minimum $5.000)

LORETA STANKUTĖ, Jono ir Mil
dos Stankų duktė, 1984 m. pavasarį 
baigusi Toronto universitete ko
mercinius mokslus bakalaurės 
laipsniu (Bachelor of Commerce). 
Yra baigusi lituanistinę Vyskupo 
Valančiaus mokyklą Hamiltone, 
Ont., dalyvavusi “Širvintos” skau
tų tunto veikloje, tautinių šokių 
grupėje “Gyvataras” ir mergaičių 
chore “Aidas”

šio farmacininkų suvažiavimo.
JUOZAS BLEKAITIS atšventė 

savo 75-tąjį gimtadienį sūnų, mar
čių, vaikaičių, giminių ir bičiu
lių tarpe. Savo pusbrolio pasvei
kinti buvo atvykęs iš Ročesterio 
ir J. Jurkus su žmona. Lituanisti
nės mokyklos mokinė mažoji Kare- 
na Blekaitytė per “Gintarinių ai
dų” radijo pusvalandį ta proga 
gražiai pasveikino savo senelį. 
Sukaktuvininkas yrą aktyvus rrjū- 
Sų lietuviškojo gyvenimo daly
vis ir turi laimę dar džiaugtis ge
ra sveikata. Hamiltoniečiai lin
ki sukaktuvininkui dar daug gra
žių ir sveikatingų metų. K. M.

St. Catharines, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDY

BA gruodžio 16 d. patvirtinta vi
suotinio susirinkimo sekančios 
sudėties: Petras Balsas — pirmi
ninkas, Jadvyga Labuckienė — 
vicepirmininkė, Pranas Gabrė
nas — iždininkas, Steponas Šet- 
kus — visuomeniniams reikalams, 
Petras Baronas—-valdybos narys.

Susirinkimui pirmininkavęs Jo
nas Dainora susirinkimo vardu 
padėkojo buvusiai valdybai už 
labai gražią ir sėkmingą veiklą, 
o Adolfui Šetikui, buvusiam pir
mininkui, padėkojo už nepailsta
mą visos eilės metų darbą siekiant 
pavergtos tėvynės laisvės. Kor.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............ 1174%
asmenines paskolas..... 13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
A.a. Vytautas Žagarskas, 32 me

tų amžiaus, žuvo automobilio ne
laimėje Klivlande. Velionis dir
bo Klivlando policijos departa
mente, žuvo blogame ore važiuo
damas į darbą. Buvo “Grandi
nėlės” narys, skautas, aktyvus 
jaunimo organizacijų veikėjas. 
Palaidotas iš Dievo Motinos pa
rapijos šventovės lapkričio 14 d. 
Visų sielų kapinėse. Atsisvei
kinime ir laidotuvėse dalyvavo 
daug jaunosios kartos bičiulių, 
karstą nešė policininkai, gar
bės sargybą sudarė 50 polici
ninkų dalinys.

Niujorko lietuvių gydytojų 
draugijos suvažiavimas įvyko 
spalio 28 d. Kultūros židinyje. 
Jame aptarta senosios valdybos 
veikla, išrinkta nauja valdyba, 
kurią dabar sudaro: pirm. dr. V. 
Avižonis, vicepirm. dr. R. Šni
pas, sekr. dr. K. Paprockaitė- 
Smitienė, ižd. dr. L. Giedraitie
nė, narys dr. B. Jankauskas; re
vizijos komisiją — dr. A. Geld- 
nerienė ir dr. M. Žemaitienė. 
Pobūvyje pagerbtas dr. V. Avi
žonis ir jo žmona, švenčiantis 
auksinę vedybų sukaktį.

Derliaus nuėmimo šventę 1984 
m. lapkričio 11 d. Tautiniuose 
lietuvių namuose surengė Lietu
vių moterų federacijos Čikagos 
klubo valdyba, vadovaujama 
pirm. Jolantos Kerelienės. Apie 
lietuvišką derliaus šventę kal
bėjo programos vadovė Vilija 
Kerelytė. Pasistiprinus gausio
mis rudens gėrybėmis, Lemonto 
tautinių šokių grupė “Spindu
lys” su savo vadove Rasa Šoliū- 
naite atnešė derliaus užbaigtu- 
vių vainiką ir įteikė pirm. J. Ke- 
relienei. Po to “Spindulys” pa
šoko tris tautinius šokius. Liau
dies bei lietuvių kompozitorių 
dainomis ir duetais programon 
įsijungė solistės — Praurimė Ra- 
gienė ir Genovaitė Mažeikienė, 
akompanuojamos pianisto Ma- 
nigirdo Motekaičio.

ALTos pranešimu, valdžios 
įstaigos Vašingtone 1985 m. sau
sio mėnesį turės padaryti labai 
svarbų sprendimą, liečiantį OSI 
bylose nuteistų lietuvių, latvių 
ir estų grąžinimą į gimtąsias ša
lis, kai iš jų atimama JAV pilie
tybė. Sprendimas nėra lengvas, 
nes besikeičiančios JAV vyriau
sybės lig šiol nėra pripažinu- 
sios pĘivųrstiniio Baltijos res
publikų įjungimo Sovietų Sąjun- 
gon. JAV pilietybes praradusių 
asmenų grąžinimas praktiškai 
reikštų to įjungimo pripažini
mą. Be to, sugrąžintų lietuvių, 
latvių ir estų ten lauktų mirtis 
arba ilgi metai darbo stovyklo
se. ALTa skatina lietuvius siųs
ti protesto laiškus ir telegra
mas JAV valstybės sekr. G. P. 
Shultzui, Department of State, 
2201 C Street N.W., Washington, 
D. C. 20520. Tekstai laiškams ir 
telegramoms gaunami centrinė
je ALTos būstinėje, 2606 W. 63rd 
St. Chicago, IL 60629. 1984 m. 
lapkričio 9 d. Bostone buvo pra
dėta OSI byla prieš Norwoode 
gyvenantį Motiejų Katinauską. 
Jis kaltinamas dalyvavimu XII- 
jame savisaugos batalione II D. 
karo metais. Tai jau šeštoji by
la prieš lietuvius su tokiu kal
tinimu. Iš viso OSI dabar yra pra
dėjusi 14 bylų prieš lietuvius.

Argentina
Argentinos lietuvių centro 

atstovai 1984 m. spalio 15 d. bu
vo rodomi Buenos Aires XIII-jo 
kanalo televizijos stoties pro
gramoje “EI Espejo” (“Veidro
dis”). B. Daratėnienė žiūrovus 
supažindino su lietuviškais val
giais ir tradicijomis. K. Kati- 
nienė ir dr. B. Rukšėnaitė kal
bėjo apie gintarą, tautinius dra
bužius, lietuviškus kryžius, ak
las advokatas dr. E. Cupaila — 
apie savo gyvenimą ir mokslą 
akliesiems skirto rašto siste
moje. A. Mičiūdas pareiškė sa
vo nuomonę politiniais Argen
tinos klausimais. Su lietuvių 
atvykimu Argentinon ir jų įsi
kūrimu V. Lugano rajone, kur 
dabar yra Lietuvių centras, su
pažindino jo veteranai Ona ir 
Antanas Kairiai. Pokalbyje taip
gi dalyvavo jų dukra Elzė ir dvi 
vaikaitės. Televizijos translia
cija iš Lietuvių centro buvo pra
dėta “Inkaro” atliktu tautiniu 
šokiu, užbaigta grupe jaunimo, 
pasipuošusio tautiniais drabu
žiais. Transliacijos proga buvo 
surengta gintaro dirbinių, tau
tinių drabužių ir lietuviškų kry
žių parodėlė Lietuvių centro raš
tinėje.

Susivienijomo lietuvių Argen
tinoje kultūros komisija savo 
patalpose Buenos Aires 1984 m. 
spalio 28 d. surengė pokalbį “Ka
lėdos pagal lietuvių papročius ir 
tradicijas”. Paskaitininkais bu
vo pakviesti inž. Algimantas Ras- 
tauskas ir Marytė Matulaitytė- 
Kuncienė. Jis yra gimęs Lietuvo
je, Argentinon atvykęs prieš 36

metus, ji — gimusi Niujorke, stu
dijavusi lituanistiką Kento uni
versitete, jau beveik penkerius 
metus dirbanti su Lietuvių jau
nimo sąjunga Argentinoje. Inž. 
A. Rastauskas tradicijas aptarė 
bendra prasme, paliesdamas jų 
išsaugojimą ateičiai. M. Kun- 
cienė pagrindinį dėmesį skyrė 
Kūčioms, jų patiekalams, bur
tams, šiaudinukams, kuriais pa
puošiama kalėdinė eglutė. Inž. 
A. Rastauskas rodė gražių šiau
dinukų skaidres. Salėje buvo 
paruoštas vienas Kūčių stalas 
su įvairiais patiekalais ir šiau
dinukais papuošta eglute. Bufe
te buvo galima gauti kopūstų su 
dešrelėmis, šaltienos, kugelio, 
žagarėlių bei kitų lietuviškų 
skanėstų.

Britanija
Lietuvių namuose Londone 

jau keleri metai rengiami va
karonėmis pavadinti svarstybų 
vakarai. Paskutinis, surengtas 
jaunimo, įvyko 1984 m. lapkri
čio 17 d. Jo tema — “Aš noriu bū
ti lietuviu, bet mano tėvas ne
leidžia”. Svarstyboms vadovavo 
Vincentas O’Brien, jaunimo 
mestus kaltinimus gynė Kasty
tis Baublys, karščiausiu tėvų 
kritiku buvo Vidas Puodžiūnas. 
Į jaunųjų skundą bei kritiką at
sakė du tėvai — Jaras Alkis ir 
Vladas Dargis. Keistoka svars
tybų tema buvo norima išjudin
ti lietuviškai nekalbantį jau
nimą, įjungti lietuviškon veik- 
lon. Lietuvių jaunimo sąjunga 
Britanijoje dabar kaip tik yra 
pradėjusi naujų narių telkimo 
vajų.

Tarptautinė draugystės sąjun
ga Gloucesterio mieste jungia 
įvairių klasių, profesijų ir tau
tybių narius. Visuotinis narių 
susirinkimas įvyko 1984 m. lap
kričio 21 d. ukrainiečių švento
vės salėje. Programą atliko me
ninės anglų, airių, švedų ir uk
rainiečių pajėgos. Jon taipgi 
buvo pakviesta ir lietuvių tau
tinių šokių grupė “Baltija”, va
dovaujama M. Gelvinauskienės. 
Grupė atliko kelis tautinius šo
kius, o viena jos narė, pati pri
tardama gitara, padainavo ke
lias lietuviškas dainas. Susi
rinkimo vadovas Pat McGlynn 
už gražų “Baltijos” pasirodymą 
jo vadovei M. Gelvinauskienei 
įteikė Frederiko Kingo taurę. 
Tai buvo jau antroji taurėj lai
mėta “Baltijos” šokėjų grupės.

Belgija
Seselė Teresė Brazauskaitė 

benediktinių vienuolyne Lou- 
vaine 1984 m. lapkričio 17 d. at
šventė vienuolinio gyvenimo 
penkiasdešimtmetį vienuoliško
je šeimoje, atsisakydama bet 
kokių iškilmių. Ji yra gimusi 
1895 m. ūkininkų šeimoje Mari
jampolės aps. Į benediktinių 
vienuolyną Lieže atvažiavo 1925 
m. Įpratusi prie gero oro Lie
tuvos kaime, didelio miesto ap
linkoje sunegalavo. Užbaigusi 
trejų metų įžadus, dėl susilpnė- 
jusios sveikatos turėjo pasi
traukti iš vienuolyno, bet liko 
ištikima pašaukimui. Sveikatai 
sustiprėjus, vėl įsijungė į be
nediktinių vienuolyną Louvaine, 
kur yra jos sveikatai geresnis 
oras.

Italija
Šv. Kazimiero kolegijos vado

vybė Kalėdų švenčių ir N. me
tų proga išsiuntinėjo jau tradi
ciniu tapusį metinį pranešimą, 
dėkodama visiems rėmėjams, 
supažindindama su pagrindi
niais įvykiais. 1983-83 mokslo 
metai buvo ypatingi, nes kolegi- 
jon prorektoriumi įsijungė kun. 
Algis Bartkus. Tais mokslo me-' 
tais kolegija turėjo 14 studen
tų: šešis klierikus ir aštuonis 
kunigus. Penki klierikai buvo 
lietuviai, vienas italas. Studi
jas gilino keturi lietuviai kuni
gai ir keturi amerikiečiai. 1984 
m. kovo 3 d. kunigais įšventinti 
du klierikai, jau įsijungę į pasto
racinį darbą: kun. K. Kaknevi
čius— Mississaugoje prie Toron
to, kun. D. Staniškis Brukline. 
Klierikas Edmundas Putrimas 
šv. Kazimiero jubiliejaus minė
jimo proga įšventintas diakonu 
Toronte. 1984-85 mokslo metais 
kolegijon įstojo du nauji lietu
viai klerikai: Eugenijus Savic
kas iš Niujorko ir Andrius Šums
kas iš Australijos. Kolegija da
bar turi aštuonis klierikus, ku
rių trys nėra lietuviai. Yra ir 
keliolika kunigų studentų, bet 
jie visi amerikiečiai. Iškilioje 
nuotaikoje 1984 m. rugsėjo 23 d. 
buvo atšvęsta kolegijos rekto
riaus prel. L. Tulabos auksinė 
kunigystės sukaktis. Kolegijos 
vadovybė daug prisidėjo prie šv. 
Kazimiero sukakties iškilmių 
Romoje. Rengėjų komitete pir
mininko pareigos teko rektoriui 
prel. L. Tulabai, generalinio 
sekretoriaus — prorektoriui kun. 
A. Bartkui.



Opioji problema ir atsakingieji
Tęsiant svarstymus apie Lietuvos gyventojų tragediją okupacijų metais

V. DOMEIKA
Daugelis skaitytojų reiškė ir 

tebereiškia nepasitenkinimą 
laiškais ar pareiškimais, spaus
dintais “TŽ”, kuriuose teigia
ma, kad lietuviai yra kalti žy
dų naikinime. Daugiausia ra
šoma prieš dr. Sereiką. Savo 
rašiniuose pastarasis nenurodo 
jokių konkrečių duomenų, kad 
lietuvis ar lietuvių grupė bū
tų vykdžiusi žydų naikinimo 
veiksmus. Jis savo išvadas re
mia dr. Levino ir Oleiskio 
straipsniais “TŽ” 1982 m. 28 nr. 
Dr. Sereika rašo: “Visų šituo 
klausimu rašiusių autorių nuo
monė yra, jog mes, t.y. lietuviai, 
nesam kalti dėl žydų tautos žu
dymo Lietuvoj 1941 m. Manęs 
toks atsakymas napatenkino ir 
aš labai džiaugiaus perskaitęs 
dr. Levino straipsnį, išspaus
dintą ‘TŽ’ 1982 m. 6 nr. Ten jis 
sako, kad dialogas tarp lietu
vių ir žydų tautos, kaip jis iki 
šiol buvo vedamas (tiksliau pa
sakius — monologas), yra neįma
nomas. Mums trūksta tyros šir
dies, vaikiško nekaltumo ir at
virumo, kad išdrįstumėm tiesą 
pasakyti. Dr. Levinas ją pasa
ko. Kodėl mes nepripažįstam, 
kad tai yra tiesa? Tai galėtų 
būti didelė pagalba visai lietu
vių tautai ir paguoda taip skau
džiai nukentėjusiems žydams 
Lietuvoje”.

Savaime suprantama, dr. Se
reika turi pilną teisę reikšti sa
vo nuomonę.

Vienašališkas požiūris
“TŽ" 1981 m. 3 nr. ir 1982 m. 

26-28 nr. stengiausi parodyti, 
jog Oleiskio ir dr. Levino straips
niai yra vienašališki, neobjek
tyvūs ir pateikia tik dalį buvu
sių įvykių vaizdo. Aš dr. Serei
kos visai nepažinojau. Iš deda
mo prieš pavardę “dr.” reikia 
suprasti, kad jis turi akademi
nį išsilavinimą. Tokio išsilavi
nimo žmogus, darydamas tei
gimo ar neigimo išvadas, nuro
do objektyvias priežastis ir duo
menis. To dr. Sereika visai ne
silaiko.

Susidaro vaizdas, kad dr. Se- 
reikia ir eilė kitų sako, jog lie
tuviai naikino žydus, o žymi da
lis lietuvių tvirtina, jog žydai 
pradėjo persekioti ir naikinti 
lietuvius. Nesimato pabaigos to
kios rūšies ginčo. Reikia objek
tyviai kalbėti apie visą klausi
mą ir iš esmės svarstyti. Pagal 
“Encyclopedia Britanica” duo
menis per II D. karą žuvo per 
60 milijonų žmonių. Tas karas 
buvo planuojamas ir vykdomas 
nesilaikant Briando-Kellogo ir 
kitų sutarčių. Visos to “netei
sėto” karo aukos turi būti vie
nodai vertinamos.

O kas tą karą organizavo ir 
sukėlė? Niekas neginčija, jog 
Stalinas ir Hitleris, sutardami 
užpulti Lenkiją ir pasidalinti 
jos ir kaimyninių valstybių te
ritorijomis. Jeigu nebūtų buvę 
tokio susitarimo, nebūtų įvykęs 
karas ir nebūtų buvęs liejamas 
nekaltų žmonių kraujas. Ar Bal
tijos kraštų gyventojai, įskai
tant ir vietinius žydus, galėjo 
paveikti Staliną ir Hitlerį, kad 
jie nedarytų tokios sutarties? 
Vietiniai gyventojai nieko apie 
tai nežinojo. Viskas paaiškėjo, 
kai tų kraštų keliais žygiavo oku
pacinės kariuomenės. Tada jau 
turėjo vykdyti atėjūnų įsakymus.

Kiekvienas objektyvus istori
kas ar teisininkas, darydamas 
išvadas apie buvusius įvykius, 
turi neužmiršti minėtų sąlygų, 
kurios turėjo ar galėjo turėti 
įtakos ryšium su prasidėjusiais 
genocidiniais nusikaltimais. Ne
atrodo, jog dr. Sereika ir kiti 
kreiptų į tai dėmesį.

“TŽ” 1982 m. 46 nr. dr. Sereika 
taip pradeda laišką: “Džiau
giuos kas tiesą pasako ir liū
džiu kas jos nenori pripažinti”. 
Tokiu gražiu posakiu jis prade
da kalbėti apie Kalniaus straips
nį, liečiantį žydų naikinimą. 
Rašydamas apie Kalniaus išva
dą ir cituodamas pastarojo žo
džius “nors ir buvo lietuvių tal
kininkų nacių nežmoniškiems 
kėslams, bet jie visi yra krislas 
trijų milijonų tautos”. Dr. Se
reika tuojau pat atsako, jog tai 
netiesa. Vadinasi, dr. Sereika, 
mano supratimu, lengvabūdiš
kai, vienu savo žodžiu “netie
sa” nori atmesti Kalniaus pa
darytas išvadas. O kodėl nepa
galvojama, kad paties dr. Serei
kos išvados gali būti klaidingos? 
Čia dr. Sereika dar kartą mini, 
jog dr. Levinas parašė tiesą ir 
nesupranta, kodėl lietuviai ne
nori jos pripažinti.

Pranašai ir įstatymai
Sakoma, jog pagal Senojo Tes

tamento pranašus yra kolekty
vinė atsakomybė ir bausmė už 
vieno ar kelių asmenų nužudy
mą. Bet tada tas dėsnis turi bū
ti taikomas ne vienai kuriai 
nors grupei ar tautai, bet visiem 
vienodai.

Taip pvz. 1936 m. vasario 4 d. 
Šveicarijoj buvo nušautas vo
kiečių nacių vadas W. Gustloff. 
Suimtas Jugoslavijos studentas, 
žydų tautybės, Dovydas Frank
furter prisipažino kaltu ir aiš
kino, jog tai darė vien todėl, 
kad neapkentė rudmarškinių- 
nacių.

1938 m. lapkričio mėn. Pary
žiuje iš Lenkijos kilęs žydų 
tautybės jaunuolis Grynszpan 
penkiais revolverio šūviais mir
tinai sužeidė Vokietijos atsto
vybės tarnautoją von Rath. Su
imtas Grynszpan pareiškė nužu
dęs von Rath todėl, kad vokie
čiai persekioja žydus.

1941 m. sausio viduryje Buka
rešto gatvėje, Rumunijoje, bu
vo nušautas vokiečių kariuo
menės majoras Behring. Vokiš
kieji naciai ir Rumunijos Ge
ležinės gvardijos vadovybė pa
skelbė, jog tie žudymai buvo 
paruošti ir įvykdyti organizuo
tos žydijos ir už tai visi žydai 
esą atsakingi. Ryšium su tais nu
sikaltimais Vokietijoje ir Ru
munijoje vyko žiaurūs pogro
mai.

Žymūs pasaulio istorijos, tei
sės ir kitų sričių mokslininkai 
paneigė tą vokiečių ir rumunų 
sukurtą kolektyvinės žydijos 
atsakomybės sąvoką ir pasmer
kė vartotas keršto priemones. 
Kodėl? Visose Europos valsty
bėse žmonių gyvenimas buvo 
tvarkomas ne pagal pranašų 
dėsnius ir ne pagal vienos ar 
kitos tikybos nuostatus, bet pa
gal tose valstybėse veikiančius 
įstatymus. Minėtuose įstatymuo
se yra nurodyti veiksmai, ku
rių vykdymas arba leidimas vyk
dyti sudaro nusikaltimą (Nul
lum crimen sine lege).

1981 m. kovo 30 d. Amerikos 
ir Kanados televizijos žiūrovai 
matė Vašingtone vykstantį pa
sikėsinimą prieš JAV pezidentą 
R. Reaganą. Buvo kaltinamas tik 
atentato vykdytojas Hinckley. 
Teismas pripažino, jog nusikal
timo metu Hinckley dėl protinio 
sutrikimo nesuprato savo veiks
mo reikšmės ir jį išteisino. Vi
sai nekilo klausimas kaltinti 
Hinckley tėvus, kad jie, žino
dami psichinę sūnaus būklę, 
leido jam vienam keliauti. Va
dinasi, jei asmuo sumanė ir pa
darė nusikalstamą darbą, tai jis 
vienas už tai ir atsako. Jokia ko
lektyvinė atsakomybė čia ne
egzistuoja.

Ar tai tolerancija?
“TŽ” 1984 m. 18 nr. dr. Sereika 

rašo: “Kai kurie lietuviai sako: 
‘Jau tiek daug metų praėjo nuo 
žydų naikinimo Lietuvoje, lai
kas visa tai pamiršti, nes kam 
gi tas padeda atverti senas žaiz
das?’ Ir jei kas apie tai atvirai 
rašo, susilaukia papeikimo. Ta
čiau juk tolerancija yra kiek
vienos demokratinės sistemos 
pagrindas. Jos reikia išmokti. 
Aš nemanau, kad tolerancijos 
principas mūsų tarpe yra tobu
las. Mūsų veiksniai ir autoriai 
dar iki šiai dienai visus kitaip 
galvojančius atmeta ir pasmer
kia. Jie nemato savo kaltės, kal
tina vien nacius, pačius žydus, 
bendrą politinę padėtį ir t.t.”

Jau vien iš tų eilučių mato
me, kokį sprendimą dr. Sereika 
daro. Jis nori, kad ir visi kiti 
žygiuotų vienašališku, klaidin
gu keliu. Ar tai yra tolerancija? 
Tai yra diktatūrinis, nacių ir 
bolševikų vartojamas būdas pri
mesti kitiems savo sukurtas iš
vadas. Labai lengva sugalvoti ir 
mesti kaltinimą žmogui ar žmo
nių grupei, neparemiant tai tiks
liais duomenimis. Kiekvieno 
žmogaus ar žmonių grupės veiks
mas kyla ir yra siejamas su prie
žastimis ir norimais pasiekti 
tikslais. Niekas neabejoja, jog 
vykusieji žmonių naikinimai 
yra tiesioginė ar net iš dalies 
šalutinė nacių ir bolševikų pra-

Miami, Florida
ŽIEMOS SEZONAS pradėtas 

1984 m. gruodžio 2 d. Lietuvių klu
bo pirmininkė Sofija Šeputienė, 
ėjusi tas pareigas ketverius me
tus, pasitraukė. Jos pareigas per
ėmė buvusi vicepirm. Elena Pau- 
liukonienė, o vicepirmininko — 
Juozas Maurukas. Taip pat pasi
traukė iš pareigų ir klubo direk
toriai — pirm. Paulius Leonas, 
Jonas Vaičekonis ir Valentinas 
Saladžius.

Klubas surengė tradicines Kū
čias gruodžio 24 d. ir Naujų me
tų sutikimą gruodžio 31 d. Pasta
rojo renginio meninę programą 
atliko akordeonistė Danutė Par- 
gauskaitė iš Kanados Toronto.

GRAŽIAI VEIKIA BALFas. 
Miami skyrius per keletą metų 
yra surinkęs ir pasiuntęs cent
rui apie $10,000.

LIETUVOS KARIUOMENĖS me
tinės paminėtos 1984 m. lapkri
čio 11 d. pamaldomis, kurias at
laikė ir pamokslą pasakė kun. dr. 
V. Andriuška. Lapkričio 22 d. Lie- 

dėto karo pasekmė. Tik toje plot
mėje galima svarstyti, kas yra 
kaltas dėl 60 milijonų nekaltai 
žuvusių žmonių.

Atsakomybė
Dr. Sereika sako, jog žydų nai

kinimas yra kriminalinis nusi
kaltimas. Toks pat nusikaltimas 
buvo žudyti baltiečius, lenkus ir 
kitus. Jeigu nužudomas žmogus, 
atsakomybė už tai, nežiūrint jo 
tautybės ar tikybos, tenka vi
siems vienodai.

1917-1918 m. rusų revoliucija 
į pasaulio gyvenimą įnešė ma
sinio žmonių naikinimo prin
cipą. Buvo žudomi ne tik “bur
žujai” ir inteligentai, bet ir jų 
šeimos, įskaitant mažus vaikus. 
Buvo žudoma ne tik “komisarų” 
įsakymu, bet ir pagal asmeniš
kas užgaidas tų asmenų, kurie 
savo rankose turėjo ginklą. Ar 
galima išaiškinti ir susekti, kas 
buvo ar yra kaltas už vykusias 
milijonines žmonių žudynes?

Yra žmonių, kurie žydų naiki
nimą lygina su minėta revoliu
cija. Esą priežastys, tikslai ir 
žiaurumo priemonės yra pana
šios.

Karo metu, Stalinui pavedus, 
Sov. Sąjungoj buvo suorganizuo
ta antifašistinė žydų organiza
cija, kurios tikslas buvo talkin
ti kovoje prieš vokiškuosius na
cius. Į tą organizaciją įsijungė 
žymūs žydų rašytojai, kaip pvz. 
Erenburgas, Grosmannas ir kiti. 
Būdamas karo korespondentu, 
Erenburgas ir kiti rinko žinias 
apie vokiečių vykdytas žmonių 
žudynes. Iš tų surinktų duome
nų atsirado “Juodoji knyga”. Jos 
įvade rašytojas Yitzak Ahrendt 
paliečia įdomų klausimą, bū
tent, kodėl vokiečiai naikino 
žydus? Jo nuomone, Hitleris 
tikėjo, kad žydai su komunis
tų pagalba nori užvaldyti pasau
lį-

Jeruzalės apygardos teismas 
Izraelyje, nagrinėdamas Eich- 
mano bylą, priėjo išvadą, jog 
žydų naikinimas vyko remiantis 
žodiniu Hitlerio įsakymu. Bet 
ar vienas Hitleris ir ar viena 
Vokietija yra atsakingi už tas 
žudynes? Jeigu du asmenys A ir 
B sutaria ir nuėję padega kieno 
nors namus, kur per tą gaisrą 
žūva žmogus, tai, nežiūrint kie
no degtukas ir ranka uždegė tą 
namą, jie abu yra atsakingi už 
minėto žmogaus sunaikinimą. 
Ribbentropo ir Molotovo pasi
rašyta sutartis sukėlė pasau
linį gaisrą. Dėl to Vokietija 
ir Sov. Sąjunga turi vienodai 
atsakyti už to jų sukelto karo 
pasekmes. Svarbiausia, kad tas 
susitarimas įvyko Sov. Sąjun
gos iniciatyva ir pasiūlymu.

1939 m. pavasarį Maskvoj pra
sidėjo Anglijos, Prancūzijos 
ir Sov. Sąjungos karinių vado
vybių atstovų konferencija, ku
riai pirmininkavo maršalas Vo- 
rošilovas. Tos konferencijos 
užduotis buvo rasti priemones 
ir būdus pasipriešinti bei su
stabdyti vokiečių pasiruošimą 
pulti Lenkiją. Toje konferenci
joje Sov. Sąjunga pareikalavo, 
kad jos kariniai daliniai būtų 
įleisti į Baltijos valstybes ir 
kad visos tos trys valstybės būtų 
atiduotos Sov. Sąjungos “glo
bai”.

Tai konferencijai tebevyks
tant, Berlyne rusų prekybinės 
atstovybės tarnautojas Asta- 
chow, Stalino pavestas, pasiū
lė Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos valdininkui Schnu- 
re nepaisyti ideologinių skir
tumų ir tartis prekybos bei sa
visaugos reikalais. Atitinkami 
rusų ir vokiečių valdininkai 
slaptai pradėjo tartis tuo rei
kalu ir susitarė.

Prisidengusi nugalėtojos 
skraiste, Sov. Sąjunga, išvengė 
atsakomybės kaip karo nusikal
tėlė, bet pasaulio istorijoj ga
vo vardą grobuoniškos pabai
sos. (Bus daugiau)

tuvių klube buvo surengtas minė
jimas, kuriame paskaitą skaitė K. 
Urbšaitis iš St. Petersburgo. Me
ninę programą atliko sol. O. Blan- 
dytė-Jameikienė ir skaitovė G. Ko- 
daitienė. Dalyvavo 120 asmenų. 
Pabaigai buvo suruoštos vaišės, 
kurių vyr. šeimininke buvo dr. V. 
Norvaišienė, talkinama kitų. Mi
nėjimą surengė “Aušros” šaulių 
kuopa, pirmininkaujama M. Vit
kaus. L.Ž.

Palm Beach, Florida
NAUJOS KNYGOS “Molinis ark

liukas" sutiktuvės buvo surengtos 
1984 m. gruodžio 2 d. Apie jos au
torę Vladę Butkienę-Čekonytę 
kalbėjo B. Jucėnienė. Apie savo 
nueitą kelią kalbėjo pati autorė. 
Iš jos aiškėjo, kad ji yra baigusi 
lituanistinius mokslus Lietuvoje, 
bibliotekininkystę — Klivlando 
un-te. 1975 m. yra išleisdinusi 
eilėraščių rinkinį “Išmarginta 
drobė”, 1984 m. — apysakų rin
kinį “Molinis arkliukas”. Sutik
tuvėse dalyvavo gana daug tautie
čių ir įsigijo knygą. L.Ž.

Šv. Jokūbo ir šv. Pilypo šventovė Vilniuje. Dabar joje įrengtas operos ir 
baleto teatro sandėlis pagal okupacinės sovietų valdžios potvarkį

NAUJŲ METŲ proga
B. Naujalio natūralaus 
gydymo klinika

SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu
sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros 
valios lietuvius, ypač “Tėviškės Žiburių“ redakciją 
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 35 metai, 
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos, 
o “Tėviškės Žiburiams ” ištvermės.

Bernardas Naujalis, 
natūralaus gydymo specialistas

460 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. Tel. 533-8008

Savininkams ir nuomininkams nuosavybių Toronto, Yorko, Etobicoke, 
North Yorko, Scarborough ir East Yorko miestuose

NUOSAVYBĖS ĮKAINOJIMAS
ir jūsų 1985 metų savivaldybės bei mokyklų mokesčiai

Regioninės įstaigos visoje Ontario provincijoje yra atsakingos už nekilnojamų nuosavybių įkai
nojimą savivaldybių ir mokyklų mokesčių reikalui.
įkainojimo sąrašai yra perduodami savivaldybėms, kurios pagal tuos duomenis nustato promiles 
ir apskaičiuoja nuosavybės mokesčius savivaldybei.
Dydis nuosavybės mokesčių, kuriuos mokate už savo namus arba verslą, priklauso nuo įkainotos 
vertės ir jūsų savivaldybės nustatytos promilės. įkainotoji vertė padauginta iš promilės ir sudaro 
1985 metų nuosavybės mokesčius.

Informaciniai susirinkimai
Informaciniai susirinkimai (Open House) yra 
gera proga išsiaiškinti nuosavybės įkainoji
mą ir nustatyti jo teisingumą.
Susirinkimai yra daromi kiekvienoje savivaldybėje 
patogiu laiku ir tinkamoje vietoje. Juose sudaroma 
galimybė aptarti jūsų nuosavybės įkainojimą su re
gioninės įkainojimo įstaigos pareigūnais.
įkainotojas mielai paaiškins jūsų nuosavybės įkai
nojimo duomenis. Be to, jis turi teisę pakeisti bet 
kurią informaciją, jei tam yra pagrindo, prieš nuo
savybių įkainojimo sąrašą perduodamas savival
dybei.
Jei turite klausimų, bet negalite dalyvauti susirin
kimuose, kreipkitės į regioninę nuosavybių įkaino
jimo įstaigą, kurios adresas ir telefonas yra nuro
dytas šio skelbimo gale.

Įkainojimo pranešimas
Savininkai ir nuomininkai gaus įkainojimo prane
šimus tiktai tuo atveju, jeigu informacija, lie
čianti jų nuosavybę, arba pats įkainojimas bu
vo pakeisti per praėjusius metus, jeigu įkai
nojimas buvo apeliuotas praėjusias metais 
arba jeigu nuosavybė buvo iš naujo įkainota 
pagal įkainolimo įstatymo 63 pastraipą. Gau
tame įkainojimo pranešime gali atspindėti 
jūsų pageidauti pakeitimai mokyklų mokesčių

Susirinkimų tvarkaraštis
CITY OF NORTH YORK 
Regional Assessment Office 
55 Doncaster Avenue 
Thornhill, Ontario L3T 1L7 
(416)889-9503

Ministry 
of 
Revenue

CITY OF TORONTO 
Regional Assessment Office 
2221 Yonge Street 
Toronto, Ontario M4S 2B4 
(416)486-6300
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“Vilniečių kovos ir sostinės ateitis”
Atsiliepiant į K. Barono straipsnį

“TŽ” 1984 m. 49 nr. K. Baro
nas straipsnyje “Vilniečių ko
vos ir sostinės ateitis” rašo 
apie lenkų okupaciją. Šis 
straipsnis būtų labai tikęs 
prieš 1939 metus. Dabar šį 
straipsnį skaitydamas, jeigu 
nežinotum Vilniaus istorijos, 
tai galvotum, kad dabar Vil
nius yra užimtas lenkų. Auto
rius nė vienu sakiniu neužsi
mena, kad rusai Vilniaus kraš
tą laiko žiaurioje okupacijoje. 
Tame ilgame straipsnyje K. Ba
ronas rašo apie lenkų žiauru
mus, tačiau nė žodžiu neužsi
mena apie dešimtimis tūkstan
čių vilniečių, išvežtų mirčiai 
į Sibirą. Jis neužsimena ir apie 
tūkstančius vilniečių parti
zanų, žuvusių nuo rusų rankos. 
K. Baronas neužsimena nei 
apie nukankintą kalėjime Vil
niaus arkivyskupą M. Reinį, ne
rašo apie rusų po sunkvežimiu 
pakištą Vilniuje kun. Lauri
navičių. Nemini jis kun. Petro 
Prunskio, Palūšės klebono, ru
sų išvesto iš šventovės ir iš
vežto į Sibirą bei ten nukan
kinto. (Jis buvo įsteigęs Pa
lūšėje pirmą lietuvių mokyklą 
ir lenkų persekiotas už pavar
džių atlietuvinimą). Kodėl K. 
Baronas tyli apie išniekintą 
visos tautos šventovę Vilniaus 
katedrą ir Šv. Kazimiero šven
tovę?

Gerai, kad K. Baronas pri
mena lenkų žiaurumus, bet tai 
jau negrįžtami seni laikai — 
praeities istorija. Kodėl au
torius tyli apie rusų žiauru
mus, kuris yra tūkstantį kartų 
didesnis už lenkų buvusius. K. 
Baronas tyli apie sritis, ku
rias Stalinas atidavė Gudijai, 
nerašo, kad jie neturi nei lie
tuviškos spaudos, nei lietuviš
kų pamaldų, kad jiems drau
džiama ten lietuviškai ir kal
bėti.

Lenkai nepavojingi Lietuvai 
nei dabar, nei netolimoje atei
tyje. Lenkai gali būti pavojin
gi tolimoje ateityje, bet gali 
būti Lietuvai ir nepavojingi — 
gali gerai sugyventi su Lietu

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

Apeliacijos procedūra
Jei grįžęs iš vietinio susirinkimo jaučiatės dar 
nepatenkintas, turite teisę apeliuoti į įkainojimo 
peržiūros tarybą (Assessment Review Board). 
Pastaroji atlieka neformalias apklausas ir yra 
įpareigota nustatyti, ar apeliuojamas įkainojimas 
yra pagrįstas bei teisingas, palyginus su pana
šiomis nuosavybėmis toje apylinkėje bei vieto
vėje. Ji gali atitinkamai pakeisti nuosavybės 
įkainojimą.

Apeliacijos terminas
Paskutinė diena jūsų nuosavybės įkainojimo 
apeliacijai yra 1985 metų vasario 12.
Jūsų apeliacija turi būti surašyta ant specialaus 
blanko (Notice of Appeal Form) arba išdėstyta 
laiško forma ir pasiųsta šiuo adresu: Regionai 
Registrar of the Assessment Review Board iki 
1985 metų vasario 12 dienos imtinai. Reikia įrašyti 
nuosavybės adresą, numerį sąraše (Roll Num
ber) ir pažymėti motyvą, kodėl apeliuojama. Pa
lengvinti šiai procedūrai atitinkami blankai (No
tice of Appeal), regioninio registratoriaus ir nuo
savybių peržiūros tarybos adresai būna dalinami 
per susirinkimus, gaunami regioninėje įkainoji
mo įstaigoje ir jūsų savivaldybės raštinėje.

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

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

Sausio 10 ir 11 d.d., sausio 14 -18 d.d. nuo 8.30 v.r. iki 8 v.v. kasdien

Sausio 9-11 d.d.
Sausio 14 -18 d.d.
8.30 v.r. iki 8 v.v. kasdien
Sausio 12 d. 10 v.r. iki 4 v.p.p. 

Vertimas padarytas šio laikraščio iš Ontario Pajamų Ministerijos parūpinto teksto

va. Lietuvos-Lenkijos santy
kius palikime gvildenti atei
nančioms kartoms. Dabar sten
kimės atsikratyti rusiškos oku
pacijos, kuri dar gali trukti ga
na ilgokai. Dabar Vilniuje dau
giausia yra lietuvių, paskui se
ka rusai, gudai ir pagaliau len
kai. Rusų/irgudų skaičius Vil
niuje ir jo krašte didėja, o len
kų — mažėja Lietuvoje, nes į 
Lietuvą lenkai nevažiuoja, jų 
dalis išsikelia j Lenkiją, da
lis ir nutautėja, o gudų ir ru
sų atsikelia iš rytų. Kas valdys 
Lietuvą, tas valdys ir Vilnių. 
Dabar Vilnių ir Lietuvą valdo 
rusai. O kai Lietuva išsilais
vins iš rusų jungo, tai ji valdys 
ir Vilnių. Atsikratę rusų jungo, 
dėl Vilniaus krašto lietuviai 
turės vargo ne su lenkais, bet 
su gudais, kurių Vilniaus kraš
te daugėja - privažiuoja iš rytų.

Petras Žvilbas

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Gerry Lougheed 
Funerol Home

: 252 Regent Street South
: Sudbury, Ontario P3C 4C8 

Telefonas: (705) 673*9595



Lietuvių žurnalistų sąjungos Daužvardžio fondo premijų įteikime jauniesiems bendradarbiams Čikagoje 1984. 
XII.9. Pirmoje eilėje iš kairės: LŽS cv vicepirm. P. Petrulis, vicepirm. A. Pužauskas, gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, kun. J. Vaišnys, SJ, premiją gavusi G. Antanaitytė, cv pirmininko pavaduotojas Br. Juodelis; antroje eilė
je premijas gavę: A. Kulikauskas, G. Liulevičius, N. Misiulytė, V. Liulevičius, A. Jasaitytė, M. Katilius-Boystun, 
G. Pemkutė, R. Pemkutė, A. Tijūnėlis. Nuotraukoje trūksta 12 premijas gavusių iš Toronto, Los Angeles ir 
Australijos Nuotr. P. Maletos

Lietuvių kultūros ateitis išeivijoje
Kultūros darbuotojų svarstybos Čikagoje, kuriose dalyvavo apie 50 asmenų

Daužvardžio fondo premijų šventė
Lietuvių žurnalistų sąjunga 

išeivijoje prieš 10 metų įsteigė 
Daužvardžio fondų, kurio užda
vinys — premijomis skatinti ir 
ugdyti mūsų jaunuosius spaudos 
bendradarbius. Tas skatinimas 
ir pripažinimas gal ir padėjo 
išaugti eilei rimtų mūsų spau
dos darbuotojų, šiandien sėdin
čių redaktorių kėdėse, užpil
dančių mūsų periodinės spau
dos puslapius, dirbančių radi
jo programose ir komunikaci
joje.

Šį rudenį mūsų laikraščių ir 
jaunimo žurnalų redaktoriams 
pasiūlius mūsų jaunuosius spau
dos bendradarbius, LŽS centro 
valdyba paskyrė 22 Daužvardžio 
fondo premijas jauniesiems mū
sų žurnalistams JAV, Kanadoje 
ir Australijoje.

Premijų įteikimo šventė bu
vo surengta 1984 m. gruodžio 9 d. 
Jaunimo centro kavinėje, Čika
goje. Jas įteikė dr. Petro Dauž
vardžio našlė gen. Lietuvos kon
sule Juzė Daužvardienė. Šventė
je dalyvavo Čikagoje ir apylin
kėse gyvenantys laureatai, mū
sų laikraščių, žurnalų redak
toriai ir spaudos bendradarbiai. 
Los Angeles ir Australijoje gy
venantiems laureatams pinigi
nės premijos ir knygos bus pa
siųstos paštu. Kanadiečiams 
laureatams premijas įteiks “Tė
viškės žiburių” redakcija, kuri 
juos ir pasiūlė apdovanojimui.

Premijų šventę Čikagoje pra
dėjo LŽS c.v. pirm, pavaduoto
jas Br. Juodelis, visus sveikin
damas ir pabrėždamas, kad mū
sų išeivijos gyvenime lietuviš
koji spauda yra lyg elektros 
energija. Jai nutrūkus, būtų 
tamsu ir šalta. Ji mus palaikys 
tol, kol turėsime joje rašančių 
kūrybingų bendradarbių, kol 
išeivijoje bus auginama jauno
ji žurnalistų karta.

Pagrindinis šventės kalbėto
jas red. kun. J. Vaišnys kvietė 
visus labiau domėtis spaudos 
darbu ir nuolat tobulinti lietu
vių kalbą. Jis pasidžiaugė, kad 
premijuoti laureatai yra buvę 
ar esą Pedagoginio lituanisti
kos instituto studentai, jo moki
niai, nors galėjo jų būti žymiai 
daugiau. Jis kvietė visus dau
giau skaityti kaip būtinybę kiek
vienam žurnalistui ir perskaity

DARIUS POLIKAITIS su savo broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į Montrealį 
1984 m. vasarą, įrekordavo savo dainas plokštelėje.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga finansavo plokštelės išleidimą.
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės paruošėjas.
AŠ ČIA GYVA dvelkia jaunu atspalviu ir moderniais tonais.
Plokštelę galima įsigyti jūsų miesto lietuvių spaudos kioskuose arba užsisakyti 
sekančiais adresais:

VILNIUS RECORDS OF CANADA PLJS
2127 rue Guy 5559 Modena PI.
Montreal, Quebec arba Agoura, CA
H3H2L9 91301

USA
Kaina — $10.00 JAV su persiuntimu $12.50

ti visus straipsnius knygoje “Žur
nalistika”, kuri kiekvienam bu
vo įteikta su pinigine premija.

Generalinė Lietuvos konsu
le J. Daužvardienė sveikinimo 
žodyje pabrėžė, kad geriausias 
paminklas a.a. valstybininkui, 
Lietuvos konsului dr. Petrui 
Daužvardžiui yra Daužvardžio 
fondas su premijomis mūsų jau
niesiems spaudos bendradar
biams. Premijas įteikti jai pa
dėjo LŽS cv vicepirm. A. Pužaus
kas. Premijas laimėjo: I — $75 
Guoda Antanaitytė (Chicago), 
Rita Bureikaitė (Los Angeles), 
Darius Čuplinskas (Toronto), 
Rūta Girdauskaitė (Toronto), 
Andrius Kulikauskas (Chicago), 
Rita Likanderytė (Chicago), Vė
jas Liulevičius (Chicago) ir Ra
minta Pemkutė (Chicago). II — 
$50: Danutė Baltutytė (Austra
lia), Aušra Jasaitytė (Chicago), 
Gytis Liulevičius (Chicago), Ni
da Misiulytė (Chicago), Gaja 
Pemkutė (Chicago) ir Linas Šei- 
kis (Australia). III — $25: Mary
tė Balaišytė (Toronto) Jūratė 
Biretaitė (Toronto), Marius Kati
lius-Boystun (Chicago), Indrė 
Čuplinskaitė (Toronto), Milda 
Palubinskaitė (Los Angeles), 
Gailė Radvenytė (Los Angeles), 
Aras Tijūnėlis (Chicago) ir Mir
ga Šaltmiraitė (Toronto). Šven
tėje dalyvavo ir aukščiausią 
Daužvardžio fondo premiją per
nai gavusi Snieguolė Zalatorė.

Šventės sveikinimų daliai pir
mininkavo cv vicepirm. Petras 
Petrutis. Premijas gavusius svei
kino redaktoriai: “Draugo” — A. 
Pužauskas, “Pasaulio lietuvio” 
— Br. Nainys, “Ateities” — St. 
Petersonienė, “Laiškų lietu
viams” — kun. J. Vaišnys, “Dir
vos” atstovas — A. Juodvalkis 
ir “Laisvosios Lietuvos” — J. 
Vilutis. Raštu sveikino LŽS cv 
pirm. Jurgis Janušaitis iš Flo
ridos ir LŽS garbės narys kun. 
Vyt. Bagdanavičius.

Visi Daužvardžio fondo premi
jas gavę turėjo užpildyti LŽS cv 
paruoštas anketas su 15 klausi
mų. Daugumos atsakymai buvo 
gauti prieš šventę ir jų analizę 
pateikė A. Pužauskas. Atsakymai 
yra labai įdomūs, aktualūs ir 
spaudoje jie bus paskelbti atski
rais straipsniais.

Laureatų vardu žodį tarė Ni

da Misiulytė ir Andrius Kuli
kauskas. Abu dėkojo už jų pa
stangų įvertinimą, abu žadėjo 
aktyviau dalyvauti lietuviško
je spaudoje ir labiau mokytis 
lietuvių kalbos.

Premijų šventę užbaigė Br. 
Juodelis, visiems dėkodamas už 
atsilankymą, už Lietuvių žurna
listų sąjungos centro valdybos 
pastangų parėmimą ir visus 
kvietė vaišintis kava bei pyra
gaičiais. Šventė praėjo sklan
džiai, užtrukusi pusantros va
landos, su kalėdine nuotaika, 
su mūsų spaudos išlaikymo dva
sia, kuriai Lietuvių Bendruo
menė ir paskyrė gruodžio mė
nesį. Br. J.

St. Petersburg, Florida
DABARTINĘ LIETUVIŲ KLU

BO valdybą sudaro pirm. K. Jurgė- 
la, vicepirm. K. Vaičaitis, sekr. A. 
Krulikienė, ižd. J. Kirtiklis, finan
sų sekr. V. Kriaučiūnas; direkto
riai — E. Bazėnas, A. Grabauskas, 
A. Kamiene, O. Semalevičienė, J. 
Švedas, Vyt. Ugėnas, S. Velbasis. 
Revizijos komisija: J. Žvynys, J. 
Vaičaitis, G. Puniškienė, A. Šukys 
(kandidatas). Klubo ižde 1984 m. 
pabaigoje buvo $33,524.94. Klubui 
priklauso 446 nariai. Metinis su
sirinkimas bus 1985 m. sausio 12 d., 
2 v.p.p., klubo salėje.

VAIDINTOJŲ GRUPĖ “ŽIBIN
TAS” rengia vaidinimus ir kartais 
ateina klubui talkon, padėdamas 
ruošti pietus su menine progra
ma. Taip 1984 m. lapkričio 11 d. 
žibintietės I. Kusinskienė ir V. 
Ulbinienė paruošė sekmadienio 
pietus, o kiti nariai atliko meni
nę programą.

LABDAROS SRITYJE uoliai 
darbuojasi BALFo skyrius, ku
riam vadovauja pirm. V. Kleivie- 
nė. 1984 m. lapkričio 14 d. buvo 
surengtas BALFo 40 metų veiklos 
sukakties minėjimas, kuriame da
lyvavo ir BALFo centro valdybos 
pirm. M. Rudienė. Ta proga BAL- 
Fui buvo įteikta auka — $4,300.00 
čekis. Meninę programą atliko 
Kasinskų šeima.

KULTŪRINIAI RENGINIAI. 
1985 m. vasario 6 d., 6 v.v., Lietu
vių klubo salėje koncertuos sol. B. 
Povilavičius. Poeto B. Brazdžio
nio poezijos rečitalis bus 1985 m. 
kovo 27 d., 6 v.v., Lietuvių klube. 
Rengia LB St. Petersburgo apy
linkė. L. Ž.

J. ŠLAJUS
JAV LB kultūros taryba Kliv- 

lande 1984 m. lapkričio 24 d. 
Jaunimo centre Čikagoje su
kvietė kultūrinių organizacijų 
atstovus svarstytoms. Iš Kliv- 
lando buvo atvykę kultūros ta
rybos pirm. Ingrida Bublienė 
ir nariai: Juozas Stempužis, 
dr. Augustinas Idzelis, Vincas 
Akelaitis ir M. Lenkauskienė 
— PLB valdybos atstovė. Iš vi
so svarstybose dalyvavo dau
giau kaip 50 įvairių sričių kul
tūrininkų bei spaudos atstovų. 
Didžioji dalis atsilankiusiųjų 
buvo iš Čikagos bei jos apy
linkių. Lietuvių fondo lėšo
mis šelpiama JAV LB kultūros 
taryba yra suruošusi keturias 
premijų šventes, numačiusi 
premijomis atžymėti muzikos, 
literatūros, teatro, radijo bei 
dailės darbus lietuviškos kul
tūros skatinimui.

I. Bublienė, tarusi įvadinį žo
dį į susirinkusius, svarstybų 
moderatoriumi pakvietė Kul
tūros tarybos narį Juozą Stem- 
pužį. Jis paaiškino, jog šiame 
pokalbyje nesitikima išspręs
ti didelių dalykų, nesitikima 
atsakymų į daugelį išeivijos 
kultūrinę veiklą liečiančius 
klausimus. Svarstybų pabaigo
je norėtume matyti darbo va
gos kryptį ir kurie ateities dar
bai būtų patys svarbiausi, iš 
kur turėtų ateiti jiems vykdy
ti proto ir materialinių ištek
lių talka.

Dr. Br. Vaškelio pasiūlymai
Paskaitai “Kultūrinis lietu

vių išeivijos vaizdas, jos ki
timas, kultūriniai veiksniai” J. 
Stempužis pakvietė prof. dr. 
Bronių Vaškelį, Lituanistikos 
katedros vedėją Ilinojaus uni
versitete Čikagoje. Dr. Br. Vaš
kelis pastebėjo, jog kūryba yra 
plati sąvoka, tad jis apsiribo
siąs mintimis apie rašytoją 
mokslininką, jo skatinimą bei 
rėmimą. Sakė esąs paprašytas 
pateikti minčių diskusijoms.

Po įvadinių minčių apie rašy
tojus, premijų skyrimus ir t.t. 
dr. Br. Vaškelis kalbėjo: “Lie
tuvių Bendruomenės kultūros 
taryba įsteigė įvairių premi
jų, bet prisipažinsiu — sun
ku susigaudyti kiek jų yra, ko
kio pobūdžio ir už ką jos ski
riamos. Gerai, kad kultūros 
taryba vėl nutarė premijuoti 
lituanistinės tematikos veika
lus”. Pasiremdamas įžanginė
mis pastabomis, kalbėtojas pa
teikė diskusijoms šešis pasiū
lymus:

1. Įsteigti premiją jaunosios 
kartos rašytojams. 2. “Aidams” 
ir “Metmenims” skirti lėšas 
originaliosios grožinės lietu
vių literatūros skatinimui. Lė
šų sumą skirti pagal išspaus
dintą kūrybą. 3. Kultūros tary
ba turėtų ruošti minėjimus, žy
mint rašytojų mokslininkų kū
rėjų sukaktis arba stambesnius 
jų darbus, rengiant išsamias 
paskaitas, nagrinėjančias ir 
įvertinančias jų kūrybinį įna
šą į mūsų kultūrą. 4. Svarstant 
mokslo projektų ir užbaigtų 
veikalų išleidimo finansavi
mą, būtina tartis su atskirų 
sričių specialistais, gauti jų 
įvertinimus ir rekomendacijas. 
5. Su projekto autorium suda
ryti sutartį, tiksliai išdėsty
ti kada rankraštis bus baigtas, 
kokia ir kada išmokama finan
sinė parama. Autoriui mokėti, 
kai projektas visiškai baigtas. 
Su veikalo ruošimu susijusias 
išlaidas pedangti tik prista
čius sąskaitas. 6. Didesnės 
apimties veikalams, kaip pvz. 
neturimų monografijų apie 
Krėvę, Sruogą, Aistį ir t.t., pa
skirti vienos monografijos pa
ruošimui 10-12000 dol. Tada at
sirastų asmenų, kurie panau
dotų tam reikalui savo akade
mines atostogas arba atsidėtų 
vien tik tam darbui.

Pasisakymai
Dr. Br. Vaškelio pateiktos 

mintys susilaukė ilgai truku
sių diskusijų. M. Drunga sakė 
jaunieji nerašo originalios gro
žinės kūrybos ne dėl to, kad 
jiems niekas neužmoka, bet

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

dėl jų nepakankamo lietuvių 
kalbos mokėjimo savo talentui 
išreikšti. O T. Antanaitis tei
gė, kad nors ir nedidelis pini
ginis honoraras ar duodama 
premija yra puiki paskata ir 
duoda gerų rezultatų. Tai jis 
yra pastebėjęs iš savo šeimo
je jau užaugusių dukterų (jos 
taisyklingai lietuviškai kal
ba kultūrinėse radijo progra
mose) ir be to, kaip pavyzdį, 
paminėjo žurnalą “Ateitis”, ku
ris kukliomis premijomis iš
ugdė naujų rašančių žmonių.

Br. Juodelis paaiškino apie 
Daužvardžio fondą, esantį prie 
Lietuvių žurnalistų s-gos, ku
ris kukliomis premijomis ska
tina jaunuosius lietuvius savo 
rašiniais dalyvauti lietuviš
koje spaudoje. Šiais metais 
valdyba yra gavusi iš redakci
jų 21 rekomenduotą kandida
tą, kuriem gruodžio 9 d. įteik
tos kuklios premijos Jaunimo 
centre.

Rašytojas Anatolijus Kairys 
aiškino, jog rašytojai yra ma
žiausiai atlyginami už kūrybi
nį darbą. Premija rašytojui 
yra atlyginimas. Prašė neuž
miršti jų. Režisierius Maželis 
pastebėjo, jog Kairys už savo 
dramos veikalą gavo $2000, o to 
veikalo režisierius ir kiti ne
gavo nieko. Rašytojų priauga, 
o režisieriaus nėra nė vieno. 
Sakė turįs vilties su maža sub
sidija išugdyti-paruošti reži
sieriais vieną porą — jaunuo
sius Matus, kad studijuotų ko
legijoje, pasitobulintų ir galė
tų tęsti teatro darbą. Prašė 
kultūros tarybą neužmiršti 
teatro. Jis abejojąs, ar A. Kai
riui bepasiseks surengti se
kantį teatrų festivalį.

A. Markelis sakė, kad prieš 
maždaug 30 m. Čikaga turėjo 
puikų teatrą, beveik profesi
nio lygio. Čikagoje yra daugiau 
lietuvių negu kitur, bet teatro 
neturi. Jo atgaivinimui kultū
ros taryba gal ir surastų bent 
kiek lėšų, bet klausimo neiš
spręstų, kol teatro organiza
vimo darbo nesiims patys akto
riai. Teatrą suorganizavus, 
aktorių būtų, nors jų kalba 
kiek šlubuoja.

Prof. Br. Vaškelis dar pra
nešė gerą žinią, kad Ilinojaus 
universiteto leidykla Čikago
je gali padaryti tai, ką pada
rė su dr. R. Šilbajorio knyga. 
Jeigu parama bus reikalinga, 
priklausys nuo knygos vertės 
bei jos populiarumo. Leidykla 
turi spaustuvę, kuri sutiktų 
Lituanistikos katedros vardu 
spausdinti vertingus moksli
nius darbus. Spausdintų an
gliškai. Sutiktų spausdinti ir 
lietuviškai, jeigu būtų reko
mendacijos ir knyga įvertinta. 
Nebūtinai lietuviai turėtų su
dėti pinigus. Yra daug fondų. 
Galima kreiptis į etninių gru

ONTARIO VIEŠKELIAI...
MES LAIKOME JUOS ATIDARYTUS.

JŪS RŪPINKITĖS JŲ SAUGUMU.
Sniego valymas nuo mūsų vieškelių 
gali būti 24 valandų ir ištisų septynių 
savaitės dienų darbas tiems, kurie vai
ruoja provincijos sniego valytuvus.

Jie dirba blogiausiose sąlygose, 
kad žmonės galėtų pravažiuoti bei daik
tus gabenti visoje provincijoje net ir blo
giausio žiemos oro atvejais.

Kai tik pastebit sniego valytuvo mė
lyną šviesą, sulėtinkite greitį. Būkite 
kantrūs ir nebandykite pralenkti. Padė
kite jiems atlikti savo darbą.

Tuo atveju atlikite savo dalį: padi
dinkite savo budrumą, sumažinkite 
greitį ir vairuokite, prisitaikydami prie 
oro ir kelio sąlygų.

įsigykite nemokamą knygelę “Win
ter Driving", kurioje rasite žinovų pata
rimus saugiai vairuoti sniego, šlapdri
bos, ledo ir pūgos atvejais. Rašyti:
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Ministry of Transportation and 
Communications, 1201 Wilson Ave., 
Downsvlew, Ontario. M3M1J8
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pių studijas remiančias insti
tucijas.

Br. Kviklys pranešė, kad 
“Lietuvos bažnyčių” knygų lei
dimo projektas yra kilęs iš oku
puotos Lietuvos. To darbo ne
remia išeivijos institucijos, 
veiksniai, net religinė šalpa. 
Pareiga būtų ir platinti šiuos 
leidinius. Leidėjai palikti vie
ni. Padeda tiktai paprasti žmo
nės. Klebonų parama maža. Iš
leisti 4 tomai — Telšių, Vilka
viškio, Kauno ir Panevėžio. 
Prieita prie Vilniaus ir Kai
šiadorių vyskupijų, su kuriom 
turima sunkumų.

J. Kreivėnas sakė, kad dai
nuojanti mūsų tauta turėtų to
kia ir išlikti. Neužmirštini 
muzikos bei dainos reikalai. 
Sekančioji dainų šventė tu
rėtų įvykti 1988 m. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
70-tais metais. Kad ji pasisek
tų, jos paruošimo darbas turė
tų būti pradėtas jau šiandie
ną. Prašė kultūros tarybą su
daryti muzikos reikalams ko
misiją.

Ryšiai su Lietuva
Po pietų pertraukos dr. Au

gustinas Idzelis padarė prane
šimą tema “Lietuvos kultūros 
kūrėjų ir kūrinių naudojimas 
išeivijoj”. Diskusijose pasi
sakyta, kad be propagandinės 
literatūros bei filmų krašte 
yra sukuriama ir naudingų 
vertybių, kuriomis praktiškai 
ir mes naudojamės, pvz. moks
linio turinio knygomis. Pri
vatūs nuvažiavimai į okup. 
Lietuvą, kurie vyksta savai
me ir individualiai, yra nau
dingi išeivijos ir krašto lie
tuviams. Tokie ryšiai, varžomi 
sovietų, vyksta ar mes norime 
ar ne. Tačiau pilna žodžio pras
me bendradarbiavimo negali 
būti. Išeivijoje turime atlik
ti tuos darbus, kurių negali at
likti lietuviai okupuotame 
krašte. Kai važiuojama aplan
kyti giminių ir vežamasi kny
gų, per kratą muitinėje jas ati
ma, bet nėra baudžiama už jų 
turėjimą.

Lituanistikos apsauga
Paskutinis tose svarstybo

se pranešimas buvo apie kul
tūrinių vertybių saugojimą, 
kurį padarė Robertas Vitas, 
pavaduodamas dr. Joną Rač
kauską. Pranešėjas kalbėjo 
apie išeivijos ir okup. Lietu
vos literatūros bei periodikos 
kaupimą. Į šį bibliotekinio po
būdžio darbą, atliekamą Jauni
mo centre Čikagoj, jis įsijun
gęs prieš penkerius metus. 
1982 m. rugpjūčio mėnesį ten 
buvo įsteigtas “Lituanistikos 
tyrimo studijų centras”. To 
darbo pradžioje jie tilpo vie
name kambaryje, o dabar turi 
14 kambarių, su 50,000 knygų 
bei periodinių leidinių rinki

nių, katataloguotų su skaity
tuvo pagalba.

Lituanistikos tyrimo studi
jų centras susideda iš pagrin
dinių dviejų institucijų: Pe
dagoginio lituanistikos insti
tuto, kuriam vadovauja dr. Jo
nas Račkauskas, ir Pasaulio 
lietuvių archyvo, vadovaujamo 
Česlovo Grincevičiaus.

R. Vitas toliau aiškino, kad 
dėl istorinių vertybių išsaugo
jimo mes negalime pasitikėti 
svetimais. Universitetų ir ki
tos bibliotekos po ilgesnio 
laiko kai kuriuos leidinius iš
meta į šiukšlynus. Mes gi turi
me žiūrėti į ateitį, nes tokias 
istorines vertybes privalės iš
saugoti iš kartos į kartą pri
augantys lietuviai. Jeigu mes 
to nepadarysime, nieko neliks.

Taip kalbėjo jaunas akade
mikas R. Vitas. Jo pranešimą 
vertingomis mintimis papildė 
kun. V. Gutauskas, SJ, ir Čes
lovas Grincevičius, teigdami, 
kad Lituanistikos tyrimo stu
dijų centras kartu su Lituanis
tikos katedra Ilinojaus uni
versitete Čikagoje sudarys tik
rai gigantišką lituanistinių 
vertybių centrą.

Kitų pastabos
Kultūrinės svarstybos truko 

nuo 10.15 v.r. iki 3.50 v.p.p. Be 
jau išvardintųjų, diskusijose 
dar aktyviai dalyvavo: dr. T. 
Remeikis, dr. Br. Vaškelis, A. 
Juodvalkis, K. Bradūnas, dr. 
K. Ambrozaitis, A. Veselkie- 
nė, Naudžius, P. Aleksa, LE lei
dėjas Kapočius, J. Kučėnas, V. 
Akelaitis, Baltramonaitis (vie
nintelis iš gimusių Amerikoj), 
V. Radžius, R. Lapas, Br. Nai
nys, R. Rugienienė iš Detroito, 
dr. A. Razma ir kt.

Dar paminėtinos J. Vaznelio 
(dovanų, knygų, plokštelių pre
kyba) mintys “Kultūrinių ver
tybių skleidimas”. J. Vazne- 
liui negalėjus dalyvauti, jo su
gestijas perteikė Br. Juode
lis. Esą kultūrininkas, ruošda
masis išleisti knygą ar plokš
telę, turėtų pasiteirauti ir pas 
platintoją, kokios rūšies lei
dinių yra didesnė ar mažesnė 
paklausa. Pvz. reprezentaci
nių leidinių apie Lietuvą Vaz- 
nelių pastogėje anglų kalba pa
klausa esą padidėjusi dviem 
trečdaliais. Ir “Lithuanian 
Library” spaustuvininkas-lei- 
dėjas Aleksa sakė, kad net pas 
juos dažnai kreipiasi jieško- 
dami anglų kalba konspekty- 
vios Lietuvos istorijos, ang
lų-lietuvių kalbos žodynų ir 
pan.

Šių kultūros tarybos suruoš
tų svarstybų tikslas nebuvo 
paruošti rezoliucijas arba 
nutarimus, o tik lietuviškos 
kultūros tolimesnei veiklai 
pateikti naujų idėjų bei im
pulso.



Rašytojas POVILAS GAUČYS atidaro Lietuvių dailiojo meno instituto 
surengtų M. Dobužinskio “Senosios Lietuvos” ciklo parodą Čikagos Lietu
vių jaunimo centre 1984 m. lapkričio 23 d. Nuotr. J. Tamulaičio

Talentų vakaras Vasario 16 gimnazijoje

“Mind against the Wall” (3)
Kritiškos pastabos apie septynių autorių veikalų, vertinantį sovietų okupuotos Lietuvos gyvenimų
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Per paskutinius keletą me
tą mūsų gimnazijos ateitinin
kai, vadovaujami Marytės Šmi
tienės, pasidarė labai veik
lūs. 1984 m. lapkričio 24 d. jie 
mus pradžiugino gražiu rengi
niu — talentų vakaru. Matyt, 
dažnai jie posėdžiavo ir daug 
dirbo, nes šis vakaras labai 
pavyko.

Susirinkome į jaukiai ir sko
ningai papuoštą valgyklos sa
lę. Neplikino akių šįkart ryš
ki neono šviesa. Įvairiaspal
vės lemputės, sukabinėtos va- 
karykšcfai audros nulaužtose 
pušų šakose, ir ant grindų įtai
sytas scenos apšvietimas tei
kė neįprasto jaukumo. Susi
rinko gimnazistai, mokytojai, 
miestelyje gyvenantys lietu
viai. Prie papuošto stalo su
sėdo įdomi komisija: kun. A. 
Bernatonis, kun. J. Dėdinas, 
Hiuttenfelde gyvenanti lietu
vė L. Riterienė, žymi estra
dos dainininkė Nelė Paltinie- 
nė ir miestelyje besisvečiuo
janti Punsko lietuvaitė Anelė 
Pečiulytė. Programai vadova
vo du prityrę ateitininkai: Da
nutė Baltutytė (Australija) ir 
Darius Sužiedėlis (JAV). Tai 
buvo neprimatąs senukas ir ne
prigirdinti senutė. Iš šitų se
natvės negalavimų kilo daug 
juoko pranešinėjimo metu.

Programą sudarė 25 pasiro
dymai. Ko tik čia nebuvo — dai
nų, šokių, deklamacijos, vai

KOTRYNA GRIGAI! YTĖ

Kmyno stabarėlis

Miršta, nenumiršta 
šakos obelies, 
lapelius išsklaidę 
ant pilkos žolės. 
Tai šalnos viešėta, 
vasaros gedėta: 
kmyno stabarėlis 
kalba su savim. 
Simtaspalviai lapai 
sūkuriais pakilę, 
leidžiasi į slėnį — 
— vakaro žara. 
O, tai gailiai rauda 
šakos obelėlės: 
į jos šiltą glėbį 
nežada sugrįžt jie 
niekad, niekada.

Girksėdamos žąsys 
per anksti išskrido — 
debesin susmigo 
kelios eskadrilės. 
Tai rūstusis senis 
jau kalnais atjoja. 
O jis gruodą beria, 
o jis šaukia vėjus; 
debesį ištiesęs 
saulę suvynios. 
Ir bus dienos pilkos, 
ir bus naktys ilgos 
kmyno stabarėliui 
linksėt pabariuos. 

dinimo, grojimo ir net pade
monstruotas videofilmas, su
suktas prie garsios Weinheimo 
pilies. Programon įsijungė ir 
mokytojai, sudarę nemažą or
kestrą. Jų instrumentai buvo 
šiek tiek neįprasti — samčiai, 
dangčiai, laistytuvai, skuti
mosi mašinėlė ir kt. Tik vie
nas direktorius rimtai grojo 
smuiku. Pasirodė ir būsimi 
gimnazistai — Lemkiukai ir 
Lipšiukai.

Premijos buvo šįkart taip 
pat įdomios. Ketvirtą vietą lai
mėjusiems vaidintojams buvo 
įteikti talonai, už kuriuos sa
vo mėgstamoje picerijoje ga
lėjo gauti po didelę porciją 
ledų. Trečią vietą užėmusios 
vaidintojos-deklamatorės gavo 
didžiulį krepšį įvairių vaisių. 
Antrą vietą laimėjo kino akto
riai. Jų videofilmas visiems 
patiko ir buvo net kartojamas. 
Aktorių prizas buvo kiekvie
nam po picą ir kolą toje pačio
je picerijoje. Aukščiausias 
įvertinimas, užantspauduotas 
kaloringu tortu, teko Moni
kai Gaižauskaitei ir Arvydui 
Herbstui, kurie padainavo dvi 
dainas (viena jų — paties Ar
vydo sukurta apie gimnaziją).

Po apdovanojimų žiūrovai 
dar kurį laiką dalijosi minti
mis apie pavykusį vakarą. Tiki
mės, kad tokie vakarai taps tra
dicija mūsų gimnazijoje.

Bronė Lipšienė

JONAS GUTA VSKAS

Ruduo

Pradžioj ir gėlės dar žydės, 
Ir medžiai dar turės 
Žaliąsias kepures.
Vėliau į purvą jas numes.

O ir rudens turtai 
Nedidelė paguoda — 
Kur eini, ten matai 
Beširdį, šaltą gruodą.

Vienatvėje
Dangus toks tolimas, 
O žemė nesvetinga.
Padėk man. Motina, 
Šventa ir gailestinga.

Pažadai

Tu atėjai, dalele.
Su glėbiu pažadų.
Kiek dingo jų kelyje, 
Težinom vienu du.

Aušra

Nors ši naktis,
Kaip varno sparnas, juoda. 
Jau artinas aušra — 
Ji neša viltį ir paguodą.

K. SKRUPSKELIS

Pagaliau lieka bendros pa
stabos apie lietuvių kultūrą.

Čia pagrindinė tezė būtų, 
kad lietuvių intelektualinė 
kultūra nėra nei sena, nei stip
ri. Tai tezė, kuri nėra ypatin
gai nauja, drąsi ar provokuo
janti. Kiekvienas savo srityje 
tai aiškiai matome. Įdomiau, 
kada Kavolis aiškina, kodėl 
Lietuvoje tokia padėtis egzis
tuoja (p. 37). Iš viso nurodomos 
penkios priežastys. Norėčiau 
į kelias iš jų atkreipti dėme
sį.
Aristokratinių tradicijų stoka?

Kavolis tvirtina, kad Lietu
va stokoja aristokratinių tradi
cijų, kurios gerbtų “meistriš
kai išdirbtą rašytą žodį”. Pa
gal jį, tipingi atgimimo laiko
tarpio rašytojai buvo studen
tai džiovininkai. Ar taip tik
rai? Kaip tyčia po ranka pasi
maišė literatūros istorija. Tie
sa, radau tris-keturis džiovi
ninkus, o visi kiti, koks trisde
šimt pavardžių, įvairiausio 
plauko žmonės. Vieni mirė jau
ni, kiti seni, vieni bajorai, ki
ti ūkininkai, vieni kunigai, 
kiti liberalai. Iš tiesų daug 
daugiau aušrininkų dalyvavo 
1863 m. sukilime ir nukentė
jo, negu mirė džiova.

Kavolio tipologija visai ap
lenkia moteris rašytojas, ku
rios tuo metu gana gyvai reiš
kėsi. Kokia būtų mūsų litera
tūros istorija be Žemaitės, 
Šatrijos Raganos, abiejų Pe
lėdų? Ir jos visos keturios gy
veno ilgiausius metus ir bent 
trys džiova nemirė. Ai- tikrai 
feminizmo avangardas Taboro 
Farmos dar nėra pasiekęs?

Ir dar blogiau. Visa eilė li
teratūrų atsirado be aristo
kratinių tradicijų. Jų, pavyz
džiui, nereikėjo Amerikai. 
Tai kodėl mūsų atveju tai toks 
lemiantis veiksnys? Aristo
kratinės tradicijos dažnai pa
gimdo mechaniškai rašomas 
didikus liaupsinančias odes. 
O tie džiovininkai kaip tik bū
tų turėję sukurti naujoviškus, 
drąsius kūrinius. Ar lietuviš
ka džiova ne tiek kūrybinę drą
są žadina, kiek prancūziška?

Kaltas katalikiškumas?
Panašiai silpnas yra antras 

Kavolio tvirtinimas, kad inte
lektualinės kultūros nesukū- 
rėme, nes neturėjome “religi
nės pagarbos knygoms”, to
kios, kokia yra žydų, protes
tantų, mahometonų tarpe. At
rodo, kad čia vėl kaltas mūsų 
katalikiškumas. Bet kodėl ta
da intelektualinė kultūra gy
vuoja kituose katalikiškuose 
kraštuose? Nei prancūzams, 
nei italams, nei ispanams, nei 
lenkams jos netrūksta. Tai ko
dėl katalikybė vienus lietuvius 
taip tragiškai žaloja? Verta 
čia prisiminti žydų literatū
rą, brolius Singerius ir kitus, 
į juos panašius. Tą literatūrą 
kūrė nei aristokratai, nei raš
to žinovai. Tie rašytojai tęsė 
liaudies pasakorių tradicijas. 
Jie vaizduoja Gudijos, Lenki
jos, Lietuvos žydų varguolius, 
jų kalbą, papročius, rūpesčius. 
Jie rašė žydišku žargonu, ne 
hebraiškai. Ir lietuviuose to
kia panaši literatūra būtų ga
lėjusi atsirasti ir be aristokra
tų ir be rašto žinovų.

Intelektualinės kultūros yra 
gimusios, klestėjusios, miru
sios įvairiausiose sąlygose. 
Ir todėl Kavolio minimi reli
giniai ar luominiai faktoriai 
negali išaiškinti, kodėl vie
nur kultūra atsirado, o kitur 
ne. Tokie faktoriai gali išug
dyti būdingesnes formas, savo
tišką tematiką. Katalikiškuo
se kraštuose dažnai randame 
religinį meną tokį, kokio ne
randame protestantų tarpe. O 
buržujai nerašo iškilmingų 
odžių, —jie rašo romanus. Tai 
vis intelektualinės kultūros 
formos, kurios įvairuoja pa
gal laiką ir vietą. Iš tikro be
veik viską galima intelektu 
vertinti, beveik viską galima 
meninėm formom vaizduoti. Ir 
todėl joks turinys savyje nė
ra intelektualinei kultūrai 
svetimas. O Kavolis įtikinė
ja, kad lietuviškoje sieloje 
slepiasi kažkoks nesugebėji
mas (katalikų tikėjimas?), dėl 
kurio mūsuose intelektualinis 
gyvenimas negali klestėti.

Lemiantys reiškiniai
Nereikia šiuo atveju leis

tis į lietuviškos sielos gelmes. 
Tiesa, kad nuo atgimimo laiko
tarpio ligi šių dienų aukštes

nio lygio kultūros nesame iš- 
ugdę. Tai visiems aišku. Ta
čiau priežasčių jieškant, mis
tinės įžvalgos yra visai nerei
kalingos. Mūsų likimą ap
sprendė paprasti, kasdieniški 
reiškiniai. Metodiniu atžvil
giu Kavolio mintijimas yra 
paradoksalus: anot jo, kūri
nius vertindami, turime visą 
savo dėmesį atkreipti į kūrė
jų biografijas, o vertindami 
pačius kūrėjus, turime jų bio
grafijas pamiršti ir jieškoti 
mistinių jų tautos sielos bruo
žų.

Pavarčius aušrininkų bio
grafijas, iš karto paaiškėja 
viena aplinkybė. Jie beveik 
visi užaugo lenkiškose šeimo
se, lankė lenkiškas ar rusiš
kas mokyklas, su lenkais kul
tūrininkais bendravo. Keli iš 
jų savo pirmus lietuviams skir
tus darbus rašė lenkiškai ir 
prašė draugus, kad išverstų. 
Aišku tad, kad apsisprendę 
lietuviškai rašyti, jie pasi
rinko kalbą, kurią silpniau 
mokėjo. Ir kalbos tobulinimui 
sąlygos buvo labai prastos: 
visi lietuviškai silpnai mo
kėjo. Pirmoje vietoje pastatę 
tautinius interesus, intelek
tualinėje plotmėje jie daug 
prarado.

Kaip tik tokių nuostolių 
vengdami, kitų mažų tautų at
stovai visi sąmoningai atsisa
kė savo gimtosios kalbos. Aš
tuoniolikto amžiaus Škotijoje 
kalbos klausimas buvo labai 
aktualus. Ir visi Škotijos ap- 
švietos veikėjai apsisprendė 
rašyti angliškai. Filosofas 
Hume’as, vienas iš geresnių 
anglų kalbos stilistų, angliš
kai kalbėjo su škotišku akcen
tu ir kartais įmaišydavo ško
tiškų posakių. Už šimto metų 
anglų kalbą pasirinko airiai, 
ir beveik visa didžioji airių 
literatūra yra parašyta ang
liškai. Šiuo metu škotų kalbos 
beveik nebėra. O airių kalba, 
nežiūrint nepriklausomos 
valstybės ir didelių išlaidų, 
vis tiek nyksta. Airių kalba 
taip ir pasiliko liaudies kal
ba. Beveik visas intelektuali
nis gyvenimas vyksta angliš
kai.

Aušrininkų kelias
Aušrininkai pasirinko lie

tuvių kalbą. Grynai intelektua
line prasme tai jiems negalėjo 
nekainuoti. Būtų įdomu, jeigu 
koks bibliografinių polinkių 
sociologas nustatytų, kiek lie
tuvių tuo metu persimetė į ru
sus ar lenkus, jieškodami pa
lankesnių intelektualiniam 
darbui sąlygų. Poetas Baltru
šaitis būtų vienas pavyzdys. 
Nuo maždaug 1895-tų metų jis 
paskendo rusiškame pasauly
je; lietuviškai pradėjo reikš
tis daug vėliau ir, žinovai sa
ko, daug silpniau.

Antra aplinkybė. Tuo metu, 
joks lietuviškai rašantis ne
galėjo tikėtis iš savo rašto pra
gyventi. To meto lietuvius ly
gindami su svetimtaučiais, 
visada lyginame mėgėjus su 
profesionalais. Lietuviai ra
šė nuo savo tiesioginės pro
fesijos atliekamu laiku ir pa
rašė labai mažai. Pietario 
“Algimantas” neprilygsta Wal- 
teriui Scottui ar Senkevičiui. 
Bet turime atsiminti, kad 

Baltistikos studijų draugijos Toronto komiteto surengtoje folkloro dienoje 
Toronto universitete 1984.X.27 rengėjai ir paskaitininkai. Iš kairės: prof. 
Trass, Bregzis, E. Bradūnaitė, F. Oinas Nuotr. K. Raudžio

tai jo pirmas — ir iš tikro pas
kutinis — istorinis romanas. 
O koks būtų buvęs jo dešim
tasis?

Ir dar trečias faktas. Rašy
dami lietuviškai, jie negalėjo 
tikėtis išsilavinusių skaityto
jų. Ir taip ta “Aušra” silpnai 
gyvavo, o kas būtų atsitikę, jei
gu koks lietuvis Walt Whitma- 
nas būtų joje pradėjęs skelbti 
savo eiles? Ir skaito prie ba
lanos, po šienapjūtės vos ko
jas pavelkantis ūkininkas: 
“Atsimenu, kai mudu, kamera- 
de, gulėjom tingios saulės šil
domi, smilgas kramtėme, o aš 
liežuviu glosčiau tavo krūti
nę ir pamačiau, kad visas pa
saulis yra vienas”.

Drąsūs žmonės
Bet žemiški rūpesčiai Ka

volio dėmesio netraukia. Jam 
rūpi pati lietuviška siela, 
prie žemės prirakinta, baikšti, 
nelinkusi “savęs statyti viso 
pasaulio centre”, nesugebanti 
pasaulio vertinti be “automa
tiškų, priverstinų” sistemų 
(p..38). O iš tikro aušrininkai 
buvo drąsūs žmonės. Jų Lietu
vos praeitį garbinančios ei
lės — prastos, sentimentalios 
ženklina didelį intelektualinį 
šuolį, jų ryžtą iš saugaus len
kiškos kultūros glėbio išsiva
duoti ir žengti lietuviams nau
ju ir labai netikru keliu. Lie
tuviškas patriotizmas tuo metu 
nesudarė jokios “automatiš
kos” vertybių sistemos. Prie
šingai, vertybinė rutina juos ri
šo su lenkišku pasauliu. Jiems 
reikėjo daug asmeninės drą
sos: juos barė nelietuvės žmo
nos, vyrai, tėvai, draugai, kle
bonai, mokytojai.

Jiems reikėjo daug intelek
tualinės drąsos: pasaulyje, ku
rį dominuoja didžiosios kultū
ros, ne rutinoje paskendusių- 
jų darbas tvirtinti, kad ir ma
ža tauta gali sukurti savaran
kišką kultūrą.

Jiems reikėjo ir socialinės 
drąsos: lietuviai buvo netur
tingi valstiečiai, o lenkai vi
liojo ponų dvarais, praban
giom klebonijom, Varšuvos sa
lonais. Aušrininkas Višteliaus
kas— žmona arši lenkė —kovo
jo 1863 m. sukilime ir turėjo 
iš Lietuvos bėgti. Užsienyje 
įstojo į Garibaldi dalinius, 
vėliau nusibastė į Braziliją 
ir svajojo ten perkelti Lietu
vą. Skaitydami jo “Užgauk tą 
naktį, ką mus naikin be palio
vos, Ir plačia versme šviesos 
tvokstelk ant Lietuvos”, turi
me suprasti, nors tai būtų ir 
sunku, kad tai revoliucinės 
eilės, griaunančios šimtme
čiais Lietuvoje nusistovėju
sią tvarką. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Marijus Blynas, LIETUVOS REI

KALAIS. Kultūrinių, istoninių, 
politinių straipsnių rinkinys. Iš
leido Kęstučio Jeronimo Butkaus 
Fondas 1984 m. 143 psl.

Vyt. Alantas, GELMIŲ BALSAI. 
“Dirvos” konkurse premijuotos 
novelės. Aplanko dailininkė — 
Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė. 
Leidinio mecenatas — Amerikos 
lietuvių tautinė sąjunga. Išleido 
“Vilties” draugijos leidykla (616 
St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA). Kaina — $10.00 JAV. 
Cleveland 1984 m., 237 psl.

Elenos Bradūnaitės-Aglinskie- 
nės rašinį apie suomių tautosakos 
epą “Kalevala” šio kūrinio 150 
metų sukakties proga paskutinia
me 1984 m. numeryje paskelbė 
"Folklife Center News”. Ji yra to 
laikraščio redakcijos narė.

Kultūrinis Bostono lietuvių su- 
batvakaris 1984 m. spalio 27 d. 
buvo skirtas iš Niujorko atvyku
siai Gintei Damušytei. Su viešnia 
dalyvius supažindino Stasys Sant
varas. G. Damušytė pasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionės po So
vietų Sąjungą, kur jai teko lanky
tis su amerikiečių grupe.

Dail. Jolanta Janavičienė, pasi
žymėjusi parodose Australijoje, 
septynias savaites viešėjo Nepa- 
lyje, pakviesta Australijos amba
sados, kuri ten surengė jos kera
mikos darbų ir spalvotų piešinių 
parodą 1984 m. spalio 21-23 d.d. 
Parodą atidarė Australijos amba
sados reikalų vedėjas Adrianas 
Severas Nepalio sostinės Katman
du “Parko” galerijoje, pabrėžda
mas, kad tai yra pirmoji dail. J. 
Janavičienės paroda Nepalyje ir 
taip pat pirmoji Australijos am
basados surengta paroda ugdyti 
kultūriniams abiejų šalių ryšiams. 
Parodai dail. J. Janavičienė atsi
vežė 22 keramikos darbus, o aštuo
nis spalvotus piešinius sukūrė Ne
palyje. Juose matyti Himalajų 
kalnai, pelkėtų miškų juostos jų 
papėdėse, nepaliečių šventyklos. 
Parodą bei jos atidarymą aprašė 
sostinės Katmandu laikraštis “The 
Raising Nepal” 1984 m. spalio 22 
d. laidoje.

Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės centro valdybai ilgus me
tus vadovavo pirm. inž. Vladas 
Venckus. Velionies atminimui bu
vo paskelbtas jo vardo jaunimo 
rašinių konkursas tema “Kuo iš
eivijos jaunuolis gali būti nau
dingas Lietuvai?” 1979 m. kilusi 
mintis įgyvendinta 1984 m. spalio 
18 d. Vertintojų komisija, kurią 
sudarė pirm. Bronė Domeikienė, 
sekr. dr. Vytautas Dambrava ir 
narė dr. Jadvyga Klovaitė, ilgo
kai trukusio konkurso laimėto
ja paskelbė Toronto lietuvaitę 
Kristiną Parėštytę už Pelėdos 
slapyvardžiu pasirašytą rašinį. 
Jai paskirta vienintelė $300 pre
mija su $100 papildu kaip daly
vei iš Š. Amerikos. Konkursui 
tebuvo gauti penki rašiniai iš 
lietuvių jaunimo Kanadoje, JA 
Valstybėse ir Venezueloje. At
sižvelgiant į inž. V. Venckaus 
našlės ir aukų rinkėjos a.a. A. 
Vaisiūnienės pageidavimus, liku
sieji premijos pinigai (apie $700) 
bus perduoti PLB švietimo tary
bai, kuriai šiuo metu vadovauja 
pirm. Birutė Jasaitienė. Venezue
los LB krašto valdyba rekomen
duoja, kad šios lėšos būtų panau
dotos Venezuelos lietuvių jauni
mo švietimui Vasario 16 gimnazi
joje ar kurioje kitoje lituanisti
nėje institucijoje.

Tradicinis Čikagos lietuvių 
operos balius 1984 m. lapkričio 
17 d., telkiantis lėšas naujiems 
pastatymams, baigėsi netikėta sol. 
a.a. Bernardo Prapuolenio mirti
mi. Jis turėjo atlikti programą, 
užbaigus vakarienę, ištraukus 
laiminguosius loterijos bilietus, 
bet scenoje nepasirodė. Rengėjų 
buvo rastas kitame kambaryje, 
kur ruošėsi išėjimui scenon, pa
kirstas širdies smūgio. Mirė pa
čiame jėgų pajėgume, teturėda
mas 45 metus amžiaus. Neįvykusio 
koncerto programon buvo įtrauk
ta kompoz. G. Gudauskienės dai
na “Gal paskutinį kartą” tarsi pri
menanti artėjančios mirties nu
jautimą. Lietuvių operos pirm. V. 
Radžius pranešė netikėtą B. Pra
puolenio mirtį. Liūdni vakaro 
dalyviai išsiskirstė, neišgirdę 
baritono B. Prapuolenio atliktos 
lemtingosios dainos “Gal pasku
tinį kartą”. Velionis gimė Lietu
voje, baigiantis II D. karui, su šei
ma pasitraukė Austrijon, į Cicero 
miestą prie Čikagos atvyko 1949 
m. Muziką studijavo Roosevelto 
universitete. Porą metų dainavo 
“Lyric” operos ir “Chicago Or
chestra Hali” choruose, įsijun
gė į Lietuvių operą Čikagoje. 
Daug koncertavo su sol. N. Linke- 
vičiūte-Kasperiene ne tik JAV 
lietuvių kolonijose, bet ir P. Ame
rikoje, Australijoje, Britanijo
je. Prieš mirtį buvo suorganiza
vęs Šv. Antano parapijos chorą 
Cicere ir jam vadovavo. Atsisvei
kinimas su velioniu įvyko lapkri
čio 20 d. laidotuvių koplyčioje, 
gedulinės pamaldos — lapkričio 
21 d. Šv. Antano šventovėje, da
lyvaujant Šv. Antano parapijos ir 
Lietuvių operos chorams. Pamal
dose giedojo sol. J. Vaznelis. 
Pamaldų dalyviai dviejų mylių 
automobilių vilkstine velionį pa
lydėjo įŠv. Kazimiero kapines.

Poeto Antano Miškinio atmini
mas bus įamžintas Vilniuje. 
Vykdomasis komitetas įpareigo
tas įrengti memorialinę lentą prie 
namo Antakalnio g. 8, kuriame gy
veno velionis, pastatyti antkapį 
ant jo kapo.

Vysk. Antano Baranausko 150 
metų gimimo sukakties minėji
mus ruošia specialiai sudaryta 
organizacinė komisija. “Anykš
čių šilelio” autorius yra gimęs 
1835 m. sausio 17 d. Komisijos 
posėdyje numatyti iškilmingi va
karai Vilniuje ir Anykščiuose. 
Bibliotekose bus surengtos vysk. 
A. Baranausko kūrinių, literatū
ros apie jo gyvenimą ir kūrybos 
kelią parodos. “Vaga" 1985 m. 
keturiomis kalbomis išleis gau
siai iliustruotą “Anykščių šilelį”, 
bus sukurtas dokumentinis filmas.

Jaunieji Vilniaus ir Rygos rašy
tojai bendrauja jau gerą dešimt
metį. 1984 m. "Vaga” išleido de
šimties latvių poetų rinkinį “Mes 
atėjome į šį pasaulį”. Dabar gru
pė latvių poetų lankėsi Vilniuje, 
aptarė Rygoje išleistą jaunųjų 
lietuvių poetų rinkinį “Aušroje 
gimusi širdis”. Jis latvių skaity
tojus supažindina su O. Baliuko- 
nytės, G. Cieškaitės, G. Patac
ko, V. Jasukaitytės, A. Grybaus
ko, A. Jonyno, A. Verbos, J. Ka
linausko, R. Vanago, Z. Mažei
kaitės, V. Rubavičiaus, K. Pla
telio kūryba. Rinkinį paruošė, 
įvadinį straipsnį parašė H. Ma- 
jevskis, daugumos eilėraščių ver
tėjas.

Baltijos respublikų ir Lenin
grado XVI saviveiklinių filmų 
festivalis įvyko Vilniuje 1984 m. 
lapkričio 8-9 d.d. Festivalyje pa
rodyti 47 filmai. Didįjį prizą lai
mėjo Rygos A. Popovo radijo ga
myklos kultūros namų studijos do
kumentinis filmas “Žodis apie pie
ną”, sukurtas D. Liepinio ir S. 
Chauko. Pirmojo laipsnio diplo
mų susilaukė: vaidybinių filmų 
grupėje — Leningrado kultūros 
rūmų studijos “Žmonės geri” (au
toriai V. Vardūnas, O. Plaksinas 
ir A. Melachovas), pieštinių — 
Estijos Raplos gyvenvietės vaikų 
studijos “Vienas už visus” (auto
rius K. Uguras), dokumentinių — 
Daugpilio kultūros rūmų studijos 
“Ežeras" (autoriai M. Šelutka, 
V. Margevičius ir V. Jašvinas). 
Lietuvos atstovams geriausiai se
kėsi pieštinių filmų grupėje: ant
rojo laipsnio diplomu įvertintas 
A. Mačiulevičiaus ir T. Macevi
čiaus “Vaivorykštės” studijoje 
sukurtas filmas “Vištukai ir jų 
draugai”, trečiojo laipsnio dip
lomu — panevėžiečio Č. Korsako 
filmas “Kapituliacija”. Trečiojo 
laipsnio diplomas taipgi paskir
tas dokumentiniam Kauno “Ban
gos” studijos filmui “Taikos kal
nas”, sukurtam L. Surgailos.

Pirmą kartą Lietuvos teatro is
torijoje 1984 m. lapkričio 19-26 d. 
d. Šiauliuose buvo surengtas da
bartinės lietuvių dramaturgijos 
festivalis. Jame dalyvavo šeši dra
mos teatrai su aštuoniomis lietu
vių dramaturgų pjesėmis: Šiaulių 
teatras — su G. Mareckaitės “Eg
lės namais” ir A. Liobytės “Meš
kos trobele", Klaipėdos teatras — 
su J. Marcinkevičiaus “Saule ir jos 
žmonėmis”, Kauno teatras — su 
J. Montvilos “Didžiuoju geismu” 
ir E. Mikulėnaitės “Visada tuo 
pačiu”, Vilniaus teatras — su V. 
Bubnio romano inscenizacija “Po 
vasaros dangum”, Vilniaus rusų 
teatras — su K. Sajos “Jaučio me
tais” (“Devynbėdžiais”), Panevė- , 
žio teatras — su R. Gudaičio pje
se “Atversk, angele, laiko kny
gą”. Premijomis įvertinti keturi 
režisieriai: I. Petrovas — už K. 
Sajos “Jaučio metus”, J. Dautar
tas — už R. Gudaičio pjesę “At
versk, angele, laiko knygą”, N. 
Karpuškaitė — už J. Montvilos 
spektaklį “Didysis geismas” ir S. 
Varnas — už G. Mareckaitės “Eg
lės namus”. Tie “Eglės namai” ta
po rekordiniu festivalio spektak
liu, susilaukusiu dar kitų trijų 
premijų: muziką sukūrusiam kom
poz. A. Martinaičiui, scenovaiz
džius — dail. A. Freibergui, pa
grindinį vaidmenį — I. Liutikai- 
tei. Premija įvertintas ir jaunas 
dail. S. Bociula už scenovaizdžius 
E. Mikulėnaitės pjesei “Visada 
tas pats”. Premijos paskirtos ak
toriams: kaunietėms D. Kazra- 
gytei ir V. Grigaitytei už vaidme
nis J. Montvilos spektaklyje “Di
dysis geismas”, vilniečiams M. 
Rasteikaitei ir V. Tomkui — V. 
Bubnio romano “Po vasaros dan
gumi” inscenizacijoje, klaipėdie
čiui V. Paukštei — J. Marcinke
vičiaus pjesėje “Saulė ir jos žmo
nės”, šiaulietei O. Dautartaitei 
— A. Liobytės “Meškos trobelės” 
pastatyme. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: =

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

Taupyk ir skolinkis

MOKA UZ:
90 dienų termin. indėlius.......... 93/«%
180-185 d. termin. ind.............. 101/4%
term. Indėlius 1 metų.............  101/2%
term. Indėlius 2 metų.............. 10’/2%
term. Indėlius 3 metų.............. 11 %
pensijų s-tą..............................  10 %
spec. taup. s-tą........................ 9 %
taupomąją s-tą ........................ 81/4%
depozitų-čekių s-tą................. 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo................ 11 - 13’/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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.

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------“  ——~-------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

Z]||Cfotp Simpson’s, 176 Yonge St.,
' IHolClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, — — .
Toronto, Ontario M6K2M4 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

Studentu ateitininkų žiemos stovykla Neringos stovyklavietėje 1983 metais. Ji buvo surengta ir 1984 metais

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

perkeltos į 10 v.v., kai tuo tar
pu “CTV” tinklas žinias duoda 
11 v.v. Atlikti tyrimai liudija, 
kad žiūrovų skaičiumi pirmau
ja “CTV” tinklo žinios. Grupė 
privačių finansininkų nori nu- 
prikti angliškąjį “CBC” televi
zijos tinklą. Tada “CBC” bend
rovei liktų tik radijas ir pran
cūziškoji televizijos tinklo da
lis. Finansinę valdžios para
mą būtų galima drastiškai su
mažinti, gal net ir visiškai pa
naikinti. Angliškoji Kanada 
turėtų du privačiose rankose 
esančius televizijos tinklus. 
JA Valstybėse yra trys tokie 
televizijos tinklai, parūpinan
tys aukšto lygio populiarias 
programas, duodantys pakan
kamai laiko valstybiniams ir 
politiniams JAV įvykiams, nie
ko nekainuojantys valdžios 
iždui.

Kanados paštininkai su sa
vo karinguoju vadu J. C. Parro- 
tu vis dar neturi naujos dar
bo sutarties, nors derybos bu
vo pradėtos 1984 m. liepos 3 d. 
Streiką prieš Kalėdas ir šven
čių laikotarpyje sukliudė tar
pininku paskirtas S. Harttas, 
kurio mandatą darbo ministe- 
ris W. McKnightas pratęsė iki 
š. m. sausio 31 d. Iki to laiko 
jis turi paruošti savo prane
šimą vyriausybei. Tada, pra
ėjus savaitei, unija galės pra
vesti balsavimą streiko klau
simu. Spaudos puslapiuose vėl 
pasirodė nevykusio paštinin
kų darbo kuriozų. Pasak dien
raščio “The Toronto Star”, vie
na Toronto kepykla 1984 m. 
gruodžio 28 d. gavo net 41 laiš
ką. Laiškanešys juos, įdėtus į 
permatomą plastikinį maišelį, 
atvežė automobiliu. Antspau
das ant maišelio liudijo, kad 
jis paruoštas Montrealio pašte 
ir Torontan išsiųstas gruodžio 
20 d. Siunta keliavo ilgiau kaip 
savaitę. Kai ją atidarė kepyk
los knygvedys H. Rudzas, ke
pyklai buvo adresuotas tik vie
nas maisto žurnalas iš Prancū
zijos. Visi kiti laiškai iš Skan
dinavijos šalių ir Jugoslavi
jos buvo skirti kitiems adresa- 
tamas Toronte, pradedant Da
nijos konsulatu ir baigiant To
ronto universitetu. H. Rudzas, 
paskambinęs pašto įstaigai, su
silaukė įsakymo tą klaidingą 
siuntą pristatyti į “Gateway” 
paskirstymo centrą Mississau- 
goje, iki kurio nuo kepyklos 
yra 15 mylių kelio. Jis tą mai
šiuką išsiuntę j Kanados par
lamentą, adresuodamas pašto 
reikalus tvarkančiam ministe- 
riui. Esą tegu pats ministeris 
maišiuką su paklydusiais laiš
kais pristato paskirstymo cent
rui Mississaugoje.

Kanados finansų ministeris 
M. VVilsonas valdžios skolas 
pavadino tautos nelaime. Rei
kia imtis priemonių joms su
mažinti. Šiemetinio biudžeto 
išlaidos pasieks $100 bilijo
nų, deficitas — apie $34 bili
jonus. Vien tik skolų palūka
noms padengti reikės $23 bili
jonų. Ši suma sudaro beveik 
penktadalį biudžetinių išlai
dų. Jeigu deficitas augs tokiu 
mastu, 1990 m. valdžios skolų 
palūkanoms padengti reikės 
$34 bilijonų.

Kanados parlamente veikian
tis restoranas sekančiais me
tais beveik padvigubins savo 
kainas. Restoranu naudojasi 
parlamento nariai, senatoriai 
ir spaudos atstovai. Lig šiol 
už maisto patiekalus su visais 
priedais buvo imama tik $4.40. 
Dabar reikės mokėti $8. Per
nai tas restoranas būtų turė
jęs $5,4 milijono nuostolį, nuo 
kurio jį išgelbėjo $5,7 milijo
no parama iš valdžios iždo. 

Praktiškai tai reiškė, kad ka
nadiečiai savo pajamų mokes
čiais maitina parlamentarus, 
kai jų žemiausias metinis už
darbis yra apie $70.000. Par
lamentas turi ir savo kirpyk
lą, kurioje už plaukų nukir- 
pimą būdavo imama tik po vie
ną dolerį. Ir vėl skirtumą pa
dengdavo kirpėjams mokamos 
algos iš valdžios iždo. Po nau
jų metų ši paslauga pabran
ginama iki $6, bet vis dar bus 
žemesnė nei daugelyje kitų 
kirpyklų, kuriomis naudojasi 
eiliniai kanadiečiai. Parla
mente taip pat yra penkios 
valgyklos kitiems jo tarnau
tojams ir darbininkams. Jose 
taip pat pakeliamos maisto 
kainos nuo 1985 m. sausio 1 d.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerija išleisdino in
formacinę knygą apie tautines 
grupes provincijoje. Ji pava
dinta “Population data: Maps 
and Demographic Statistics 
for Selected Mother Groups, 
Ontario 1981”. Leidinyje su
telkti duomenys 1981 m. gyven
tojų surašymo. Pagal juos, On
tario provincijoje yra 8,5 mil. 
gyventojų, kurių 2 milijonai 
yra ateiviai. Jų skaičiai per 
pastarąjį dešimtmetį yra labai 
pasikeitę. Pvz. indo-pakista- 
niečių yra 48,510 (buvo 12,110), 
kiniečių — 89,355 (31,475), por
tugalų — 114,275 (57,345). Be 
to, leidinyje yra sutelkti ir ki
ti duomenys apie ateivius — 
amžių, lytį, šeiminę padėtį, 
išsilavinimą, gimimo vietą, 
darbą ir t.t. Leidinio kaina — 
$17.50. Jis gaunamas Ontario 
vyriausybės knygyne (880 Bay 
St.).

Juno Beach, Florida
LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU

BO renginys — sol. A. Simanavi
čiaus iš Kanados koncertas įvyks 
sausio 12 d., 2 v.p.p., Juno Beach 
metodistų šventovėje. Po koncerto 
— vaišės šventovės salėje.

MOTERŲ DAINOS VIENETĄ, 
pavadintą “Daina”, suorganiza
vo I. Manomaitienė. Jis jau gieda 
per lietuvių pamaldas ir ketina 
pasirodyti kitomis progomis. Vie
netui elektrinius vargonėlius nu
pirko A. ir V. Tomkai.

MOTELIS “SEA SUNRISE ”, ku
rio savininkai yra D. ir R. Valod- 
kos, yra atnaujintas iš vidaus ir 
iš lauko, gražiai papuoštas ir rū
pestingai prižiūrimas. Patogi vie
ta poilsiui. Adresas: “Sea Sun
rise”, 751 Ocean Dr., Juno Beach, 
Fla. 33408, USA. Tel. (305) 626- 
4746. L.Ž.

London, Ontario
LAIDOTUVĖS. 1984 m. pradžio

je per vieną mėnesį buvo net tre
jos laidotuvės: E. Gocento moti
nos, jo žmonos Ernos Andriukai- 
tytės-Gocentienės, jos motinos 
Marijos Andriukaitienės ir da
bar Ernos sesers vyro — Oskaro 
Kazio Naujokaičio. Jis po sunkios 
ligos mirė gruodžio 9 d., sulau
kęs vos 58 metus amžiaus. Gruo
džio 11 d. įvyko jehovininkų lai
dotuvių apeigos McFarlane-Ro
berts laidotuvių namuose, Lam- 
betho miestelyje prie Londono. 
Palaidotas Londone, Woodland 
kapinėse. Liko žmona Vanda, 9 
vaikai, 5 vaikaičiai ir dvi seserys.

Oskaras gimė 1926 m. Kauno aps. 
Atvykęs į Londoną įsijungė į pra
sidedančią lietuvių veiklą: šoko 
taut, šokius, talkino paruošiant 
lietuvių renginius ir t.t. Buvo ži
nomas kaip labai geras stalius ir 
malonaus būdo žmogus. Darbo jam 
ir nedarbo metais niekada netrū
ko. Kol buvo sveikas, atvykdavo į 
spaudos balius ir kitus lietuvių 
renginius. Retkarčiais atsilanky
davo ir į lietuvių pamaldas Šilu
vos Marijos šventovėje. Sakydavo: 
“Man maloniau čia .. . tarp lie
tuvių”.

Negalėjusiam sugrįžti į tėviš
kę tegul būna lengva šio svetingo 
krašto žemelė. D. E.

Skautų veikla
• Gruodžio 14 d. sk. vyčiai, vyr. 

skautės, budžiai ir gintarės lankė 
namus, giedodami kalėdines 
giesmes.

• Gruodžio 16 d. Kūčios Toron
to Lietuvių namuose sutraukė 
apie 300 skautiškos šeimos na
rių, tėvų ir rėmėjų. Pritaikytai 
muzikai grojant, vienetai žygia
vo prie eglutės, kur stovėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošusi 
lietuvaitė (Lietuva) ir uždeginė- 
jo pro ją praeinančių žvakutes. 
Sustojus vienetams prie stalų, 
įžanginį žodelį tarė “Šatrijos” 
tunt. ps. Asta Saplienė, prisimin
dama šiais metais mirusius a.a. 
v.s. L. Kalinauską ir a.a. J. Balta- 
duonį. Visiems susėdus, giedotos 
giesmės ir atlikti vienetų pasiro
dymai. Dvasios vadovas v.s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM priminė 
Kūčių prasmę ir sukalbėjo maldą 
prieš valgį. Plotkelių laužymu ir 
šventiniais linkėjimais pradėta 
tradicinių valgių vakarienė, po 
kurios v.s. D. Keršienė perskaitė 
legendas apie šv. Mikalojų, kuris 
(P. Butėnas) greitai pasirodė ir nu
žingsniavo į paruoštą sostą. Ap
stoję jį mažieji deklamavo ir 
džiaugėsi gautomis dovanėlėmis. 
Programa baigta jautria “Lietuva 
brangi” ir vakarine skautų mal
da “Ateina naktis”. Šiai kalėdi
nei sueigai buvo stropiai pasi
ruošta ir dekoracijom, ir pasiro
dymais. Sueigai vadovavo v.sk. 
v.sl. Silvija Saplienė.

• Skautiškas ačiū p.p. S. Vait- 
kams ir p. R. Bekerienei už talką 
bei rūpestį organizuojant Kūčias. 
“Šatrijos” tuntas dėkoja už aukas 
O. Indrelienei — $35, S. Vaitkams 
— $25,1. Krasauskui — $20.

• Užjaučiame seses Violetą ir 
Rūtą Pilipavičiūtes, netekus ma
mytės.

• XXII-sios Romuvos stovyk
los reikalais posėdis šaukiamas 
sausio 7 d., 7.30 v.v., skautų būkle.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų vadijų posėdis — sausio 8 d., 
7.30 v.v., pas v.s. Liudą Yčienę, 
17 High Park Ave.

• Stengiantis jaunuosius įtrauk
ti į savosios spaudos darbą, šiam 
skyreliui rinkti žinias nuo š. m. 
sausio 1 d. sutiko 111. ps. Dalia Barz- 
džiūtė, 25 Four Winds Drive, Apt. 
308, Downsview, Ont. M3J 1K8, tel. 
661-0342. Skautiškas ačiū sesėms 
ir broliams, kurie eilę metų rūpi
nosi mūsų organizacijos informa
cija. Nuoširdus ačiū Salomėjai 
Andrulienei, kas savaitę šias ži
nias vežusiai į “TŽ” redakciją. 
Sėkmės ir ištvermės sesei Daliai, 
kuri laukia žinių ir tokio pat nuo
širdaus bendravimo. Č. S.

SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

“Etobicoke Recreations 
League” krepšinio pirmenybėse 
1984 m. gruodžio 11 d. Martingrove 
gimnazijos patalpose “Aušra” lai
mėjo prieš “Hectors” komandą 
81:66 (49:24). “Aušros” komandai 
taškus iškovojo: R. Kaknevičius 
17, V. Gataveckas 4, V. Dementa- 
vičius 4, A. Baziliauskas 2, K. Bar
tusevičius 4, S. Arlauskas 23, A. 
Herman 17, R. Kurczyk 6, E. Nor
kus 4.

Toje pačioje lygoje gruodžio 
11 d. Vincent Massey gimnazijos 
patalpose “Aušros” vyrai pralai
mėjo “Groseye Bear” komandai 
92:72 (40:29). Tai lygoje pirmau
janti komanda. “Aušros” koman
dai taškus iškovojo: R. Kaknevi
čius 22, R. Kurczyk 4, V. Gatavec
kas 8, V. Dementavičius 8, A. Ba
ziliauskas 2, S. Arlauskas 7, E. 
Norkus 8, A. Herman 13, K. Bar
tusevičius.

York lygoje “B” klasėje antroji 
“Aušros” vyrų krepšinio komanda 
1984 m. gruodžio 12 d. George Har
vey gimnazijos patalpose laimėjo 
prieš “TUNAS” komandą 125:74 
(68:32). K.S.

• Komunistinė meška 
— Sovietų Sąjunga didžiausia 
taikos nešėja. Ką ji jau užmu
šė, tas amžinai taikus . ..

• Neišdžiovins alkoho
lizmo liūno mūsų visuomenė
je jokie gydytojų raštai (dr. 
J. Adomavičius, 1968 m.).

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

91/2% už 90 dienų term, indėl.
10 % už 6 mėn. term. Indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius
10’/2% už 2 m. term, indėlius
11 % už 3 m. term, indėlius 
101/2% už pensijų planą
9’/2% už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
81/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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.

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 pietę (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

537-34311566 Bloor Street West Te .
Namų

A. E. LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstove Jums

sąžiningai patarnaus!
* Nemokamas namo įkainojimas

(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Toronto, Ontario M6P 1A4

PARKSIDE as-

liililiiiiiniliiiiilllll IDaiva T'Dalinda’°*

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

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

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone, '
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE SOL. A. KUČINGĮ

Mielai perskaičiau Jūsų reda
guojamo laikraščio 38 nr. J. Prie- 
telio straipsnį “Laidojom gies
mininką be giesmės”. Straipsnį 
perskaičius, kilo ir man išgyven
ti prisiminimai apie velionį An
taną Kučingį.

Tai buvo 1957 ar 1958 m. Aš su 
šeima tuo laiku gyvenau Klaipė
doje. A. Kučingis buvo neseniai 
grįžęs iš TSRS koncentracijos la
gerio, gyveno Vilniuje. Klaipė
dos valst. teatre buvo surengtas 
kelių iš Vilniaus atvykusių solis
tų koncertas. Dalyvavo mano žmo
na ir aš. Solistų tarpe buvo ir Ant. 
Kučingis. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Kiekvienas solistas padai
navo po keletą dainų. Trečias ar 
ketvirtas iš eilės pasirodė sceno
je Ant. Kučingis. Salėje prapliu
po plojimai, trukę 10 minučių. 
Žmonės sustojo visi ir demonstra
tyviai plojo, šaukė valio, visai 
dar jam nepradėjus dainuoti. Po 
kiekvienos dainos buvo nepaliau
jamos ovacijos, nenutrūkstantys 
plojimai. Aišku, žiūrovų tarpe 
buvo ir uniformuotų saugumiečių, 
kurie nustebę sekė šią viešą klai
pėdiečių demonstraciją. A. Kučin
gis, didžiai susijaudinęs, prašė 
publiką nustoti ploti, esą jam bus 
nepatogu prieš jo kolegas.

Apie incidentą Vilniaus ope
roje Klaipėdoje buvo taip kalba
ma. Esą Kipras Petrauskas labai 
supyko, kad Vilniaus mieste iška
bintuose plakatuose jo (K. Pet
rausko) ir A. Kučingio pavardės 
buvo išspausdintos vienodo stam
bumo raidėmis. K. Petrauskas atsi
sakė dainuoti. Kilo konfliktas, 
ir pastatymas buvo pakeistas ki
tu. Pasipiktinę K. Petrausko el
gesiu, studentai išdaužė jo buto 
langus.

Dalyvis

VYTĖNAI NELIKVIDUOJAMI
“TŽ” 1984 m. 40 nr. ir “Draugo" 

1984.IX.il paskelbta žinutė, kad 
likviduojamas lietuvių saleziečių 
centras Frascati-Vytėnai. Iki šiol 
neturiu jokio įgaliojimo iš sale
ziečių generolo ir kitų centro vy
resniųjų likviduoti Frascati-Vytė- 
nus. Prieš mano operaciją telefo
nu mūsų vienuolijos generolas pa
linkėjo man greit pasveikti ir su
grįžus iš ligoninės dar paspardyti 
sviedinį. Tai buvo linksmas pasi
kalbėjimas su juo. Mūsų generolo 
linkėjimus mielai bei stropiai 

-Įvykdžiau ir jį, aplankiau. Ir jis 
gavęs laiškų mūsų Vytėnų reikalu. 
Taipgi aplankiau ir kitus mūsų sa
leziečių centro vyresniuosius, ku
rie ypatingai rūpinasi pašauki
mais ir mūsų lietuvių saleziečių 
veiklos tęstinumu. Manau, kad ši 
mano žinia bus lietuviškos bend
ruomenės mielai sutikta, o ypatin
gai Tėvynėje džiugiai priimta.

Kun. Mečys Burba, SDB

VĖL “PAVASARIS”
“TŽ” 1984 m. 48 nr. sesuo Ona 

Mikailaitė rašo: “Dabar chorelį 
globoja ir su juo dirba solistė Gi
na Čapkauskienė, kuri šia proga 
ir drauge dainavo. Jadvyga Bal- 
tuonienė yra administratorė”. 
Šios eilutės reikalingos patiks
linimo. G. Čapkauskienė tam tikrą 
laiką mokė mergaites lietuviš
kus žodžius ir jų tarimą dainuo
jant, bet jau kuris laikas nuo šio 
darbo atsisakė ir paskutiniu lai
ku, prieš važiuojant į Worceste- 
rį, su mergaitėmis jau nedirbo. 
Jai buvo atlyginama po $30 į va
landą už praktišką darbą, bet ne 
už globojimą.

“Pavasario” chorelį Montrealy- 
je suorganizavo Jadvyga Baltuo- 
nienė, o seselė Teresė Mieczkows- 
ki jam vadovavo ir mokė dainuoti. 
Globos nuopelnas prikauso tik

Jadvygai Baltuonienei, kuri tuo 
choreliu rūpinasi nuo jo įsteigi
mo dienos be jokio atlyginimo. 
Ji organizavo visokius “marato
nus” ir kitokiais būdais stengėsi 
sutelkti pinigų, kad chorelis ga
lėtų nuvažiuoti į dainų šventę Či
kagoje ir dalyvauti kitose kon
certinėse išvykose. Jos dėka cho
relis gieda Montrealio Aušros 
Vartų šventovėje. L. Moteikienė

MENKA AUKA
Ontario Oakvillės mieste yra 

kanadiečiams skirtas 12 aukštų 
pensininkų namas, kuriame gy
vena 370 asmenų. Jų tarpe esu 
vienintelis lietuvis. Pamatęs te
levizijoje rodomus Etiopijos ba
daujančius žmones, pasiryžau 
parinkti jiems aukų. Padėdamas 
pensininkų veiklos vadovės, per 
penkias dienas surinkau $120, 
įskaitant mano dalį — $50, iš 370 
gyventojų. Veiklos vadovė ir aš 
stebėjomės tokiu žmonių nedos- 
numu. Mat jie nežino kas yra ba
das — sotus alkano neužjaučia. 
(Surinktus pinigus persiuntėm: 
World Vision Canada, Richmond 
Hill, Ont. L4C 3C8).

Aš žinau kas yra badas. Kai tar
navau Lietuvos kariuomenėje 
savanoriu, pakliuvau į lenkų ne
laisvę ir ten 7 dienas kentėjau 
badą. Gaudavau tik vieną silkę ir 
prancūzišką bulką per dieną. Pa
bėgau ir tuo būdu išsigelbėjau.

Antrą kartą sovietams užimant 
Lietuvą, aš dirbau Gaižiūnų po
ligone. Vienas tautietis susirin
kime mane apskundė, sakydamas, 
kad aš buvau savanoriu, smeto- 
nininku, tarnavau karinėje ir vi
daus policijoje, kariavau prieš 
Raudonąją armiją. Rusų politru- 
kas įsakė mane suimti ir uždary
ti daržinėje. Ten išbuvau penkias 
dienas nevalgęs. Pabėgau ir iš 
ten.

S. Jankauskas, 
kūrėjas-savanoris, 

Klaipėdos sukilimo dalyvis

STRAIPSNIAI APIE LIETUVA
Esu ilgametis “TŽ” skaitytojas. 

Malonų turėti namuose lietuvišką 
įdomų laikraštį. Nors gyvenu To
ronto miesto ribose, tačiau paš
tas labai vėlina, ir gaunu “TŽ” už 
pusantros savaitės.

“TŽ” labai įdomūs straipsniai 
apie mūsų pavergtą tėvynę Lietu
vą. Jeigu galima, malonėkite to
kių ir daugiau pateikti.

Giminių laiškai mažai ką tepa
sako — jie yra ’priSpdusti. Mano 
teta iš Alvito, žymios šv. Onos at
laidų vietos, kiek drąsiau parašė: 
“Tai ką prigyveno mūsų Lietuva — 
žmonių pilnos karčiamos, mažai 
bažnyčioje”. A. Ripkevičius

LINKĖJIMAI
Jūsų laikraštis yra tikrai mie

lai skaitomas ir džiaugiuosi, kad 
jis tiek savo turiniu, tiek išvaizda 
šiandien yra tapęs vienu įdomiau
sių ir įvairiausių laikraščių lie
tuviškos išeivijos periodikoje.

Linkiu ir toliau nepalūžti ir 
ištekti jėgų bei patvarumo, re
daguojant ir leidžiant šį puikų 
laikraštį. To paties linkiu ir vi
siems Jūsų bendradarbiams. Ke
tinu ir aš pats į jų eiles įsijungti.

Nors gyvenu dėdės Šamo žemė
je, tačiau Jūsų savaitraštį gaunu 
be jokių pašto turkdymų ir be di
desnių pavėlavimų.

J. Daugėla

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)

Iš Lietuvių rašytojų draugijos literatūros ir premijų įteikimo vakaro Čikagoje 1984 m. spalio 28 d. Iš kairės: kun. J. 
BOREVIČIUS, SJ, Lituanistikos katedros vedėjas prof. dr. B. VAŠKELIS, prof. dr. V. KELERTIENĖ, S. VAŠKE- 
LIENĖ, rašytojas P.GAUČYS, poetė J. ŠVABAITĖ-GYLIENĖ. poetas A. ŠEŠPLAUKIS-TYRUOLIS, laureatas L. 
LĖTAS ir kun. V. BAGDANAVIČIUS, MIC. LRD-ja įteikė $2000 premiją, kurios mecenatas yra Lietuvių Fondas, 
LEONUI LĖTUI už jo poezijos rinktinę “Trakas”, ir JURGIUI GLIAUDAI Aloyzo Barono novelės konkurso $500 
už novelę “Labirinte”. Novelės mecenatas yra dr. Z. BRINKIS. Taip pat buvo pagerbtas veteranas rašytojas-vertėjas 
POVILAS GAUČYS, laimėjęs brazilų meno kritikų draugijos garbės premiją už vertimą iš portugalų į lietuvių kal
bą poezijos antologijos "Lianų liepsna” Nuotr. J. Tamulaičio

Papildomasis pensijos planas 
Registruotas pensijos taupymo planas (Registered Retirement 
Savings Plan) Kanadoje sumažina mokesčius, jame laikomi pinigai 
ir gaunamos palūkanos nėra apmokestinami. Tai geras taupymo 

būdas ateičiai

1. Dauguma kanadiečių, iš
ėję pensijon, turės papildyti 
gaunamą valstybinę pensiją iš 
kitų šaltinių, jei norės išlai
kyti įprastą pragyvenimo lygį. 
RRSP planas tam tikslui yra la
bai tinkamas, be to, jis suma
žina dabartinius mokesčius.

2. Palyginę taupymą papras
tose sąskaitose ir RRSP, pa
stebėsite, kad pastarojo re
zultatai bus didesni daugiau 
nei dvigubai.

3. Papildu reikia rūpintis 
iš anksto, nes Kanados pensi
ja šiuo metu moka tik iki $670 
į mėnesį. Mažai kas iš mūsų ga
li pragyventi iš tokių pajamų.

4. Darboviečių pensijos taip 
pat nevisuomet būna pakanka
mai didelės dėl mažų įmokų 
arba dėl trumpo darbo laiko.

Kokias sumas galima 
įnešti į RRSP?

1. Jeigu jūsų darbdavys turi 
pensijos planą, galite įnešti į 
RRSP 20% uždarbio arba 
$3,500, minus jūsų pačių įmo
kėtą sumą darbovietėje.

2. Jeigu darbdavys neturi 
pensijos plano (arba dirbate 
savarankiškai), galite įnešti 
20% arba $5,500 savo uždarbio.

3. RRSP planui į metinį už
darbį galima įskaičiuoti šias 
pajamas: a. algas, b. nuomas 
(net), c. Kanados ir Kvebeko 
pensijas, d. darboviečių pen
sijas.

4. Negalima įnešti iš inves- 
tacijų gauto pelno.

5. Galima įnešti virš leidžia
mų sumų pajamas iš sekančių 
šaltinių: vienkartinius išmo
kėjimus iš darboviečių, pasi
traukiant iš darbo, pensijas- 
bonus už ilgą tarnybą, sirgimo 
fondus ir pan.

6. Galima turėti RRSP pla
nus keliuose bankuose, kilnoti 
iš vieno banko į kitą arba tu
rėti kelis planus tame pačiame 
banke.

7. Galima įnešti sumas savo 
vardu, vyrui arba žmonai — į 
vienas kito planą. Toks įneši
mas naudingas ta prasme, kad 
bus galima pasidalinti pajamo

mis ateityje ir sumažinti mo
kesčius. Pvz. įnašą į žmonos 
planą ji galės po dvejų metų 
išimti, ir vyrui nereikės mo
kėti mokesčių.

8. RRSP planas banke turi 
atskirą $60,000 valstybės ga
rantiją.

Kaip auga santaupos 
RRSP plane?

Pvz. investuojant po $1000 
kiekvienų metų pradžioje ir 
leidžiant augti palūkanų pa
lūkanoms, taip atrodytų san
taupų augimas: 
taupymo gaunamos palūkanos
metų
skaičius 8% 97, 107, 11%

5 $6,336 $6.524 $6,716 $6,913
10 15,646 16,560 17,531 18,561
15 29,324 32,003 34,950 38,190
20 49,423 55.765 63.002 71,265
25 78,954 92,324 108,182 126,999
30 122,346 148,575 180,943 220,913
35 186,102 236,125 298,127 379,164

RRSP planas veikia visose 
Kanados lietuvių kredito uni
jose. Jos teikia ir visus reika
lingus paaiškinimus tuo klau
simu. Montrealyje veikia “Li
tas”, Toronte — “Parama” ir 
Prisikėlimo bankelis, Hamil
tone — “Talka”. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

|lM|i»l^ll|l|igpi|iĮ»i|ĮiijllMI|
Fili CHAriL 2110 Hurontario St.. 279-7M

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

A.P GOMES
Real Estate& Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1 <5 4 <4 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

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

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

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1 068

■*——1 IN THE 
WORLD" 

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Psichiniai 
sutrikimai

Psichinių sutrikimų statisti
ka rodo, kad beveik 1 iš 5 ame
rikiečių turi psichiatrinių pro
blemų.

15 milijonų dolerių studija, 
remiama Protinės sveikatos 
instituto, tyrė 9000 asmenų 
protinę sveikatą Baltimorė- 
je, St. Louis ir New Haven. Ras
ti šie sutrikimai.

Baimė. Fobijos, panikos 
priepuoliai, įkyrus elgesys, 
baiminimasis gyvulių, baimė 
palikti namus yra dažniausios 
psichiatrinės poblemos, lie
čiančios daugiau kaip 13 mi
lijonų žmonių arba 8,3% gyven
tojų.

Svaigalai. Priklausomybė 
nuo alkoholio ir vaistų arba jų 
piktnaudžiavimas liečia 10 mi
lijonų arba 6,4% gyventojų.

Nuotaikos sutrikimai. Sun
ki depresija ir maniakinė de
presija slegia 9,5 milijonų. 
Maždaug 1 milijono žmonių 
prislėgta nuotaika keičiasi į 
maniją, kuriai yra būdinga pa
didėjusi energija ir didybės 
manija.

Šizofrenija. Šis luošinantis 
sutrikimas paliečia 1,5 mili
jono amerikiečių.

Antisocialumas. Apie 1,4 mi
lijono asmenų, sunkiai pažei
džiančių kitų teises, elgesys 
priveda prie konfliktų su ki
tais.

Mažiau kaip 1 iš 5 asmenų su 
psichiatrinėm problemom yra 
gavę gydymą šio apklausinėji
mo šešių mėnesių laikotarpy
je. Daugumoje atvejų pagal
ba buvo suteikta bendrosios 
praktikos gydytojo, o ne psi
chinės sveikatos specialisto.

Ši apklausa taip pat nusta
tė, kad protinės ligos lygiai 
paliečia vyrus ir moteris. At
rodo, kad moterys yra linku
sios į depresiją ir fobijas, o 
vyrai daugiau į svaigalus ir 
antisocialinį elgesį.

Visų protinių sutrikimų nuo
šimtis gana staigiai mažėja po 
45 metų amžiaus.
(“U.S. News & World Report”, 
1984.XI). Vertė: J. Str.

Šypsenos--------------
O, va, ir neina ...

Nepriklausomybės kovose, 
savanoriams užėmus aplenkin- 
tą Žiežmarių miestelį, dali
nio kapelionas kun. Milžinas 
laikė lietuviškas pamaldas. 
Jis išmokė lietuvius giesmių. 
Prieš pamaldas jis pasakė ten 
susirinkusiems apie tai ir pa
prašė lenkiškai negiedoti. Bet 
kur tau! Kun. Milžinui su mons
trancija žengiant nuo alto
riaus, lenkomanai pirmieji 
užtraukė savo tradicinę “Id- 
zie Bog Vysokosci” — Eina 
Aukštybių Dievas. Kareiviai 
sumišo, bet ne jų kapelionas. 
Jis grįžo prie altoriaus, padė
jo ant jo monstraciją, priklau
pė ir atsisukęs į žmones pasa
kė:

— Ot i neidzie ... — O va, ir 
neina...

Daugiau trukdymų pamal
doms ir nebuvo. Pr. Alš.

WTEVISKES žiburiai
""jJ THE LIGHTS OF HOMELAND

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

tik $15.00 metams (JAV-se amerikietiškais)

reguliari metinė prenumerata —$20.00, 
rėmėjo — $25.00 (JAV-se amerikietiškais)

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

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

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

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

“Šluotą” paskaičius
Taip okupuotoj Lietuvoj vadina

mas humoro dvisavaitinis 16 psl. 
laikraštis. Satyros ir humoro laik
raštyje reiktų tikėtis kokio nors 
juoko. Pavarčius vieną numerį, 
kituose maždaug tas pats tik su 
skirtingais vardais bei pavar
dėmis.

Visur rašoma apie kyšius: juos 
duoda, juos ima, be jų niekur ir 
nieko negalima padaryti. Visi 
vengia darbo: įstaigose, ūkiuose, 
statybose. “Kaip nustatyti nepa
daryto darbo kokybę?” “Mintys 
slenka, laikas eina, gyvenimas 
bėga, o darbas stovi”. “Du dirba, 
du žiūri, visi kiti rašo, rašo ...” 
Alkoholis geriamas namie, dar
be, įstaigoje. Vagystės įmonėse 
pro viešas ir užpakalines duris. 
Vagia eiliniai darbininkai sau
jomis, o didesni viršininkai — 
dideliais kiekiais. Jie nurašo ge
ras prekes kaip “broką” (apgadin
tas) ir žino, kur ir kaip parduoti. 
“Nemato teatro vitrinos, visai 
neįžiūri knygos, gamta, kalnų oras 
grynas nublanko, susmuko, atpigo; 
parodyk jam skudurą — baldą, pa
rodyk jam dificitą (broką) — tie
siog akių nenuvaldo, iš laimės 
jis visas švyti”. “Gramas prie gra

mo . . . žiūrėk ir — namas”. “Nie
kas iš nieko neatsiranda, bet daug 
kas nežinia kur dingsta”. “Ir ko 
tik dabar nevagia!" (pusę mėnu
lio).

Visur planai. Be plano nėra jo
kio darbo. “Gamyklos planus vyk
dome ir viršijame, o realizacijos 
—- ne". “Ir tiltas išilgai upės ir 
medžiagų taupymo planas viršy
tas”.

Visur trūkumai. “Ir trūkstant 
popieriaus (net tualetinio), apstu 
makulatūros”. Pastatyti nauji na
mai ir pradedami ilgamečiai re
montai. Tiesioginiai skundai dėl 
imamų kyšių, nuolatinio vogimo 
iš įmonių, gėrimo darbe, netei
singų darbo planų viršinimo bei 
kitokiais reikalais.

Paskutiniame puslapyje tie
siog iškeliamas JAV ginklavima- 
sis, nukreiptas prieš darbo žmo
nes, prieš taiką. Sovietai rodo
mi su taikos balandėliu. Jų pa
čių žodžiais: “Lojimas — taip pat 
amatas".

Liūdna skaityti apie visa tai, 
malonu prisiminti, kad visų tų 
komunistinių “dorybių” neturė
jome laisvoje Lietuvoje. Vim.

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GR1GAITYTE1-SPUDIENEI

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

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

(416)486-5777 445-9469

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

TA T) 17 Q LT 17 Q insurance &LT iĮTjoTT Ij11 realestatebrokers 

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

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

I U E N AS
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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS ‘
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6

1984.IX.il
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Anapilio žinios

— 1984 m. Lietuvos kankinių 
parapijoje pakrikštyti 25 vaikai, 
pirmąją Komuniją priėmė 10, su
situokė 15 porų, palaidota 20 as
menų.

— Gražų kalėdinį koncertą 
prieš Bernelių Mišias atliko 
parapijos choras, vad. J. Govėdo, 
ir solistai S. Žiemelytė, R. Stri
maitis, R. Paulionis.

— Bendras Kūčias surengė kat. 
moterų skyrius. Dalyvavo per 200 
asmenų. įžanginį žodį pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas, meninę progra
mą atliko seserys Gurklytės ir 
Pargauskaitė, vadovaujamos mu
zikės N. Beniotienės. Kalėdų se
nelio pareigas atliko Vyt. Balčiū
nas.

— Pakrikštyti: Leono ir Nijolės 
(Baranauskaitės) Bates dukrelė 
Karolina-Nijolė; Jono ir Loretos 
(Ulbaitės) Viola sūnus Tomas- 
Jonas; Petro ir Vitalijos (Rama
nauskaitės) Renyj sūnus Aras- 
Antanas-Tibor.

— Planuojantieji sutuoktuves, 
pagal vyskupo potvarkį, turi pri
sistatyti parapijos kunigui 6 mėn. 
prieš vedybų datą.

— Gruodžio 23 d. Wasagoje pa
šventinta barake naujai įrengta 
salė, tinkama pamaldoms ir susi
rinkimams.

— Gruodžio 28 d. susirinkę Ana
pilio ateitininkai sendraugiai 
nutarė sudaryti atskirą kuopą ir 
išrinko valdybą — St. Vaštoką, 
V. Aušrotą ir kun. J. Staškų.

— Paaukojo Etiopijos badaujan
tiems E. B. Kišonai $50; religinei 
Lietuvos šalpai E. B. Kišonai $100. 
P. Kirstukas $50; Anapilio forte
pijono vajui A. S. Kalūzos $25; 
parapijai $400 — E. Čuplinskas; 
$300 — J. J. Zenkevičiai; $200 — 
B. Kazlauskaitė, dr. A. Pacevičius; 
$150 — J. N. Campbell; $100 — A. 
A. Kuniučiai, O. L. Rimkai, B. 
Strazdienė, K. V. Balsiai, P. A. 
Vilučiai, A. S. Draugeliai, A. M. 
Aulinskai, S. Sinkienė, V. A. Mik
šys, L. Valiukas, V. Bačėnas, A. 
Bajorinas, dr. R. Vaštokas; $50 — 
V. Geras, A. Kaminskas, dr. V. Ku
bilius, A. Gačionis, A. Kirvaitis, 
V. Lapaitienė.

— Mišios sausio 6, sekmadienį, 
10 v.r. — už Namikų ir Daugilių 
mirusius, 11 v.r. — už a.a. dr. Sta
sį Pacevičių ir a.a. Oną Kanap- 
kienę.

Aukojo “Tėviškės žiburiams
$100: Kanados lietuvių dienų 

komitetas Hamiltone, Juozas Vas- 
kela, U. Bleizgienė; $25: Lietuvos 
karaliaus Mindaugo šaulių kuo
pa Montrealy, P. Skablauskas, V. 
Petrauskas, Angelė ir Petras Čes- 
nuliai; $20: Monika Jasionytė, 
Zigmas Girdauskas; $15: V. Rut
kauskas; $14: P. Grigas; $12.50: 
“Baltic Tours”; $12: Ant. Klupšas, 
Bronė Dundzienė, St. Matulionis; 
$11: Juozas Jagėla, P. Jungelevi- 
čius, J. Macevičius.

$10: J. Grikavičius, Petras Vens- 
kus, Jonas Šulcas, Kazys Mažonas, 
B. Trukanavičius, Ant. Laurinai
tis, Irena Šatrienė, J. O. Ado- 
mauskai.

$7: Petras Jukna, J. Petronis, 
Jonas Jurėnas; $6: Aldona Gai- 
dauskas, P. Polgrimas, Ig. Ramo
nas, F. Urbaitis, J. Rimkus.

$5: Marija Iškauskienė, p. Ric- 
kienė, R. Rožanskas, A. Saladžius, 
Liudas Kulnys, J. Jakaitis, V. Ko
jelienė, V. Dubinskis, Juozas Ro- 
vas, M. Pranys, Petras Gurklys, 
A. Čepukas.

$3: Antanas Petkauskas, Bro
nė Kaselis, Pr. Šliteris, A. Skrups- 
kienė; $2: A. Zaparackas; $1: An
tanas Garbas, St. Gineitis, V. Pe
čiulytė, E. Dickson (Mrs.), Mikas 
Žaliauskas, E. Giedra, A. Pūkas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: St. Jakaitis; $40: V. Timo- 

senko; $35: dr. Jonas Yčas, Ani
cetas Prialgauskas.

$30: Alfonsas Pundzius, J. Joni
kas, Antanas Gustainis, J. Domei
ka, K. Ramonas, Marija Gečienė, 
Z. Gavėnas, V. Morkūnas, Stasys 
Paketuras, V. Bukota, Jurgis Ast
rauskas, J. Kęsgailą, J. Bacevi
čius, A. Šeferis, Bronius Misius.

$25: Ant. Laurinaitis, P. Lauri
naitis, V. Rutkauskas, J. Petraus
kas, V. Janulevičius, Adelė Že
maitis, Adelė Ledienė, Ona Ba- 
laišienė, P. Šukys, dr. A. Valadka, 
M. Jasionytė, K. Gaputis, A. Šim
kienė, J. Danys, D. Mitkienė, J. 
Karaliūnas, K. Daunys, B. Tamo
šiūnas, Pranas Pranaitis, A. Gie
draitis, P. Vyšnia, A. Tumas, Ant. 
Joniką, J. Rimšaitė, Alg. Ankus, 
Vyt. Tikuišis, K. Daukas, St. Jo
naitis, A. Aleliūnienė, J. Bartkus, 
P. Breichmanas, P. Baronas, D. 
Jurkus, B. A. Arūnas, E. Raudie- 
nė, Z. Orentienė, J. Girevičius, 
V. Ivanauskas, J. Jurgutis, K. Bu- 
tienė, K. Gudinskas, K. Lukošius, 
E. Miliauskas, M. Krivickas, A. 
Empakeris, VI. Eižinas, A. Kanap- 
ka, A. Čepaitis, dr. A. P. Dailydė, 
M. Pranys, Jonas Rugys, Juozas 
Pargauskas, Joana Valiukienė, 
Jonas Nacevičius, Justinas Zubric- 
kas, Kazys Mažonas, Vladas Ra-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėne

sio pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi iš anksto susitarus. Šven
toji valanda ir Mišios — 7 v.v. Iš
pažinčių klausoma ryte ir vakare 
prieš Mišias.

— Sausio 5, šeštadienį, 5 v.p.p., 
Mišios bus laikomos pensininkų 
namuose.

— Pakrikštyti: Alexandra, Ca
therine, Sarah — Birutės ir Craig 
Herron dukrelė; Michael, Paul — 
dr. Viktoro ir Kristinos Juškevi
čių sūnus.

— Susituokė: Vincas Bruožis su 
Marcelle Rademeyer.

— Gruodžio 21 d. palaidota a.a. 
Veronika Samulevičienė, 81 m. 
amžiaus.

— Parapijos salės jau nuomuo- 
jamos lietuviams 1986 m.; nuo 
kovo mėn. pradžios — ir kitiems.

Jauni žmonės, kurie planuoja 
sutuoktuves. pagal vyskupijos 
potvarkį, turi prisistatyti klebo
nui šešis mėnesius prieš vestuvių 
datą.

— Rekolekcijos jaunimui bus 
sausio 11-13 d.d. Sharon, Ont. Ve
dėjai — kun. A. Saulaitis, SJ, ir 
sės. Igne Marijošiūtė. Jaunimas 
virš 18 m. registruojasi: R. Punk- 
ris 277-8682. P. Karosas 221-6250, 
P. Sukauskas 767-2301.

— Parapijai aukojo $500: O. Skre- 
būnienė, A. D. Puteriai; $200: J. 
Janušas, St. Račickienė, T. V. Si- 
čiūnai; $150: A. Navickas, O. Skė- 
riėnė, E. Žolpis; $100: A. Domei
ka, P. Remeika, B. V. Poškai, J. 
Melnykaitė, E. Jaškuvienė, H. S. 
Butkevičiai, P. M. Venskus, V. 
Daugėlavičienė, A. Z. Stančikai, 
S. Tumosienė, Alf. A. Šmigelskiai; 
$60: Iz. Antanaitis; $50: M. Anta
naitis, A. Lukošienė, V. Pačkaus- 
kas, M. S. Kniūkštos, R. Pilipavi
čius, L. Kunnapuu, O. Juodviršie- 
nė, E. Walenciej, T. A. Žiliai; vie
nuolynui — D. V. Simonaičiai 
$100, M. Jasionytė $50. P. L. Mu
rauskai $50; Etiopijoje badaujan
tiems — M. Normantienė $60; $50: 
St. Pranckevičius, A. M. Basaly
kai, K. Juknevičius.

— Mišios sausio 16, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Šv. Kazimiero vika- 
rijos mirusius kunigus ir brolius,
9.30 v.r. — už a.a. Karoliną Priš- 
čepionkienę, 10.15 v.r. — už a.a. 
Oną ir Joną Ališauskus, 11.30 v.r. 
— už parapiją, 7 v.v. — specialia 
intencija.
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manauskas, Adelė Vapsvienė, Mi
kas Petrulis, Ant. Elijošius, My
kolas Regina, Jonas Ažubalis, O. 
Vilimas, J. Bersėnas, Leonas Bal
tutis, Liudas Kulnys, Juozas Ža- 
deikis, Petras Venskus, V. Kairys, 
K. Mileris, V. Januška, St. Dalius, 
J. Stankaitis, V. Baliūnienė, J. 
Jakaitis, Ig. Gabalis, Ant. Petrai
tis, M. Byrne (Mrs.), P. Dranginis, 
Alb. Paškevičius, V. Kojelienė, Al
fredas Bražys, V. Dubinskis, H. La
pas, Delfiną Zulonienė, E. Rama
nauskienė, S. Ramanauskas, J. Ko- 
zeris, K. Yurkštas, J. Paukštys, Jur
gis Mikaila, V. Stanevičius, J. Šim
kus, J. Misius, Valerija Mossey, V. 
Kėžinaitis, A. Saladžius, P. Skab
lauskas, Ona A. Trečiokienė, J. 
Adomaitis, Z. Romanauskas, Aug. 
Senkus, Ona Dementavičienė, Juo
zas Žiurinskas, P. Gulbinskas, Ig
nas Petrauskas, Juozas Vaškevi
čius, Juozas Vaseris, Petras Gai
delis, Martynas Jankus, J. O. Mic- 
kuš, Marija Iškauskienė, V. Ka- 
lendrienė, Algirdas Kazilis, Al
dona Skabeikis, dr. K. G. Ambro- 
zaitis, Gintaras Nagys, Jonas Šums- 
kis, Mečys Norkus, Marija Šenfe- 
rienė, Julius Gipas, Viktorija Ku
dirka, E. Mardosienė, E. Šlekys, 
E. Dubininkas, Albina Jessen, J. 
Paukštys, Vytautas Kamantas, A. 
Karnius, R. Zabieliauskas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė Vincas Sinkevi
čius, už trejus — Stefa Čeponienė.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: Daiva Ga
putis, Malvina Kasperavičienė, V. 
Blažys, O. Dabkienė, Petras Re
gina, Tomas Regina, Pr. Sakalas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame ir 
tiems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Atitaisymas. Bendrame kalėdi
niame sveikinime įrašyta — Biru
tė ir Irena Ignatavičiai; turi bū
ti — Birutė ir Stepas Ignatavičiai. 
“TŽ” 1984 m. 51-52 nr. išspausdin
ta: min. D. Timbrell rinkiminio 
vajaus vakarienė įvyko 1985 m. 
gruodžio 13 d.; turi būti — 1984 m. 
Mišių sąraše ten pat vietoje a.a. 
Irenos Pranckevičienės turi būti — 
Pranevičienės.

Pagerbdama a.a. Mykolą 
Trumpicką, Petrė Vitienė iš 
Burlingtono, Ont., paaukojo 
“TŽ”$10.

Jadvyga Mačiulaitienė sa
vo vyro a.a. Meilučio-Kazimie- 
ro mirties metinių proga pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30. Velionis buvo uolus “TŽ” 
skaitytojas ir bendradarbis.

Švenčių proga “Tėviškės ži
buriai” gavo daug sveikinimų. 
Savaitraščio darbuotojai, ne
galėdami atsakyti paskirais 
laiškais, dėkoja visiems svei
kinusiems ir nuoširdžiai vi
siems linki sėkmingų naujų 
metų.

Metinis 236 SLA kuopos su
sirinkimas — sausio 13, sekma
dienį, 2 v.p.p., Toronto Lietu
vių namuose. Bus renkama 
nauja valdyba. Dėl mokesčių 
skambinti M. Dambarienei 
536-1433. Valdyba

Jaunimo talentų vakaras ren
giamas vasario 24, sekmadie
nį, Anapilio salėje. Norintie
ji pasirodyme dalyvauti prašo
mi registruotis pas S. Žie- 
melytę tel. 823-7261, D. Gar- 
baliauskienę — tel. 277-3351, 
J. Govėdą tel. 537-5188. Talen
tų vakarą rengia Anapilio for
tepijono vajaus komitetas, va
dovaujamas dr. Antano Bace
vičiaus.

"The Sunday Sun” 1984. XII. 
31 išspausdino ilgą laišką, ku
rį gavo Brian Brown Mississau- 
goje iš ilgokai kalinto Petro 
Cidziko, gyvenančio Vilniu
je. Laiškas parašytas anglų kal
ba. Jo vertimas bus išspaus
dintas “Tėviškės žiburiuose”, 
kurių redakcija gavo to laiško 
kopiją. Prie išspausdinto laiš
ko pridėti keli sovietinių ka
linių adresai, jų tarpe ir dr. 
Algirdo Statkevičiaus, 61 m. 
amžiaus psichiatro, žmogaus 
teisių gynėjo, Helsinkio gru
pės nario, suimto 1980 m. va
sario 14 d. Dabartinis jo ad
resas: Algirdas Statkevičius, 
Uchr. UYa-64/lZ-l, g. Taškent, 
Uzbekskaja SSR, 700058, 
USSR. Jam prašoma rašyti, ne
liečiant politinių ir religinių 
klausimų.

I kalėdinį “Tėviškės žiburių” 
numerį dėl pašto suvėluotų 
siuntų nepateko kai kurie svei
kinimai. Jie spausdinami šia
me numeryje. Taip pat pavė
luotai gauti įrašai į bendrą 
kalėdinį sveikinimą. Juos čia 
papildome. Prie jau paskelb
tų sveikintojų, linkinčių ge
riausios sėkmės savo artimie
siems bei bičiuliams naujai
siais metais, jungiasi; J. Bar- 
zevičius, A. J. Zalagėnai, Ma
rija Skučienė iš Toronto, Ju
zė ir Domas Žiogai iš Delhi, 
Ont.

"TŽ” spaustuvės mašinų va
jui aukojo: Antanas Kalvai
tis, Orman Beach, Fla., $20, 
Gustas Pamataitis, Thornhill, 
Ont, $5, Marija Žemaitienė, 
Toronto, Ont., $6, Stasys ir Va
lerija Gudaičiai, Niagara 
Falls, Ont. $20.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo po $100: V. Matulaitis, S. 
Kuzmickas abu iš Toronto, 
Ont., ir P. Krilavičius iš Kes- 
wicko, Ont. Siunčiantieji au
kas per KLB valdybos iždinin
ką ar švietimo komisiją čekius 
prašomi rašyti “Canadian Li
thuanian Community”.

KLB švietimo komisija
A. a. Antano Čirūno, visuo

menės veikėjo, dešimtųjų mir
ties metinių proga Lietuvos 
kankinių šventovėje buvo at
laikytos gedulinės pamaldos. 
Ta proga sukakties dalyviai 
bei velionies bičiuliai, prisi
mindami jį kaip uolų spaudos 
rėmėją, suaukojo “Tėviškės ži
buriams” $70.00. Aukojo: G. B. 
Trinkos, O. Dementavičienė, 
M. Žėkienė, M. B. Norkai, R. 
A. Siručiai, K. J. Rugiai, V. K. 
Otto, S. A. Petraičiai, O. A. Ku
niučiai, O. Indrelienė, J. A. 
Mazey, P. Čečys, B. Kavaliū- 
nienė, K. M. Daukai, P. M. Pet- 
rušauskai.

Apie torontiškį “Volungės” 
chorą, koncertavusį Lietuvių 
dienoje Klivlande 1984. XI. 
24-25 V. Rociūnas rašo vietinia
me žiniaraštyje “Mūsų žings
niai” 1984 m. 25 nr.: “Volun
gės’ koncertas — iškiliausias 
Lietuvių dienų renginys. Džiu
gino jaunų balsų pasigėrėti
nai atliekamas dainų sąskam
bis, ansamblio drausmė, lai
kysena scenoje, repertuaro 
įvairumas . . . Ateina nauja 
dainininkų, dirigentų ir muzi
kų karta, išaugusi šių kraštų 
kultūroje, išlavinusi savo ta
lentus, bet nepasitraukusi nuo 
savo lietuviško kamieno ..

Naujas vyskupo P.A. Balta
kio, OFM, adresas: 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207-1999. Tel. (718) 827-7932.

KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyrius paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $50, dėko
damas už paslaugas jo veiklai 
ir linkėdamas geriausios sėk
mės. Skyriui pirmininkauja D. 
Staškevičienė.

Lietuvių tautodailė, išreiškianti tautos tikėjimą, kančią, ištvermę ir viltį 
ilgame sutemų laikotarpyje Nuotr. St. Dabkaus

LILIJA RAGEVIČIENĖ 
West Insurance Brokers Ltd. 
(416) 846-4888 - dienomis Namų, automobilių 
853-3652 (519) - vakarais ir komercinė drauda

A.a. dr. Stasys Pacevičius 
yra miręs prieš penkerius me
tus. Jis buvo vienas iš dosnių
jų lietuviškos spaudos rėmėjų. 
Jo šeima — Dana, Gražina, Al
gis ir Janina Pacevičiai, minė
dama penktąsias velionies 
mirties metines, paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $500 vie
toje gedulinių vaišių. Reiškia
me nuoširdžią padėką už to
kią dosnią paramą lietuviš
kai spaudai.

V. Kalendrienė, pagerbdama 
a.a. Verą Samulevičienę, vie
toje gėlių paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $25.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerija praneša, kad 
Savanoriškos tarnybos žyme
nų projektas susilaukė pla
taus dėmesio. Jau gauta per 
200 pasiūlymų ir šimtai pasi
teiravimų. Del to pasiūlymų 
terminas pratęsiamas iki 1985 
m. vasario 28 d. Adresas: Mi
nistry of Citizenship and Cul
ture, Volunteer Service Award 
Pins, 77 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M7A 2R9. Šiuo projek
tu norima pagerbti tuos, ku
rie yra pasižymėję darbo sa
vanoriškumu (be atlyginimo) 
kultūrinėje ir daugiakultū- 
rėje srityje.

Mėnraštyje "Quest” 1984 m. 
gruodžio numeryje išspaus
dintas ilgas, 11 puslapių re
portažas su daugybe nuotrau
kų apie kašubų-lenkų koloni
ją Wilno: “Faith and Freedom 
— the Poles of Wilno”. Jo au
torė Karen Shenfeld ten atpa
sakoja kašubų įsikūrimo isto
riją ir pavaizduoja dabartinį 
gyvenimą. Pasak jos, Wilno 
esanti pirmoji lenkų koloni
ja Kanadoje, įsteigta 1864 m. 
Vietovės vardas esąs paimtas 
iš miesto, kuris dabar yra Sov. 
Sąjungos dalis Lietuvos res
publikoje. XVIII š. Wilno bu
vęs garsus lenkų kultūros cent
ras. Kad tai iš tikrųjų Lietu
vos sostinė, buvusi rusų ir len
kų okupacijoje, autorė nemini. 
Dabar Ontario Wilno miestely
je esama 200 gyventojų. Ren
frew apskrityje.esama 5,600, o 
visoje Kanadoje — 300,000 len
kų.

Minimąjį mėnraštį “TŽ” re
dakcijai atsiuntė ukrainiečiai 
(nenurodė pavardžių bei adre
so) su šia pastaba anglų kal
ba: “Mes esame ukrainiečiai. 
Štai skaitykite ką lenkai tebe
galvoja apie Lietuvos sostinę 
Vilnių. Tik paskaitykite ką 
jie sako. Jie neturėtų varto
ti Vilniaus vardo nė čia. At
rodo, jie dar nesupranta ko
kią didelę žalą jie yra pada
rę lietuvių tautai”. Iš tikrųjų 
minėjimas Vilniaus kaip len
kiško miesto lenkams neteikia 
garbės, o lietuviams atnauji
na skaudžią praeities žaizdą. 
Tai turėtų žinoti mėnraščio 
vadovybė.

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.

Ontario pilietybės ir kultū
ros ministerė Susan Fish pa
skelbė naują paramos progra
mą daugiakultūrėm organiza
cijom. Tam reikalui šiais biud
žetiniais metais paskirta $650,- 
000, sekantiems biudžetiniams 
metams — $1,3 milijono. Para
mą galės gauti bendruomeni
nės, inkorporuotos, ne pelno 
organizacijos savo veiklos iš
laidoms. Į jas įeina: atlygini
mai, asmenų paruošimo, kelio
nių išlaidos Ontario provinci
joje organizacijos centro na
rių, patalpų, telefono, pašto, 
raštinės reikmenų, spausdini
mo išlaidos, revizoriaus atly
ginimas ir pan. Parama numa
tyta iki $35,000 į metus. Blan
kai prašymams gaunami To
ronte pilietybės ir kultūros 
ministerijoje arba kituose 
miestuose, kur yra ministeri
jos skyriai. Prašymai sekan
tiems biudžetiniams metams 
priimami iki 1985 m. birželio 
30 d.

Iš “Wintario” loterijos gau
tų lėšų Ontario pilietybės ir 
kultūros ministerija skiria 
nemažai paramos daugiakul
tūrėm organizacijom, patei- 
kiančiom įvairius projektus. 
Pvz. Kanados ukrainiečių ko
mitetas gavo $19,225 surengti 
Ukrainos poeto Ševčenkos 
minėjimui, kurio programoje 
numatyta paskaita, meno pa
roda ir koncertas. Kiniečiai 
gavo $15,000 paruošti švieti
mo reikmenims priešmokykli
nio amžiaus vaikams. Pasta
ruoju metu 16-kai daugiakul- 
tūrių organizacijų išdalinta 
$169,066 — pareiškė ministe
rė Susan Fish.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais paaukojo “TŽ”: E. 
B. Gudinskai, Simcoe, Ont., 
$25, J. ir D. Žiogai, Delhi, Ont., 
$20, A. J. Zalagėnai $15, M. Sku
čienė $10, J. Barzevičius iš To
ronto $10.

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

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininke 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.

EUROPEAN 
CATERING

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

H MONTREAL
šv. Kazimiero parapijoje. — Tre

čiąjį Advento sekmadienį buvo 
iškilmingos Mišios, kurias kon- 
celebravo klebonas kun. St. Šilei
ka ir vyskupijos vikaras, etninių 
parapijų globėjas kun. Mario Pa
quette. Sveikindamas par-ją, sve
čias pasidžiaugė bendradarbia
vimu. Jis priminė, kad visoj Mont- 
realio arkivyskupijoj, kuriai pri
klauso 280 parapijų, yra 37 etni
nės parapijos. Per Mišias giedojo 
mergaičių choras “Pavasaris”, 
akompanavo kun. M. Milox. Sve
tainėje buvo suruošti pietūs, į 
kuriuos atsilankė per 200 parapi
jiečių ir svečių iš A. Vartų para
pijos. Pradžioje pasirodė mergai
čių choras su vadovu muz. A. Stan
kevičiumi. Gausiais plojimais 
publika išreiškė savo pasigrožė
jimą jų dainomis. Klebonas ir pa
rapijos komiteto pirmininkas dė
kojo “Pavasariui”, jo vadovui ir 
globėjai J. Baltuonienei. Taip 
pat dėkojo šeimininkėm, loteri
jos vadovėm, visiems prisidėju- 
siems prie šių pietų paruošimo. 
Svečiui kun. M. Paquette įteik
ta dovana — simboliškas “Vil
niaus įkūrimo” legendos droži
nys. — Savo namuose Donatas 
Baltrukonis, kurį pažįstame iš 
įdomių straipsnių spaudoje, at
šventė 60 metų amžiaus sukaktį. Sk.

Skautai išsirinko naują vado
vybę: "Geležinio vilko” tunto tun- 
tininkas R. Piečaitis, adj. A. Pie- 
čaitis, ižd. ir sekr. L. Piečaitis; 
skautų vyčių vadovas J. Jonelis, 
pav. A. Piečaitis, ižd. R. Staške
vičius ir sekr. P. Drešeris; vilkiu
kų draugininkas — L. Staškevičius 
(laikinai), pavaduotojai — D. Pie
čaitis ir P. Drešeris. Jie organi
zuos ir mažųjų “bebrų” būrelį. 
Skautininkų “Ramovės” vadovas — 
J. Piečaitis, pavad. R. Otto, ižd. 
ir sekr. J. Ramanauskas.

Iš KLB Montrealio apylinkės 
valdybos numatytų eilės paskaitų 
pirmoji įvyko gruodžio 7 d. Sese
lių namuose. Paskaitą skaitė dr. P. 
Lukoševičius. Jis, būdamas akty
vus KLB narys, pasirinko temą 
apie Bendruomenę, jos atsiradi
mą ir veiklą. Klausytojų susirin

$ Su šv. Kalėdom ir 
Naujais metais 
visus tautiečius Montrealyje, 

mį Kanadoje bei plačiajame 
pasauly sveikina Montrealio 
Aušros Vartų parapijos choras 
su nauja vadovybe priekyje — 

m D. N. Baltrukonis, seniūnas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

LITII

M i MONTREALIO LIETUVIUI 
M1 KREDITO UNIJA______ Į

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

1 metų ...i,.................. 10.5 % J ;
Terminuotus indėlius. zz Nekilnojamo

1 metų ...................... 10.25% E turto,
180-364 d................ 9.75% z asmenines ir
120 —179 d................ 9.5 % Z prekybines.
30—119d.................. 9 % s Paskolos

Trumpalaikius indėlius z mirties
už $20,000 ar daugiau = atveju

Taupomosios sąskaitos: Z draudžiamos
specialios...... ........... 7.25% Ę iki $10,000
su draudimu.............. 7 % E
kasdieninis % .......... 6.75%

Čekių sąsk................. ........ 5 % “

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

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.

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

ko tik keturiolika, bet visi paskai
ta labai patenkinti, ypatingai jau
nesnieji dalyviai. Prie kavos dar 
buvo diskutuojama įvairiais lietu
viškos veiklos klausimais.

Būtų gera, kad ši paskaita pasi
rodytų lietuviškoje spaudoje.

AV parapijos choras gruodžio 9 
d. išsirinko naują seniūną — D. 
Baltrukonį, vietoj atsisakiusio 
iš tų pareigų D. Mališkos.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus metinė šventė atšvęsta 
gruodžio 9 d. iškilmingomis pa
maldomis AV šventovėje, dalyvau
jant draugijos narėms su savo vė
liava. Mišias laikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. Aranauskas, giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas muz. A. Stankevičiaus.

Po pamaldų persikelta į parapi
jos salę, kurią puošė penkių mo
terų gražiai išdėstyti rodiniai: 
R. Brikienės du nedideli gobe
lenai, V. Lapinienės tapyba, E. 
Lymantienės vitražas, A. Mališ- 
kienės keramika, A. Povilaitie- 
nės tapyba. Susėdus visiems prie 
pietums paruoštų stalų, skyriaus 
pirm. D. Staškevičienė visus pa
sveikino ir pakvietė dvasios va
dą kleboną kun. J. Kubilių sukal
bėti invokaciją. Po jos pirminin
kė supažindino su parodoje daly
vaujančiomis menininkėmis ir 
perdavė centro valdybos pirm, 
dr. O. Gustainienės sveikinimus. 
“Pavasario” mergaičių choras pa
dainavo penkias dainas. Publikai 
nenurimstant, dar buvo pridėta 
viena puiki daina. Šiuo kartu cho
rui vadovavo muz. A. Stankevi
čius. Jis ir choro administratorė 
J. Baltuonienė gavo po puikią gė
lę, o choras — piniginę dovaną.

Kun. J. Aranauskui palaiminus 
valgius, prasidėjo skanūs pietūs 
ir loterija, kurios laimikius su
darė parodoje dalyvaujančių mo
terų dovanoti kūriniai.

Visuotinis metinis AV parapi
jos susirinkimas įvyks sausio 13 
d. Bus sprendžiami svarbūs para
pijos klausimai. Parapijiečiai iš 
anksto prašomi tą popietę rezer
vuoti šiam reikalui. B.S.

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

PARDUODAMOS apynaujės (200 
mylių važinėtos) “Steel Belt Radial” 
P215-75R15 SNIEGO PADANGOS 
su 5 skylių rėmais ir baltais šonais. 
Skambinti tel. 766-6700 po 10 v.v. 
Toronte.

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


