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Ką mes gauname?
Esame jau rašę “Tėviškės žiburiuose”, kad vyres

niosios kartos klausimas šiuo metu — ką paliksime lietu
viško tęstinumo srityje. Visai kitoks klausimas jaunosios 
ir jauniausios kartos, būtent — ką gausime. Vyresniajai 
kartai atrodo, kad lietuvybės srityje jinai padarė visa, 
ką galėjo — sukrovė lituanistinius lobius, kurie turėtą 
laiduoti lietuvybės tęstinumą. Jaunoji karta mato anuos 
lobius, bet nedaug jų įsisavino. Daug jų liks archyvuose, 
bibliotekose, galerijose, privačiuose namuose, parapi
jose, įvairiuose centruose, bet ar daug ją liks jaunosios 
kartos širdyse, jų gyvenime? Tai klausimas, kuris šian
dieną yra sprendžiamas visose lietuviškose institucijose, 
organizacijose, šeimose, mokyklose. Jisai yra sprendžia
mas jau ištisi keturi dešimtmečiai, bet juo toliau, juo tas 
sprendimas darosi sunkesnis. Su slenkančiais metais 
lietuvybės tęstinumas darosi vis silpnesnis. Keičiasi ir 
lietuviškųjų lobių perteikėjų pozicija, ir juos periman
čių pajėgumas. Kol vyresnioji karta buvo vyraujanti ir 
viską valdanti, atrodė, kad jos lietuviškumas yra toks 
pajėgus, jog savaime uždegs jaunąją kartą ir nebus jo
kių didesnių problemų. Deja, su bėgančiais dešimtme
čiais viskas pasikeitė.

PAŽVELKIME į jaunosios kartos būklę, kurioje ji
nai yra atsidūrusi, ir žiūrėkime, ką ji gauna lie
tuviškojo tęstinumo srityje. Pradėkime nuo šei
mos. Visi girdime nuolat kartojamus žodžius: šeima yra 

pirmoji lietuvybės mokykla. Taip, dėsnis yra teisingas, 
be jokio priekaišto. Bet žiūrėkime, ką vaikas gauna to
je pirmoje mokykloje — šeimoje. Ar jisai išmoksta lietu
viškai kalbėti? Patirtis rodo, kad taip yra tiktai tose šei
mose, kur namų kalba yra lietuvių kalba. Daugelyje šei
mų vyrauja gyvenamojo krašto kalba. Ne tiktai televi
zija, radijas, spauda ir mokykla kalbina vaiką gyvenamo
jo krašto kalba, bet ir patys tėvai, norintys, kad vaikas 
mokėtų lietuviškai. Jie mano, jog vaikas lietuvių kalbos 
išmoks šeštadieninėje mokykloje. Yra tėvų, kurie at
veža vaiką lietuviškon mokyklon, bet su juo kalba angliš
kai net ton mokyklon įžengę. Mokytojai vargsta, stengda
miesi išmokyti vaikus lietuvių kalbos, skatina kalbėti 
lietuviškai, o ne vienas tėvas ar motina daro atvirkščiai. 
Taigi vaikas tokioje šeimoje lietuviškumo gauna labai 
mažai arba visai jo negauna. Iš viso pagrįstas yra jauno
sios kartos nusiskundimas: gauname tiktai lietuvišku
mo trupinius. Tik nedaugelis šeimų ryžtasi duoti vaikui 
kiek galint pilnesnį lietuviškumą, galintį atsverti vieti
nio krašto įtaką.

AR DAUG lietuviškumo gauna priaugančioji karta 
šeštadieninėje mokykloje? Net gerai veikiančio- 

je mokykloje lituanistikai tenka trys šeštadie
nio valandos. O tokių šeštadienų mokslo metuose yra tik
tai apie 30. Palyginti su kitomis mokslo šakomis, tai tik 
trupiniai. Net ir baigę dešimtį skyrių mokiniai negali 
išmokti lituanistikos tiek, kiek kitų mokslų, kurių moko- * 
si beveik kasdien po 6-7 valandas. Vis dėlto šeštadieni
nė mokykla palyginti duoda daugiausia lietuviškumo 
srityje. Ir jeigu prie jos aktyviai jungiasi šeima, neretais 
atvejais pasiekiama gerų rezultatų, ypač jeigu prisideda 
lituanistinis seminaras. Bet tai liečia labai ribotą jau
nuolių skaičių. Dauguma pasitenkina lituanistiniais tru
piniais, kurių jie randa dar organizacijose, kai kuriuo
se sambūriuose, parapijose. Dėl to nėra ko stebėtis, jei
gu jaunoji karta ateina vis su silpnėjančia lietuvių kal
ba ir vis skurdesne lituanistika. Toji karta dabar paly
ginti mažai tegauna lituanistikos iš vyresnės kartos, ku
ri jaučiasi labai užimta savo profesijose, savo darbuo
se. Jai neatrodo, kad lituanistiniai dalykai yra gyvybi
nės svarbos. Jie pasidarytų jiem svarbūs, jeigu neštų 
dolerius, o dabar išeina priešingai — jie atima dole
rius. Bet pagaliau turėtume suprasti, kad lietuviškumo 
tęstinumas yra svarbesnis už dolerius ir gali būti ma
tuojamas tiktai lietuviškos sąžinės mastu.

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II SAVO ŠEŠTAI KELIONEI Į P. 
AMERIKĄ pasirinko Venezuelą, Ekvadorą, Peru, Trinidadą ir 
Tobagą Karibų jūroje. Iš tikrųjų tai buvo jau XXV-ji jo išvyka 
užsienin. Pamoksluose Jonas-Paulius H pasmerkė negimusių 
kūdikių žudymą, skyrybas, klaidingas ideologijas, skurdą, kurį 
atneša netobulas socialinis pasiskirstymas. Esą darbas yra skir
tas žmogui, kuris neturi tapti technologijos mašinų vergu. Dir
bantieji turi teisę reikalauti didesnio atlyginimo, kol jis neper
žengia ekonominio jų krašto pajėgumo. Reikia atsisakyti ne
apykantos, žiaurių veiksmų, kurti naują pasaulį, kuris remtųsi 
žmogaus orumu ir laisve. Ekvadore popiežiaus Jono-Pauliaus 
II dėmesys nukrypo į indėnus ir didžiųjų miestų lūšnose gyve
nančius neturtėlius. Įspūdingas buvo susitikimas su 250.000 in

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados pensijų ateitis
Kanados pensija buvo įvesta 

1966 m. Iš jos išsijungė tik Kve
beko pensija, gaunanti savo lė
šų dalį iš federacinės valdžios 
Otavoje. Tada atrodė, kad dar
bininkų ir darbdavių apmoka
ma valstybinė Kanados pensi
ja išspręs pagrindines proble
mas, nes ji nenutrūksta su 
darbovietės pakeitimu, {mo
kos tęsiamos iš kitos darbo
vietės, kol darbininkas ar tar
nautojas sulaukia 65 metų 
amžiaus. Aliarmo balsai, ar
tėjant prie Kanados pensijos 
pirmojo dvidešimtmečio, pasi
girdo paskutinėje Kanados ir 
provincijų finansų ministe- 
rių konferencijoje. Tada pa
aiškėjo, kad lig šiol nepakeis
tos įmokos Kanados pensijai, 
kasmet siekiančios apie $5 bi
lijonus, vos teįstengia padeng
ti išmokas. Pradėta nuogąstau
ti, kad išmokoms artėjant prie 
2000 metų pritrūks lėšų. Mat 
pensininkų skaičius didėja, 
o jį ypač sustiprins kūdikių 

banga po II D. karo, sulaukusi 
65 metų amžiaus. Metinėms Ka
nados pensijos įmokoms dabar 
yra maksimali $23.500 uždar
bio suma, iš jos išjungus 10%. 
Įmokas tada turi sudaryti 3,6% 
to uždarbio. Jas pusiau paden
gia darbininkas ir darbdavys. 
Mažiau uždirbantiems tenka 
mažesnės įmokos, bet jų taip 
pat laukia ir mažesnė Kana
dos pensija.

Plano pradžioje Kanados 
pensijai buvo sutelkta daug 
lėšų, tačiau jų atsargomis nie
kas nesirūpino. Jau prieš ke
letą metų pasirodė pranešimų 
spaudoje, kad net $19 bilijo
nų iš Kanados pensijos fondo 
buvo paskolinta provincijoms 
už menkas palūkanas. Liūto 
dalį gavo Ontario provincija, 
turinti daug gyventojų, iš ku
rių įmokas gauna Kanados 
pensijos planas. Tos pigios 
paskolos buvo panaudotos ki
tiems provincijų reikalams. 
Joms grąžinti Kanados pensi-

Buvusio Karo muziejaus, dabar Istorijos muziejaus, bokšte Kaune įvairių iškilmių progomis suskamba varpų 
muzika VIKTORO KUPREVIČIAUS rankomis. Dabar šis muzikas yra 83 metų amžiaus, nesiskiriantis su varpais

Lietuvių ir lenkų susitikimas
Lenkų pogrindžio mėnraštis apie lietuvių-lenkų santykius, kurie esą daug sudėtingesni nei daug kas mano

“TŽ” redakcijų pasiekė Varšu
voje leidžiamas mašinraštinis 
mėnraštis “Baza” 9 nr., 1984 m. 
spalio mėnesio. Jame aprašomas 
1984 m. rugsėjo 22 d., 19-20.15 v.. 
Podkowie Lesnej įvykęs lietuvių- 
lenkų susitikimas. Aprašymo au
torius — Wilniuk (slapyvardis). 
Pateikiam aprašymo vertimų. RED.

Viduryje aikštės prie šven
tovės sukrauta malkų krūva 
— laužas, apie kurį sustatytos 
kėdės, išneštos iš šventovės. 
Ant laiptų — scena su mikrofo
nu. Maždaug 300 susirinkusių 
dalyvių. Šeimininkas — vietos 
klebonas, organizatoriai — 
jaunimas. Dalis žmonių sėdi 
ant kėdžių, kiti stovi. Kaip 
matyti iš klebono kalbos, tarp 
susirinkusių yra lietuvių, at
vykusių neoficialiai, nes nebu
vo leista dalyvauti lietuvių 
chorui (nesupratau, ar iš Sov. 
Sąjungos, ar Lenkijos). Taip 
pat nebuvo leista dalyvauti 
katalikų kunigui, kuris rūpi
nasi dvasiniais lietuvių rei
kalais Lenkijoje. “Žymieji sve
čiai” (klebono žodžiai), jų tar
pe Hanna Skaržanka ir Jan Jo- 
zef Lipski, ir organizatoriai 
sėdi atskirai prie scenos. Pro 
atviras duris matyti šventovės 
vidus, kur iškabinta tautinė 
Lietuvos vėliava.

Susitikimas panašus į pamal
das (toną duoda jaunimas). 
Žmonės elgiasi kaip šventovė
je — nevaikščioja, kalbasi pa
tylomis. Pradeda klebonas 
sveikinimu ir trumpu apibū
dinimu lenkų-lietuvių santy
kių. Primena Grunvaldo perga
lę, jogailinius garbės laikus, 
federacinę Pilsudskio idėją 
(apgailestauja, kad ji nebuvo 
įgyvendinta) ir dabartinę būk
lę. Stipriai skamba žodžiai: 
“Abi šalys yra praradusios 
nepriklausomybę”.

Paskaitininkas — jaunas 
žmogus. Jaunimas vaidina gan 
naivią liaudinę pjesę, o žiū
rovai nuoširdžiai juokiasi. 
Kitas jaunuolis skaito ištrau
ką iš oficialiai išleistos kny
gos (nenugirdau nei autoriaus 
pavardės, nei leidinio pavadi- 

jos fondui provincijos neturi 
lėšų. Kai kurių laikraščių ve
damuosiuose buvo rašoma, 
kad toks fondo lėšų išžarsty- 
mas yra finansinis nusikalti
mas. Jeigu taip būtų pasielgusi 
privati draudos bendrovė, jos 
vadovai būtų atsidūrę teisme 
už pensijoms skirtų lėšų išeik-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

nimo; kiek supratau, autorius 
esąs kitatautis, aprašantis Ru
siją). Skaitytoji ištrauka vaiz
duoja Lietuvoje ėmimą kariuo
menėn naujoku aro laikais ir 
išplitusį carinės biurokratijos 
parsidavimą bei absurdišku
mą. Baigiasi tvirtinimu, kad
Rusija turi ryškią savybę vi
sur sąmoningai įvesti korupci
ją bei demoralizaciją (palanki, 
bet nuosaiki publikos reak
cija).

Hanna Skaržanka labai įti
kinančiai deklamuoja gražius 
eilėraščius apie Vilnių, eilė
raščius, deja, man negirdėtus. 
Viename jų kalbama, kaip va
saros prietemoje Vileikos slė
nin įslenka iš tamsiai žalio 
miško siluetai — žmonės su au
tomatais, reiškiančiais vie
nos epochos galą ir ateinan
čios okupacijos pradžią.

Jan Jozef Lipski savitu pa
prastumu kalba apie nacio- 
nalizmą-patriotizmą. Pagrin
dinė mintis — kiekviena tau
tybė tepadaro savo sąžinės 
sąskaitą, nes tiktai tada iš
vengsime skirstymo į patrio
tus lenkus ir nacionalistus 
lietuvius (kai kalba lenkas) 
arba nacionalistus lenkus ir 
patriotus lietuvius (lietuvio 
interpretacija).

Vėl jaunimo dainos, solis
tas su gitara, sena karžygio 
daina, susikabinus rankomis 
daina, pagaliau klebono palai
minimas ir malda, kad niekam 
neatsitiktų nelaimė grįžtant 
namo.

Labai nedaug žmonių iš Var
šuvos — galbūt mažiau nei šim
tinė. Intencija labai gera, ini
ciatyva labai reikalinga, daug 
komplimentų lietuviams, daug 
geros valios. Su organizato
riais bendradarbiavo lietuvių 
reikalų “žinovai”, vyresnio 
amžiaus žmonės, kalbantys lie
tuviškai. Susidariau betgi 
įspūdį, kad jie neturėjo ryš
kesnės įtakos į to susitikimo 
eigą. Man rodosi, kad organiza
toriai nelabai supranta dabar
tinių lenkų-lietuvių santykių 
esmę. Daugeliui lietuvių pri
minimas Jogailos laikų reiškia 
priminimą tautos gėdos — len
kinimą šviesesniųjų Lietuvos 
sluoksnių. Federaciniai Pil
sudskio planai yra pasipikti
nimo akmuo. Nepriklausomy
bės laikotarpyje Lietuva iš
augino naują kartą, pilną ne
pasitikėjimo ir neapykantos 
Lenkijai. Vilniaus krašto len
kai nesuprato ano vyksmo, ste
bėjosi ir baisėjosi tuo, kas 

dėjosi per tuos dvidešimt me
tų su tauta, su kuria iki tol jie 
identifikavosi, nes Vilniaus 
krašto lenkai žino, kad jie sa
vo kilme yra lietuviška ir ru
siška šlėkta (arba dabartiniu 
terminu “baltarusiai”). Tiems, 
kurie karo metu patyrė lietu
vių žiaurumus, vargu ar gali 
šiuo metu pažadinti savyje 
palankumo jausmą. Pagaliau 
kaip ten bebūtų, klausimas 
yra daug daug sudėtingesnis 
nei atrodė tame susitikime.

Sekantis dalykas — anti
rusiškos nuotaikos. Susitikime 
nebuvo liečiama tarpusavio 
lenkų-lietuvių pretenzijų by
la, vietoje to buvo bandoma 
rasti bendrą plotmę, žadinant 
panieką bei neapykantą Rusi
jai. Tai klaida, nes visų pir
ma neapykanta bei panieka 
niekad nejungia, o antra, mes, 
lietuviai ir rusai turime su
prasti, jog reikia neapkęsti 
totalistinės komunistų dikta
tūros, kuri yra bendra mūsų 
nelaimė, ne tik mūsų, bet ir 
kitų tautų, dargi nepalygina
mai grėsmingesnė už carinę 
Rusiją. Tam yra daug įrodymų, 
bet pažvelkime tiktai į vieną 
jų, būtent Vilniaus likimą.

Visus Maskvos įsiveržimus, 
visus “korikus” Vilnius per
gyveno ištvermingai, kaip ir 
kitas audras ilgoje savo isto
rijoje. Ir po 1918 metų Vilnius 
buvo toks pat, kaip visada: 
nuostabus, nepakartojamas sa
vo šventovių žavesiu, žmonių 
švelnumu, kalbos skambumu, 
skaidriomis upėmis ir minti
mis. Tai vienintelis toks pa
saulyje — mylimas Vilnius. 
Bet jis sunyko: atėjo bolše
vikai ir nužudė Vilnių. Ano 
Vilniaus jau nėra ir niekad 
nebebus. Jin nebegrįš nei 
Skaržanka, nei aš. Svarbu ne 
mūrai, o žmonės, kurie juose 
gyvena, atmosfera, miesto sie
la. Visa tai sunaikinta ne
grąžinamai, ir tai ne tik Vil
niuje, bet ir Lvove, ir Minske, 
ir daugelyje kitų miestų bei 
miestelių. Tai, ko Rusija ne
įveikė per 150 metų, bolševi
kai sunaikino per keletą ar 
keliolika metų, ir tai ant visa
dos. Tai esminis skirtumas. 
Jame glūdi visos bylos esmė. 
To negalima užmiršti.

Suprantama, viso to nebuvo 
galima pasakyti minėtame 
susitikime, tačiau reikia su 
didesniu taupumu ir nuosai
kumu paskirstyti rizikingus 
akcentus, kurie turi būti taik
lesni ir rūpestingiau parinkti. 

dėnų prie beveik 6 km aukš
čio ugnikalnio. Juos Jonas- 
Paulius II skatino kovoti su 
modernaus pasaulio atnešto
mis problemomis — nedarbu, 
alkiu, neraštingumu ir alko
holizmu. Indėnai turi susilauk
ti pakankamai maisto, pasto
gės, drabužių ir švietimo. M. 
Imbaquingas, vienas indėnų 
vadų, nusiskundė, kad jų gyve
nimas nė kiek nėra pagerėjęs 
nuo to laiko, kai prieš 485 me
tus atvyko ispanai. Apsilanky
mo proga Ekvadoro 2,5 mili
jono indėnų Joną-Paulių II 
paskelbė simboliniu savo va
du. Ekvadorui reikia žemės 
ūkio reformos, kad būtų su
stabdytas žemdirbių plūdimas 
į lūšnas miestuose, kur jie taip 
pat negauna darbo. Kelionės 
metu vėl iškilo Šv. Tėvo apsi
lankymo klausimas F. Castro 
valdomoje komunistinėje Ku
boje. Esą P. Castras pareiškė 
Havanoje viešėjusiems JAV 
vyskupams, kad jis nori pa
kviesti Joną-Paulių II ir su juo 
susitikti Havanoje.

Mirties bausmė?
Kun. J. Popieliuškos žudikų 

byla Torunėje artėja prie pa
baigos. Kaltintojas L. Pietra- 
sinskis pareikalavo mirties 
bausmės kpt. G. Piotrowskiui 
kaip pagrindiniam nužudymo 
organizatoriui. Nužudyme da
lyvavusiems leitenantams W. 
Chmielewskiui ir L. Pekalai 
reikalaujama 25 metų kalėji
mo. Tokia pat bausmė pasiūly
ta ir pik. A. Pietruškai, rėmu
siam nužudymą, bet jame ne
dalyvavusiam. Tai yra pirmas 
viešas saugumiečių karininkų 
teismas komunistinėje šalyje 
už įvykdytą žmogžudystę. Įtam
pos atnešė kun. J. Popieliuš
kos šeimai atstovavusio advo
kato J. Olševskio pareiškimas: 
“Vieno krašto silpnumas yra 
kito krašto jėga. Kas susilau
kia naudos iš susilpnėjusios 
Lenkijos, žino kiekvienas vai
kas mokykloje, susipažinęs su 
Lenkijos istorija. Toliau ne
drįstu kalbėti. ..” Kiekvienam 
buvo aišku, kad J. Olševskis tu
rėjo galvoje Sovietų Sąjungą, 
kurios spauda aštriai puolė 
kun. J. Popieliušką prieš pat 
jo pagrobimą ir nužudymą. Šią 
akciją galėjo suorganizuoti 
sovietų KGB agentai, talkon 
pasikviesdami Lenkijos saugu
miečius.
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Surado raketą
Iš Inario ežero šiaurinėje 

Suomijoje buvo ištraukta 1984 
m. gruodžio 28 d. nukritusi so
vietų raketa. Suomijos specia
listai nustatė, kad ji nebuvo 
skriejanti bomba, tik sena 
1971-72 m. gamybos raketa, ne
pritaikyta kariniams reika
lams. Norvegijos vyriausybė 
beveik tuo pačiu laiku prane
šė, kad į du orauosčius šiau
rinėje krašto dalyje nuo 1986 
m. pradžios nebus įsileidžia
mi ekskursiniai keleiviniai 
lėktuvai iš kai kurių komunis
tinių šalių. Bulgarija ir Ru
munija susilaukė kaltinimų, 
kad jų lėktuvai, aprūpinti elek
troniniais aparatais, sekė svar
bius karinius įrengimus šiau
rinėje Norvegijoje.

Grąžins ministerį?
Los Angeles mieste pradeda

ma byla prieš kroatą A. Artuko- 
vičių, liguistą 85 metų amžiaus 
senuką, kuris vokiečių okupa
cijos metais buvo nepriklauso
mybės siekusios Kroatijos vi
daus reikalų ministeriu. Jo 
grąžinimo reikalauja komunis
tinė Jugoslavijos vyriausybė, 
Kroatiją laikanti tik viena 
Jugoslavijos provincijų. A. Ar- 
tukovičius kaltinamas 770.000 
žydų, serbų ir čigonų nužudy
mu. Tuos kaltinimus jis yra pa
neigęs. Teisėjas W. Brownas 
nutarė pradėti bylą, nors teis
mo paskirtas psichiatras J. 
Stalbergas nustatė, kad A. Ar- 
tukovičius nėra fiziškai ir psi
chiškai pajėgus ilgam teismui. 
Jis jau turėjo kelis širdies smū
gius, ją gerokai pažeidusius. 
Kaltinamasis laikomas ne ka
lėjime, bet karo laivyno bazės 
Long Beach ligoninėje. Teisė
jas W. Brownas teismo posė
džius žada turėti tik kas ant
rą dieną ir juos trumpinti, jei
gu neleistų kaltinamojo svei
kata. A. Artukovičiaus advo
katas, kuris yra žydų kilmės, 
pasmerkė teisėjo W. Browno 
sprendimą. Pasak jo, bylos ne
įmanoma laimėti, kai teisėjas 
W. Brownas nesiskaito su ofi
cialaus savo psichiatro išva
domis. Ši byla suerzino Kali
fornijoje gyvenančius kroatus, 
kurie A. Artukovičiaus nelaiko 
naciu ir kriminaliniu II D. ka
ro nusikaltėliu. Komunistinė 
Jugoslavija A. Artukovičių 
bandė susigrąžinti jau 1952 m.
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9 RELIGINIAME GYDIME

AfA 
VALDUI DIKAIČIUI

netikėtai mirus,
jo tėvus ir visą jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Montrealis Pranas ir Jadvyga Baltuoniai

AfA 
ANTANUI ŽEMECKUI

Lietuvoje mirus,
jo sūnų VINCĄ su šeima ir gimines Lietuvoje nuošir
džiai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

Britanijos katalikai, sužinoję 
iš “LKB kronikos” apie kunigų 
A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus 
įkalinimą, paruošė peticiją, su
rinko 2,391 parašą ir pasiuntė 
Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Londone V. Popovui bei A. Dob- 
ryninui Vašingtone. Peticijoje 
rašoma: “Mes nesuprantame ko
dėl šių dviejų lietuvių laisvė 
buvo atimta. Šis 2,391 asmens 
laiškas atstovauja tik mažai da
lelei daugybės žmonių, kurių 
nuomonė bei jausmai sutampa 
su mūsų būtent prašyti Jūsų pa
galbos bei paramos šiai apelia
cijai, kad šie du kunigai būtų 
paleisti ir galėtų grįžti į laisvę 
bei religinį gyvenimą Lietuvoje.” 
Peticijos data — 1984. VII.27.

“LKB kronikos” leidimą anglų 
kalba pavieniais numeriais per
ėmė Religinė šalpa. Raštišku 
susitarimu Kunigų vienybė per
vedė Religinei lietuvių katali
kų šalpai vertimą bei leidimą 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” atskirais numeriais 
anglų kalba nuo 62 nr. Nuo 1974 
m. kun. K. Pugevičius pirmas 
pradėjo versti Kunigų vienybės 
leidžiamus “LKB kronikos” at
skirus numerius anglų kalba. 
Per dešimt metų Kunigų vieny
bė išleido 58-nius atskirus kun. 
K. Pugevičiaus, Vitos Matušai- 
tienės bei kitų išverstus “LKB 
kronikos” numerius anglų kalba. 
Iš viso buvo išleista apie 250.000 
egz. Kunigų vienybė su Religine 
šalpa siuntė “Kronikas” senato
riams, kongreso nariams, atsto
vybėms Vašingtone, Jungtinėms 
Tautoms Niujorke, bibliotekoms 
ir kitiems. Per tą laikotarpį Ku
nigų vienybė su mecenatų para
ma tam darbui išleido apie 
$75.000.

Minėtas susitarimas tarp Ku
nigų vienbyės ir Religinės šal
pos nesaisto kun. J. Kuzminsko 
Čikagoj įsteigtos Lietuvos Kro
nikos Sąjungos, kuri 1976 m. at
siribojo nuo Kunigų vienybės ir 
nuo Religinės šalpos, ir per tą 
laiką išleido “LKB kronikos” nr. 
1-9 anglų kalba viename tome.

“Kronikos” numerius atski
rais sąsiuviniais anglų kalba 
galima užsisakyti iš Religinės 
Lietuvių katalikų šalpos (351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA). Čekius rašyti: Li
thuanian Catholic Religiuos 
Aid vardu.

Kun. Romeo Panciroli, MCCI, 
iki šiol buvęs Vatikano spau
dos agentūros vedėjas, pakel
tas arkivyskupu ir paskirtas Li
berijos bei Gambijos valstybėms 
pronuncijum ir Sierra Leone 
bei Gvinėjos valstybėms apaš
tališkuoju delegatu.

“Susitaikymas ir atgaila” — 
tokiu pavadinimu Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II išleido dokumen
tą 1984 m. pabaigoje kaip 1983 
m. vykusio pasaulio vyskupų si
nodo Romoje išvadinį žodį. Do
kumente konstatuojama pri
blokšto ir nesantaikos bei nuo
dėmės suskaldyto pasaulio pa
dėtis. Šiam pasauliui K. Bend
rija skelbianti atsivertimą ir 
susitaikymą. Visiems žmonėms 
esą reikia susitaikymo, kuris

IIž u b d > y h.
furniture

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
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2448 DANFORTH Ave. 
Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

užgydytų sužalotus ryšius su 
Dievu bei kitais žmonėmis. Jei
gu sakomės neturį nuodėmės, 
save apgaudinėjam. Todėl pir
miausia visiems būtinas savo 
nuodėmingumo prisipažinimas. 
Nuodėmė visada esanti asme
niška, nes asmeniškas kiekvie
nas žmogaus veiksmas. Kadangi 
nuodėmė paliečianti ir kitus, 
tad tampanti ir socialine ap
raiška. Socialine nuodėme va
dinamos aplinkybės bei veiks
mai, kurie įneša netvarką į bend
ruomeninius ryšius. Socialinės 
nuodėmės sąvoka tačiau negali 
būti naudojama sumenkinimui 
ar pašalinimui asmeninės at
sakomybės. Įprastinis skyri
mas sunkios nuodėmės nuo leng
vos esą galioja ir toliau. Sunki 
nuodėmė praktikoje esanti kar
tu ir mirtina nuodėmė. Todėl 
teorijos, kurios atmeta mirti
nos nuodėmės sutapatinimą su 
sunkiąją nuodėme ir mirtiną
ja nuodėme laiko tik asmens vi
sišką Dievo atmetimą savajame 
gyvenime (optio fundamentalis), 
esančios klaidingos. Išblėsimas 
nuodėmės jausmo arba sąžinės 
apmirimas esanti viena pagrin
dinių dabartinio meto proble
mų. Sekuliarizmas ir eilė psi
chologijos, antropoligijos, so
ciologijos bei etinio reliatyviz
mo teorijų esą prisidėję prie 
šio jausmo išblėsimo. Tėviška
sis Dievo gerumas, kuris yra 
daug stipresnis už nuodėmę, 
kviečia todėl krikščionis į atsi
vertimą, pamaldumą ir paklu
simą sūniškai meilei.

Sielovadinėje srityje K. Bend
rija iškelianti pokalbį kaip pa
grindinę susitaikymo priemonę 
— sako Jonas-Paulius II. Toks 
pokalbis turįs remtis tiesa, o 
K. Bendrija turinti auklėti sa
vo narius nuolat aiškindama rei
kalą atsivertimo, atgailos, aske
tizmo, sąžinės formavimo, išmal
dos. Ji turinti kalbėti apie gyve
nimo pagundas, mirtį ir paskuti
nįjį teismą. Taipgi labai svarbu 
esą pateikti visiems socialinį 
K. Bendrijos mokslą, kuris nuro
do taikius sprendimus daugeliui 
bendruomeninių sankirčių. Die
viškai įsteigtuosius sakramen
tus K. Bendrija teikianti žmo
nėms kaip priemones atgailai 
bei susitaikymui. Ypatingos 
svarbos esąs Atgailos-Susitai- 
kymo sakramentas, kuris dabar
tiniuose žmonėse išgyvenąs kri
zės laikotarpį. Šis sakramen
tas esąs reikalingas nuodėmių 
atleidimui. Normali to sakra
mento forma esanti asmeninė- 
ausinė išpažintis. Bendrasis iš
rišimas esanti tik išimtinė (pa
vojų, nelaimių bei sunkumų at
veju) forma, ir jos normaliai ne
galima naudoti. Asmenims, gy
venantiems neteisėtoje santuo
koje, K. Bendrija rodanti savo 
supratimą ir juos atjaučianti, 
bet ji taipgi neprasilenkianti 
su tiesa bei nuoseklumu. Todėl 
asmenys, kurie gyvena neteisė
toje santuokoje, negalį eiti sak
ramentų, bet turį melstis, kad 
įgytų jėgų pakeisti savo gyve
nimą.

Kun. J. Stš.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Lietuvių skautų sąjungos naujos vadovybės pareigų perėmime Čikagoje A. SENKUS — naujasis brolijos vyriausio 
skautininko pavaduotojas jo gimtadienio proga yra sveikinamas žmonos A. SENKUVIENĖS ir vyriausio LSS bro
lijos skautininko K. MATONIO Nuotr. J. Tamulaičio

Vietinės rinktinės tarnyboje
Prisimenant lietuvių karinių dalinių telkimą vokiečių okupacijos metais Lietuvoje ir jų likvidavimą

A. MIŠELIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Perspėjimas
Gegužės 17 d. naktį kažkas 

beldžiasi į mano kambario du
ris ir sako norįs kalbėti su ko
mendantu. Atidarau. Stovi vie
nas raseinietis iš matymo pa
žįstamas su kitu man visai ne
pažįstamu žmogumi.

— Štai atvedžiau žmogų, ku
ris nori kalbėti su komendan
tu “ant keturių akių”. — Aš jam 
padėkojau ir atsisveikinau.

— Kas Tamsta esi, — paklau
siau, — ir kokiu reikalu vidur
naktį?

— Aš esu šoferis iš Šiaulių. 
Grįžtu iš Marijampolės. Vežu 
kooperatyvui cukrų. Aš pats sa
vo akimis mačiau, kaip vokie
čių kareiviai apsupo kareivi
nes, kur buvo lietuvių karo 
mokyklos auklėtiniai ir visus 
suėmė. Mačiau 3 tanketes, ma
čiau ir užmuštų. Buvo didelis 
šaudymas.

Maždaug tokiais žodžiais jis 
man atpasakojo matytą vaizdą 
Marijampolėje.

Pradžioje man atrodė, kad 
jis yra provokatorius — bol
ševikų agentas. Pradėjau klau
sinėti. Šiaulių miestą pažįsta 
gerai, net bendrų pažįstamų 
suradome. Jis žinojo, kad iš 
Šiaulių yra pasiųsta viena kuo
pa į Raseinius, kurioje yra vie
nas jo giminaitis, ir jis neno
ri, kad jie būtų suimti. Todėl 
jis ir sustojo perspėti. Aš jam 
padėkojau ir pažadėjau daryti 
viską, kad būtų apsaugoti sa
vanoriai. Pavardės to jauno 
vyro nebeatsimenu, bet jeigu 
jis ar kas nors kitas žinantis 
apie šį įvykį skaitys šiuos ma
no žodžius, perduokite dar kar
tą mano padėka tam šauniam 
jaunam vyrui, kurio praneši
mas man daug padėjo apsi
spręsti.
Paleidžiani likusius savanorius

Gegužės 18 d. iškviečiau kuo
pos vadą, pranešiau apie esa
mą padėtį ir paprašiau pasa
kyti savo nuomonę. Jis pareiš
kė, kad reikia paleisti liku
sius savanorius. Aš irgi buvau 
tos pačios nuomonės. Aptarė
me paleidimo tvarką. Išleisti 
mažomis grupelėmis, kad ma
žiau atkreiptų dėmesį. Miestą 
aplenkti iš pietų, prisiden
giant Stonų pievų krūmais, ir 
tik toliau už miesto įeiti į plen
tą. Pasiekti Šienlaukio gele
žinkelio stotį ar plentų susi
kirtimą — Kryžkalnį ir iš ten į 
Šiaulius. Padaviau aš jam ko
mendanto antspaudą, ir jis iš
skubėjo prie savanorių pasira
šyti atostogų liudijimų. Ant
spaudą grąžino.

Raštvedžiui įsakiau sudaryti 
algų lapą ir visus esamus pi
nigus išmokėti algoms, pro
porcingai gaunamai algai, nes 
pinigų buvo nedaug ir pilnom 
algom neužteko. Turimą ko
mendantūros turtą — karo lau
ko sanitarijos įrankių ir vais
tų rinkinį — dėžę perdaviau 
aps. gyd. J. Naujokaičiui. Jis 
atsiuntė vežimą ir išsivežė.

Nepatenkintas komendantas
Po pietų skambina komen- 

dants iš Šiaulių.
— Viskas tvarkoje. Komen

dantūros lieka. Lieka ir komen
dantūrų kuopos. Tik nepaleisk 
savanorių. Viskas tvarkoje. 
Vakare grįšiu į Raseinius.

Maždaug toks buvo komen
danto pranešimas.

Aš jį užtikrinau, kad pas mus 

irgi viskas tvarkoje. Nieko ne
sakiau apie savanroių palei
dimą. Pik. Itn. Karaša buvo la
bai pareigingas, jautrios sie
los žmogus. Ilgą laiką dirbęs 
administracinį darbą buvo, 
kaip sakoma, raidės ir para
grafo žmogus. Nukrypimas nuo 
paragrafo jam jau buvo nusi
kaltimas.

Komendantas grįžo iš Šiau
lių jau sutemus. Aš ir Itn. U. 
užėjome į jo namus ir pasa
kiau kas yra padaryta. Jis bu
vo labai nepatenkintas, nes 
negalįs slapstytis, čia jo na
mai, šeima ir t.t. Aš jį nurami
nau, kad tai nėra jo kaltė. Aš 
tą viską padariau. Jis gali pa- 
slikti. Aš gyvenu toli nuo mies
tų, tarp miškų, pajėgsiu išsi
slapstyti. Taip ir atsisveiki
nome.

Grįžtu pas šeimą
Tą vakarą atsiskaičiau su 

šeimininke ir nakvojau pas p. 
Užubalį. Anksti rytą pavalgęs 
ponios skaniai pagamintus 
pusryčius, atsisveikinau ir iš
ėjau į plentą, pasirengęs to
limai kelionei... į Kražius 
pas šeimą.

Paėjęs gal kokį puskilomet
rį, pastebėjau atvažiuojant 
sunkvežimį. Aš jį stabdau. Su
stoja. Prašau pavėžinti.

— Kur važiuoji?
— Šiaulių link.
— Mes iš Šiaulių, prašau 

sėsti.
Vairuotojo būdelėje sėdė

jo du. Aš atsisėdau greta jų. 
Tuo laiku mašinų vairuotojai 
mielai paimdavo keleivius, nes 
tokiu būdu užsidirbdavo antrą 
algą. Pamažu išsikalbėjom. 
Sužinojau, kad jie veža pre
kes iš Kauno “Sodybos” į Šiau
lius privačiai krautuvei, ku
rios savininkai yra Vasiliaus
kas ir Adomaitis.

— Antanas Vasiliauskas ir 
Jonas Adomaitis?

— Taip, iš kur jūs žinote?
— Aš kartu su jais mokiausi.
Privažiavom Kryžkalnį. Ten 

apie 30 mūsų savanorių links
mai nusiteikę stabdo važiuo
jančias mašinas Šiaulių link. 
Paprašiau vairuotoją sustoti. 
Aš buvau jau civiliniais dra
bužiais apsirengęs. Priėjęs 
prie jų paklausiau:

— Ar pažįstate mane?
— Taip, tamsta leitenante.
— Klausykit, ką aš jums pa

sakysiu. Tuojau iš čia išsiskirs- 
tykit ir mažomis grupelėmis 
žygiuokit Šiaulių link. Stab- 
dykit tik civilines, bet ne ka
riškas ųiašinas.

— Vokiečiai geriau veža, — 
vienas jų pasakė.

— Žiūrėk, kad nenuvežtų ten, 
kur pats nenori. Dabar gal dar 
žandarmerija nieko nežino 
apie jūsų paleidimą, bet greit 
sužinos. Tuomet tik paskam
bins telefonu į trumpų bangų 
radijo stotį, o ši perduos kiek
vienai vokiečių mašinai. Jūs, 
aš manau, pastebėjote, kad 
kiekviena jų mašina turi radi
jo priimtuvą. — Šypsniai iš jų 
veidų pranyko. Pakalbėjau su 
mašinos vairuotoju. Jis sutiko 
paimti keletą savanorių.

— Kas iš jūsų ligonis ir ne
begali eiti? — Nebuvo nė vieno.

— Kieno kojos nutrintos? — 
Atsirado keli. — Sėskit į sunk
vežimį.

Vairuotojas ir jo palydovas 
surado kelis savo pažįstamus, 
ir juos susodino į sunkvežimį.

— O dabar, vyrai, greičiau 
išsiskirstykit. Žinokit, kad tas 

jūsų atostogų pažymėjimas 
naudingas jums tik iki to laiko, 
kol vokiečiai sužinos. Spėkit 
per tą laiką pasiekti savo na
mus, sunaikinkit tuos pažymė
jimus, kariškus vokiečių dra
bužius, tik šautuvą pasilikit 
ir gerai prižiūrėkit. Kuopos 
vadas jums paaiškino, kaip 
prancūziškiem šautuvam pri
taikyti vokiškus šovinius. 
Linkiu kiekvienam sėkmės. 
Sudie, vyrai!

Kražių miestelyje
Nuo Kryžkalnio visai neto

li Jauniškio dvaras, nuo ku
rio prasideda vieškelis į Kra
žių miestelį. Aš prašiau, kad 
mane čia išlaipintų, bet vai
ruotojas įsuko į vieškelį ir nu
vežė į miestelį. Prie bažnyčios, 
aikštėje sustojo. Įvažiuojant 
parodžiau kitą vieškelį į Kel
mę, kuriuo jie turės grįžti.

Žmonės, pamatę vokiečių 
kareivių pilną sunkvežimį įva
žiuojant į miestelį, pradėjo 
nedrąsiai aplinkui grupuotis. 
Visi nudžiugo, kai aš išlipau 
iš sunkvežimio. Jie laukė ma
nęs parvažiuojant, tik nesiti
kėjo taip greitai sulaukti. (Aš 
buvau paskambinęs pašto v- 
kui, kad grįšiu vakare). Padė
kojau vairuotojui ir pasiūliau 
sumokėti. Atsisakė priimti.

— Kai būsit kitą kartą “So
dyboje”, pasakykit direkto
riui p. Janulaičiui, kad jums 
išduotų konjako bonką. Jis ma
no švogeris.

—> Tą tai mes padarysim. 
Ačiū.

— Perduokit mano padėką A. 
Vasiliauskui ir J. Adomaičiui 
ir pasakykite, kad jie turi pa
sirinkę gerus tarnautojus. 
Ačiū jums.

Nuovadovs v-kas K. pakvietė 
užeiti į jo įstaigą, kur susirin
ko visa miestelio grietinėlė. 
Atsirado užkandžių ir išgėri
mų. Aš papasakojau paskuti
niuosius įvykius ir baigdamas 
kreipiausi į nuovados v-ką:

Dabar esu tamstos žinioje.
Baigdamas savo tarnybą V R, 

reiškiau pagarbą ir padėką 
mūsų garbingai policijai, ypač 
dėkojau Raseinių aps. polici
jos vadui p. Kazlauskui ir Kra
žių v. policijos nuovados v-kui 
K. Policijos vadas gavo iš Ra
seinių žandarmerijos v-ko raš
tą, kuriame buvau kaltinamas 
ginklų, šaudmenų ir kariškų 
drabužių išnešimu. Reikalavo 
mane suimti ir pristatyti žan
darmerijai Raseiniuose. Tą 
raštą jis pats įteikė Kražių v. 
pol. nuovados v-kui su užrašu: 
“Kražių v. pol. nuov. v-kui vyk
dyti”. Davė nurodymus, kaip 
jam pasielgti. Nuovados v-kas 
ant to paties rašto, žemiau po
licijos vado parašo, užrašė: 
“Policininkui R. vykdyti”. O 
tas policininkas buvo išsiųs
tas į Vilniaus kraštą. Taigi ofi
cialiai viskas buvo vykdoma.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Telefonas 498-5823

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Nukrito lapai geltoni 
ir mano viltys. 

Tavęs nėra.
O iš krantų Jau upės ilgesio 

pradėjo piltis, 
Tavęs nėra.
Kaip atmininiai baltos 

šoka snaigės,
Tavęs nėra.
Visi keliai kelionėj baigės, 
Tavęs nėra.
Ir paukščiai grįžta, ir alyvos 

žydi.
Tavęs nėra.
Tik neviltis, tik ilgesys, 

tik skausmas lydi, 
nėra Tavęs.

Š. m. vasario 22 d. sueina vieneri skaudūs metai, kai 
staigios mirties ištiktas paliko mus mūsų mylimas vyras ir tėvelis

a.a. GRACIJONAS JASEVIČIUS
Minint šią skaudžią sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos 
Hamiltone Aušros Vartų šventovėje vasario 23, šeštadienį, 
11 v. ryto.

Kviečiame draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. Gra- 
cijono vėlę.

Nuliūdę — žmona ir vaikai

PADĖKA

AfA
. .ELENAI GRIŠKIENIENEI
staigiai atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
sulaukėme daug pagalbos iš draugų ir pažįstamų.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už maldas šventovėje, laidotuvių namuose, šv. Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame sol. L. Marcinkutei už vargonavimą ir giedo
jimą. J. Žakui už patarnavimą per gedulines Mišias.

Dėkojame visiems lankiusiems velionę laidotuvių na
muose, užprašiusiems Šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, 
pareiškusiems užuojautas, palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame karsto nešėjams už paskutinę paslaugą. Šei
mininkei už pagamintą maistą ir pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas, parodytas mūsų liūdesio die
nose, liks neužmirštamas.

Sesuo M. Griškienienė su šeima Čikagoje 
Brolis J. Duoba su šeima Arizonoje, 
J. Dziminskas Toronte

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
KAZLAUSKAS

Canadian Slit fHcnioii als ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Ekskursija į Pietų Ameriką 
“Laiškai lietuviams” organizuoja ekskursiją 

į Rio de Janeiro ir Buenos Aires 
balandžio 18-30 d.d.

Kelionės kaina (su gerais viešbučiais) iš Miami — 
1195 dol., iš Čikagos — 1485 dol. Laiko jau nedaug, 
vietų skaičius ribotas, tad skubėkite registruotis 
šiuo adresu:

American Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. 

Tel. (312) 238-9787.



Australijos lietuviu jaunimo sąjungos veikėją susirinkime 1984.XII.28. Iš kaires: B. Prašmutaitė, J. Mašanauskas, 
G. Grušas, R. Makaravičiūtė, F. Sadauskas, J. Šliogeris. Kitą dalyvių veidų nuotraukoje nematyti R. Kubiliūtė

Kratos ir tardymai
Saugumiečiai vėl persekioja kunigus-J. Zdebskį, J. Kaunecką, 

J. Tamonį ir visą eilę pasauliečių kratomis, perspėjimais, 
grasinimais, ilgais tardymais. Apie tai rašo “KLB kronika” 64 nr.

Vilniečių kova už savo kraštąL L'
Atsiliepiant į Petro Žvilbo mintis apie nepavojingus ateities lenkus

K. BARONAS

Į mano straipsnį, “TŽ” 1984 
m. 49 nr. atsiliepė gražiais laiš
kais ne tik Kanadoje gyvenan
tieji Vilniaus krašto tautie
čiai, bet ir JAV-ėse. Malonu, 
kad vilniečių Golgotos kelias 
rado atgarsį ir spaudoje. Pir
mas reagavo Petras Žvilbas 
(slapyvardis?) š. m. sausio 2 d. 
Mano vilnietiškas ačiū.

Gal ir nevertėtų atsakyti į 
visus P.Ž. priekaištus, nes jo 
pasisakymų atsveria tas pats 
“TŽ” nr., kur Toronto kroni
kos žiniose randame apie 1984 
m. gruodžio mėn. “Quest” žur
nale išspausdintų informacijų, 
liečiančių mūsų sostinę. Visai 
teisingai “TŽ” prideda pasta
bų, kad “minėjimas Vilniaus 
kaip lenkiško miesto lenkams 
neteikia garbės, o lietuviams 
atnaujina skaudžių praeities 
žaizdų”.

Tačiau “audiatur et altera 
pars”, nes nenoriu būti apkal
tintas dideliu šovinizmu bei 
antagonizmu lenkų tautai. Į 
Vilniaus praeitį ir jo ateitį 
žiūriu ne romantiko, bet realis
to akimis, kiekviena proga 
(spalio 9 d., kariuomenės įžen
gimo, ultimatumo ir t.t.) pri
mindamas spaudoje ne tik Vil
niaus praeitį, bet ir su juo glau
džiai susijusių ateitį.

P. Žvilbas siūlo rašyti apie 
šiandieninę mūsų sostinę, 
apie šiandieninį Vilniaus 
kraštų, kankinamus ir kalina
mus lietuvius, vysk. M. Reinį, 
kun. B. Laurinavičio irt t

Manding, P. Žvilbas užmiršta 
šiandieninę Lietuvos padėtį: 
sutinkame ar ne, Vilnius yra 
“tarybinės Lietuvos” sostinė. 
Ji yra lietuviškesnė už lenkų 
okupacijos metais (tikrovėje 
Vilnius buvo ne lenkiškas, bet 
antra Jeruzalė, kadangi jame 
iš 210.000 gyventojų žydų buvo 
75.000). Tad ir išeivijos spau
doje Gedimino miestas bei Vil
niaus kraštas neišjungiamas 
iš bendro šiandieninės Lietu
vos gyvenimo vaizdo, dažnai 
minint vysk. J. Steponavičių, 
kun. B. Laurinavičių, N. Sa- 
dūnaitę ir jos brolio šeimų, 
spausdinant Vilniaus kated
ros, Šv. Kazimiero ir kt. šven
tovių nuotraukas, keliant ir 
Gudijoje gyvenančių lietuvių 
liūdnų likimų. Tačiau P. Žvil
bas nenori nė girdėti, kad Ger
vėčių, Svierių, Apso ir kt. Gu
dijoje esančių lietuviškų salų 
lenkinimo ir rusinimo avan
garde stovi lenkai kunigai bei 
pasilikę lenkų dvarininkų vai
kai, pritapę prie vietinės ad
ministracinės valdžios. Jie 
draudžia ne tik viešai lietu
viškai įstaigoje kalbėti, bet 
ir lietuviškai Dievą garbinti! 
Apie Gudijos lietuvių kančias 
plačius straipsnius spausdino 
“TŽ”, “Draugas” ir kt. laikraš
čiai. Tad, ar yra prasmė man 
kartoti tas pačias žinias?

P. Žvilbas rašo: “Lenkai ne
pavojingi Lietuvai nei dabar, 
nei netolimoje ateityje. Len
kai gali būti pavojingi tolimo
je ateityje, bet gali būti Lie
tuvai ir nepavojingi — gali ge
rai sugyventi su Lietuva”. Pa
vojingi, nepavojingi — prieš
taravimai, prieštaravimai! O 
aš manau, kad lenkai buvo, yra 
ir bus pavojingi Lietuvai ir 
lietuviams.

Vokiečių televizija ir spau
da labai daug vietos ir dėme
sio skiria šiandieninei Lenki
jai, ypač dabar, kai išvietinti 
vokiečiai kelia Silezijos ir kt. 
žemių klausimą, televizija ro
do kun. Popieluškos teismą ir 
t.t.

P. Žvilbas sako, kad Vilniaus 
lenkų okupacija — jau praei
tis. Esą ją reikia užmiršti. De
ja, lenkai Vilniaus neužmiršta, 
savo šventovėse įrengia Auš
ros Vartų Marijos altorius, 
prikala prie šventovių mūrų 
paminklines Vilniaus lentas 
(tai mačiau televizijoje), ren
gia Kaziuko muges su Smurgai- 
nių riestainiais, laikosi senų 
papročių, steigia Vilniaus my
lėtojų dr-jas, leidžia propa
gandines knygas ir t.t. O šian
dieninis lenkas? Suminėsiu 
keletą pavyzdžių. Pirmiausia 
— matytų Žalgirio mūšio fil
mą, kur lietuviai atvaizduoti 
kaip kokia laukinė Afrikos 
tauta. Antra, prieš keletą me
tų visiškai pripuolamai teko 
Mannheime pasikalbėti su 
Lenkijos atbėgėliais. Savai
me aišku, kalbėjau ne “tutei- 
šų” tarme, bet švaria lenkų 
literatūrine kalba. Atsisvei
kindami jie paklausė, iš kurios 
vietovės esu. Atsakiau, kad 
esu lietuvis. Trys lenkai žado 
neteko. Jų vaizduotėje lietu
vis yra kažkas žemesnio už len
ką.

Trečia, kiekvienų rudenį ap
lankau didžiausią pasaulinę 
knygų mugę Frankfurte. Visuo
met daugiau laiko paskiriu 
Lenkijai, nes propagandi
niams tikslams (panašiai ir 
Sov. Sąjunga) šiandieninė Len
kija atsiunčia puikius leidi
nius. Juos galima atsisėdus 
skaityti, nurašyti įdomesnes 
vietas ir pan. Neaukšto ūgio 
vedėjas, ilgai mane stebėjęs, 
galų gale išdrįso prisiartinti 
ir lenkiškai pasveikinti. Su
prantama, atsakiau tuo pačiu, 
atsiprašydamas už tokį didelį 
savo smalsumų. Užsimezgė 
kalba, tačiau pamatęs priseg
tą ant mano atlapo mugės di
rekcijos išduotą “Presse” kor
telę ir pavardę, tuoj pat pa
klausė ar aš lietuvis. Atsakiau 
taip. Na ir pradėjo! Girdi, Vil
niuje kasmet rengiamos len
kiškos dienos, ta proga vyksta 
lenkiškos spaudos ir leidinių- 
knygų paroda. Jis buvęs Rasų 
kapinėse, aplankęs Pilsudskio 
širdį. Kapinėse visi užrašai 
lenkiški, Vilniuje girdima ir 
tai labai plačiai lenkų kalba 
ir t.t. ir t.t. Netekau kantry
bės, trumpai jam “išdėsčiau” 
Vilniaus lenkiškumų. Nors pa
davėm rankas, tačiau išsisky
rėme nedraugiškoje nuotaiko

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

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 ....................................................

je. O kaip atrodo 1979 m. iš
leistas administracinės Len
kijos žemėlapis (Valstybinės 
kartografinių leidinių įmonės, 
Varšuva, 1979 m.). Čia matome 
Wilno, Kovno, Wilkomierz ir 
Kiejdany. Net ir Klaipėdos 
krašte Šilutė pakrikštyta Szy- 
lokarczma! Man taip ir prisi
minė lenkų okupacijos laikai, 
kai Galetiltis buvo rašomas 
Galotylec (atsiprašau!), Gus
taitis — Guscin ar Senkus — 
Sienkaniec.

Nepriešingas esu pasitari
mams ar pasikalbėjimams su 
pietų kaimynu, tačiau visuo
met prisimenu rašytojo Ig. Šei
niaus patarimų: eidamas į pa
sitarimų su lenkais, statyk ir 
šautuvų į kampų.

Gudas — žemesnės kultūros, 
niekuomet nematęs laisvės, 
mums netolimoje ar tolimoje 
ateityje yra nepavojingas. Pa
vojingas yra lenkas, mėginan
tis vėl atgauti Sov. Sųjungos 
užimtas žemes su dviem mies
tais — Vilnium ir Lvivu. Be 
to, jis turi stiprių kariuome
nę.

Tad ir Vilniaus klausimų 
noriu laikyti visų laikų gyvu, 
primindamas Gedimino mies
tų kaip mūsų tautinio, religi
nio, kultūrinio į.r ekonominio 
gyvenimo lopšį.

O be to ... ar žydai ir po ke
turiasdešimties metų užmiršo 
jiems padarytas skriaudas? 
Kodėl mes, lietuviai, turime 
būti atlaidūs, nešioti savo šir
dyse baudžiavos laikų pėdsa
kus?

Patarčiau P. Žvilbui perskai
tyti nors šias knygas: “Rytų 
Lietuva”, J. Cicėno “Vilnius 
tarp audrų”, P. Česnulio “Nu
žmogintieji”, M. Biržiškos “Dėl 
mūsų sostinės” (tuo pačiu pa
vadinimu ir V. Biržiškos), to 
paties autoriaus “Neužgijusios 
žaizdos”. Nežinau, ar pastarų- 
jį leidinį jis kur nors gaus, 
nes tai Vilniui vaduoti sųjun
gos 1936 m. Kaune išleisti pri
siminimai. Tačiau mielai juos 
paskolinsiu. Gal tuomet P. Žvil
bas supras, kodėl Vilniaus 
krašto lietuviai rezervuotai, 
su nepasitikėjimu ir gal net 
baime žiūri į ateities Europą. 
Juk sakoma, kad istorija kar
tojasi . . .

Šlavantai (Lazdijų raj.). 1984 
m. liepos 5 d. pas Šlavantų pa
rapijos kleboną kun. Juozą 
ZDEBSKĮ buvo padaryta kra
ta. Protokole pažymėtas kra
tos tikslas — surasti ir paimti 
iš piliečio KOLKOS nupirktus 
vogtus daiktus. Krata buvo 
daroma kun. J. ZDEBSKIUI ne
sant namie. Nelaukdami, kol 
sugrįš kunigas, krėtėjai iš
laužė garažo duris ir pradėjo 
kratą. Kratą vykdė Vilniaus 
KGB, prisidengęs vietine mi
licija ir Saugumu. Oficialiai 
kratai, kurių vykdė 6 asmenys, 
vadovavo apylinkės inspekto
rius, milicijos vyr. leitenan
tas JARMALA. Kviestiniais 
kratoje buvo: PETRAUSKAS 
Martynas, Juozo, gyv. Krosnos 
kaime, ir BLAŽEVIČIENĖ Ja
nina, Jurgio, gyv. Lazdijuose, 
Lenino 3-3.

Paėmė: TTGKK dokumentus 
(nr. 5, 12, 13, 14 ir kt.), raštus — 
patriarchui Dimitrijui (10 la
pų), Pasaulinei cerkvės tary
bai 1976. 10. 14 (4 lapai), JAV 
kongresui 1976. 10. 14 (6 lapai),
Kauno arkivyskupijos kunigų 
pareiškimą (3 lapai), pareiš
kimą Petrui GRIŠKEVIČIUI 
(10 lapų), informaciją apie 
TTGKK (4 lapai), “Ar kataliky
bė yra rytdienos tikėjimas” 
(30 lapų “Tiesos kelias”), Vi
suotinę žmogaus teisių dekla
racijų, kun. Alf. SVARINSKO 
laiškų, str. “Lietuvių tautos 
dorovinės kultūros proble
mos” (4 lapai), Vatikano radi
jo laidas 1979. 03. 14 ir 15 d.d. 
(5 lapai), Lietuvos vyskupų 
konferencijos aplinkraštį ku
nigams (1984 m.), rašomųjų ma
šinėlę rusišku šriftu, rašomų
jų mašinėlę “Erika” lietuvišku 
šriftu, du metalinius seifus, 
užantspauduotus antspaudu 
nr. 100, medžioklinį šautuvą, 
elektroninį prietaisų, elekt
ros prietaisą su kabeliu ir kt.

Kratos metu pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas elektro
nikai. Į paimamų daiktų skai
čių įtrauktas net miniatiūri
nis elektrinis kreizas, naudo
jamas medžio darbams.

Krata truko maždaug tris 
valandas.

Skaudvilė (Tauragės raj.). 
1983 m. gruodžio mėn. 29 d. į 
Vilnių pas LTSR prokuroro pa
vaduotoją BAKUČIONĮ buvo 
iškviestas Skaudvilės para
pijos klebonas kun. Jonas 
KAUNECKAS. Prokuroras 
BAKUČIONIS perspėjo kun. J. 
KAUNECKĄ, kad, jei dalyvaus 
TTGKK veikloje, bus suimtas, 
kaip ir kunigai — A. SVARINS
KAS ir S. TAMKEVIČIUS. Be 
to, prokuroras BAKUČIONIS 
priminė, kad apie kun. J. KAU
NECKĄ dažnai rašo “Kronika” 
ir, jei tai kartosis ateityje, 
bus teisiamas kaip “Kronikos” 
bendradarbis-

Panašiai buvo perspėti ir 
kiti TTGKK nariai. Kun. Ka
zimieras ŽILYS perspėjimui 
buvo iškviestas net iš Balta
rusijos, kur paskutiniu metu 
dirba. Perspėtas ir kun. Algi
mantas KEINA, nors yra ofi
cialiai išstojęs iš TTGKK.

Viduklė (Raseinių raj.). 1984 
m. rugpjūčio 30 d. pas Viduk
lės parapijos kleboną kun. Jo
ną TAMONĮ į kleboniją su ofi
cialiu žodiniu perspėjimu kle
bonui ir atvykstantiems kuni
gams, kurie kiekvieno mėnesio 
26 d. (kun. A. SVARINSKO su
ėmimo dieną) Viduklės bažny
čioje laiko šv. Mišias už kun. 
A. SVARINSKĄ, buvo atvykę 
Raseinių Saugumo viršininkas 
GARDAUSKAS ir iš Vilniaus 
KGB Saugumo kapitonas. Če
kistai reikalavo, kad kun. J. 
TAMONIS atleistų buvusią 
kun. A. SVARINSKO šeiminin
kę Moniką GAVĖNAITĘ iš Vi
duklės parapijos bažnyčios 
skalbėjos pareigų ir kad kun. 
Kęstutis BRILIUS nesilanky
tų Viduklėje. Kun. K. BRILIUI 
buvo siūloma stoti į Kauno 
kunigų seminarijų, nors prieš 
kelerius metus jis yra baigęs 
neakivaizdinę seminariją.

Vilnius. 1984 m. birželio 19 d. 
Vilniaus KGB būstinėje bu
vo tardomi vilniečiai: Elena 
TERLECKIENĖ, Zita VANA
GAITĖ, Vytautas BOGUŠIS, 
Jonas VOLUNGEVIČIUS ir Al
bertas ŽILINSKAS. Čekistas 
ČESNAVIČIUS ir kiti kalti
no tardomuosius, kad jie pa
sirašo po šmeižikiško turinio 
pareiškimais-protestais dėl 
kunigų — A. SVARINSKO ir S. 
TAMKEVIČIAUS — suėmimo 
ir nuteisimo, perdavinėja anti

tarybinius dokumentus į po
grindžio spaudų ir užsienį, 
susitikinėja su užsieniečiais 
ir savo kalbose su jais žemi
na Tarybų Sąjungos autorite
tą. Visiems tardomiems buvo 
liepta pasirašyti po perspė
jimais, bet nė vienas jų nepa
sirašė. Čekistai išlaikė tar
domuosius visą dienų: E. TER
LECKIENĘ ilgiau nei šešias 
valandas, o Z. VANAGAITĘ 
virš aštuonių valandų. A. ŽI
LINSKUI čekistai pasiūlė iš
vykti į užsienį. Kai A. ŽILINS
KO paklausė, ar pasirašė po 
protesto pareiškimu dėl suim
tų ir kalinamų kunigų, jis pa
prašė parodyti pareiškimų, o 
jį perskaitęs pasakė, kad pa
reiškime nieko antitarybinio 
nėra ir šiuo klausimu su sau
gumiečiais nekalbės.

Laiškai kaliniui
Vasario 26 d. sąžinės kali

niui Baliui Gajauskui sueis 59 
metai amžiaus. Jis buvo suim
tas antrą kartą 1977 m. ir nu
teistas 1978 m. dešimčiai me
tų specialaus režimo lagerio ir 
penkiem metam tremties. Kal
tinimas — medžiagos rinkimas 
apie pokarinę tautinę veiklą 
Lietuvoje ir pagalbą buvu
siems ir dabartiniams politi
niams kaliniams bei jų šei
moms. Prieš dabartinę baus
mę Balys Gajauskas kalėjo 25 
metus už partizaninę veiklų.

“LKB kronika” 31 nr. apie 
Balį Gajauską rašo: “Su didžia 
viltimi laukiama, kad mūsų 
broliai išeivijoje padarytų 
visa, kad Balys Gajauskas bū
tų išvaduotas arba išleistas 
į užsienį. Naujas lagerinės 
bausmės terminas jam bus to
lygus mirties sprendimui. . . 
Todėl visų geros valios žmo
nių šventa pareiga visomis 
galimomis priemonėmis ginti 
šį gerą, dorą ir visiškai pasi
šventusį Tėvynei lietuvį ir ka
talikų . ..”

Kviečiame visus susirūpi
nusius lietuvius siųsti svei
kinimus Baliui Gajauskui, jo 
gimimo dienos proga. Siųsti 
per jo žmonų Irena Dumbrytę- 
Gajauskienę, šiuo adresu: Li
thuania, 233000 Kaunas, Pa
langos g. 18-12, Dumbrytė Ire
na. KL komitetas žmogaus

teisėms ginti

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda" ;

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

; Telefonas: (705) 673-9595

KELIONĖ nr.

KELIONĖ nr.

KELIONĖ nr.

KELIONĖ nr.

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius (“Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 2 suderinta su dainų švente, kelionė nr. 4-su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA
TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais į)F/NNH!R

Simple elegance... by Finnish design
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Arkivyskupas LIUDVIKAS POVILONIS, Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinis administratorius, audiencijoje pas Šv. Tėvų 
JONĄ-PAULIŲ II Vatikane 1984 m. spalio 4 d.

Rašo iš Lietuvos

Teatskrenda kaip sakalėliai...
MIELA IR BRANGI SESUTE,

Savo vardinių išvakarėse ga
vau laiškų ir nuotraukų su 
dviem sūnumis prie lėktuvo. 
Labai gražūs sūnūs. Matos, kad 
šaunūs lietuviai. O kad jie ga
lėtų lėktuvu kaip sakalėliai 
parskrist į gimtąjį kraštą, kur 
jų tėveliai praleido savo jau
nąsias dieneles.

Nors ir už tūkstančių kilo
metrų gyvenate nuo savo tėviš
kės, man Jūs mieli ir brangūs. 
Jūsų gyslomis teka garbingų 
protėvių kraujas ir Jus šaukia 
gimtinės laukai: sugrįžkit sa
kalėliai, sugrįžkit margieji 
paukšteliai į gimtųjų žemę! Jei 
negalite visam laikui, tai nors 
vienai kitai savaitėlei. Pama
tysite nuostabiai gražių ir mie
lą Jūsų širdžiai Lietuvą. Pri
siminsit savo jaunystėlę, pa- 
vaikščiosit keliais ir takeliais, 
kuriais bėgiojote, kai gyveno
te tėvelių namuose. Prisimena 
jaunystėj dainuota daina:

Dar taip norėčiau bėgt 
per pievą,

Skardenti pievoj rageliu, 
Bučiuoti žemę kvapią šventą, 
Ramiai svajoti vakare . . .

Iš Telšių į tėviškę vingiuoja 
vieškelis platus - asfaltas. Su 
gera mašina atleki per 10 minu
čių. Tėviškės miestelis išsista
tęs. Daug naujų, gražių namų. 
Vietinės valdžios atstovai de
da dideles pastangas, kad 
miestelis pirmautų rajone 
puošniom sodybom, švara, ge
rai sutvarkyta aplinka prie na
mų ir visoj gyvenvietėj. Gat
vės asfaltuotos.

Bažnyčios bokštai kyla į dan
gų, primindami mums amžiną
ją Tėviškę, kur mes visi po il
gos ir gal sunkios kelionės su
sirinksim visi į vieną būrį, 
brangiausi mūsų tėveliai ir vi
si devyni jų vaikai — sūnūs ir 

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
1 balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.

11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ....................................... $1,481.00
IŠ Montrealio ................................... $1,850.00 kanadiškais

2 liepos 15 iki liepos 31 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ....................................... $1,788.00
Iš Montrealio ................................... $2,225.00 kanadiškais

3 rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ....................................... $1,669.00

4 gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ....................................... $1,467.00
IŠ Montrealio ................................... $1,835.00 kanadiškais

dukterys ir būsim vėl visi kar
tu, būsim viena didelė šeima, 
kur nebus daugiau nei verks
mo, nei skausmo, nei ašarų, nei 
vargų, o vien didis džiaugsmas 
ir laimė dangiškojo Tėvo na
muose.

Mūsų bažnytėlė atnaujinta, 
gražiai sutvarkyta. Jauku joje 
pabūt, susitelkt, jauku joje pa
simelst. Niekad ji nebuvo to
kia graži, kaip dabar. Jų išpuo
šė kilnios ir karštai Dievą my
linčios širdys. Kai po sunkių 
savaitės darbų darbininkai ir 
žemdirbiai susirenka sekma
dienį į šv. Mišias ir užtraukia 
giesmę “Pulkim ant kelių”, kai 
pasipuošęs jaunimas apsupa 
altorių, tikrai pajunti ešųs 
Viešpaties namuose. Gal nie
kur taip nuoširdžiai ir taip 
dievobaimingai nesimeldžia 
žmonės, kaip Lietuvoje, kry
žių šalyje. Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė.

Jei, miela sesute, turėtum 
laimę aplankyt bažnyčią, ku
rioje buvai krikštyta, kurioje 
jaunystėje skambėdavo Tavo 
nuostabiai gražus balsas ir jei 
tai įvyktų sekmadienį, Tu, Sta
sele, išsivežtum gražiausius 
įspūdžius iš Lietuvos.

Kur Šatrija, Rambynas, 
kur Minija srauni,

Gražioj Žemaičių žemėj 
užaugom mes visi.

Atvažiuokite, aplankykite 
savo tėviškę, savo tėvynę Lietu
vą. Šiandien aplankiau kapuos 
besiilsinčius tėvelius. Į laiš
kų įdedu du gėlių lapelius ir 
vieną gėlės žiedo lapelį nuo 
brangiųjų tėvelių kapo.

Visiems geriausi, nuošir
džiausi linkėjimai nuo Minijos 
krantų! Sesuo...

• Kur gerieji traukiasi ir bėga, 
užleidžia vietų vidutiniesiems ir 
blogiesiems (Linsemannas)
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PAŠTO VOKAS

Sovietų Sąjungos ryšių minis
terija išleido šimtosioms kom- 
poz. J. Gruodžio gimimo meti
nėms skirtą voką su pašto ženk
lu. Jame yra kompozitoriaus por
tretas, atminimo įrašas lietuvių 
ir rusų kalbomis. J. Gruodžio 
jubiliejui buvo paruoštas ir spe
cialus antspaudas, kuriuo kores
pondencija buvo žymima centri
niame Vilniaus pašte.

PIRMASIS DEŠIMTMETIS
Vilniaus operos ir baleto teat

ras prieš dešimtį metų susilau
kė puošnių rūmų, kurių projek
tą paruošė architektė N. Bučiū- 
tė, už jį gavusi respublikinę 
premiją. Deja, juose įsikūru
siam teatrui problemą vis dar 
sudaro akustika, tobulinama 
įau ne pirmą kartą. Paskutinis 
salės pertvarkymas įvyko artė
jant 1984 m. užbaigai. Šįsyk akus
tikos pagerinimo projektą pa
ruošė Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto docentas V. Staus
kas, darbus atliko “Vilniaus 
statybos” trestas. Pasak teat
ro direktoriaus ir meno vado
vo Virgilijaus Noreikos, salė 
tapo jaukesnė, susilaukusi me
džio ir keramikos derinio, to
bulesnio apšvietimo. Pastebi
mas ir akustikos pagerėjimas: 
pagražėjo orkestro tembras, ryš
kiau skamba dainininkų balsai. 
Galutiniai rezultatai betgi pa
aiškės ne per vienerius metus 
pilnoje žiūrovų salėje. Mat gar
są sugeria ir žiūrovai, ir scenos 
dekoracijos. Gal tada vėl teks 
tęsti jieškojimus. Jau dabar ma
toma, kad teks truputį “prislo
pinti” vienas orkestro grupes ir 
paryškinti kitas. Tikimasi, kad 
tai bus galima atlikti orkestri
nės ložės tobulinimu.

DU MILIJONAI LANKYTOJŲ
Prieš penkerius metus Kuršių 

nerijoje, atnaujintoje Kopgalio 
tvirtovėje, buvo atidarytas jūrų 
muziejus ir akvariumas. Jame 
sutelkta daugiau kaip 10.000 
faunos, etnografijos, laivybos 
istorijos rodinių, baseinuose 
plaukioja 9.000 jūros gyvūnų. 
Milijoniniu muziejaus lankyto
ju 1981 m. tapo tolimojo plau
kiojimo kpt. Jonas Jurevičius, 
apjuostas garbės juosta. Pernai 
vasarą Karibų jūros kriauk
lė su sveikinimu buvo įteikta 
Šilutės rajono Kintų J. Čiula- 
dos žuvininkystės ūkio inžinie
riui ichtiologui Stasiui Eidu- 
koniui, užbaigusiam antrąjį 
lankytojų milijoną. Jūrų mu
ziejus ir akvariumas ypač daug 
lankytojų susilaukia vasaros 
mėnesiais. Prieš porą metų bu
vo pasiektas rekordas — per 
vieną dieną apsilankė 12.000. 
Su muziejumi susipažino tūks
tančiai V. Europos, Afrikos, P. 
Amerikos šalių jūrininkų, at
plaukusių į Klaipėdos uostą. 
Pastaruoju metu pagausėjo 
pingvinų kolonija, buvo įreng
ti Japonų ir Karibų jūrų faunos 
akvariumai. Nauji baseinai sta
tomi P. Afrikos jūrų kotikams, 
šiaurės jūrų liūtams. Planuo
jama aikštelė su plaukiojimo 
baseinu, kuriame lankytojus 
savo sugebėjimais stebins žin- 
duoliniai jūros gyvūnai.

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 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

IŠGELBĖJO BERNIUKĄ
Kiekvienos žiemos pradžio

je kartojasi pirmojo ledo atneš
ti pavojai. Šiemet rašoma apie 
Alytaus mieste esantį Gulbynės 
ežerėlį, kurio ledas suviliojo 
keturmetį Arūną Magalenką. 
Berniukas, nuėjęs beveik iki 
ežerėlio vidurio, įlūžo. Jį gel
bėti bandė Sergejus Isajevas, 
Mečislovas Citrinavičius, Anta
nas Launikonis, bet ir jų neatlai
kė plonas ledas. Vyrai ėmė 
plaukti tarp ledo lyčių. Talkon 
jiems atėjo pravažiuojantis Aly
taus plaukimo baseino instruk
torius Arūnas Valionis. Pasi
ėmęs virvę, jis šliaužė ledu vai
ko link. M. Citrinavičiui ir A. 
Launikoniui pavyko sugriebti 
vaiką ir užkelti ant ledo. Tada 
A. Valionis su virve ištraukė 
berniuką, suteikė jam pirmąją 
pagalbą ir nuvežė ligoninėn.

SIDABRINĖ SUKAKTIS
Antalieptės hidroelektrinė 

jėgainė veikia jau dvidešimt 
penkeri metai. Per ketvirtį šimt
mečio Antalieptėje pagaminta 
daugiau kaip 120 milijonų ki
lovatvalandžių elektros ener
gijos. Srovė tiekiama ne tik sa
vam Zarasų rajonui, bet ir Ro
kiškio, Utenos, Ignalinos rajo
nams. Džiaugiamasi patikimai 
tarnaujančiais elektrinės įren
gimais, gautais iš Uralo mašinų 
gamintojų.

“NAUJAMETINĖS PUOKŠTĖS”
Vilniečius jau vienuoliktus 

metus iš eilės į tokią parodą pa
kvietė Lietuvos gamtos apsau
gos draugijos Vilniaus miesto 
taryba ir gėlininkystės skyrius. 
Šia tradicine paroda norima pa
keisti eglutes, sumažinti jų kirti
mu daromą žalą Lietuvos miš
kams. Parodos dalyviai siūlė nu
pinti nedidelį vainiką iš egli
šakių, apvynioti jį blizgučiu, 
įtaisyti kelias žvakutes ir pa
kabinti. Kiti nedideles egliša
kes suklojo į lėkštę ir papuošė 
žaislu. Buvo ir tokių, kurie bliz
gučiais apyvniojo taurę, įstatė į 
ją žvakę ir eglės šakelę. Jos taip
gi buvo dedamos kankorėžių 
kraitelėje, merkiamos į vazas, 
įpinamos į vytelių krepšelius, 
pritvirtinamos prie įvairių žva
kidžių ir žvakių.

STRIBAI KAPINĖSE
Pensijon išėjusi mokytoja Jad

vyga Černiauskienė “Tiesos” 
skaitytojus sausio 17 d. laidoje 
supažindina su Alytaus rajono 
Alovės kaimo kapinėmis, kurio
se yra kompartijos propagandis
tų liaudies gynėjais vadinamų 
stribų, pokaryje kovojusių prieš 
Lietuvai nepriklausomybės sie
kusius partizanus. Esą 1946 m. 
vasario 26 d. dviem pastotėm 
važiavę stribai priartėjo prie 
krūmais apaugusios sodybos Bū
dos kaime. Iš jos staiga pradėjo 
kalenti automatai. Susirėmi
me žuvo devyni stribai. Žuvu
siųjų eilėse J. Černiauskienė 
mini — Rapolą Latauską, jo sū
nų Bronių, Stasį Cegelską, Joną 
Zabitą, jn. Itn. Michailą Kedri- 
ną, Zigmą Šaulį. Stribų kapus 
šiose kapinėse dabar prižiūri 
raudonus kaklaraiščius turin
tys vidurinės šio kaimo mokyk
los moksleiviai. V. Kst.

KELIONĖS l 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

Dr. Vinco Kudirkos mokykla Otavoje, suvaidinusi ALĖS PAŠKEVIČIENĖS 2 v. pasaką “Kalėdom artėjant” 1984. 
XII.16 Kalėdų eglutės programoje. Iš kairės: Aleksas Čeponkus, Linutė Augaitytė, Stepas Jurgutis, Andrius 
Čeponkus, Rasa Augaitytė, Ema Naujokaitytė-Lewis, Daiva Jurkutė, Lina Radžiūtė

Tradicinis

KAUKIŲ
vasario 16, šeštadienį, 7 v.v., Hamiltono Jaunimo centro salėje
Programos pranešėjas - K. Mileris
Meninę programą atliks Lietuvių namų 

dainos vienetas.

Šokiams gros orkestras, bus premijuo
jamos geriausios kaukės.
Šiltas ir šaltas maistas. Įėjimas - $5.00.

Balių rengia ir visus tautiečius dalyvauti kviečia - , „“I Ausros Vartų parapijos choras g
IwOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOQOQOG

irai

a H A MIL TO N ’
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS, 

ruošiamas kat. moterų dr-jos bus 
vasario 19, antradienį. Narės ypa
tingu uolumu ruošiasi šiam vaka
rui, nes kiekvienais metais vis 
daugiau ir daugiau susilaukia da
lyvių. Malonu matyti šeimas su 
vaikaičiais, marčiom ir žentais 
kartu užsigavint skaniai pagamin
tais lietuviškais valgiais.

Po vakarienės vaikučiam bus 
žaidimai, o suaugusieji galės pa
dainuoti bei pašokti. Tad vasario 
19 d., 6.30 v.v., visi važiuojame j 
blynų balių!

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha
miltono skyrius 1984 m. gruodžio 
8 d. atšventė 35-rių metų veiklos 
sukaktį Jaunimo centro salėje. 
Skyriaus pirm. M. Liaukienė, pra
dėdama šią šventę pasveikino da
lyvius. Koncertinę programą at
liko solistė ir gražaus žodžio in- 
terpretatorė Elena Blandytė iš 
Čikagos. Solistei akompanavo ne
seniai atvykusi iš Lietuvos dabar 
gyvenanti Toronte, muzikė Liauka- 
dija Paulauskaitė-Kanovičienė. 
Pertraukos metu kupletų kūrėja 
L. Sungevičienė visus prajuokino 
paskalydama “tikrąją skyriaus 
veiklos apžvalgą”. Po koncerto vi
si buvo pavaišinti skania vaka
riene.

Oficialioje programos dalyje 
buvo pagerbtos mirusios dr-jos 
narės tylos minute. M. Vaitonienė 
padarė veiklos apžvalgą. Pasvei
kintos buvusios pirmininkės. Žo
džiu sveikino prel. dr. J. Tada- 
rauskas, C. V. pirm. dr. V. Gus
tainienė, kun. J. Liauba, OFM, 
Delhi skyriaus pirm. p. Steigvi- 
lienė, Prisikėlimo skyriaus pirm. 
B. Čepaitienė, Lietuvos kankinių 
par. skyriaus atstovė C. Pakštie
nė, KLB Hamiltono pirm. B. Ma
čys, ateitininkų pirm. T. Apana- 
vičienė, Rožinio dr-jos pirm. L. 
Kybartienė.

Raštu sveikino kun. dr. P. Gaida, 
“Moters” žurnalo redaktorė N. 
Kulpavičienė, Montrealio sky
riaus pirm. D. Staškevičienė.

Užbaigai Z. Rickienė, pravedu- 
si šią iškilmę, paprašė sugiedoti 
“Marija, Marija”.

Kadangi ši šventė sutapo su Ne
kalto Prasidėjimo švente, ryto
jaus dieną (sekmadienį) visos na
rės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, dalyvavo Mišiose su sky
riaus vėliava. K-tė

ZIGMUNDAS IR IRENA ŽILINS
KAI sausio 8 d. susilaukė dukre
lės, kuri pakrikštyta Natalijos 
vardu. Laimingi Zigmundo tėve
liai susilaukę jau septintojo 
anūko.

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

“GYVATARAS" yra nutaręs š. 
m. gegužės 11 d. Jaunimo centre 
suruošti sukaktuvinį 35 m. veik
los minėjimą. Visi buvusieji šo
kėjai prašomi šią datą rezervuoti 
pasimatymui su draugais, prisi
menant pirmuosius “Gyvataro” 
žingsnius ir visą veiklą per 35 me
tus. Minėjimas bus banketo for
mos su programa ir linksmais šo
kiais. Šiltą vakarienę sutiko pa
ruošti J. Bųbulienė iš Toronto. 
Visi, kurie gyvenate toliau nuo 
Hamiltono, malonėkite apie savo 
norą dalyvauti pranešti Nijolei 
Otto tel. 529-8520 arba Aldonai 
Pietrantonio tel. 522-4739. Taip 
pat šokėjų tėvai ir visa Hamilto
no visuomenė prašomi šią datą 
atsiminti ir dalyvauti “Gyvataro” 
35 m. sukaktuvinėje šventėje. 
Šventei ruošti yra sudarytas ko
mitetas iš tėvų rėmėjų ir vetera
nų šokėjų. Vėliau bus smulkesnių 
informacijų. Inf.

Windsor, Ontario
VASARIO 16 minėjimą rengia 

KLB Windsoro apylinkės valdyba. 
Jis prasidės vasario 17, sekmadie
nį, vėliavos iškėlimu prie City 
Hali 10 v.r. Pamaldos prasidės 
10 vai. 30 min. Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovėje. Po pamaldų — 
minėjimas parapijos salėje. Kal
bės jaunosios kartos atstovas vi
suomenininkas inž. Algis Zaparac- 
kas. Bus meninė dalis ir pietūs. 
Visi lietuviai, gyvenantys Windso
re, Detroite ir apylinkėse, kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

Sault Ste. Marie, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo minėjimas rengia
mas vasario 16, šeštadienį, 6 v.v., 
“Minelli’s Restaurant, 546 Great 
Northern Road. Bus vakarienė. 
Tikslesnę informaciją apyl. val
dyba praneš telefonu. Tai bus pir

Vienintelis lietuvių bankelis Kliaudoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS i ALK/l
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 6% nekiln. turto pask..............1074%
santaupas............................7'h% asmenines paskolas...... 121/z%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..........................7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m...........10'/«% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m..............1074% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............  974% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius....................9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

mas čia toks sutapimas, kad Ne
priklausomybės paskelbimo šven
tės minėjimas įvyks vasario 16 d. 
Nors dauguma mūsų nebuvome gi
mę, kai buvo atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė, bet tikimės, 
kad kaip mes, taip ir po mūsų, bus 
minima ta tautinė šventė. Ji pa
rodo mūsų ryžtą būti nepriklau
somais. Todėl kviečiame tautie
čius gausiai dalyvauti, maloniai 
kartu praleisti laiką, prisimenant 
buvusią nepriklausomą Lietuvą.

Valdyba

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 17, sekmadienį (ne vasario 
7 d., kaip per klaidą paskelbta “TŽ” 
1985 m. 5 nr.). Visa kita programa 
— kaip anksčiau skelbta. K.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 67-sios sukakties 
minėjimas įvyks vasario 17, sek
madienį, pradedant 11 v.r. iškil
mingomis pamaldomis Šv. Kazi
miero šventovėje; tuoj po pamal
dų — minėjimas Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Visuomenė prašo
ma gausiai dalyvauti.

KLB Delhi apylinkės valdyba

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖS su

sirinkimas įvyko š. m. sausio 27, 
sekmadienį, Lietuvių klube. Sena
jai valdybai pasitraukus, buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. Jonas 
Statkevičius, sekr. Albinas Star
kus, ižd. Adelė Karasevičienė. Re
vizijos komisija: Jonė Paketurie- 
nė, Vincas Andrulionis, Kostas 
Gaputis. Nutarta ruošti Vasario 
16-tos minėjimą vasario 16, šešta
dienį, klubo patalpose. Pradžia — 
6 v.v. Pamaldos — sekmadienį, va
sario 17, St. Mary’s šventovėje, 2 
v.p.p., West Lome. Taipgi numaty
tas Motinos dienos minėjimas ge
gužės 5, sekmadienį, tuojau po pa
maldų, klubo patalpose. Koresp.

JA Valstybės
Tilžės akto metinės penktą 

kartą Čikagoje paminėtos 1984 
m. gruodžio 2 d. Šaulių namuo
se. Jį 1918 m. lapkričio 30 d. pa
sirašė ir paskelbė Mažosios Lie
tuvos lietuvių taryba, pareikš
dama lietuvių norą prisijungti 
prie nepriklausomos Lietuvos. 
Buvo prisiminti to akto signa
tarai, kurių daugelis nukentė
jo koncentracinėse stovyklose. 
Aplinkybes, vedusias prie Til
žės akto paskelbimo, išryškino 
A. Bagdonas. Keletą Tilžės ak
to epizodų atskleidė J. Stiklo- 
rius, gimęs Tilžėje, vadovaujan
čioje Mažosios Lietuvos veikėjų 
šeimoje. Po gausių sveikinimų 
keletą Vydūno giesmių atliko iš 
Mažosos Lietuvos kilusi A. Bun- 
tinaitė, palydima pianistės N. 
Kupstaitės ir styginio Čikagos 
lietuvių ansamblio.

Apreiškimo parapija Brukline, 
N. Y., sausio 6 d. amžiaus septy
niasdešimtmečio proga pager
bė savo kleboną kun. Joną Pa
kalniškį. Pagerbtuvių pokylį 
surengė parapijos komitetas, 
vadovaujamas pirm. A. Samu- 
šio. Susirinko apie 100 parapi
jiečių ir svečių, kurių eilėse 
buvo ir Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius prel. L. Tulaba, 
atvykęs iš Romos. Pokyliui va
dovavo A. Samušis. Sukaktuvi
ninką sveikino: visų parapijo
je veikiančių organizacijų var
du — P. Ąžuolas, sveikinimą pa
pildydamas prisiminimais, skau
tų vardu — V. Jankauskienė, pri
segdama skautų žymenį ant su
kaktuvininko krūtinės. Kun. J. 
Pakalniškis skautų gretose yra 
išbuvęs pusšimtį metų. Lietuvos 
vyčių vardu kalbėjo J. Boley-Bo- 
levičius. Prel. L. Tulaba primi
nė, kad pagal naujuosius Katali
kų Bendrijos nuostatus kunigas, 
sulaukęs nustatyto amžiaus, gali 
pasitraukti iš einamų pareigų. 
Kartais netgi daromas ir spaudi
mas, jeigu pats nepasitraukia. 
Tačiau sukaktuvininkui jis lin
kėjo pasilikti su savo parapijie
čiais, kol jam jėgos tarnaus. 
Padėkos žodyje kun. J. Pakal
niškis priminė, kad jam jau du 
gimtadienius teko praleisti lo
voje: pirmąjį — gimimo dieną, ir 
dabartinį — ligoninėje. Mat jis 
yra gimęs 1915 m. sausio 1 d. Pa- 
gerbtuves teko suvėlinti dėl li
gos. Humoristinę programą atli
ko aktorius V. Bukauskas.

A. a. Valdemaras Šenbergas, 
Lietuvos karo aviacijos kari- 
nininkas ir skautų veikėjas, mi
rė Klivlande sausio 2 d., sulau
kęs 86 metų amžiaus. Velionis 
yra nepriklausomybės laikų sa- 
vanoris-kūrėjas, karo aviacijos 
pirmūnas, apdovanotas Vyčio 
kryžium su kardais. Jis taipgi 
priklauso ir Lietuvos skautų 
steigėjų gretoms. Laidotuvių 
koplyčioje atsisveikinti su ve
lioniu sausio 4 d. susirinko ke
li šimtai lietuvių. Prie karsto 
budėjo skautų ir skaučių garbės 
sargyba. Pagrindinį žodį apie 
velionies gyvenimą ir veiklą ta
rė B. Gaidžiūnas. Skautų broli
jos vardu atsisiveikino R. Bel- 
zinskas, skaučių seserijos — A. 
Miškinienė, artimųjų - R. Vasys. 
Religines apeigas atliko kun. 
G. Kijauskas, SJ. Sausio 5 d. po 
gedulinių pamaldų Dievo Moti
nos parapijos šventovėje palai
dotas Visų sielų kapinėse.

Brazilija
“Palangos” vietininkijos skau

tai Sao Paulo mieste, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, lietuviš
kas Kūčias surengė 1984 m. gruo
džio 16 d. Kūčioms skirtus patie
kalus paruošė ir sunešė skautų 
mamytės. Jaunimas papuošė sa
lę, padėjo sutvarkyti stalus. 
Prieš tradicines Kūčias Mišio- 
mis buvo atšvęstas Kristaus gi
mimas. Poltkeles palaimino kle
bonas kun. Pr. Gavėnas, SDB. Į 
Kūčias skautai sukvietė savo tė
vus, senelius, jaunesnius bei vy
resnius broliukus ir sesutes. Su
sidarė didoka apie 120 asmenų 
lietuviška šeima. Atvyko ir Ka
lėdų senelis su maišu dovanų.

Australija
XVII-sis Australijos lietuvių 

katalikų federacijos suvažiavi
mas, pasinaudojant Lietuvių 
dienomis, įvyko Kanberoje 1984 
m. gruodžio 30 d. Jame buvo ap
tarti “Tėviškės aidų” leidybos 
reikalai. Pranešta, kad jau įsi
gytas JAV pagamintas naujas 
raidynas, kuris laivu išsiųstas 
Australijon. Įdomią paskaitą 
skaitė buvęs Ateitininkų fede
racijos vadas dr. P. Kisielius, 
paliesdamas katalikybės reikš
mę ir net išeivijos lietuvių jau
nimo apsilankymus okupuotoje 
Lietuvoje, kursus Vilniaus uni
versitete. Suvažiavime dalyvavo 
35 atstovai, išrinkta nauja ALK 
federacijos valdyba. Po suva
žiavimo ligšiolinio pirm. Valen

tino Čižausko sušauktame posė
dyje buvo sprendžiamas naujo
sios valdybos pasiskirstymas 
pareigomis. Federacijos valdy
bos pirmininku išrinktas Vin
cas Žemaitis. Jo vadovaujamą 
naują valdybą dabar sudaro: 
vicepirm. Kazys Mieldažys, sekr. 
Edvardas Šidlauskas, ižd. Elvy
ra Šemetienė, parengimų vado
vas Juozas Keblys ir dvasios 
vadu pasilikęs kun. Pr. Vase- 
ris.

Lietuvių dienas Kanberoje tris 
kartus paminėjo sostinės dien
raštis “The Canberra Times”. 
Gruodžio 27 d. laidoje įdėjo iš
kilmingų Mišių katedroje nuot
rauką, išvardino būsimus ren
ginius, gruodžio 29 d. aprašė 
Kanberos įvykusią lietuvių dai
lininkų parodą, sausio 1 d. lai- 
don įjungė didelę sporto šven
tės uždarymo nuotrauką.

Britanija
Kalėdinę eglutę Londone, Lie

tuvių namuose, sauso 5 d. suren
gė DBLS centro valdyba. Ren
giniu rūpinosi valdybos narys E. 
Šova, talkinamas M. Barėnie- 
nės, V. Gasperienės, V. O’Brie- 
no ir A. Šveikausko. E. Šova 
džiaugėsi gausiais dalyviais. 
Kalėdinėms giesmėms vadovavo 
V. O’Brienas, pritardamas pia
ninu. Vaikams buvo skirtas pan
tomimika atliekamas vaidini
mas “Sigutė”, k u r i n įsijungė 
trys kartos — vaikai, jaunimas 
ir senimas. Įvadu ir intarpais 
vaidinimą aiškino V. Gasperie- 
nė. Jaunimėliui betgi įdomiau
sias buvo Kalėdų senelio (A. 
Šveikausko) pasirodymas su do
vanomis. Tas dovanėles leng
viau buvo gauti mažiesiems, sun
kiau didesniesiems. Kalėdų se
nelis jiems linkėjo sėkmės mo
kyklose, prašė, kad gražiau pa
sirodytų sekančios Kalėdų eg
lutės renginyje.

Naujų metų sutikimą Mančes
terio lietuvių klube surengė ra- 
movėnų skyrius. Dalyvių buvo 
susilaukta ir iš Boltono. Pra
džioje buvo vaišinamasi atsineš
tu maistu, o vėliau visus pavai
šino ramovėnai. Naujų metų pro
ga dalyvius pasveikino ramovė- 
nų pirm. K. Murauskas ir klubo 
pirm. A. Podvoiskis. DBLS Bol
tono skyriaus vardu sveikino 
pirm. H. Vaineikis, visuome
nės vardu — V. Bernatavičius.

Vokietija
A. a. kun. Kazimieras Vytautas 

Kaniauskis mirė š. m. sausio 1 
d. Maria-Trost-Berg vietovėje 
prie Duisburg-Hamborn. Velio
nis gimė 1921 m. rugsėjo 18 d. 
Telšiuose, gimanziją lankė Plun
gėje, gyvendamas Tėvų kapuci
nų vienuolijos berniukų bend
rabutyje. Su tėvais 1941 m. spa
lio 27 d. repatriavo Vokietijon, 
ten įstojo į premonstratiečių 
vienuoliją. Filosofiją ir teolo
giją studijavo Eichstaetto ku
nigų seminarijoje. Padėjo po
karyje jon atvykusioms lietu
viams klierikams. Kunigu įšven
tintas 1946 m. rugpjūčio 10 d., 
ėjo vikaro pareigas keliose pa
rapijose; 1959-63 m., pasiųstas 
Austrijon, buvo Karolio šven
tovės klebonu Vienoje. Vokieti
jon grįžo 1965 m., kai premonst
ratiečių vienuolija Duisburg- 
Hamborne atgavo dar Napoleo
no laikais panaikintą seną sa
vo vienuolyną ir Šv. Jono Kr. 
parapiją. Velioniui čia eilę me
tų teko būti atnaujinto pre
monstratiečių vienuolyno virši
ninku ir Šv. Jono Kr. parapijos 
klebonu. Palaidotas Schlaegel 
abatijos kapinėse Maria Anger. 
Laidotuvėse dalyvavo Eichstaet
to kunigų seminarijos auklėti
niai kun. V. Šarka ir kun. dr. J. 
Vaišvilas. Iškilmingos laidotu
vių Mišios atlaikytos sausio 8 
d. vakarą Šv. Jono Kr. parapi
jos šventovėje.
Lenkija

Dr. Bronius Makauskas, jau
nas lietuvis istorikas iš Varšu
vos, viešėdamas Romoje, susi
tiko su Jonu-Paulium II bendro
je audiencijoje. Dr. B. Makaus
kas, yra kilęs iš Seinų parapi
jos, kur lietuviai ilgai kovojo 
už lietuviškas pamaldas Seinų 
bazilikoje. Jas laimėjo paties 
popiežiaus Jono-Pauliaus II 
rūpesčio dėka. Bendroje audien
cijoje dr. B. Makauskas lenkiš
kai pasveikino praeinantį Šv. 
Tėvą, padėkojo Seinų parapijos 
lietuvių vardu ir įteikė dova
nėlę — lietuvių moterų išaustą 
stulą kaip simbolį lietuvių dė
kingumo už jo paslaugas Seinų 
parapijos lietuviams ir Lietu
vos katalikams. Jonas-Paulius 
II atsakydamas pabrėžė, kad jis 
lietuvius ir ypač Lietuvą yra 
įtraukęs į nuolatines savo mal
das. Jis taipgi paprašė už dova
ną padėkoti Seinų parapijos lie
tuviams. Kartu su stula Šv. Tė
vui buvo įteiktas ir Seinų para
pijos lietuvių padėkos laiškas.
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Musų pagalba — auka
Aukos Tautos fondui Toronte

1984 metų aukotojų sąrašas - antras numeris

J. VAIČELIŪNAS

Gyvendami laisvoje Tėvy
nėje, mažai turėjome reikalų 
su aukomis, nes tuos reikalus 
spręsdavo valstybės vyriausy
bė, o vyriausybei pajamos 
plaukdavo mokesčių pavidalu. 
Dabar nebeturime laisvos Lie
tuvos valstybės, todėl mums 
visiems tenka daugiau aukoti 
mūsų tautos reikalams.

Daugiausia gal aukoja mūsų 
tautiečiai pavergtoje Lietu
voje. Jiems tenka duoti auką 
valiuta, darbu ir net kalėji
mu. Jie kovoja dėl žmogaus tei
sių, religijos, kultūros, papro
čių. Nemažiau turėtume auko
ti ir mes, gyvenantieji laisva
jame pasaulyje, nes turime ke
leriopai geresnes gyvenimo są
lygas, gauname geresnius atly
ginimus, negu mūsų broliai, se
sės pavergtoje Lietuvoje.

Visų lietuvių, gyvenančių 
laisvajame pasaulyje, pareiga 
duoti auką tautai. Ar ta auka 
bus duota pasirinktinai, ar ji 
bus išskirstyta į kelias dalis, 
nesvarbu, bet svarbu, kad ji 
būtų duota. Jei visi laisvojo 
pasaulio lietuviai aukotų tau
tos reikalams nors po 10 dole
rių, iškart susidarytų keli mi
lijonai dolerių. Deja, ne visi 
tautiečiai aukoja. Yra tautie
čių, nuoširdžiai ir gausiai au
kojančių, bet jie vieni negali 
suaukoti stambesnių sumų.

Parodykime vienybę ir galy
bę nors kartą per metus — Va
sario 16 proga. Ta proga aukos 
renkamos Tautos fondui ir Lie
tuvių Bendruomenei. Toms or
ganizacijoms aukojama lais
vai, bet svarbu aukoti. Spau
doje paskelbti aukotojų sąra
šai byloja apie vietos lietuvius 
ir jų aukas. Jei aukotojų sąra
še figūruoja 300-400 pavardžių 
vietovėje, kurioje gyvena net 
keletas tūkstančių lietuvių, 
kyla klausimas, o kur pavardės 
kitų lietuvių, kurie save taip 
pat laiko patriotais?

Čia, suprantama, neįeina 
lietuviai komunistai, kurie 
džiaugiasi, kad mūsų tėvynė 
priešo pavergta. Prieš 40 me
tų Kanados lietuviai komunis
tai, kurių buvo nedaug, per 
metus surinko per $20.000, kad 
už juos galėtų nupirkti Stali
nui dovaną. Tada darbininkai 
į valandą gaudavo po 30-40 et. 
Betgi buvo ir tokių lietuvių 
komunistų, kurie tam tikslui 
aukojo savaitės uždarbį. Jei 

.jie taip gausiai aukojo blo
giems tikslams, kodėl mes ne
galime duoti aukos geriems 
tikslams? Juk uždirbame 20-25 
kartus daugiau negu tada bu
vo uždirbama.

Pavasaris gamtoje, pavasaris širdyje
Kalėdos saulėtoje Brazilijoje

VYTAUTAS LAUGALIS

Sao Paulo. Gruodis. Žydintis, 
saulėtas, net karštas. Jau čia pat 
Kristaus gimimo šventė. Gruo
džio 24 d., 22 v., Šv. Kazimiero pa
rapijoje prasidės Bernelių Mišios, 
ne vienerios, o dvejos — lietuvių 
ir portugalų kalbomis.

Po karštos dienos Sao Paulo, 
kiek aprimęs, skendi medžių ir 
gėlių žieduose. 14.000.000 mies
tas spalvingas, iliuminuotas, šven
tiškas ir nuotaikingai pakilus. 
Padidintas šventiškas judėjimas, 
o miesto centras, kurį puošia iš
kilminga katedra, stovinti prie 
Praca da Se (Katedros aikštė), sun
kiai praeinama, apšviesta įvai
riaspalvių šviesų elektros lempu
tėmis, o jos viduryje iliuminuo
ta gigantiška prakartė.

Rua Juatindiba 28, lietuvių sa
leziečių centras Sao Paulo mies
te. Gatvė vakare gerokai aprimus, 
oras atvėsęs, vos-vos siūbuoja 
palmių galvos, tačiau, stebint iš 
balkono praeivius, matyti jų pie
tietiškas temperamentas, pulsuo
jantis, dinamiškas ir labai išraiš
kus — niekur jo nepaslėpsi. Štai 
girdisi priešventiniai pasisvei- 
kiniami ir linkėjimai: “Bon Natai, 
Feliz Natal, Paz in Cristo”. Gra
žūs ir šventi žodžiai, visiems Bra
zilijos gyventojams suprantami. 
Suprantu jau ir aš. Kiekvienas eu
ropietis suprastų mokantis dau
giau ar mažiau romaniškas kal
bas. Juk aš jau beveik du mėne
siai gyvenu čia, pas Don Bosco 
pasekėjus, lietuvius saleziečius, 
kur jaučiuosiu kaip namie. Šv. 
Kazimiero saleziečių kunigų būs
tinėje gyvenu su pakilia dvasia, 
mat, tas jų didelis nuoširdumas, 
paprastumas ir dvasiškumas mane 
stiprina, įkvepia, ir kažkas many
je atsiranda, gimsta naujo . . .

Netoliese, kažkur gatvėje, skam
ba kalėdinės melodijos portuga
lų kalba. Jaunimas, lietuviai ir

Kai 1918-20 m. Lietuva ko
vojo net su priešais dėl savo 
nepriklausomybės, aukų rin
kėjos ėjo per kaimus ir rinko 
drobes, pirštines, kojines Lie
tuvos kariams. Kaimo gyvento
jai tų aukų davė, nors jie pa
tys dažnai nesuprato, ką reiš
kia žodis “patriotas”. Laisva
jame pasaulyje beraščių lie
tuvių nebėra. Jie galėtų geriau 
suprasti aukos reikšmę savo 
tautai, negu suprato mūsų tė
vai ar seneliai prieš 67 metus.

Šiandien laisvajame pasau
lyje nėra lietuvių, kurie visai 
neturėtų pajamų. Auka duo
dama pagal savo išgales — tur
tingieji aukoja daugiau, ne
pasiturintieji — mažiau. Šian
dien ir pensininkui paaukoti 
tautos reikalams 10-20 ar dau
giau dolerių nėra didelė auka.

Duokime auką tautos reika
lams čia, nes su tauta ekono
minis ryšys yra suvaržytas, 
siuntinių siuntimas sustab
dytas. Duokime auką savo tau
tai tenai, kur to sustabdymo 
nėra. Duokime pavyzdį savo 
priaugančiai kartai, kad ji ne 
tik atliktų pareigas savo tau
tai, bet ir tam darbui vadovau
tų ateityje.

Jie aukojo 
Tautos fondui

1984 m. aukos tautos fondui Ka
nadoje, gautos iš atskirų asmenų

Kitchener-Waterloo, Ont.
$40.00 L. V. Petrušaitis 
$25.00: O. Spidel
$10.00: J. Buškevičius

Ottawa, Pembroke, 
Brookville, Ont.

$125.00: Marčiukaitienė
$50.00: A. Danaitis, Petras Regina, 
dr. A. Šidlauskaitė, Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai
$25.00: J. V. Danys, Ladas Giriū- 
nas, K. Gudžiūnas
$20.00: A. Paškevičius, dr. M. Ra
mūnas
$15.00: Burba
$10.00: V. Priščepionka

St. Paul, Alberta
$25.00: P. Vaitkūnas

Vancouver, B. C.
$25.00: S. Treigys.

Wasaga Beach, Ont.
$25.00: Vytautas Jagučanskis

England - Derby
$61.80: P. Stančikas

Testamentiniai palikimai 
$5033.57: A. a. A. Gružinskas 
$500.00: A. a. Stasys Jagėla 
$500.00: A. a. Alfonsas Simona- 
vičius 
$168.88: Likutis a. a. Broniaus 
Aselskio palikimo

Uš aukas nuoširdžiai dėkojame.
Tautos fondo atstovybė

Kanadoje

brazilai, kukliai ir gražiai išsi
puošęs, kažkur skuba, matyt, eina 
į vakarines Mišias. Vietoj rytinių 
Mišių, labai ankstyvų, vadinamų 
“Missa do galho” (gaidgystės Mi
šios), dabar čia paprastai būna 
vėlai vakare, o rytą jos būna maž
daug 9- 10 v.

Štai jau 22 v. Šv. Kazimerio lie
tuvių parapijoje sujudimas. Para
pijos lietuviai renkasi į Bernelių 
Mišias. Greit jos prasideda. Nedi
delis parapijos chorelis, kuriam 
akompanuoja Liudas Ralickas, 
kartu su visais tikinčiaisiais gie
da “Tyliąją naktį”, vėliau “Svei
kas Jėzau gimusis” ir kt. Kun. Pet
ras Rukšys atnašauja Mišias, o aš, 
kaip dijakonas, asistuoju jam. Po 
pamaldų kun. P. Rukšys pakviečia 
visus, dalyvavusius Mišiose, į pa
rapijos salę arbatėlei.

23 v. prasideda Mišios portuga
lų kalba. Jas atnašauja pats para
pijos klebonas kun. Pranas Gavė
nas. Mišių metu gražiai skamba 
portugalų kalba atliekamos gies
mės, palydimos muzikinių instru
mentų. Kun. Pr. Gavėnas yra geras 
pamokslininkas-katekistas. Jo pa
mokslas, teologiškai gilus ir sa
votiškai lengvai suprantamas, da
vė daug naudos dinamiškiems bra
zilams.

Pasibaigus Mišioms, atsisveiki
nome su tikinčiaisiais, linkėdami 
jiems “Bon Natai ir Feliz Natai”.

Vidurnaktis. Rua Juatindiba vi
sai rami. Prie Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos vartų valandėlę 
rymojau, galvodamas apie Kris
taus gimimo šventės prasmę. Pir
mos Kalėdos didžiulėje, saulėto
je, tropikinėje, egzotinėje Brazi
lijoje man paliko milžinišką įspū
dį, ilgai atmintiną, net neišdildo
mą. O koks gražus Sao Paulo dan
gus su tūkstančiais šviesių žvaigž
delių! Tyliai sau kalbu: “Pavasa
ris gamtoje, pavasaris širdyje ...”

Australijos sostinės Kanberos lietuvių tautinių šokių grupė “Audėjėlė”, dalyvavusi Lietuvių dienų tautinių 
šokių šventėje, kuri įvyko 1984 metų gruodžio 28 dieną Kanberoje Nuotr. V. Vosyliaus

Iš šaltos Amerikos šilton Australijon
Kanadiečio įspūdžiai apie lietuvių gyvenimą Australijoje ir didžiuosius jų renginius krašto sostinėje

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nėra susiskaldymo
V. Bukevičius išsamiame 

veiklos pranešime pažymėjo, 
kad Australijos lietuviai yra 
nesusiskaldę ir Bendruomenė 
remia visus lietuviškus reika
lus. Per Vasario 16 minėjimus 
aukos renkamos Bendruome
nei, o per sibirinių trėmimų 
minėjimus — Tautos fondui. 
Kultūrinė veikla vyksta sėk
mingai, tačiau lietuviški švie
timo reikalai silpnėja, nes per 
paskutinius metus mokinių 
skaičius lituanistinėse mokyk
lose sumažėjo 82 mokiniais. 
Siūlė įvesti į lietuvišką spau
dą angliškus skyrelius, kad 
pritrauktų jaunimą. Išleistas 
didelio formato per 500 psl. 
dydžio “Australijos lietuvių 
metraščio” II tomas, kuris kai
navo $49.000. Metraščio išlei
dimą parėmė prenumerato
riai, Lietuvių fondas, federa
cinė valdžia, o spaustuvė davė 
didelę nuolaidą, taip kad vis
kas yra pilnai apmokėta. Meti
nės krašto valdybos pajamos 
buvo $18.000, išlaidos — 
$14.000.

Garbės teismas sprendė dvi 
bylas, apie kurias plačius pa
aiškinimus davė to teismo sek
retorius.

Po pranešimų vyko labai 
gyvos ir pozityvios diskusijos, 
ypač dėl spaudoje įvedimo 
anglų kalba skyriaus ir dėl 
dvikalbiškumo susirinkimuo
se. Galutinėje išvadoje, ke
liems kalbėtojams pasisakius, 
prieita nuomonė, kad dar per 
anksti į lietuvių spaudą įvesti 
anglų kalbą. Buvo siūloma 
jieškoti kitų būdų, skatinan
čių jaunimą į lietuvišką veik
lą.

Vakare Kanberos teatre bu
vo Klivlando vyrų okteto kon
certas su soliste J. Grigaliū- 
naite, kurių klausėsi keletas 
šimtų lietuvių.

Dainų šventė
Sekančios dienos krašto ta

rybos posėdžiuose nedalyva
vau, nes išvykau pusės dienos 
ekskursijai po Kanberos mies
tą, nes būti sostinėje ir nepa
matyti svarbesnių vietų dėl 
kasdieninių posėdžių lyg ir 
nepatogu. Tuo būdu su ekskur
sijos autobusu buvo aplanky
tos žymesnės miesto vietos, 
Karo muziejus, Telecon bokš
tas, pakilęs nuo kalno 195 
metrus, kurio pastatymas kai
navo 16 mil. dol., parlamen
to rūmai ir naujai statomi 
parlamento rūmai, kurie bus 
atidaryti 1988 m. ir kainuos 
per 600 mil. dol. Taipgi ma
tėm ambasadų rajoną, kur sti
lingais pastatais varžosi įvai
rios valstybės. Kanbera pasi
žymi savo parkais, daugybe 
medžių apsodintomis gatvėmis 
ir toli nuo viens kito pasta
tais, apsuptais medžių, krū
mų ir gėlynų.

Gruodžio 28 d., 7.30 v.v., Kan
beros teatro salėje įvyko dai
nų šventė, kurios programoje 
dalyvavo Adelaidės Choras “Li- 
tuania”, Melburno dainos sam
būris ir Sydnėjaus choras 
“Daina”. Iš viso apie 150 cho
ristų. Buvo sudarytas jungti
nis mišrus, jungtinis vyrų, 
jungtinis moterų chorai. Jung
tinis mišrus choras pradėjo 
dainų šventę Australijos him
nu ir baigė šventę Lietuvos 
himnu.

Pirmoje dalyje buvo padai
nuota 17, antroje —13 dainų.

Stipriausiai pasireiškė jung
tinis mišrus choras. Pavieniai 
chorai, kai kurie su nedide
liu skaičium choristų, skam
bėjo kiek silpniau, bet bend
ras įspūdis eiliniam žiūrovui 
buvo geras, ir publika entu
ziastingai plojo po kiekvie
nos atliktos dainos. Choristų 

daugumą irgi sudaro vyresnio 
amžiaus asmenys, nes jaunes
nių vos vienas kitas tėra įsi
maišęs. Atrodo, Australijoje 
ta pati situacija kaip ir Kana
doje — dainuoja daugiausia 
dainos veteranai.

Posėdžiavo keturias dienas
XIX Australijos LB krašto 

tarybos sesija posėdžiavo ke
turias dienas. Gruodžio 29 d. 
tuose posėdžiuose teko stebė
ti, kaip 71 atstovas visus klau
simus labai atidžiai diskutuo
davo. Pirmiausia balsavimo 
keliu buvo sprendžiama ku
riame mieste bus krašto val
dyba. Nubalsuota, kad Ade
laidės miestas turės pasiimti 
vadovavimo naštą. Daugiausia 
diskusijų sukėlė sekančių Lie
tuvių dienų vieta. Varžėsi Syd- 
nėjus ir Adelaidė. Susidarė 
bene 10 kalbėtojų eilė. Jie la
bai energingai kalbėjo, gin
dami savo nuomones. Pasibai
gus tuo klausimu diskusijoms, 
buvo slaptas balsavimas. Syd- 
nėjus, gavęs 46 balsus, laimė
jo palikdamas Adelaidę su 21 
balsu.

Sekantis svarbus klausimas, 
spręstas slaptu balsavimu, 
buvo rinkimai. Į krašto val
dybą buvo renkami 5 asmenys. 
Adelaidė pateikė vieną sąra
šą su 6 kandidatais, o pavie
nių kandidatų daugiau nebuvo 
pasiūlyta. Pagal balsų daugu
mą išrinkti į krašto valdybą: 
V. Baltutis 44, L. Gerulaitis 
60, J. Janavičius 42, V. Neve- 
rauskas 47, J. Vabalienė 53. 
Liko kandidatu N. Alvikienė 
40.

Krašto kontrolės komisijon 
renkami 3 asmenys. Buvo 4 
kandidatai. Išrinkti — D. Dun
da 60, K. Pocius 54, L. Kubilius 
45. Kandidatu liko V. P. Ne- 
verauskas 30.

Garbės teismas renkamas iš 
5. Buvo 6 kandidatai. Išrinkti 
— P. Bielskis 59, Iz. Lapšys 55, 
B. Mockūnienė 58,x M. Pocius 
53, J. Stepanas 48. Kandida
tas — kun. A. Spurgis 26.

Balsavimai buvo atlikti skir
tingų spalvų kortelėmis, ku
rias iš kiekvieno atstovo su
rinko mandatų komisija. Da
bartinė krašto valdyba, kuri 
tvarkė šios sesijos posėdžius, 
buvo iš Sydnėjaus. Taipgi 
krašto valdyba nuo šios sesi
jos panaikino garbės nario 
vardo suteikimą ir įvedė gar
bės žymenis nusipelniusiem 
Bendruomenės veikloje.

Dr. Vingilis priminė, kad 
1788 m. atgabentas pirmas 
transportas kalinių į Austra
liją. Dabar rengiamasi pami
nėti 200 m. sukaktį. Lietu
viai turėtų pastatyti pamink
lą Kanberoje, kuris primintų 
lietuvius ir jų įnašą Austra
lijos krašte.

P. Gailiūnas privačiai ren
ka archyvinę medžiagą apie at
skiras lietuvių gyvenimo vieto
ves ir grupuoja pamečiui. Ta
čiau reiktų, kad tai būtų at
liekama plačiau ir sistematin- 
gai, nes archyvinė medžiaga 
seniems veikėjams mirštant 
dingsta.

Dalyvaujant šiuose posė
džiuose matėsi su kokia dar
binga nuotaika ir entuziazmu 
diskutuojama bei reiškiamos 
nuomonės. Kiekvienu iškeltu 
klausimu pasisakydavo bent 
keletas kalbėtojų, kurie iš
nagrinėdavo jį iš visų pusių. 
Jeigu Kanados LB krašto tary
bos sesija buvo baigta per vie
ną dieną be didesnių diskusi
jų ar iškeltų klausimų, tai 
Australijos lietuviai tuos pa
čius klausimus gvildeno ir dis
kutavo keturias dienas. Matėsi 
kiek čia dar yra entuziazmo, 
sumanymų, projektų, įvairių 
naujų pasiūlymų. Nėra vietos 
jokiai apatijai. Iš Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
veikėjų ir jų darbingos nuo

taikos galim daug ko pasimo
kyti. Buvo vienas malonumas 
tuose posėdžiuose dalyvauti 
ir pajusti pakilią lietuvišką 
nuotaiką.

Tautinių šokių šventė
Gruodžio 29 d., 8 v.v. Na

tional Sports Centre įvyko tau
tinių šokių šventė, kurioje da
lyvavo septynios tautinių šo
kių grupės: “Audėjėlė” (Kan
bera), mokytojai V. Howe, A. 
Stepanienė, M. Mauragis; “Gin- 
taras-Gintarėliai” (Melbur
nas), mokytoja D. Antanaitie
nė; “Malūnėlis” (Melburnas), 
mokytoja B. Karazienė; “Šok- 
dava”? (Melburnas), mokytoja 
D. Antanaitienė; “Sūkurys” 
(Sydnėjus), mokytoja M. Cox; 
Sydnėjaus sekmadienio mo
kykla, mokytoja J. Frazer; “Žil
vinas” (Adelaidė), mokytojas 
V. Straukas.

Sporto arenoje susirinko 
700-800 žiūrovų, kuriems il
gai laukti nereikėjo. Tauti
nių šokių grupių paradas su 
Lietuvos, Australijos ir Lie
tuvių dienų vėliavom bei pla
katais, maršą grojant, tuojau 
prasidėjo. Žiūrovai ilgai plo
jo ir kėlė ovacijas savo mies
tų tautinių šokių grupėm, žy- 
giuojančiom parado metu. Gru
pėms sustojus savo vietose, 
Gintaras Genys, tautinių šo
kių komiteto koordinatorius 
prabilo trumpu žodžiu, kvies
damas dr. P. Kisielių, PLB gar
bės teismo pirmininką atida
ryti tautinių šokių šventę.

Programa pradėta jungti
niais vaikų šokiais — Subatė
le, Pas močiutę augau, Žvejų 
polka ir Kalveliu. Vaikų šo
kiai žiūrovus maloniai nutei
kė. Malonu buvo stebėti ma
žuosius šokėjus, taip nuošir
džiai besijungiančius į bend
rus ratelius, kartais ir ne
pataikančius į bendrą ritmą 
ar pasimetusius. Tai sukelda
vo dar didesnius plojimus.

Visi drauge ir paskiros gru
pės atliko Kubilą, Šluotelę, 
Landutę, Aštuonytį ir Gyvata- 
rą. Pirmoje programos dalyje 
buvo pašokti devyni šokiai.

Po pertraukos buvo atlikti 
dar aštuoni šokiai: Žiogelis, 
Ketvirtainis, Lėtūnas, Oželis 
(jungtinė vyrų grupė iš 18 po
rų, palydėta gausiais ploji
mais), Trampolkė, Blezdingi- 
nis Jonkelis, Greitpolkė ir už
baigta jungtinių grupių šokiu 
Malūnas, kuris arenoje sukosi 
dešimtimi atskirų ratų. Iš vi
so buvo atlikta 17 šokių.

Pabaigoje krašto valdybos 
pirm. V. Bukevičius savo žo
dyje priminė, kad jaunųjų šo
kėjų daigai dar daugelį metų 
pratęs tautinių šokių festiva
lius ir pavaduos dabartinius. 
XIII Australijos lietuvių die
nų komiteto pirm. V. Martišius 
užbaigė padėka šokėjams, da
lyviams ir šokių koordinato
riui G. Geniui. Grojant “Lie
tuviais mes esam gimę” ir vi
siems sustojus, išneštos iš are
nos vėliavos.

Programa gražiai atlikta, 
atidarymo ir užbaigimo kalbos 
labai trumpos, tad niekam ne
nusibodo ir neįkyrėjo, nes ne
reikėjo ilgų kalbų klausytis.

Atgal į Sydnėjų!
Per Lietuvių dienas Kan

beroje nusibodo iš vieno mies
to galo skubėti į kitą ar jieš
koti kas pavėžins, nes daugu
ma parengimų buvo ne vienoje 
vietoje. Gerai, kad tame pa
čiame studentų bendrabutyje 
apsigyvenę Sydnėjaus sporto 
klubo “Kovas” pirm. J. Karpa
vičius ir J. Liutikas. Jie daug 
padėjo ir dažnai vežiojo iš vie
nos vietos kiton. Padėka jiems 
už tą paslaugą.

Dalyvavęs pagrindiniuose 
Lietuvių dienų renginiuose, 
kurie baigėsi tautinių šokių

(Nukelta į 6-tą psl.)

$2,000.00: S. Povilianskis — a.a. 
brolio įamžinimui
$500.00: Alf. Simonavičius — testa
mentinis palikimas
$100.00: K. Dulevičius — a.a. Prano 
Dulevičiaus atminimui, B. Keru- 
lienė — a.a. Vaclovo Kerulio 5 
metų mirties atinin.
$250.00: H. Lapas
$200.00: Al. Rūta, G. M. Šernas
$150.00: John Margis
$100.00: K. Baltramaitis, Viktoras 
Endzelis, Julius Gipas, Jonas Gus
tainis, Pr. Jankauskas, Leonas 
Kirkilis, A. Krakauskas, VI. Lac- 
kus, dr. A. V. Lukas, Ant. Poškus, 
A. A. Šmigelskis, A. Z. Urbonas, J. 
Varkavičius, A. Viskontas
$75.00: B. Sakalas
$50.00: Arūnas Dailydė, Bronė Di- 
cevičienė, V. Girnius, J. Gudas, 
Petra Jankaitis, dr. R. Karka, S. 
Kėkštas, A. P., L Prišas, J. Rukša, 
H. Sakalauskas, J. Slivinskas, Vyt. 
Stočkus, K. Šarka, Bruno Urbona
vičius, Erik Vaičekauskas, Stp. 
Varanka, V.Žakas
$45.00: Ed. Aid. Mačiulaitis
$40.00: A. V. Bajorinas, A. Brazis, 
Irena Cox, A. Markutienė, Balys 
Savickas
$30.00: Alb. Artičkonis, Eug. Čup- 
linskas, S. Girčys, A. E. Lorencas,
J. Pusvaškis, E. Švėgždienė
$25.00: E. Ališauskienė, A. And
rulis, Vyt. Balsys, Jonas Elijošius, 
E. R. Girdauskai, A. Kanapka, Me
čys Kojelis, K. Lembertas, P. V. 
Rasiulis, P. R. Raudys, A. Remei- 
kis, R.P.T., Feliksas Timukas,
K. P.B.
$20.00: K. V. Balsys, L.B., V.D. Bi- 
gauskas, Antanas Bliūdžius, kun. 
P. Dilys, J. Gudavičius, St. Jaku
bauskas, George Juodikis, V. Kar- 
nilavičius, VI. Kazlauskas, B. Lau
čys, Edv. Macerinskas, E. Mačio- 
nienė, M. Malinauskas, J. Mažei
ka, VI. Pevcevičius, J. Sabaliaus
kas, J. Staškevičius, V. S. Vaičiū
nas, M. Zubrickas, J. Žaldokas, A. 
Žilėnas
$15.00: V. Anysienė, J. Pacevičie- 
nė, A. Pranckevičius, J. Riauba, 
P. V. Sturm
$10.00: J. Benetis, E. Dubininkas, 
M. A. Elijošiai, A. Matulionienė, 
M. Meiliūnas, V. Mikelėnas, M. 
Petronis, H. J. Skrebutėnas, P. 
Šimkus, A. Štuikys, Eug. Žolpis 
$5.00: E. Brakaitė, N.N., E. Ulickas

Institucijos ir organizacijos
$300.00: “Paramos” bankas, Prisi
kėlimo parapijos bankas, Toronto 
Lietuvių namai
$100.00: Litho-Art Limited
$75.00: Lietuvių evg. liut. moterų 
draugija
$50.00: Mažosios Lietuvos mot. 
draugija, Medžiotojų klubas “Tau
ras”, Toronto Lietuvių namų mote
rų būrelis
$25.00: KLK moterų dr-jos Lietu
vos kankinių par. skyrius

Brampton-Bramalea, Ont.
$50.00: Kleopas Dalinda, M. L. 
Leveckis
$40.00: J. Gudelis
$25.00: K. Kudirka

Brantford-Paris, Ont.
$75.00: J. St. Domeika
$50.00: V. Gečas
$40.00: A. Petrauskas

Pajamos ir išlaidos
Tautos fondo atstovybės Kanadoje apyskaita

Pajamos 1984 m. 1983 m.
1. Toronto apylinkės...................... .... 30,000.00 35,000.00
2. Hamiltono.................................... .... 4,800.00 4,500.00
3. Calgario........................................ ......... 380.00 295.00
4. Delhi-Tillsonburgo.................... ...... 1,400.00 1,200.00
5. Montrealio................................... ...... 2,300.00 2,500.00
6. St. Catharines ..................... ....... ...... 2,458.00 1,440.00
7. Kitchenerio-Waterloo-Cambridge ...... 75.00 155.00
8. Edmontono.................................. .... .........90.00 70.00
9. Londono ....................................... ......... 700.00 646.00

10. Oakvillės ...................................... ......... 500.00 385.00
11. Rodney ......................................... ......... 370.00 380.00
12. Sault Ste. Marie.......................... ........ 587.00 585.00
13. Staynerio-Wasagos .................... ..... 1,342.00 1,750.00
14. Sudburio ...................................... ..... 1,000.00 541.00
15. Vankuverio.................................. ......... 365.00 321.00
16. Wellando...................................... ........  674.00 371.00
17. Windsoro ...................................... ......... 700.00 540.00
18. Winnipego ................................... ........ 410.00 382.00
19. Otavos.................. ........................ ........ 465.00 320.00
20. Palūkanos už indėlius................ ..... 1,280.12 1,044.51
21. Testamentiniai palikimai ......... ..... 6,202.45 4,155.74
22. Įvairūs asmenys ir įstaigos ....... ......... 541.80 1,495.00

56,640.37 58,644.25
1984 m. likutis 6,247.21 9,973.39

Balansas 62,887.58 68,617.64

1984 m. Išlaidos
1 įteikta Tautos fondo centrui ...... . 50,000.00
2. VLIKo ir Tautos fondo suvažiavimo išl................. 622.14
3. Raštinės, telefono, susisiekimo ir kitos išl........... 766.23
4. Spaudai už patarnavimus.......... ........................... 355.31
5. Teisinės išlaidos ........................ ........................... . 1,035.00
6. Įvairios išlaidos.......................... ........................... 125.00

52,903.68
1984 m. likutis 9,983.90

Balansas 82,887.58
E. Smilgis, iždininkas A. Firavičius, pirmininkas

Patikrinus Tautos fondo iždo knygą bei apyskaitą, rasta,
kad pajamų ir išlaidų įrašai turi pateisinamus dokumentus ir 
1984 m. iždo likutis $9,983.90 atitinka bankų knygučių likutį.

J. Jankaitis, L. Girinis-Norvaiša,
Tautos fondo revizijos komisija

$30.00: Anna Lawryk, E. Jasin 
$20.00: P. A. Česnuliai, A. Kuzmic 
kas, P. Martišius, A. Padelskas

Coldwater, Ont.
$55.00: V. Stanaitis

Georgetown-Guelph, Ont.
$50.00: J. Vilkauskas
$25.00: Janina Malis, V. Audėnas

Keswick, Ont.
$100.00: V. Rutkauskas
$50.00: Bruno Pakulis

Kleinburg, Ont.
$100.00: L. V. Matukas

Newmarket-North Bay, Ont.
$100.00: P. V.
$35.00: Paul Sutkaitis

Oakville, Ont.
$25.00: M. ir Augustinas Kuolas

Oshawa-Whitby, Ont.
$100.00: A. Ankus
$50.00: V. S. Kneitas, B. Kupcikas 
$30.00: J. M. Macevičius
$25.00: M. P. Juodvalkiai, V. Kurai
tis, S. A. Medelis

Richmond Hill, Ont. 
$500.00: P. Šalna Co. Ltd.

Sarnia, Ont.
$50.00: St. Urbantas
$20.00: T. Bartkus, J. Kliorikai- 
tis, Pr. Seibutis
$10.00: K. Balčiūnas, VI. Balčiū
nas, A. Budrys, St. Čeponis, St. 
Rimkus

Thornhill, Ont.
$15.00: M. G. Pamataičiai 
$10.00: R. Sinkus

Timmins, Ont.
$25.00: K. Jasaitis
$20.00: V. Bernotas, P. Kasparai
tis, Eddie Lehman, Antanas Mar
gelis, Tim Ranger, V. Senkus 
$12.00: M. Razmas 
$10.00: P. Gaigalas

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
1984 metais aukojusiems Tautos 
fondui, t.y. Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Ypatinga padėka S. 
Povilenskiui už stambiausią auką 
metų eigoje.

Šiame sąraše paskelbtos aukos 
yra nuo 1984 m. kovo 15 d. iki gruo
džio 31 d. Kurie aukojote metų 
pradžioje ir per Vasario 16-ją, 
Jūsų aukos jau buvo paskelbtos 
“TŽ" 1984 m. 13 nr. (aukų sąrašas 
I). Jei rasite sąraše netikslumų, 
prašome pranešti Tautos fondo 
Toronto apyl. atstovybei.

Už 1984 m. aukas — $30 ir dau
giau yra išsiuntinėti kvitai. Už 
mažesnes aukas kvitų nesiuntinė- 
jome, manydami, kad aukotojui ne
daug padės. Taupome išlaidas. 
Tačiau, jei aukotojas nori gauti 
kvitą už betkurią auką, prašome 
pranešti telefonu 535-9864, at
siųsime.

Jau esame 1985-se metuose. Ne
toli Vasario 16-tosios minėjimas. 
Nepamirškime Tėvynės, nepa
mirškime Lietuvos laisvės reikalų, 
ištieskime pagalbos ranką gimta
jam kraštui.

Tautos fondo Toronto apylinkės 
atstovybė 

6 Constance St., 
Toronto, Ont. M6R 1S4.

Tel. 535-9864
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Kun. dr. JONAS GUTAUSKAS, buvęs ilgametis Delhi, Ont., Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, išvykdamas gyventi Mississaugon, atsisveikina su ilga
mečiu parapijos komiteto pirmininku JULIUMI STRODOMSKIU spe
cialiame parapijiečip pobūvyje Nuotr. S. Jakubicko

KULTŪRINĖS VEIKLOS SEMINARAS
1985 m. gegužės 24-25-26 d. Toronte planuojame surengti kultūrinės 

veiklos seminarą. Norime jam gerai pasiruošti, kad jis būtų naudingas. 
Todėl prašome kiekvieną susidomėjusį tautietį atsakyti į čia pateikia
mus klausimus. Prašome nesivaržant išreikšti savo pageidavimus rūpi
mais klausimais, kuriuos reikėtų šiame seminare panagrinėti. Šis se
minaras vyks būrelių (workshop) principu.

1. Vardas ir pavardė______________________________________________

2. Jūsų nuomone, koks mūsų kultūrinės veiklos stovis? Geras 
Menkėjantis 

Prastas _______
3. Ar lietuvių kalba yra svarbi kultūriniam mūsų tęstinumui?

Ta i p N e

Adresas _____________________________________________________

Kaip atvykome Kanadon?
Apie senosios kartos ateivį a. a. Joną Yokubyną

Jūsų nuomone, koks lietuvių kalbos stovis dabartiniame lietuviškame 
mūsų gyvenime? Geras Prastas

Jaunose šeimose  
Jaunimo tarpe  
Jaunimo organizacijose  
Mokykloje  
Kultūriniuose vienetuose 

Muzikas STASYS GAILEVIČIUS, sulaukęs 80 metų amžiaus, tarp savo draugų dainos mylėtojų Toronte-Missis- 
saugoje 1984 metų pabaigoje. Iš kairės: J. Karasiejus, T. Stanulis, A. Dilkus, St. Gailevičius, A. Povilauskas

Esu dėkinga “T. žiburiams”, 
už prisiminimą mano amžiaus 
80-jų metų proga. Tik. . . ne
tikslumas atvykimo Kanadon 
metuose prašosi patikslinimo.

Klaida — 1929 m. pati savęs 
neištaisys, tik gali būti kar
tojama.

Jonas Yokubynas Kanadon 
atvyko 1926 m. Tais metais Lie
tuvoje pasklido žinia, kad Ka
nada reikalinga jaunų vyrų 
darbininkų ūkio darbams. J. Y. 
noras važiuoti paskatino jį 
ištirti, kas per šalis ta Kana
da? Nuvykęs Kaunan, gavo in
formacijų ir patarimą, kad 
savo, kaip siuvėjo, baltas ir 
švelnias rankas padarytų 
šiurkštesnes, paskaldydamas 
malkų. Na, ir gavęs informa
cinių brošiūrų, grįžo su paki
lusiu noru vykti Kanadon. Dar 
betirdamas Kanadą geografiš
kai nusprendė, kad geriausia 
vieta Kanadoje yra Toronto 
miestas tiek klimato, tiek pra
monės atžvilgiu. Žinoma, tik 
užbaigus sutartį ūkyje.

Jonui ūkio darbai gerai buvo 
žinomi, ir jų jis nesibaidė. Per 
mūsų tetą Amerikoje buvo su
žinota, kad jos žentas turi dė
dę Saskačevano prov. Netru
kus gavo iš dėdės Mr. Miller 
(lietuvis) kvietimą. Ir taip 
1926 m. liepos 26 d. J. Y. pali
ko Alytų — išvyko Kaunan ir 
Kanadon, kurią pasiekė kaip 
tik kviečių pjūčiai.

Per du mėnesius ūkio dar
bai baigėsi su pristatymu grū
dų į sandėlius. Mr. Miller grįž
ta prie geležinkelio darbų, 
o J. Yokubynas, jau su pažįsta
mu Aleksu Kazlausku, gyve
nančiu Vakarų Kanadoje nuo 
šio šimtmečio pradžios, gerai 
kalbančiu angliškai ir apsu
kriu žmogumi, gauna progą 
lydėti galvijų pervežimo trau
kinį į Torontą. Tai reiškė, kad 
jiems bilieto nereikia, ir už 
galvijų priežiūrą bus atlyginti.

Atvykę Torontan, skerdyklų 
raštinėje gavo atlyginimą. Kaz

lauskas paklausė, kur čia ar
čiausia katalikų šventovė. 
Lengviausia bus pasiekti ją 
Bathurst gatvėje prie Ade
laide — paaiškino torontietis 
ir, palinkėjęs jiems geros sėk
mės, atsisveikino.

Nužingsniavę ten susitiko 
kleboną, pasisakė kas jie tokie 
ir klausė ar jo parapijoje yra 
lietuvių. Atsakymas — yra. Čia 
pat, tik už kvartalo ant kampo, 
esanti jų krautuvė. Pavardė — 
bene Stanevičius.

Padėkoję klebonui, žings
niuoja dar kvartalą ir susipa
žįsta su Stanevičiais. Žmonės 
labai malonūs, ne tik darbus 
nurodė, bet ir kambarį apsi
stojimui, kaimynystėje. Yoku- 
bynui nurodė ir su rekomen
dacija siuvėją Dundas gatvėje. 
Žydų kilmės, geraširdis žmo
gus jį įdarbino. Kadangi dar
bo netrūko, tai jis dirbo ne 
tik ištisas dienas, bet ir ilgus 
vakarus. Apie tai sužinojau 
tik atvykusi Kanadon. Jo tiks
las buvo kuo greičiau savo šei
mą atsikviesti.

Laikui bėgant, susipažino 
su lietuviu, kuris buvo forma- 
nu pirmaeilėje siuvykloje. Tas 
pakvietė Jokubyną jų dirbtu
vėm Čia uždarbis jau buvo di
desnis ir savijauta tarp dau
giau žmonių pakilo.

Ir taip įvyko sunkiai supran
tamas faktas. Lygiai po 10 mė
nesių J. Yokubynas pasitiko 
savo šeimą Toronto geležinke
lio stotyje — žmoną, dukrytę 
Genovaitę 6 m. ir Benediktą 2 
m. 10 mėn. Kelionę pats apmo
kėjo, išnuomojo butą ir iš da
lies apstatė. Žmoniškiausią 
užduotį jis 100% atliko. Tai 
buvo 1927 m. gegužės 24 d., kai 
kaštanai žydėjo.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė. Jis dirbo ne tik 
savo šeimai — antroji jo gyve
nimo pusė buvo pašvęsta lietu
vybei, menui ir organizacinei 
veiklai.

M. F. Yokubynienė

5. Kaip yra palaikoma lietuvių kalba? Taip Ne
Šeimoje kalbant lietuviškai  
Dalyvavimu stovyklose  

meniniuose vienetuose  
parapijoje  

Skaitiniais  
Kitais būdais _____

6. Kokios tradicijos yra svarbios Jūsų gyvvenime? (Pabraukti atitinka
mus žodžius).
Metinės šventės — Kalėdos, Velykos, Motinos diena, Padėkos diena, 

Vasario 16, Vėlinės, Kitos _____________________________ __________
Šeimos šventės — gimtadieniai, vardinės, gimimas, krikštynos, 
vestuvės, laidotuvės, kitos ____________________________________
Ar lietuviškam maistui skiriate daug reikšmės? Taip Ne 
Ar domitės lietuvišku menu ir tautodaile? Taip Ne

I

7. Ko laukiate iš šio seminaro?

8. Ar žadate dalyvauti šiame seminare? Taip Ne

Šią anketą prašome grąžinti Kultūros komisijai, 40 Ferman Drive. 
Guelph, Ontario, N1H 7E1 iki 1985 m. vasario 28 d.

Iš šaltos Amerikos...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

švente, nusprendžiau sekma
dienį grįžti Sydnėjun ir tenai 
klube sutikti Naujus metus. 
Kanberoje beliko tiktai nema
tytas jaunimo koncertas ir 
Naujų metų sutikimas su at
sisveikinimo gegužine. Čia 
vėl su pagalba atskubėjo J. 
Liutikas, nes kai pasakiau, 
kad grįžtu Sydnėjun autobusu, 
jokiu būdu neleido juo važiuo
ti, nes sako daug lietuvių grįž
ta vieni savo automobiliais 
ir mielai paims. Tuo būdu sek
madienio rytą įsodino mane 
automobilin, kurį vairavo Syd- 
nėjaus “Dainos” choro diri
gentė B. Aleknaitė ir parve
žė atgal į Sydnėjų tiesiai į V. 
Gulbino namus. Ačiū už tai.

Naujų metų sutikimas buvo 
suruoštas Sydnėjaus Lietu
vių klube, kur susirinko arti 
300 asmenų. Jų tarpe buvo 
daug ir nelietuvių. Lietuvius 
gerokai erzino lenkiškos mu
zikantų dainos ir įkyri triukš

minga muzika. Atėjus vidur
nakčiui ir Naujų metų momen
tui, labai jau buvo pasigesta 
lietuviško sveikinimo žodžio 
ir Tautos himno. Žvalgėmės į 
šalis, laukdami, bet nieks iš 
klubo vadovybės nei pasvei
kinti, nei paaiškinti nesitei
kė. Tai vienintelis iš visos 
Australijos viešnagės nemalo
nus prisiminimas — tai Naujų 
metų sutikimas, kuris nieko 
lietuviško nedavė.

Sausio 3 d. šios ekskursijos 
grupės dalyviai jau susirin
kome Sydnėjaus orauostyje 
kelionei atgal. Mane atvežė 
ir palydėjo V. Gulbinas su Po
nia, kuriems likau dėkingas 
už vaišingą pastogę ir globą 
Australijos žemėje. Įsėdę į 
“Pan Am” lėktuvą, turėjome 
11 vai. kelionę į Havajus, 
atgaudami prarastą dieną. 
Ten praleidę keletą dienų, 
pasukom paskutiniam kelio
nės etapui — kelionei į na
mus.

Busimos sukakties komitetai
1987 m. Lietuvos krikščio

nybės sukakties reikalais po
sėdis įvyko Čikagoje, Jaunimo 
centre, sausio 26 d. Posėdyje 
dalyvavo vysk. P. Baltakio su
kviesti centrinio komiteto na
riai — organizacijų atstovai. 
Posėdžiui pirmininkavo PLKB 
pirm. dr. Linas Sidrys.

Vysk. P. Baltakis pranešė, 
kad bus sudarytas garbės ko
mitetas, į kurį jau numatyta 
pakviesti šiuos asmenis: kard. 
J. Bernardiną, arkiv. P. Mar
cinkų, arkiv. J. Bulaitį, arkiv. 
C. Salatką, vysk. V. Brizgį, 
vysk. A. Deksnį, prel. A. Bač- 
kį, naująjį marijonų kongrega
cijos generolą kun. D. Petrai

tį, Lietuvos diplomatijos še
fą dr. St. Bačkį ir atstovą 
prie Šv. Sosto St. Lozoraitį. 
Taipgi numatyta sukakties 
proga išleisti Vatikano pašto 
ženklų seriją ir nukaldinti su
kaktuvinį medalį.

Posėdyje buvo iškelta min
tis, kad sukakties proga turė
tų būti kreipiamas ypatingas 
dėmesys į visuomeninę lietu
vių krikščioniško atsinauji
nimo plotmę. Atsinaujinimas 
turėtų būti pradedamas jau 
dabar parapijose, organiza
cijose ir visoje lietuvių visuo
menėje, o viso to vainikas bū
tų iškilmės Romoje, kurios 
numatytos 1987 birželio mėne

Dėmesio, savininkai ir nuomininkai, gyvenantys Toronto, 
Yorko, Etobicoke, North Yorko, Scarborough miestuose 

ir East Yorko priemiestyje.

NORITE APELIUOTI 
NUOSAVYBĖS ĮKAINOJIMĄ?

Turite dar laiko apeliuoti 1984 metų nuosavybės įkainojimą, jei manote, kad jūsų namai ar verslo nuo
savybė buvo netinkamai įvertinti.
Jūsų nuosavybės įkainojimas yra svarbus, nes nuo jo priklauso nuosavybės mokesčių dydis. Jūsų įkai
notos nuosavybės vertė yra dauginama iš jūsų savivaldybių ir švietimo mokestinių promilių ir tuo būdu 
nustatomas jūsų 1985 metų mokesčių dydis.

Nuosavybės įkainojimo pranešimai jau išsiuntinėti tiems savininkams ir nuomininkams, kurių nuosavy
bės įkainojimas buvo pakeistas praėjusiais metais. Buvo rengiami jūsų rajonuose informaciniai susirinki
mai, kuriuose buvo teikiami paaiškinimai į keliamus klausimus ir, reikalui esant, pakeičiama įkainojimo in
formacija. Informacinių susirinkimų datos bei vietos buvo praneštos ankstyvesniame skelbime. Nuosa
vybių įkainojimo sąrašai jau perduoti jūsų savivaldybei apskaičiuoti mokesčių sumai, kurią turėsite mokė
ti už savo nuosavybę 1985 metais. Informaciją apie savo nuosavybės įkainojimą ir įkainojimo sąrašą da
bar galite peržiūrėti savo savivaldybės raštinėje reguliariomis darbo valandomis. Jei manote, kad jūsų 
nuosavybė buvo netiksliai įkainota ir dar nesate įteikę apeliacijos, tai dar galite padaryti iki 1985 m. vasa
rio 12 dienos asmeniškai arba paštu įkainojimo peržiūros tarybai (Assessment Review Board).
Atsiminkite, net ir tuo atveju, jeigu nesate gavę nuosavybės įkainojimo pranešimo, turite teisę apeliuoti.

Apeliacijos terminas — 1985 m. vasario 12 diena

įkainojimo peržiūros taryba yra bešališka institucija, atsakinga Ontario teisingumo ministerijai, kuri tei
kia jums dar vieną galimybę peržiūrėti jūsų nuosavybės įkainojimą, jeigu, jūsų nuomone, jis nėra tei
singas, palyginus su panašiomis nuosavybėmis jūsų rajone. Peržiūros taryba yra ne tokia formali, kaip 
reguliarus teismas. Jūs galite pats pateikti savo atvejį, pasamdyti advokatą arba įgalioti savo giminaitį 
ar draugą būti jūsų atstovais.
Palengvinti jūsų apeliacijai yra specialūs blankai (Notice of Appeal forms), gaunami įkainojimo peržiū
ros taryboje, rajoninėje įkainojimo įstaigoje (Regional Assessment Office) arba savivaldybės raštinėje. 
Taip pat galite naudoti antrą pusę pranešimo (Notice of Assessment) arba parašyti laišką, nurodantį 
nuosavybės adresą, jos numerį sąraše ir apeliacijos motyvus. Apeliacijos turėtų būti siunčiamos Įkaino
jimo peržiūros tarybos rajoniniam registratoriui, kaip nurodyta po šiuo tekstu.

Ontario

Ministry 
of 
Revenue

Regional Registrar
ASSESSMENT REVIEW BOARD 
MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL 
Suite 701, 80 Bloor Street W.
Toronto, Ontario M5S 1L9

sį. Pirmiausia visose lietuviš
kose parapijose bei organiza
cijose būtų rengiamas iškil
mingas krikšto pažadų atnauji
nimas, o tada — Romoje, Sv. 
Tėvo akivaizdoje, įvyktų Lie
tuvos krikšto pažadų atnau
jinimo iškilmės.

Po ilgesnio pasitarimo apie 
sukakties minėjimo pobūdį, 
nutarta vykdomąjį komitetą 
sudaryti Čikagoje Jis tuoj pat 
buvo sudarytas.

Vėliau savo atskirame posė
dyje vykdomasis komitetas iš
sirinko pirmininku Joną Kava
liūną. Komiteto vicepirminin
kai: dr. L. Sidrys, V. Kleiza — 
ryšiams su organizacijomis, 
dr. A. Damušis — krikščioniš-
kam atsinaujinimui visuome
ninėje plotmėje, M. Šilkaitis 
— finansiniams reikalams, 
kun. K. Pugevičius — spaudos 
ir informacijos reikalams. Su
kakties veikalo reikalais bus 
susirišta su kun. V. Bagdana- 
vičium ir dr. V. Vardžiu. Su
kakties medalio paruošimu 
bei platinimu rūpinsis Lietu
vos vyčiai. Ryšininkais su pa
rapijomis numatyti — sės. Ig
ne Marijošiūtė ir kun. A. Sau- 
laitis, SJ. Sukaktuvinės kelio
nės Romon reikalais rūpinsis 
p. Gotceitienė. Pilna šio komi
teto sudėtis bei pareigos bus 
paskelbtos vėliau po išsames
nio komiteto posėdžio. Vyk
domasis komitetas įsiparei
gojo sukakties planus nuodug
niai išstudijuoti ir savo pro
jektus paruošti galutiniam 
centrinio komiteto svarstymui 
bei sprendimui iki š. m. bir- 
šelio 1 d. K.J.Stš.

Melas bijo tiesos!
Mūsų tėvai, motinos, sese

rys, broliai ir visi tautiečiai, 
kurie išgyvena dabartinėje 
Lietuvoje fizinį ir moralinį 
terorą dėl Dievo ir Tėvynės, 
šaukiasi mūsų pagalbos bei 
paramos. Daugėja skaičius 
parapiją, neturinčių kunigų, 
vis labiau ateistinės valdžios 
ir KGB kontroliuojama kuni
gų seminarija Kaune, didėja 
represijos prieš lietuvių tau
tos dorus patriotus.

Mes padėsim savo tautai mo
rališkai, o kartu ir kitoms tau
toms apsisaugoti nuo komuniz
mo, jeigu gausiai remsime 
stambesnėmis piniginėmis au
komis, palikimais ir kitais 
konkrečiais darbais “LKB Kro
nikos” spausdinimą, vertimą į 
įvairias kalbas ir jų platini
mą. Melas labiausiai bijo tie
sos! Taigi reikia, kad pasau
lis sužinotų, pamatytų realų 
komunizmo veidą jo kasdieny
bėje, konkrečiame gyvenime ir 
neduotų jam vietos tautų fo
rumuose. Mūsų pareiga — ne
praleisti šios galimybės! Hit
lerinio fašizmo nusikaltimų 
žmonijai rekordus jau seniai 
viršijo ateistinis komunizmas, 
tačiau pasauly daug kas to ne
nori žinoti!

Šiandieninėje pasauliniu 
mastu vykstančioje kovoje dėl 
Kristaus Bažnyčios su “rau
donuoju drakonu” nelikime 
nuošalyje. Juk mes — Lietu
vos, Marijos žemės, sūnūs ir 
dukros!

Laukiame jūsų visų paramos!
Rašyti: The Society of the 

Chronicle of Lithuania, Inc., 
6825 So. Talman Ave., Chica
go, Illinois 60629, USA.
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Operos solistė DANA STANKAITYTĖ Aldonos vaidmenyje A. Ponchielli ope
roje “I Lituani”. Ji išleisdino plokštelę “Ar atminsi?” Nuotr. J. Tamulaičio

Lietuvos praeitis Romos archyvuose (2)
Raktinis Žemaičių istorijos šaltinis — “Codex Mednicensis”

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS 
ĮSTEIGIMAS

Kaip Žemaičių kraštas turė
jo visai savitą istoriją, taip 
savitai vyko ir jos vyskupijos 
steigimas. Istorijoje dažnai 
atsitinka, kad žymesni reiš
kiniai išsivysto iš praeityje 
susiklosčiusių santykių. Ir 
Žemaičių vyskupijos steigi
mas buvo jos ilgaamžės isto
rijos išdava.

Suremti dviejų kryžiuočių 
ordinų šakų žemaičiai gynė
si. Kitų lietuvių remiami, jie 
atsispyrė ir išliko laisvi. Jie 
nepasidavė kryžiuočiams net 
ir tada, kai pačių didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių buvo 
jiems dovanoti: pirmą kartą 
Mindaugo laikais ir vėliau Vy
tauto net pakartotinai. Tik 
po 1401 m. kryžiuočiai buvo 
begauną žemaičius, 
trukus jie išslydo, 
su Vytauto pagalba 
čiai gavo žemaičius 
Rocionžos sutartimi

Tėviškės žiburiai • 1985. II. 5 — Nr. 6 (1825) * psl. 7

“Tėvynės sargas” ■ straipsniai ir idėjos
Skaitytojus jau pasiekė “Tė

vynės sargo” 1984 m. 3 nr. Jame 
yra gausu išliekančios medžia
gos, kurią galime paskirstyti į 
tris grupes: a. akademiniai 
straipsniai, b. įvairūs kiti 
straipsniai ir c. kronika, ne
krologai, knygų recenzijos.

Akademinių straipsnių eilę 
pradeda kun. V. Bagdonavi
čius tema “Arkivyskupas Matu
laitis — visuomenininkas”. Jis 
rašo: “Mes arkivyskupą Matu
laitį pažįstame kaip Vilniaus 
vyskupą, kaip vienuolyno (ma
rijonų) steigėją ir kaip Lietu
vos bažnytinės provincijos for
muotoją. Mažiau jį pažįstame 
kaip visuomenininką, kuris gi
liai domėjosi savo laiko visuo
menės socialiniais ir ekonomi
niais reikalais” (p. 1).

Socialinė arkiv. J. Matulai
čio veikla prasidėjo Varšuvo
je, kur jis 1905 m. buvo nuvy
kęs gydytis nuo kaulų džiovos. 
Įsigilinęs į garsiojo popiežiaus 
Leono XIII encikliką “Rerum 
novarum” ir priėjęs išvadą, 
kad “oficiali Bažnyčios pažiū
ra (į darbo ir kapitalo santy
kius) buvo pasikeitusi, nors 
ir ne visų priimta” (p.3), Ma
tulaitis buvo šalininkas tų, ku
rie ne tik tą encikliką pilnai 
priėmė, bet ir ją aukštino.

Dar Varšuvoje J. Matulaitis 
plačiai įsijungė į lenkų krikš
čionių darbininkų judėjimą, 
vyskupui pritariant įsteigė 
socialinius kursus, kuriuose 
jis pats skaitė pagrindines pa
skaitas. Tų paskaitų mintys 
buvo gana drąsios. Štai kele
tas jų: “Krikščionybės pradžio
je būta komunizmo . . . Kata
likybė (teorijoje) nėra prie
šinga komunizmui .. . Tačiau 
tam tikras nuosavybės kiekis 
yra žmogui būtinas . . . Privati 
nuosavybė skatina ir darbštu
mą . .. Komunizmas (rusiška
sis) pavergs žmogų valsty
bei ... (p. 5).

Socialinėms idėjoms, nors 
ir nuosaikia forma, arkiv. Ma
tulaitis liko ištikimas visą sa
vo gyvenimą. Lietuvai kurian
tis 1918-19 m., J. Matulaitis, 
būdamas Vilniaus arkivysku
pu, turėjo įtakos į labai demo
kratinius pirmuosius Lietuvos 
įstatymus. Formuojant pra
plėstą bažnytinę Lietuvos pro
vinciją, arkiv. Matulaitis re
komendavo vyskupais kun. M. 
Reinį ir kun. J. Staugaitį, jo 
pažiūrų sociologus, kuriuos ko
munistai vėliau nukankino.

Kitas išliekantis straipsnis 
yra prof. dr. J. Ereto “Apie vi
sokeriopą auklėjimą”. “Ką iš 
tikrųjų reiškia auklėjimas?” — 
pradedama klausimu. Į tai at
sakoma, kad auklėjimas reiš

Vy- 
vėl

be- 
Tik 
ka-

žmogų į išmintį 
dirbti dvasinius

sustojama prie

kia išugdymą žmoguje: 1. žino- 
jimot b. galėjimo ir c. norėji
mo. Žinojimo reikalingumą iš
reiškia aiškus sakinys: “Rei
kia savo dvasinį laivą gerai 
pakrauti, jeigu turi plaukti 
jūromis” (p. 10). Žinojimas nė
ra tas pats kas atmintinis (me
chaniškas) išmokimas. Tikra
sis žinojimas veda į sekantį 
laipsnį — galėjimą. Tikrasis 
žinojimas veda į pažinimą, o 
tai jau veda 
— galėjimą 
darbus.

Ilgiausiai
norėjimo. “Iš visų mūsų įsiti
kinimų vertingiausias yra tas, 
kuris mūsų žinojimą įpareigo
ja veikti” (12 p.). Kas iš to ži
nojimo ir galėjimo, jeigu visa 
tai laikoma tik pačiam sau? 
“Būti žmogum — vadinasi būti 
kūrėju. Nesvarbu kurioje sri
tyje mes kūrybiškai veikiame, 
svarbu tai, kad veikiame.” 
(12 p.). Bet kūrybingumas kar
tais yra skausmingas, kaip mo
tinos skausmai gimdymo metu.

Iš kitų straipsnių paminė
tinas JAV-bių vyskupų laiškas, 
liečantis aktualiuosius klau
simus, kun. V. Bagdonavičiaus 
straipsnis, primenąs, kad šie
met, t.y. 1985 m., galima būtų 
švęsti spaudos atgavimo (1905) 
80 metų sukaktį, vysk. Pr. Bu
čio ir prel. K. Šaulio prisimi
nimai apie Didįjį Vilniaus 
seimą ir tuo laikotarpiu įsteig
tą Lietuvių krikščionių demo
kratų partiją. J. Verpša meta 
kritišką žvilgsnį į Pasaulio 
Bažnyčių tarybą, kuri iš parau
dusios darosi aiškiai raudona.

Sukakčių skyriuje prisime
namos sukaktys: pik. J. Švedo 
(90 metų), agr. dr. V. Bublio 
(80 m.), inž. A. Venskaus Pa
ryžiuje (60 m.), dr. K. Bobelio 
(60 m.).

Nekrologų skyriuje minimi: 
a.a. kun. A. Petrauskas, K. Mic
kevičius, J. Senauskas; iš anks
čiau mirusių — prel. K. Šaulys, 
dr. J. Leimonas, dr. V. Jasai
tis, geografas A. Benderius, 
prez. A. Stulginskis, kun. B. 
Dagilis, dr. A. Ramūnas-Pa- 
plauskas, dr. A. Vasys, Mag
dalena Galdikienė.

Kronikoje daugiausia kalba
ma apie lietuvių krikščionių 
demokratų veiklą lietuvių ir ki
tataučių tarpe visame pasauly
je. Knygų recenzijoms skiria
ma net 11 puslapių.

Kanadoje gyvenantys “Tėvy
nės sargo” skaitytojai šio žur
nalo prenumeratą gali sumo
kėti kanadiška valiuta Toron
to Prisikėlimo par. banke į 
sąskaitą nr. 4835. Nauji pre
numeratoriai prašomi paskam
binti Toronte telefonu 239- 
7268. A.R.

Bet ne
stipriau 
k ryžiu o- 
1404 m. 
ir juos

išlaikė iki 1408 m. Po to 
tauto remiami žemaičiai 
išsilaisvino.

Dėl Žemaitijos jau buvo 
kyląs karas su ordinu, 
tarpininkaujant Čekijos
raliui Vaclovui, pripažintam 
Romos imperatoriui, buvo su
tartos paliaubos iki 1410 m. 
Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. 
liepos 15 d. ir po to — Torno 
taika.

Ordinas taip stipriai gynė 
savo kėslus į Žemaitiją, kad 
Vytautas išsiderėjo sutikimą, 
tik laikinai valdyti Žemaičius 
— iki savo ir Jogailos gyvos 
galvos. Po jų mirties kraštas 
turėjo grįžti kryžiuočiams. 
Vytautas ir Jogaila turėjo pa
tvirtinti tam tikrais raštais 
teisę ordinui atgauti Žemai
čius. Tačiau jie ne tik neda
vė raštų, bet ir, bent forma
liai, pakrikštijo žemaičius 
1413 m.

Žemaičių krikštas buvo aki
brokštas ordinui, jo nuo senų 
laikų puoselėtos teisės “pa
žeidimas”. Anais, dar vis vi
duramžiniais, ’ laikais pago
nys krikščionims nebuvo kraš
tų valdovais. Jų kraštai turė
jo būti įjungti į Šv. Romos im
periją ir gyventojai pakrikš
tyti. Žemaičių krikštas kryžiuo
čiams buvo neteisėtas aktas, 
ir jie jo nepripažino. Vieto
je ilgametės ginklų kovos dėl 
Žemaičių prasidėjo diplomati
nė kova, vesta aukščiausio to 
laiko krikščioniško pasaulio 
forume — Konstancos susirin
kime.

Žemaičių skundas
Apie diplomatinę kovą Kons

tancos susirinkime, t.y. Že
maičių bylą, nemaža prirašy
ta. Naujausia lietuviška stu
dija priklauso neseniai miru
siam žiningam istorikui kun. 
dr. V. Gidžiūnui, OFM. Tai jo 
paskaita, skaityta Lituanisti
kos instituto suvažiavime ir 
išspausdinta leidinyje “Li
tuanistikos darbai” 1969 m.

Apie Žemaičių vyskupijos 
įsteigimą liudija 1416-1417 
metų Medininkų kodekso do
kumentai. Pirmuoju pateikia
mas žemaičių skundas prieš 
kryžiuočių ordiną, pavadin
tas “Querelae Samogitarum”. 
Ilgas raštas, nukreiptas prieš 
ordiną, dažnai skelbtas isto
riniuose veikaluose. Jo re
daktorius pirmiausia atpasa
koja kuo trumpiausiai jo tu
rinį, sumini leidinius, kur 
skundas spausdintas ir išna
šose nurodo nykrypimus nuo 
autoriaus spausdinamo 
to kituose leidiniuose.

Antruoju dokumentu 
raštas, redaktoriaus
dintas lenkų skundu, perskai
tytas susirinkime. Jo patei
kiama tik dalis, liečianti Lie
tuvos krikštą 1387 m. Čia kal
ba pats Jogaila apie savo krikš-

teks-

eina 
pava-

/\tsiLįstci jpsi m inėti
LITUANUS, Lithuanian Quar

terlyjournal of Arts and Sciences. 
Nr. 4, Winter 1984. Editor — Jonas 
Zdanys, Yale University. Subscrip
tion — $10 per year. Address: Li- 
tuanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 
60629, USA.

PASAULIO LIETUVIS 1984 m 
12 nr. Leidėjas — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba. Re
daktorius — Bronius Nainys. Ad
ministracija: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA. Me
tinė prenumerata — $10 JAV, Ka
nadoje— $15 JAV.

ATEITIS, katalikiškos-lietuviš- 
kos orientacijos žurnalas, 1984 m. 
7 nr. Redaktorė — Stasė Peterso
nienė, administratorius — Juozas 
Polikaitis (7235 South Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629, USA). Me
tinė prenumerata — $12.00.

TĖVYNĖS SARGAS, 1984 m. 3 
(59) nr. Redaktorius — Algirdas J. 
Kasulaitis (894 East 223rd St., 
Euclid, Ohio 44123, USA). Admi
nistratorius — Adomas Viliušis 
(4050 S. Campbell, Chicago, IL 
60632, USA). Numerio kaina — 
$4.00 JAV.

PERSPEKTYVOS nr. 22, 1981 
metai. Lietuvos pogrindžio spau
da 12 nr. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės leidinys (5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636, USA). 
Leidinio kaina — $6.00 JAV. Pre
numerata: 6 leidiniai — $25.00 
JAV.

Vcnancijus Ališas, ANAPUS 
MARIŲ. Poezijos rinktinė. Re
dagavo Kazys Bradūnas, aplanką 
piešė Vytautas O. Virkau, išleido 
Ateities literatūros fondas (10000 
South Bell Ave., Chicago, IL 60643, 
USA). Literatūros serija 29 nr. Či
kaga 1984 m., 190 psl. Kaina — 
$7.00 JAV.

tą Lenkijoje drauge su visais 
palydovais. Jis sakėsi, kad 
po krikšto pasiuntęs kai ku
riuos kunigaikščius pasaulie
tinius ir dvasinius su kilmin
gais pasiuntiniais pas didįjį 
magistrą į Prūsiją ir siūlęs 
taiką. D. magistras nepaisęs 
jo ir tęsęs Lietuvos puolimus.

Toliau Jogaila pasakoja apie 
krikščionybės stiprinimą Lie
tuvoje ir kryžiuočių trukdy
mus. Jogaila šaukęsis net ke
lių popiežių pagalbos, prašęs 
sudrausti kryžiuočius ir ne
trukdyti stiprinti krikščiony
bės Lietuvoje, 
nepaisę popiežių 
“Jie veikia prieš 
kenčia ir niekina 
atsivertimą” — 
skundas.

Kryžiuočiai 
perspėjimų, 
mus, nepa- 

mūsų tautos 
baigiamas

Dlugošo ir kitų liudijimas
Po abiejų skundų pateikia

mos ištraukos iš kelių šalti
nių, kuriuose kalbama apie 
Žemaičių bylą Konstancos su
sirinkime. Įterpiamas ir Dlu
gošo liudijimas. Šis lenkų is
torikas rašė, kad Vytautas su 
Jogaila atvažiavo į Kauną ir 
“tris tūkstančius žemaičių 
abiejų lyčių pakrikštijo”. Pra-. 
dėję žemaičių krikštą, jie abu 
susirūpinę, kad nebūtų atskir
ti nuo Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos. Tada jie nuspren
dė pasiųsti į Konstancos susi
rinkimą savo atstovus: du lie
tuvius ir vieną lenką. Atstovai 
turėjo prašyti susirinkimą už
drausti kryžiuočiams spausti, 
varginti pakrikštytus žemai
čius, prašyti leidimo statyti 
ir aprūpinti katedrą. Susirin
kimas patenkino pasiuntinių 
prašymą, griežčiausiai už
drausdamas kryžiuočiams pul
dinėti žemaičius ir pasiųsda
mas Lvovo arkivyskupą ir Vil
niaus vyskupą katedrai statyti 
(21 p.).

Kiti šaltiniai kitaip vaizduo
ja Gediminaičių sąlytį su Kons
tancos susirinkimu. Monsinjo
ras P. Jatulis pateikė kelių tų 
šaltinių santraukas. Kun. dr. 
V. Gidžiūnas juos stropiai se
kė ir pagal juos pavaizdavo 
Žemaičių bylą Konstancoje.

Pasak Gidžiūno, Jogaila savo 
ir Vytauto vafdu organizavo 
lenkų delegaciją su pačiu 
Gniezno vyskupu priešakyje. 
Vytautas subūrė apie 60 pa
krikštytų žemaičių ir pasiuntė 
į Konstancą. Jų pasirodymas 
viešame susirinkime ir per
skaitytas labai ilgas 
nurodytas pirmuoju 
šiame kodekse, tiek 
susirinkimą, kad jis
jų prašymą ir pasiuntė jiems 
prašytus vyskupus krikštyti 
bei steigti Žemaičių vyskupi
ją. Tačiau nepriskyrė jų nei 
Lietuvai, nei kryžiuočiams.

Ordino atsakymas
Į perskaitytą žemaičių skun

dą kodekse pateikiami du kry
žiuočių ordino atsakymai. Vie
name jų kalbama apie 1387 m. 
krikštą. Priekaištaujama, kad 
krikštijami neapmokyti tikė
jimo dalykuose — “padaryti 
krikščionimis nepaverčiant jų 
pirma katekumenais”. Toliau 
sakoma: “Atsirado net ir to
kių, kurie du kartus krikšti
josi, kad gautų dvejus marš
kinius ir kitas dovanas. Ne
sunku buvo panirti į vandenį, 
nes ta giminė nuo jaunystės 
pratusi maudytis”.

Antrame rašte kryžiuočiai 
įtarė, kad žemaičių perskaity
tas skundas Vytauto paliepi
mu parašytas. Taip jis pasi
elgė pridengdamas (colorare) 
savo sukurstytą žemaičių su
kilimą prieš ordiną. Laiškas 
baigiamas kryžiuočių puoselė
ta viltimi, kad po Jogailos ir 
Vytauto mirties Žemaitija teks 
ordinui. Tačiau, kaip Kons
tancos miestietis Riechental 
liudija (24 p.), susirinkimas 
nutarė, kad pakrikštyti žemai
čiai nepriklausytų Rygos ar
kivyskupijai, kaip reikalavo 
ordinas. Jie pasaulietiniuo
se dalykuose turėtų priklausy
ti Šv. Romos imperijai, o dva
siniuose reikaluose — savo ku
nigams ir vyskupams. Tuo bū
du Jogaila ir Vytautas pasie
kė, ko norėjo, pasiduodami 
Konstancos susirinkimo spren
dimui.

skundas, 
numeriu 
paveikė 
išklausė

Jogailos raštas ir Vytautas
Galbūt palankaus žemaičių 

sutikimo Konstancoje paveik
tas, Jogaila 1416. VIII. 2 para
šė raštą susirinkimui, kuriame 
kreipėsi į karalių Zigmantą ir 
žodingai kalbėjo apie taiką. 
Paminėjo taiką, sutartą su kry-

žiuočiais, ir reiškė viltį, kad 
žemaičiai bus atversti į kata
likų tikėjimą ir jų žemėje bus 
įsteigta vyskupija. Kalbėjo 
apie Lvovo arkivyskupą ir Vil
niaus vyskupą, kurie jau pa
siųsti į Žemaitiją vyskupijai 
ir parapijoms steigti.

Į Jogailos raštą atėjo susi
rinkimo atsakymas (8 nr.), kur 
ypač džiaugiamasi dėl Jogai
los sutartos taikos su “myli
maisiais Bažnyčios sūnumis 
magistru ir ordinu”.

Kaip Jogaila rašė, taip su
sirinkimas ir pasielgė. Jis pa
siuntė į Žemaitiją abu minėtus 
hierarchus su plačiais įgalio
jimais ir užkrovė jiems dide
les bei įvairiopas pareigas.

Iš pateiktų dokumentų maty
ti, kad Vytautas tais metais 
ėmėsi steigti Žemaičių vysku
piją. Apie tai liudija ir Ragai
nės komtūro laiškas 1417. X. 
15 didžiajam magistrui. Jis ra
šo, kad Vytautas įsodino vysku
pą Žemaičiuose, prie jo yra 
arkivyskupas iš Lenkijos ir 
vyskupas iš Vilniaus. Jie 14 
dienų krikštijo. Tiems patiems 
hierarchams Vytautas prista
tė jo paties parinktą pirmą 
Žemaičių vyskupą, Vilniaus 
vyskupijos prepozitą lietuvį 
Martyną. Tų pačių hierarchų 
jis buvo ir įšventintas.

Atsiųsti vyskupai
Oficialus vyskupijos įstei

gimo aktas duotas 1417. X. 24 
minėtų Konstancos susirinki
mo pasiųstų vyskupų (nr. 14). 
Jie pradžioje rašo, kad žemai
čiai juos labai pagarbiai pri
ėmė ir jie pakrikštijo “daug 
tūkstančių” abiejų lyčių ir vai
kų. Toliau pasiuntiniai aiški
no: kadangi tai genčiai (t.y. 
žemaičiams) nėra įpročio gy
venti miestuose, tai minėtas 
kunigaikštis (Vytautas), tęs
damas pradėtą šventą darbą, 
pats atvyko į Žemaitiją ir vie
tovę, vadinamą Varniais, Me
dininkų valsčiuje, paženklino 
visai tinkamu miestu ir jiems 
davė Medininkų vardą” (41 p.).

Ši neįprasta ir kai kam mįs
linga legatų pastaba dėl Že
maitijos vyskupo rezidencijos 
liudija apie Bažnyčioje nuo 
pirmų krikščionybės amžių įsi
gyvenusį nuostatą, kad vysku
pijos centrai steigiami mies
tuose. Nuostatas buvo priim
tas ir jo laikytasi viduramžiais. 
Visur vyskupijos buvo steigia
mos miestuose, “kad nesukai- 
mėtų vyskupo vardas”, kaip 
viename VIII š. dokumente pa
sakyta.

Laikydamiesi tos taisyklės, 
legatai nerado Žemaitijoje gy
venvietės, vertos miesto vardo 
ir suglumo. Jie negalėjo rasti 
tinkamos vyskupui buveinės. 
Turėjo atvykti kunigaikštis ir 
savo autoritetu steigti vysku
pui rezidenciją. Bet kaip? Jis 
pripažino Varnius tinkamus 
vadintis miestu ir būti vysku
po rezidencija. Tuo būdu Vy
tautas įkurdino Žemaičių vys
kupą pagal seną bažnytinį nuo
statą.

Įšventintą vyskupą Motiejų 
su 6 kanauninkais kunigaikš
tis apsiėmė aprūpinti lėšomis 
iš savo iždo, kol bažnytiniai 
ūkiai prasikurs ir išsiplės.

Pasirašytas dokumentas
Dokumentas surašytas Nau

juosiuose Trakuose, kur lega
tai, matyt, nuvyko. Yra parašai 
šalia kitų — Jono Jaunučio Vi- 
limantaičio, Trakų vaivados ir 
Mykolo Kęsgailos Vilimantai- 
čio, Žemaičių seniūno. Tuo 
būdu Vytautas įsteigė Žemai
čių vyskupiją per bažnytinį 
Konstancos susirinkimą. Tai 
itin išimtinis ir, rodos, vienin
telis visoje Europos istorijo
je vyskupijos steigimo kelias.

Vyskupijos steigimui nebuvo 
abejingas ir vokiečių ordinas, 
kaip rodo Kuršo vyskupo raš
tas didžiajam magistrui, ku
riame jis priminė magistrui 
senus aktus apie Žemaičių že
mių užrašymą Kuršo vyskupui 
(60-61 p.). Vytautas ir kreipė
si į popiežių Martyną, prašy
damas perspėti Livonijos kry
žiuočius, Rygos arkivyskupą, 
Dorpato, Eželio ir Revelio vys
kupus, kad jie nerengtų žygių 
į Žemaitiją (62 p.). Popiežius 
atsiliepė į Vytauto prašymą ir 
rašė Rygos arkivyskupui ir jo 
sufraganams, griežtai įsakyda
mas drausti savo valdiniams 
puldinėti Žemaičius ir Lietu
vą. Prasidėjo taikos laikai 
tarp vokiečių ordino ir Žemai
čių bei Lietuvos. Susidarę 
santykiai ženklino naujos epo
chos pradžią.

Cl KIJLTMEJE VEIKLOJE
Antroji Paryžiaus televizijos 

stotis 1984 m. gruodžio 3 d. trans
liavo Oskarui Milašiui skirtą pro
gramą. Jo eilėraščius skaitė trys 
žymūs prancūzų aktoriai. Metinis 
O. Milašiaus bičiulių draugijos 
susirinkimas įvyko gruodžio 8 d.

Rokiškio liaudies teatras savo 
25 metų veiklos sukaktį paminėjo 
Kazio Inčiūros trijų dalių poemos 
sakmės “Gulbės giesmė” premje
ra. Spektaklį režisavo J. Korenka.

Hermanas Perelšteinas, gimęs 
Suvalkuose, baigęs Vilniaus kon
servatorijos chorinio dirigavimo 
klasę, ilgus metus vadovavo Vil
niaus berniukų chorui “Ąžuoliu
kas”. Jis dabar gyvena Niujorke, 
kur dirba biologijos srityje ir va
dovauja Niujorko berniukų an
sambliui. Pastaruoju metu turėjo 
tris širdies priepuolius, bet atsi
gavo, grįžo darban, berniukų an
samblį ruošia naujiem koncertam.

Juozo Keliuočio atsiminimų 
knygą “Dangus nusidažo raudo
nai” dar šį pavasarį tikisi išleisti 
“l laisvę” fondas Čikagoje. Dr. J. 
Girnius jau baigia ruošti išsamią 
studiją apie atsiminimų autorių. 
Knyga, turėsianti apie 400 psl., 
bus kietais viršeliais, kuriuos pa
puoš dail. Ados Korsakaitės-Sut- 
kuvienės sukurtas aplankas. Lei
dėjai prašo knygą užsisakyti iš 
anksto žemesne kaina — $15 JAV. 
Čekius reikia rašyti
fondui, užsakymus siųsti šiuo adre
su: “Į laisvę” fondas, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Rygoje pasibaigė septintasis 
Baltijos srities atlikėjų konkur
sas, kuriame šį kartą dalyvavo 129 
atlikėjai ne tik iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, bet ir iš Gudijos, 
net Moldavijos. Konkursas buvo 
sėkmingas Lietuvos atstovams. 
Pirmąsias vietas ir laureačių var
dus išsikovojo violončeliste S. Kal
nėnaitė ir dainininkė S. Stonytė, 
kitas prizines vietas — grupė pia
nistų, smuikininkų ir dainininkų. 
Garbės raštais buvo apdovanoti 
geriausiai konkurse pasirodę kon
certmeisteriai — A. Banaitytė, D. 
Kemeklytė ir J. Karnavičius.

Bendrų koncertą vilniečiams 
surengė trys žymieji Vilniaus ope
ros solistai — tenoras Virgilijus 
Noreika, mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė ir baritonas Eduar
das Kaniava. Ši trijulė turi Sovie
tų Sąjungos liaudies artistų titu
lus. Programon buvo įtraukti 25 
kūriniai — Vakarų klasikų, M. 
Petrausko, V. Klovos operų ari-

į laisvę" jos, A. Dargomyžskio, G. Sviri- 
dovo romansai, V. Kairiūkščio, 
J. Gruodžio bei kitų kompozito
rių dainos. Akompanavo koncert
meisteriai — A. Maceina, R. Bi- 
veinis, P. Jaraminas.

Kongreso biblioteka Vašing
tone, veikianti trijuose didžiu
liuose rūmuose, yra sutelkusi di
delį knygų lobį įvairiomis kalbo
mis. Tarp jų yra ir lietuviškų kny
gų. Biblioteka taipgi turi skyrių 
“Pasaulio literatūros archyvas 
juostelėse”. Čia atitinkamuose 
įpakavimuose saugojami pasau
linės literatūros įrašai, apiman
tys netolimą praeitį ir dabartį, 
daugiausia įskaityti įvairiomis 
pasaulio kalbomis pačių autorių. 
Tokio lietuvių literatūros pavyz
džio lig šiol tas skyrius neturėjo. 
Kongreso bibliotekos Europos 
skyriaus vadovas D. Krausas spra
gai užpildyti pasirinko Čikago
je gyvenantį poetą Kazį Bradūną. 
Jis buvo pakviestas garsinėn juos- 
telėn lietuviškai įrašyti valandą 
trunkantį autorinį savo kūrinių re
čitalį. įrašas buvo padarytas 1984 
m. lapkričio 13 d. moderniai įreng
toje studijoje, kuri yra centriniuo
se Kongreso bibliotekos rūmuose. 
K. Bradūnas autoriniam rečitaliui 
pasirinko savo knygą “Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio”. Skaity
mą pradėjo rinktiniais eilėraš
čiais iš pirmojo skyriaus “Dievas 
liepė man būti”, o toliau be trum
pinimų įjungė kitus skyrius — 
“Europos kelionių eskizus”, done
laitišką triptiką “Poetas kunigas”, 
titulinį knygos skyrių “Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio”. Užbai
gai pridėjo pluoštą naujų, dar nie
kur nespausdintų savo eilėraščių, 
įrašan jis įjungė ir trumpus savo 
komentarus.

Kauno paveikslų galerija su
rengė šiame mieste gyvenančių 
dailininkų taikomosios dailės pa
rodą, kuriai 92 dailininkai sutel
kė 500 darbų. Šį kartą parodoje 
pagausėjo stiklo dirbinių, teksti
lėje vyravusį gobeleną praturtino 
batikos technika atlikti kūriniai. 
Daugiausia vietos parodoje už
ėmė kameriniai tekstilės ir mo
numentalūs batikos kūriniai. Lan
kytojus žavėjo A. Bumblytės “Se
nasis Kaunas”, didžiulis austinis 
A. Dauknienės kilimas “Baltara- 
gio malūnas", Z. Dargienės gobe
lenai “Bevardė planeta” ir “Kal
nai”. Keramikoje vyravo vaizduo
jamasis pradas, jos atotrūkis nuo 
taikomosios paskirties. Tai atsi
spindėjo A. Keturakienės kompo
zicijoje “Palikimas”, A. Olšausko 
"Aukure”. Grafikos įtaka buvo 
akivaizdi V. Grigo “Dekoratyvi
nėse lėkštėse”. Liaudies kerami
kos tradicijas, drąsiai naudodamas 
įvairiaspalves glazūras, tęsia vy
resniosios kartos keramikas V. 
Miknevičius. Parodoje taipgi buvo 
rodomi papuošalai, metalo ir odos 
dirbiniai.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga pernai finansavo Dariaus 
Polikaičio plokštelės “Aš čia gy
va” išleidimą. įrašas buvo pada
rytas tuoj po dainų šventės Mont- 
realyje, talkinant Aleksandrui 
Stankevičiui. Melodijas lietuvių 
poetų eilėraščiams sukūrė D. Po
likaitis. Dainomis tapo eilėraš
čiai: B. Brazdžionio “Aš čia gyva”, 
autoriaus iš Lietuvos “Neverkite 
kanklės”, K. Bradūno “Švilpynė”, 
V. Mykolaičio-Putino “Saulėj po- 
pietinėj”, J. Tysliavos “Skrajū
nas”, A. Vaičiulaičio “Vėjo vai
kas”, T. Žičkaus “Jau saulutė lei
džias”, paties D. Polikaičio “Dai
nava”, B. Brazdžionio “Klajūnui” 
ir A. Strazdelio “Mylimajai”. 
Plokštelę įdainavo kvartetas, ku
rio nariai yra broliai Darius ir Aud
rius Polikaičiai, pusbroliai Linas 
Polikaitis ir Vidas Neverauskas. 
įrašui panaudota gitarų, saksofo
no, fortepijono, mušamųjų instru
mentų palyda. Naujosios plokšte
lės sutiktuves Čikagoje, didžio
joje Jaunimo centro salėje, 1984 
m. gruodžio 8 d. surengė Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos ryšių 
centras. Sutiktuvėms buvo skir
tas vakaras, pavadintas “Roman
tiška fantazija”, su programa, 
vaišėmis ir šokiais. PLJS centro 
valdybos pirm. Gintaras Grušas, 
atvykęs iš Los Angeles, paaiški
no, kad plokštelės idėja kilo V- 
jame PLJ kongrese, kai buvo nu
tarta nesiriboti vien tik politine 
veikla, bet įsijungti ir į kultūri
nius barus. Šešias plokštelės dai
nas atliko jas įdainavęs D. Polikai
čio kvartetas. Plokštelė kainuoja 
$10 JAV. Gaunama pas platintojus 
ir leidykloje “Vilnius Records”, 
2127 rue Guy, Montreal, Que., 
Canada H3H 2L9. Tel. (514) 849- 
6722.

Vysk. Antano Baranausko 150- 
tųjų gimimo metinių sukaktis sau
sio 17 d. paminėta Vilniaus dra
mos teatre. Įvadiniu žodžiu mi
nėjimą pradėjo filologijos moks
lų dr. J. Lankutis, respublikinės 
rengėjų komisijos pirmininkas. 
“Ankyščių šilelio” autorių jis ly
gino su “Metų” autoriumi. Esą po 
Kristijono Donelaičio atėjo Anta
nas Baranauskas, antras pana
šaus masto žodžio meistras, ku
rio vertingiausieji darbai turėjo 
didelės įtakos dvasinei lietuvių 
liaudies raidai, literatūros ir moks
lo plėtotei. Jis tapo šaukliu, forma
vusiu laisvos Tėvynės idealą savo 
krašto žmonių širdyse. “Anykščių 
šilelis” peržengė Lietuvos ribas — 
jis yra išverstas į rusų, latvių, uk
rainiečių, lenkų, vokiečių, anglų 
kalbas, verčiamas į japonų ir italų 
kalbas. Filologijos mokslų dr. V. 
Kubilius skaitė pranešimą “A. 
Baranauskas ir lietuvių poezija”. 
Pasak dr. V. Kubiliaus, “Anykš
čių šilelyje” pirmą kartą lietuviš
ku žodžiu taip vaizdžiai prasiver
žė romantizmo srovė, atsidengė 
pradmenys, iš kurių formavosi lie
tuvių literatūra ligi pat XX š. pra
džios. Apie A. Baranausko kūrybi
nio palikimo reikšmę lietuvių kul
tūrai kalbėjo filologijos mokslų 
dr. A. Sabaliauskas, rašytojas J. 
Baltušis, poetas Justinas Marcin
kevičius, Vilniaus universiteto 
absolventė Z. Pranckevičiūtė, 
“Anykščių šilelio” vertėjas į uk
rainiečių kalbą D. Belousas. Mi
nėjimas užbaigtas koncertu. Lie
tuvos mokslų akademija vysk. A. 
Baranausko sukaktį paminėjo 
moksline konferencija, įvadiniu 
žodžiu pradėta akademiko K. Kor
sako. Pranešimą “A. Baranaus
kas lietuvių kultūros istorijoje” 
padarė filologijos mokslų kandi
datė R. Mikšytė. Apie lingvistinę 
jo veiklą kalbėjo prof. Z. Zinke
vičius, apie nuopelnus matema
tikos mokslui — akademikas J. 
Kubilius, Vilniaus universiteto 
rektorius. Konferencijoje taipgi 
buvo aptarti “Anykščių šilelio” 
autoriaus poetinės kūrybos savi
tumai, jo atminimo saugojimas.

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 =

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius........ 8'/?%
180-185 d. termin. ind............... 9 %
term, indėlius 1 metų............... 9’/2%
term, indėlius 2 metų............... 10 %
term, indėlius 3 metų............... 10'/z%
pensijų s-tą................................. 10 %
spec. taup. s-tą............................ 8 %
taupomąją s-tą ............................ 7'/2%
depozitų-čekių s-tą.................... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ......................... 11'/2%
mortgičius nuo......... 10'/2% - 12’/«%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

OTEDUABI’C KTIIDC 406 Roncesvalles Avė.
runa Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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 Šiaučiulienei

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

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

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

rūpestis.

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

Z|l|ct£|tQ Simpson’s, 176 Yonge St., 
zlHolClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

★ 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 PETITE

Mylimam Tėveliui
AfA

v.s. VSEVOLODUI ŠENBERGUI
Klivlande mirus,

dukrą mūsų sesę ELEONORĄ GALIUVIENĘ ir visus 
jos šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Toronto "Šatrijos" tunto vadija ir
Kunigaikštienės Birutės draugovės skautės

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vojimą. Valdinis Kanados pen
sijos fondas jokios bylos ne
susilaukė. Mat iš tikrųjų par
lamento patvirtintas Kana
dos pensijos planas nieko ne
įpareigojo neliečiamam fon
de telkti įmokų atneštą kapita
lą, jį saugiai investuoti už ge
ras palūkanas. Dabar tylima 
apie tą provincijoms išmėtytą 
kapitalą. Pasak Kanados finan
sų ministerio M. Wilsono, kon
ferencijoje buvo padaryta iš
vada, kad reikės drastiškai 
pakelti įmokas Kanados pen
sijai. Esą tam pritarė ir pro
vincijų finansų ministerial. 
Nenuostabu, nes juk provinci
jos išeikvojo iš Kanados pensi
jos fondo gautas paskolas ir 
dabar jų negali grąžinti. Įmo
kų padidinimas bus sutartas 
su provincijomis ir įgyvendin
tas palaipsniui. Jis gali siek
ti dideles dolerių sumas.

Šiemetinė Kanados pensijos 
maksimali mėnesinė išmoka 
yra psiekusi $435,42. Ji pri
klauso nuo metų skaičiaus ir 
įmokų dydžio. Daug kam ta Ka
nados pensija yra mažesnė. Vi
si kanadiečiai, sulaukę 65 me
tų amžiaus, gauna mėnesinę 
senatvės pensiją, šiemet pa
kilusią iki $273,80. Už ją ne
buvo jokių specialių atskai
tymų. Ji duodama visiems, ne
paisant jų metinio uždarbio, 
net ir tiems, kurie pensinin
ko amžiuje nenutraukia darbo. 
Pensininkams, kurie neturi ki
tų pajamų, pridedama mėnesi 
nė $325,41 garantuota parama 
viengungiams, vyrui ir žmonai 
— po $211,93. Mėnesiniai prie
dai šeimoms už vaikus iki 18 
metų amžiaus šiemet buvo pa
didinti iki $31,27.

Prieš Kalėdas kilo didelis 
triukšmas Kanados parlamen
te, kai premjero B. Mulronio 
vyriausybė prabilo apie gali
mą visuotinumo atšaukimą so
cialinėje srityje. Esą netiks
lu banko direktoriui, per me
tus uždirbančiam pusę milijo
no dolerių, už kiekvieną vaiką 
kas mėnesį duoti po $31,27, kai 
tiek pat tegauna neturtingos 
šeimos. Buvo paliesta ir senat
vės $273,80 pensija turtingie
siems, jiems visiškai nereika
linga. Pastarąją būtų galima 
panaikinti, vaikų priedus ap
karpyti, kad didesnės para
mos susilauktų vaikų turin
čios neturtingos šeimos ir ne
turtingi pensininkai. Šių so
cialinių paslaugų visuotinu
mo tada šoko ginti J. Turnerio 
vadovaujami liberalai ir so
cialistai su savo vadu E. Broad- 
bentu. Ministerio pirm. B. Mul
ronio konservatorių partija 
ėmėsi išsisukinėjimo taktikos, 
nors tokiai minčiai, pasak Gal- 
lupo instituto, pritaria kana
diečių dauguma.

Sveikatos ministeris J. Eppas 
praėjusią savaitę parlamen
tui paskelbė du projektus vai
kų priedams pertvarkyti. Esą 
tie mėnesiniai priedai galė
tų būti visiems sumažinti iki 
$20, bet neturtingoms šeimoms 
padidinti pajamų mokesčio

vienodo nustatyto atskaitymo 
už vaiko išlaikymą. Tai palies
tų šeimas, kurių metinis už
darbis prašoka $28.000. Mažiau 
uždirbančios šeimos susilauk
tų pagal jų uždarbį nustaty
to vaikų kredito. Vėl prieš tuos 
du projektus šoko J. Turneris 
ir E. Broadbentas, kaltinda
mi vyriausybę, kad ji pada
rytų didelę žalą vidutinei dir
bančių kanadiečių klasei. At
rodo, jie į tas eiles įrikiuoja 
ir daugiau nei $28.000 uždir- 
bnčius kanadiečius, o su jais 
ir turtuolių klasę su milijonais 
dolerių. J. Eppas buvo privers
tas teisintis, kad tai tėra pro
jektai diskusijoms, kurias rei
kia bendrai sutarti. Jis nė žo
džiu neužsiminė apie senatvės 
pensijos atšaukimą jos nerei
kalingiems turtingiems kana
diečiams. Atrodo, bus palik
tas opozicijos griežtai reika
laujamas visuotinumo princi
pas. Viskas turėtų paaiškėti 
su naujuoju Kanados biudže
tu, kurį finansų ministeris M. 
Wilsonas žada paskelbti balan
džio pabaigoje. Jame yra gali
mas pajamų mokesčio pakei
timas pagal kanadiečių gau
namus uždarbius: mažesnis 
neturtingiems, didesnis vidu
rinei klasei ir dar didesnis 
aukštajai klasei.

Finansų ministeris M. Wilso
nas ta linkme planuoja, tačiau 
vis nesiryžta daryti sprendimo, 
juoba, kad stipriai priešinasi 
opozicija.

Skautų veikla
• Iškilmingas Vasario 16 mi

nėjimas — vasario 10 d.. 4 v.p.p.. 
Prisikėlimo parapijos saleje. Ofi
cialioji dalis; įžodis, pakėlimai, 
apdovanojimai ir sveikinimai. 
Skautai-tės renkasi pilnai uni
formuoti 3.30 v.p.p. Taip pat kvie
čiami tėvai, rėmėjai ir prijau
čiantieji.

• "Šatrijos" ir "Rambyno" tun
tai organizuotai dalyvauja Mišio
se vasario 17 d., 10.15 v.r., Prisi
kėlimo šventovėje Lietuvos ne
priklausomybes šventės proga.

• Vasario 12 d. 7.30 v.v., "Šat
rijos” ir "Rambyno" tuntų posėdis 
skautų būkle. Bus aptariami mo
kesčio ir stovykliniai reikalai. 
Visų draugininkų-kių dalyvavi
mas būtinas.

• Romuvos valdybos posėdy
je sausio 20 d. svarstyta, kaip su- 
tvakyti ir išlaikyti Romuvą. Vi
suotinis susirinkimas — vasario 
20 d. Prisikėlimo parapijos paro
dų salėje.

• Romuvos XXII stovyklos or
ganizaciniai darbai vyksta pilnu 
tempu. Sausio 28 d. posėdyje tun
to vadovai sudarė planus. Bus 
daug patyrusių vadovų, kurių pa
vardės bus paskelbtos vėliau. Ūkio 
viršininku sutiko būti vyr. valt. 
Stasys Kuzmas. Pakviesti vienetai 
iš kitų vietovių. Stovykla bus lie
pos 27 — rugpjūčio 11 d.d.

• S. fil. dr. Arūnas Dailydė su
tiko perimti Kanados rajono va
deivos pareigas. Sveikiname.

D. Barzdžiūte

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreation League 

krepšinio pirmenybėse š. m. sau
sio 22 d. Vincent Massey gimna
zijos patalpose "Aušros" vyrų 
krepšinio komanda pralaimėjo 
“Lennox” komandai rezultatu 
83:76 (43:30). “Aušros" komando
je žaidė: E. Norkus 8. V. Demen- 
tavičius 2, V. Gataveckas 7, R. Kak
nevičius 27, T. Conner 5, A. Her
man 9, A. Baziliauskas 8, R. Sy- 
sak, K. Bartusevičius.

York lygos B klasėje antroji 
“Aušros” vyrų krepšinio koman
da laimėjo dvejas rungtynes: sau
sio 14 d. George Harvey gimna
zijos patalpose prieš “Breakers” 
komandą 71:67 (35:35), sausio 21 
d. — prieš CMCC komandą 103:73 
(42:34). K.Š.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: =
8'/2% už 90 dienų term, indėl. = 
9 % už 6 mėn. term. Indėlius Z 
9'/a % už 1 m. term, indėlius S

10 % už 2 m. term, indėlius -
10’/a% už 3 m. term, indėlius — 
10 % už pensijų planą 

9’/a% už namų planą -
8 %už specialią taup. s-tą =
7'/a% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.) £

Aukojo "Tėviškės žiburiams"
$1000: Kun. dr. Juozas Pruns- 

kis; $60: St. Šetkus; $50: Venecuc- 
los LB krašto valdyba; $26: Ig. 
Girdzevičiuš)

$25: Zenonas Tu moša, Jadvyga 
ir Pranas Baltuoniai, LB St. Pe- 
tersburgo apylinkės valdyba, G. 
Dičpetris, Stasys Kabaila, Jurgis 
Skardis, Šv. Onos draugija Mont- 
realyje, Montrealio LK Mindaugo 
šaulių kuopa, Antanas Patamsis.

$22: Leonas Baziliauskas; $20: 
P. Morkūnas, Wm. Karalius, Ona 
Šarūnienė; $10: Vyt. Balčiūnas, 
A. Šilbajoris, G. Katilienė, Balys 
Vaišnoras, Stasys Batūra, kun. V. 
Katarskis, Bronius Misevičius; 
$7: Alfonsas Leparskas; $6: E. 
Indriliūnas, J. Mickus, Ignas Sera
pinas; $5: Vincas Beresnevičius, 
A. Stankus, E. Šimaitienė, Jonas 
Dunčia, M. Zabulionis; $4: P. Kai
rys; $3: V. Petraitis; $2: Elena 
Spilchak.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: Jonas Žiūraitis, Liuda Pa

lubinskas, Vytautas Adomonis. V. 
P. Jankaitis; $40: M. Kizis; $30: 
Adolfas Rubinas, J. Mockevičius, 
A. Kasper, F. Jasys, J. Vieraitis, 
Stasys Santvaras, Br. Pranskus, 
Eugenijus Stunguris.

$25: Zenonas Tumosa. Antanas 
Rugys, Vincas Norkevičius, Iz. 
Kandrotas, Kazys Majauskas. P. 
Augaitis, Kazys Bukauskas, P. P. 
Druskis, Jurgis Kriaučeliūnas, E. 
K. Kalasauskas, Vincas Baronas, 
M. Ignatavičius, Jadvyga ir Pra
nas Baltuoniai, E. Masaitienė, T. 
Čipkienė, J. Uogintas, K. Čepai
tis, A. Žilėnas, V. Vainutis, W. V. 
Žilinskas, G. Vidmantas, V. Za- 
wadskas, J. Žvirblis, Andrius Ali-
šauskas, Vincas Butrimas, B. Če- 
pauskas, M. Januška, S. Karalėnas,

kreditai už vaikus. Kitas pro
jektas liečia visišką panai
kinimą pajamų mokesčiuose

S. Markus, Jonas Naujokaitis, V. 
Šadreika, J. Yurkus. J. Dagilienė,

wicz, B. Grajauskas, Jonas Ambri- 
zas, Zen. Jakubonis, K. Karaška, 
D. Batūra, Z. Rimša, J. P. Pažemė- 
nas, Z. Rajeckas. M. Noreikienė, 
Jonas Riauba, V. Naras, J. B. Ta- 
mulionis, M. Balutis, J. Sendži- 
kas, V. Staškevičius, Juozas Vale
vičius, E. Kazlauskas, A. Buožie- 
nė. S. Ignotas, Dzeja Klibingaitie- 
nė, H. Matijošaitis, J. Laimikis, 
V. Kolyčius, Vincas Beresnevi
čius, Linas Šeškus, H. Trautrimas, 
Jurgis Skardis, L. Švėgžda, Pau
lina Šimkus, A. Valienė, Albinas 
Statulevičius, M. Laurinavičienė, 
Jonas Bežys, kun. V. M. Cukuras, 
STD, Zenonas Gobis, C. A. Januške
vičius, O Krasauskienė, H. Butke
vičius, N. Kardelis, Jonas Kriau
čeliūnas, J. Kukutis, M. Malinaus
kas, M. Kojelis, Antanas Makaras, 
J. Macėnas, D. Mitkus, St. Mika
lauskas, A. Prunskus, R. Wanagat, 
St. Raštikis, P. Pikevičius, Euge
nija Rakauskas, V. Naruševičius, 
Kristina Bakevičius, J. Paulaitis, 
B. Stundžia, A. Stalionis, S. Bile- 
vičienė, J. Mackevičius, Paulius- 
Sutkaitis, Justas Stropus, Ona Ša- 
rūnienė, V. Sičiūnas, P. Vileišis, 
Ksavera Žilinskas, A. Žižys, Biru
tė Znotinienė, P. Ožalas, Leonas 
Baziliauskas, Ona Baziliauskienė, 
Petras Gruodis, J. A. Gatautis, Al
fonsas Biveinis, P. Effertas, A. 
Masionis, J. Mockaitis, E. Lengni- 
kas, Marija Rudokienė, Emilija 
Rastenienė, E. Radavičiūtė, Ger- 
tautas Pagodinas, J. Stonkus, Vera 
ir Kazys Stirbys, Edvardas Valeš- 
ka, V. Turčinskas, Jonas Skla- 
daitis.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: Dalia Vis- 
kontienė, Antanas Patamsis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame ypač 
tiems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.J.

R.
Karasiejus, G. Dičpetris, kun.
Krasauskas, O. Berentas,

Barysas, Stasys Kabaila. J. Baron 
Viktoras Jokūbaitis, M. Macule-

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka j mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka. jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA

Kūčių vakarą Toronto Lietuvių namus aplankė Kalėdų senelis su dovanomis iš Lietuvos Nuotr. B. Tarvydo

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo........... 111/s%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 111/«%
2 metų .................. 12 %
3 metų ................ .. 12’/«%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 Ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
S10,000. 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 K vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

(staiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

537-3431Te .1566 Bloor Street West
Namų

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

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstove Jums

sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Toronto, Ontario M6P 1A4

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

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

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

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- Į 

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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<b SKAITYTOJAI PASISAKO
KLAIDINGAS PAREIŠKIMAS
“TŽ” 1985 m. 1 nr. buvo išspaus

dintas straipsnis “Jaučiuosi lie
tuvaite”, kuriame rašoma, kad 
lietuvių kalba yra artima rusų bei 
lenkų kalboms. Aš, paskaitęs tą 
straipsnį, pasijutau nelietuvis, 
nes tomis kalbomis susikalbu.

Skaitytojas
Red. pastaba. Toji lietuvaitė, už- 

agusi svetimoje Montrealio ap
linkoje, kaip matyti iš pokalbio 
su prancūziško žurnalo bendra
darbiu, jaučiasi priklausanti lie
tuvių tautai. Tuo reikia tik džiaug
tis. Tik jos žinojimas apie kalbas 
dar reikalingas pagilinimo. Lie
tuvių kalba nėra slaviška ir dėl 
to negali būti artima rusų bei len
kų kalboms. Iš klausos jai, matyt, 
susidarė klaidingas įspūdis.

NETIKSLUMAS
Perskaitęs “TŽ” 1985 m. 2 nr. 

straipsnį apie sukaktuvininkų A. 
Juozapavičių, noriu pridėti savo 
pastabas. Aš taip pat mokiausi 
Kauno “Aušros” gimnazijoje nuo 
I iki VIII klasės, bet ten A. Juo
zapavičiaus tuo metu nebuvo. Tai
gi jis negalėjo būti ten geriausiu 
krepšininku, populiariausiu spor
tininku, choristu, vaidintoju ir 
t.t. Gaila, kad šiais laikais daug 
kas rašoma nekreipiant dėmesio į 
žinių tikslumų. M. Z. R.

Red. pastaba. Patikrinus paaiš
kėjo. kad sukaktuvininkas Alfon
sas Juozapavičius baigė ne “Auš
ros”, o IV Kauno valstybinę gim
nazijų 1940 m. birželio 15 d. Be 
to, pažymėtina, kad jis, dirbda
mas Vai d’Or mieste, Kanadoje, 
priklausė lietuviškos programos 
atlikėjų grupei, o ne steigėjų.

PARAŠĖ TEISYBE
Vilniaus “Gimtasis kraštas” 1985 

m. 1 nr. rašo, jog Alė Rūta-Arbie- 
nė matė savo akimis Lietuvų, bet 
“Gimtojo krašto” rašeiva Vytau
tas Užgiry s sako, kad tai esųs me
las kų matė Alė Rūta Lietuvoje. 
Man yra žinoma Alė Rūta Los An
geles lietuvių tarpe kaip, teisin
gų pažiūrų rašytoja. Ji matė Lie
tuvų tokių, kokia šiandienų yra. 
Aš važiavau nuo Klaipėdos iki 
Maskvos, turėjau laiko matyti lūš
nas, laukus lapkričio mėnesį. Va
kare kolchozinės “zemliankos” 
buvo be šviesų, be kelių. Tik prie 
Maskvos artėjant matyti kareivi
nių stogai raudonų čerpių. Mask
va, kaip ir Vilnius arba Druski
ninkai, turi sakyti, kad viskas tvar
koje. Bet ar pagalvoja lankytojas 
apie tai, kurgyvena darbo žmogus?

Alė Rūta sugebėjo Lietuvų be 
palydovų apkeliauti ir savo aki
mis matyti. Taip turėtų daryti vi
si Amerikos lietuviai. Tik tokiu 
būdu padėsim Lietuvai. Kas iš tų 
lankytojų, kurie, kaip Bimba, šne
ka ir lanko Lietuvų, bijodami tei
sybę pasakyti. Matykime Lietuvų 
tokių, kokia ji yra.

Jadvyga Viluckienė-Petkutė,
V. Vokietija

NEBESIŲSTI
Daug metų su malonumu skai

čiau “Tėviškės žiburius”. Deja, 
mano akys silpnos, prašau nebe
siųsti. Ačiū.

V. Balčiūnaitė,
V. St. Laurent, Que.

NEBESIUNTINĖKITE
Gerbiamieji, turiu nemalonių 

pareigų pranešti Jums, kad laik
raščio 1985 m. nesiuntinėtumėte. 
Priežastis — nenormalus laikraš
čio gavimas. Gerai žinau, kad ne 
Jūsų kaltė, bet pašto.

Stasė Leikienė,
West Haven, CT

NEBEGAUNU LAIKRAŠČIO
Anksčiau dar gaudavau po vie

nų ar du “TŽ” numerius. Praėjusį- 
lapkritį gavau vienų “TŽ” numerį, 
o gruodžio mėnesį jau nė vieno. 
Šiandien yra sausio 16 diena, o 
laikraščio nėra. Skambinau J. 
Vazneliui. Tai jo žmona atsakė, 
jog šių savaitę gavo tik kalėdinį 
numerį. s. Girdauskienė,

Chicago, IL

TURBŪT PĖSČIAS
“TŽ” kalėdinį numerį, išleistų 

1984 m. gruodžio 18 d., gavau 1985 
m. sausio 8 d. Ilgai pūškojo na
bagas per sniegynus, turbūt pės
čias ėjo . . .

E. Kardelienė
Montreal, Que.

LAUKIU SAVAITRAŠČIO
Gerbiamieji, ar dar Jūs ten eg

zistuojate? Gal jau po storu snie
go sluoksniu randatės ar ledų kal
nas užgriuvo? Kas atsitiko su “TŽ”? 
Prieš kurį laikų gavau 1984 m. 50 
nr. Tai ir viskas. Gal laikas šauk
ti ledlaužį iš Sov. Sųjungos? Kap- 
stykitės iš pusnynų, laukiu savait
raščio! K. Žara,

Kalifornija
VĖLUOJA

Prisiunčiu rėmėjo prenumera
tų už 1985 metus ir prašau siųsti 
man jūsų mums visiems mielų ir 
laukiamų laikraštį. Nors mes čia 
labai netvarkingai gaunam. Ret
karčiais ateina vėlyvesnis, pra
lenkęs pirmųjį ir kitusyk net du 
drauge ateina. Bet manau, kad čia 
ne jūsų kaltė, o pašto.

Tolimas jūsų laikraščio skaity
tojas- Nikodemas Kardelis,

Leduc, Altą.
LAISVĖS PAGRINDAS

Šių dienų žmonija yra nutolu
si nuo krikščioniško tikėjimo tie
sų. Jų veidus pykina skaisti švie
čianti Dievo saulė. Kaip toli nuei
sime be krikščioniško tikėjimo 
šviesos? Šviestis visiem reikia ir 
kitus reikia šviesti, kad ta šviesa 
apšviestų visų dabartinį bedievinį 
pasaulį. Nejieškokime draugi ,kur 
jų nėra. Bedievių pasaulis ne
atneš niekam laisvės, nes jie jos 
neturi. Jei kalbam apie savo tau
tos laisvę, turim jų pagrįsti tvir
tu krikščionišku tikėjimu.

V. J. Dumbliauskas

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).

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

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

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

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
16d4 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

“ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) sti
pendijų paskirstymo komisija paskyrė 5 stipendijas-premijas jaunimui - $2,750.
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, ska
tinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros paži
nimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą vi- 
suomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 
atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukštes
niosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanisti
nių kursų ar institucijų studentai, e. lituanisti
nių mokyklų mokytojai bei studentai, studijuo
jantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. 
TLN nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmeny

bės privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandi
datų, likusieji pinigai bus perkelti (sekančių me
tų sąskaitą arba paskirti premijomis už konkur
sinius rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti 
kuo daugiau žinių apie save, studijas ir pažy
mius, lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviš
kose organizacijose. Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti T. Stanuliui 231-4937 Toronte. 
Prašymus siųsti: Švietimo fondas, 1573 Bloor 
St. West, Toronto M6P 1A6 arba palikti LN 
raštinėje nevėliau kaip vasario 23 d.
Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime, kovo 17 d. Jei yra 
neįmanoma, jame dalyvauti, prašoma raštiš
kai įgalioti kitą asmenį.

TLNšvietimo fondo “Labdara" komisija
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Būsimieji sportiniai renginiai
K. BARONAS

Audringi buvo 1984 m. pasau
liniame sportiniame gyvenime. Po 
“ramios” žiemos olimpiados Sara
jeve, staiga prieš Los Angeles žai
dimus “pasišiaušė” Maskva, boiko
tuodama Kalifornijoje įvykusias 
vasaros žaidynes. Kaip Maskvos 
žaidynių boikote (atmintini prez. 
J. Carterio žodžiai už Afganista
no okupaciją “they havo to pay”) 
nukentėjo amerikiečiai, taip 1984 
m. — sovietai, patyrę izoliaciją 
tarptautinėje plotmėje.

1988 m. olimpinės žaidynės nu
statytos Pietų Korėjos sostinėje, 
tačiau Kremliaus diriguojami 
“socialistiniai" kraštai maištau
ja. S. Korėja atsiuntė tarptauti
niam olimpiniam komitetui raštą, 
kuriame įrodinėja, kad Seoulas 
visais atžvilgiais netinkama vie
ta rengti olimpiadai. Tačiau sta
dionas jau pastatytas, paruošia
mieji sporto šakų kompleksai taip 
pat baigiami, ir galutinis olimpi
nio komiteto nutarimas palikti 
prie Seoulo paskelbtas. %

Sausio—vasario 10 d. pasauli
nės slidžių pirmenybės Italijos 
Bormio vietovėje. Esu tikras, kad 
čia Sov. Sąjungai atstovaus Vil
niaus krašto sūnus Algimantas

Šalna. Gaila, kad lietuvio pavar
dę vokiečiai iškraipė. Leidinyje 
“Olympische Spiele 1984 Los Ange
les—Sarajevo” 10 km biatlono 
bėgime jo pavardė įrašyta A. 
Schlna (išleista a raidė); biatlo
no estafetėje jis yra Algniman- 
tas. Dėkui Dievui, kad vokiečiai 
lietuvio nepavadino rusu. 1972 m. 
olmpiniame leidinyje 800 m ant
ros vietos laimėtoją Nijolę Sa- 
baitę pavadino ruse — “Blondine 
Russin”.

Vasario mėn. Švedijos Giotebor- 
ge įvyks Europos dailiojo čiuoži
mo pirmenybės, o po keturių sa
vaičių Japonijos sostinėje — pa
saulinės.

Rugpjūčio mėn. Maskvoje ren
giamos Europos lengvosios at
letikos taurės pirmenybės ir spa
lio mėn. Kanberoje — pasaulinės.

Negalima užmiršti ir kitų spor
to šakų pirmenybių, kaip pvz. 
vandensviedžio ir Europos vyrų 
krepšinio pirmenybių Vokieti
joje. Po atrankinių rungtynių 
valstybės yra suskirstytos į du 
progrupius: A grupėje žais Ispa
nija, Sov. Sąjunga, Prancūzija, 
Jugoslavija ir Lenkija. Šios gru
pės kovos vyks Karlsruhėje. B
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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
Laikraščio adresas:

i
dol., auką...............dol.

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti 
nemokamai keletą savaičių, 
nų adresus.

“Tėviškės žiburiai” siunčiami 
Prašome pranešti tokių asme- 

ADMINISTRACIJA

5 ekskursijos
Į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus
1. Gegužės 16-24 4. Rugpjūčio 21-29

Gegužės 16-29 5. Rugsėjo 5-13
2. Birželio 20-29 Rugsėjo 5-18
3. Liepos 16-24 6. Spalio 3-11

Liepos 16-29
Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu auto
mobilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilges
niam laikui.
Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus.
Šiais metais dirbsime 3 žmonės. Smulkesnių žinių teirautis 
čia žemiau nurodytu adresu ar telefonu.

IM I NAt
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Tautybių vėliavos Mississaugoje

grupėje dalyvaus Italija, Olan 
dija, Izraelis, V. Vokietija, Če 
koslovakija ir Bulgarija. Šios vals
tybės žais Leverkusene. Baigmė — 
Stuttgarte birželio mėn. Tad gal
būt teks pamatyti ir šauniuosius 
Lietuvos krepšininkus — kaunie
čius Sabonį, Jovaišą, Kurtinaitį, 
Chomičių ir vilnietį Marčiulionį. 
Prie lietuvių pridėjus dar estą 
Emdę, latvius Valterį ir Miglinie- 
ką, susidarys baltiečių rinktinė, 
kuri greičiausai Maskvai vėl iš
kovos Europos meisterio vardą.

Lietuvoje
Prie svarbesnių įvykių reikė

tų priskirti “Žalgirio" 40 metų 
gyvavimo sukaktį, paminėtą per
nai. Ši sporto organizacija buvo 
įsteigta Maskvoje 1944 m. Rau
donajai armijai užėmus Vilnių, ji 
tuoj pat buvo perkelta į Lietuvos 
sostinę. Sportiniame gyvenime vy
rauja dvi komandos — Kauno “Žal
girio” krepšinio ir Vilniaus "Žal
girio" futbolo.

Rašant šias eilutes, kauniečiai 
antrą kartą įveikė po dramatiš
kos kovos (A. Sabonis paskutinę 
sekundę įmetė krepšį!) įveikė 
daugkartinį Sov. Sąjungos meis
terį CASK klubą ir pirmenybių 
lentelėje buvo pirmoje vietoje. 
Sov. Sąjungos rinktinės trenerio 
A. Gomelskio tvirtinimu, tik Kau
no “Žalgiris” ir Maskvos CASK
penketukai yra verti meisterio 
vardo.

Vilniaus “Žalgirio” futbolinin
kai, 1983 m. aukštosios Sov. Są
jungos futbolo lygos naujokai, bu
vo didelė staigmena — baigė pir
mą ratą pirmoje vietoje, o pirme
nybes — penktoje. 1984 m. vilnie
čiai krito keturiais laipteliais 
žemyn — baigė sezoną devintoje 
vietoje. Tačiau, kaip rašo vilniš
kiame “Sporte” VVPI fizinio auk
lėjimo katedros vyr. dėstytojas A. 
Vosylius, antrieji metai naujokui 
būna žymiai sunkesni negu pir
mieji, nes 70% iš jų būna privers
ti palikti aukščiausiąją lygą.

Vilniečių populiarumą galima 
spręsti iš žiūrovų skaičiaus. 1984 
m. “Žalgirio” rungtynes stebėjo 
418,900 žiūrovų (1983 m. — 556,390). 
Svetimose aikštėse — 269,200 (1983 
m. — 350,150). Vilniuje — 149,700 
(1983 m. — 206,240). Iš žaistų sve
tur rungtynių, daugiausia futbo
lo mėgėjų buvo Tbilisyje — 38,500. 
Mūsų sostinėje gausiausiai žiūro
vų buvo žaidžiant su Leningrado 
“Zenitu”, Tbilisio ir Minsko “Di
namų” — po 13,000 (matyti, kad sta
dionas tiek talpina). Mažiausiai 
žiūrovų buvo “Žalgirio" susitiki
me Maskvoje su CASK — tik 2,500, 
o Vilniuje žaidžiant su “Dniepru” 
— 4,400.

Mes linkime ne tik “Žalgirio” 
futbolininkams ir krepšininkams 
gražių laimėjimų 1985 m., bet ir 
visam Lietuvos sportiniam gyveni
mui, kartu liūdėdami, kad jų gra
žios pergalės, geros pasekmės 
eina į Kremliaus aruodą.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Tautybių šventės Mississau
goje ir kiti įvairias tautybes 
liečiantieji klausimai buvo 
svarstomi burmistrės Hazel 
McCallion sušauktame specia- 
lieme posėdyje sausio 24 d.

Pradėta nuo klausimo, kaip 
reiktų suvesti įvairias tauty
bes į artimesnį bendradarbia
vimą, tuo pašalinant geto ti
po užsidarymą. Pirmasis pa
siūlymas buvo pastatyti tau
tybėms atskirus namus, ku
riuos jos naudotų savo grupių 
reikalams, o taip pat ir kartu 
bendradarbiaudamos. Buvo 
sakoma, kad tas būdas gana 
sėkmingai naudojamas JAV- 
se. Lietuvių atstovas A. Rin
kimas buvo nuomonės, kad 
reiktų pradėti ne nuo namų, 
bet nuo žmonių, juos suvedant 
ir supažindinant. Tą mintį 
parėmė kitas posėdžio daly
vis, primindamas, kad šiuo 
metu tautybių gyvenimas vyks-

Buffalo, N.Y.
VASARIO 16-TOJI šiemet bus 

minima per dvi dienas: sekmadie
nį, vasario 10, 10 v.r., bus pa
maldos Tėvų pranciškonų patal
pose, 75 Rolls Ave., St. Cathari
nes, Ont., o vasario 17, sekmadie
nį, 3 v.p.p., bus minėjimas Interna
tional Institute patalpose, 864 De-_ 
laware Ave., Buffalo, N.Y. Minėji
mas rengiamas savomis jėgomis. 
Buffaliečiams yra kiek sunkiau 
gauti pagalbą iš kaimyninių ko
lonijų, kai ir jose Vasario 16-toji 
minima tuo pat laiku.

Minėjimą rengia Buffalo lietu
vių klubas, tik prieš porą mėne
sių išsirinkęs naują valdybą, ku
rios sudėtis yra tokia: pirm. Mil
da Newman (Norkūnaitė), sekr. 
Elena Šakienė (Griciūtė), ižd. 
Petras Rudgalvis, narys Alfon
sas Sakavičius. Iždininkas ir na
rys buvo tose pareigose ir ankstes
nėse valdybose.

Buffalo ir Niagaros apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti į 
pamaldas ir į minėjimą. R. M.

ta parapijose arba specialiuo
se klubuose. Esą reiktų pra
dėti nuo pasikeitimų atsto
vais, kviečiant į savo šven
tes kitų tautybių atstovus. A. 
Rinktinas, tam pritardamas, 
konkrečiai pakvietė tauty
bių atstovus atvykti į lietuvių 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 17 d. Anapilio salėje, 
pažadėdamas tautybių atsto
vams specialias vietas balko
ne. Tas pasiūlymas buvo visų 
entuziastiškai sutiktas. Tada 
jugoslavų atstovas pasiūlė pa
dėkos lietuviams ženklan pra
šyti burmistrę, kad ji tą die
ną paskelbtų Mississaugoje 
Lietuvių diena ir prie rotušės 
iškeltų Lietuvos vėliavą, di
desnio formato, šalia Kanados 
vėliavos. Burmistre su tuo su
tiko, tik paprašė, kad tuo rei
kalu ji turėtų gauti iš lietuvių 
specialų raštą ir vėliavą.

Turint galvoje, kad ir kitos 
tautybės prašys jų švenčių 
proga vėliavą iškelti, prieita 
prie klausimo, kokią vėliavą? 
Jugoslavai aiškiai pasisakė, 
kad dabartinės komunistinės 
Jugoslavijos vėliava jiem ne
atstovauja. Po ilgesnių disku
sijų prieita išvada, kad iške
liamą vėliavą turės pristatyti 
kiekviena tautybė, įeinanti į 
“Mississauga Multicultural So
ciety”. “Tada iš buvusios Ju
goslavijos gausite bent dvi vė
liavas — serbų ir kroatų” — at
siliepė viena dalyvė. “Tebūnie 
ir taip” — nutarta.

Ta proga lietuvių atstovas 
pasiteiravo apie galimybes 
įsteigti Anapilyje invalidų 
senelių prieglaudą. Tuo reika
lu jam buvo duoti adresai ir 
telefonai įstaigų, į kurias reik
tų kreiptis: į teisinę, žemių 
zonavimo ir “Region of Peel 
Social Services” įstaigas. Pa
starosios žinioje yra tokiems 
namams kurti leidimų davi
mas, pašalpos ir priežiūra. A.R.

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

BOSLEY 188 Eglinton Avė. E., 
arento, Ont. M4P 2E4 

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

nKESHER-^enoKsns 

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

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
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[Lietuvos nepriklausomybės 1
Anapilio žinios

— Kazimierinių iškilmių Ro
moje filmas bus rodomas Anapi
lio salėje vasario 10, sekma
dienį, tuoj po 11 v.r. Mišių.

— Jaunųjų talentų vakaras — 
vasario 24, sekmadienį, Anapi
lio salėje. Dalyvauti užsiregis
travo 17 asmenų iš įvairių meno 
šakų.

— Slidinėjimo iškyla — kovo 2, 
šeštadienį, Mount St. Louis-Moon- 
stone Ski Resort vietovėje. Kai
na — $26. Registruotis pas J. Ažu
balį tel. 766-7040 arba pas Liną 
bei Kristiną Garbaliauskus tel. 
277-3351.

— Wasagoje Vasario 16 šventė — 
vasario 17, sekmadienį: 11 v.r. 
Mišios, po jų — akademinė dalis.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyko vasario 3 d. Pirminin
kavo J. Andrulis, sekretoriavo — 
V. Valiulienė. Apie parapijos 
veiklą pranešimus padarė tary
bos pirm. J. Andrulis ir klebonas 
kun. J. Staškus. Iš pranešimų bu
vo matyti, kad parapija auga na
rių skaičiumi, stiprėja finansiš
kai, gyvėja religine ir kultūrine 
veikla. Svarstyta galimybė statyti 
invalidų senelių namus ir kiti 
vidinės tvarkos reikalai. Į tary
bos komisijas perrinkti tie patys 
asmenys.

— Pakrikštyta adv. Algio ir Rū
tos (Gudinskaitės) Pacevičių duk
relė Aleksandra-Rūta.

— Dijakonas E. Putrimas, talki
nęs parapijai, išvyko Romon tęsti 
teologinių studijų ir ruoštis ku
nigystės šventimams.

— Paaukojo Etiopijos badaujan
tiems: $50 Pr. Čečys; kapinėms — 
$100 J. Gimbutis; parapijai — $200 
P. E. Berneckai, $50 Studniewski.

— Mišios vasario 10, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Joną Petraus
ką, 11 v.r. — už a.a. Joną Aleksą 
ir Prastėnių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Vasario 3 d. LN Hamiltono 

“Aukuro” ir Toronto LN “Aitvaro" 
bendromis jėgomis buvo suvaidin
ta A. Rūko 3 v. komedija “Vieno 
kiemo gyventojai”. Salėje buvo 
per 200 žiūrovų.

— Vasario 3 d. Gedimino menėje 
įvykusiame metiniame Lietuvių 
namų vyrų būrelio susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: A. Bor- 
chertas, A. Bričkus, H. Chvedu- 
kas, V. Kulnys, L. Norvaiša, Br. 
Stundžia ir V. Šimkus. Revizijos 
komisija: K. Daunys, V. Petraitis 
ir D. Renkauskaę. Pareigomis pasi
skirstys sekančiame posėdyje. Vi
suotiniam susirinku! pirmininka
vo T. Stanulis, sekretoriavo Br. 
Stundžia.

— Šv. Juozapo ligoninėje gydo
si Alb. Benotas. Namuose sveiks
ta Kl. Liutkus. Ligonius lankė A. 
Borchertas, B. Trukanavičius, A. 
Petryla ir A. Bričkus.

— Šį šeštadienį LN — Užgavė
nių karnavalas. Jaunimo popie
tės pradžia — 1 v.p.p., kaukių ba
liaus pradžia — 7 v.v. Bilietai gau
nami LN raštinėje ir prie įėjimo.

— Paskutiniu laiku LN lankėsi 
ir svečių knygoje pasirašė: E. Ku
dabienė iš Hamiltono, A. Tarvy
dienė iš Kalgario, V. A. Kutkevi- 
čius iš Ročesterio, L. Liddle iš 
Vankuverio.

Evangelikų kunigas Juozas 
Urdzė, 76 m. amžiaus, mirė 
1985 m. vasario 1 d. V. Vokieti
joje, Annaberge. Laidotuvės - 
vasario 6 d.

A. a. Antanas Klimas, 72 m. 
amžiaus, mirė naktį iš vasario 
3 į 4 d. Mississaugos ligoninė
je. Buvo pašarvotas Turnerio 
ir Porterio laidotuvių namuo
se (436 Roncesvalles). Po gedu
linių pamaldų Lietuvos kanki
nių šventovėje laidojamas 
Lietuvoje. Velionis buvo akty
vus sporto darbuotojas, reiš
kęsis ypač “Vyčio” klubo veik
loje. Jo liūdi žmona Pr. Rad- 
zevičiūtė-Klimienė, sūnus ir 
kiti giminės bei artimieji.

Vilniaus šaulių rinktinė Ka
nadoje 1984 m. pabaigoje iš- 
leisdino stambią albumo for
mato knygą, kurioje yra sutelk
ta medžiaga, liečianti šaulių 
veiklą per pastaruosius 30 me
tų (1954-1984). Joje yra daug 
nuotraukų ne tik iš Kanados, 
bet ir nepriklausomos Lietu
vos šaulių veiklos. Knygos iš
leidimą organizavo Vilniaus 
šaulių rinktinės Kanadoje val
dyba, redagavo Juozas Šiau- 
čiulis, talkinamas komisijos 
narių — Petro Gabrio, Augusto 
Mylės ir Igno Petrausko. Vir
šelį piešė ir pirmuosius pus
lapius apipavidalino dail. Ro
mas Bukauskas. Leidinys gau
namas spaudos kioskuose ir 
per leidėjus (J. Šiaučiulis, 
1500 rue de Seve, Montreal, 
Que. H4E 2A7). Kaina Kana
doje — $25, persiuntimas — 
$2.50, JAV-se — amerikietiš
kais doleriais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK moterų dr-jos Prisikėli

mo par. skyriaus susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai — 
vasario 10 d., sekmadienį, po 11.30 
v. Mišių, Parodų salėje.

— Trečiojo ordino Prisikėlimo 
parapijos kongregacijos mėne
sinis susirinkimas ir Mišios — 
vasario 7, ketvirtadienį, 10 v.r.

— Vasario 2 d. palaidotas a.a. 
Vaclovas Bartusevičius, 64 m. 
amžiaus.

— Pakrikštyta: Andrea-Acton
— Dominica ir Arūno Sabaliaus
kų dukrelė.

— Metinė parapijos vakarienė
— kovo 17 d. parapijos salėje.

— Iš Klivlando atvyksta jaunos 
šeimos gegužės 25-26 d.d. Jei kas 
gali priimti šeimą, prašom skam
binti N. Simonavičienei 239-7226.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos — sekmadie
niais po 10.15 v. Mišių kleboni
jos patalpose.

— Parapijai aukojo: E. Gied
rienė $300, dr. N. L. Novošickis 
$300, E. Gruodienė ir A. Carson- 
Kižys $220, V. M. Kriščiūnai $200, 
K. B. Valančiai $200, Č. B. Joniai 
$150, S. M. Kniukštos $100, B. M. 
Genčiai $100, R. Kartavičius $100, 
U. Žilinskienė $50. S. M. Bušins- 
kai $50; vienuolynui — A. A. Šmi- 
gelskiai $100; klierikų fondui — 
B. Trukanavičius $200, Pr. Skrups- 
kas $150, N. Liačienė $100, M. Gen- 
čiuvienė $100, P. Gaidelis $50, 
J. Marcinėnienė $20.

— Mišios vasario 10, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Salomėją 
Geležiūnaitę, 9.30 v.r. — už a.a. 
Leoną Gotceitą, 10.15 v.r. — už a.a. 
Kazimierą bei Zenoną Ašoklius 
ir Joną Yokubyną, 11.30 v.r. — už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, 
7 v.v. už Petraičių šeimos miru
sius.

Vasario 16-sios proga aukos 
Tautos fondui Toronte bus ren
kamos prie parapijų, Lietuvių 
namuose, “Vilniaus” namuose 
ir įeinant į minėjimą Anapi
lyje. Tai auka Lietuvos lais
vinimo reikalams, kurių išlai
dos vis didėja. T.F.

“Vilniaus” paviljono kara
laitės rinkimų vakaras įvyko 
vasario 2 d. Toronto Lietuvių 
namuose, dalyvaujant labai 
gausiem žiūrovam. Karalaite 
buvo išrinkta Indrė Čuplins- 
kaitė, pavaduotoja — Zita 
Gurklytė. Trečia vieta teko 
Violetai Slivinskaitei. Be to, 
rinkimuose dalyvavo ir gra
žiai pasireiškė Jolanda Lau- 
rinavičiūtė ir Daina Šlenytė. 
Vertintojais buvo pakviesti: 
R. Pacevičienė, dr. J. Uleckas, 
R. Vaidilaitė, J. Krištolaitis 
ir S. Žiemelytė. Pranešėjos 
pareigas sklandžiai atliko Au
dronė Danaitytė. Menine pro
grama visus linksmino Otavos 
“Ramunėlės”, vadovaujamos 
R. Šiūlytės-Kličienės, ir akor
deonistė D. Pargauskaitė. Va
karą surengė KLB Toronto apy
linkės valdybos sudarytas ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
R. Budnikas. Platesnis aprašy
mas — sekančiame “TŽ” nu
meryje.

Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimo diena yra 1918 
m. sausio 22. Šią sukaktį mini 
Kanados ir kitų laisvų kraštų 
ukrainiečiai, kurių yra trys 
milijonai (Kanadoje — 700.- 
000). Ta proga Kanados senato 
posėdyje sausio 22 d. ukrai
niečių kilmės sen. prof. Paul 
Yuzyk pasakė kalbą, palygin
damas Kanados kelią į nepri
klausomybę ir Ukrainos, pami
nėdamas Lietuvą ir kitus sovie
tų pavergtus kraštus. KLB va
dovybė turėtų pasirūpinti, kad 
sen. P. Yuzyk ir Vasario 16 pro
ga pasakytų tokią kalbą senate.

A.a. Mykolo Trunipicko at
minimui Trumpickų šeima 
“Tėviškės žiburiams” paau
kojo $20.

“Money Jobs!” Tokio pava
dinimo knyga gauta “TŽ” re
dakcijoje. Ji parašyta S. Pe
ter Valiūno ir Marti Prashker, 
dirbančių finansų srityje Niu
jorke. S.P. Valiūnas yra sūnus 
buvusio VLIKo pirmininko dr. 
J. K. Valiūno. Knyga gerai įver
tinta “Glamour” žurnalo. Joje 
rašoma, kaip pasiruošti finan
sinėm tarnybom, kaip jas pasi
rinkti. Pateikiama gausi infor
macija apie finansines insti
tucijas — komercinius bankus, 
investacijas, vertybinius po
pierius, buhalterines įstaigas, 
draudos bendroves ir kitas 
įvairias institucijas. Knygos 
leidėjas — Crown Publishers, 
Inc., One Park Ave., New York, 
N.Y. 10016 ir General Publish
ing Co. Ltd. Kanadoje. Kaina 
— $7.95 JAV.

ŠVENTE Mfcsissougoje
VASARIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 12 valandą: Lietuvos vėliavos 

pakėlimas prie Toronto rotušės

VASARIO 17, SEKMADIENĮ:
Pamaldos — Lietuvos Kankinių šventovėje - 11 valandą ryto 

Prisikėlimo šventovėje - 11.30 valandą ryto 
Išganytojo šventovėje - 9.45 valandą ryto

Ano pi I i O SO įėjo (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario) 4 V. p. p.
Akademinėje dalyje kalbės prof. dr. Romas Vaštokas ir Kanados valdžios atstovai. 

Meninę programą atliks “Volungės” choras ir “Atžalyno” tautinių šokių ansamblis

PRIE ĮĖJIMO AUKAS RINKS KLB KRAŠTO VALDYBA IR TAUTOS FONDAS
Visus tautiečius kviečiame dalyvauti 67-je Lietuvos nepriklausomybės šventėje ir savo auka prisidėti 
prie pavergtos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo bei lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba

s

>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006

proga, laikydamiesi tradicijos, aukokime Lietuvos 
laisvinimo reikalams per Tautos fondą, kuris, be 
kitų laisvinimo darbų, finansuoja ELTOS 
biuletenių leidimą septynioms kalboms.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

Mažosios Lietuvos c?
A moterų draugijos LlClClldlllS

vasario 19, antradienį, 7 valandą vakaro, 
{ Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas — 
$12.00 
(vakarienė 
su vynu). 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija. 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

RENGĖJOS

^ATOSTOGOS Wasagoje
nuo rugpjūčio 3, šeštadienio, 2 valandos po pietų, 
iki rugpjūčio 10, šeštadienio, 12 valandos.

PROGRAMA VAIKAMS - mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėms. Šei
mininkių pagamintas maistas. Nakvynė - nameliuose arba barakų kambariuose. 
KAINA: šeimai nakvynė ir patalpos vienai savaitei $75.00, maistas vienai sa
vaitei — suaugusiam $65.00, vaikui 7—11 m. $45.00, vaikui 4—6 m. $35.00, 
vaikui 2—3 m. $20.00, vaikui žemiau 2 m.-O.
VIETA: Franciscan Fathers’ Camp, New Wasaga Beach, Ontario. 
Dalyvaujantiems nepilną savaitę pilnos savaitės kaina padalinama į 7 dienas ir 
dauginama iš dalyvautų dienų skaičiaus.

Dail. Saulius Jaškus, dėstan
tis meną vienoje Toronto gim
nazijoje, sutiko nupiešti spal
votą iliustraciją “TŽ” Vasario 
16 numeriui.

Lietuvių informacijos cent
ras Niujorke praneša, kad 
chemikas Liudas Dambraus
kas, a.a. prel. A. Jakšto-Damb- - 
rausko brolėnas, 1984 m. spa
lio 3 d. sovietinio teismo bu
vo nubaustas 3,5 metų lagerio 
ir 2 metų tremties bausme. 
Kratos metu jo bute Vilniuje 
saugumiečiai rado jo atsimi
nimus iš Stalino laikais vei
kusių lagerių. Dabartinis ad
resas: Liudas Dambrauskas, 
431200 Mordovskaja ASSR, 
Tenguševsky r-n, pos. Bara- 
ševo, uchr. ZhKh-385/3-5.

“The Globe a. Mail” 1985. I. 22 
išspausdino madų skyriuje 
rašinį apie nestilingus, be sko
nio drabužius Sov. Sąjungoje. 
Rasti tenai sau tinkamą drabu
žį parduotuvėse esą labai sun
ku. Gaudomi nelegaliai įveža
mi vakarietiški drabužiai. Ge
resnėje padėtyje esančios Bal
tijos valstybės — Estija, Lat
vija ir Lietuva, kur esą geres
ni siuvėjai, be to, lengviau pa
siekia vakarietiški drabužiai.

Religinei Lietuvos šalpai 
paremti popietė įvyks Gavė
nios rekolekcijų užbaigos pro
ga kovo 24, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., Anapilyje su tai dienai 
pritaikyta programa ir pietu
mis, kuriuos paruoš J. Bubu- 
lienė. Popietę rengia KLKM 
dr-jos Lietuvos kankinių pa
rapijos skyrius ir socialinė 
sekcija.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeris skatina ir pa
deda išleisti Kanados ateivių 
atskirų tautybių istorijas. Š. 
m. sausio 22 d. min. Jack Murta 
viešai pagarsino dvi naujai 
išleistas knygas “Ukrainiečiai 
Kanadoje” ir “Iš Kinijos į Ka
nadą”. Jose surinkta ukrainie
čių ir kiniečių Kanadoje gyve
nimo istorija. Toronto “Four 
Seasons” viešbutyje buvo su
kviesti ukrainiečių bei kinie
čių bendruomenių atstovai, 
provincijos bei miesto parei
gūnai, spaudos bei televizi
jos atstovai, akademikai ir et
ninę istoriją studijuojantys 
studentai. Jie buvo supažin
dinti su daugiakultūrių rei
kalų direktoriato nuveiktais 
darbais. Dalyvavo per 100 at
stovų. Iki šiol išleistos devy
nių tautybių Kanados ateivių

REGISTRUOTIS 
iki 1985 metų 
gegužės 20 d. 
šiuo adresu: 
Gabija 
Petrauskienė, 
c/o Jaunų šeimų 
stovykla, 
1011 College St., 
Toronto, Ontario 
M6K3B3. s-

istorijos atskiromis knygomis: 
japonų, portugalų, lenkų, ško
tų, arabų, graikų, norvegų, 
vengrų ir kroatų. Jos yra pa
ruošiamos atskirai kiekvienos 
tautybės žmonių, bet galutinė 
redakcija priklauso sociologi
jos prof. Jean Burnett Yorko 
universitete ir istorikui Ho
ward Palmer Kalgario univer
sitete. Knygos išleistos anglų 
kalba McClelland & Stewart 
Ltd. Šio susirinkimo dalyviai 
buvo ministerio pavaišinti 
užkandžiais ir vynu. Iš lietu
vių jame dalyvavo J. Karka, 
V. Matulaitis ir K. Raudys. V. M.

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

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

IŠNUOMOJAMAS mažiausiai 3 
mėnesiams butas iš dviejų miega
mųjų, voniom, su baldais. Condo
minium, St. Petersburg Beach Flo
ridoje. Dėl sąlygų skambinti: 1-312- 
778-5374 Čikagoje 9 v.r.- 5 v.p.p.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

f TTflč MONTREALIO LIETUVIŲ 
llliagl KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ......................
Terminuotus indėlius:

1 metų ......................
180-364 d..................
120-179 d................

30- 119d................
Trumpalaikius indėlius 

už $20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios 
su draudimu 
kasdieninis %

Čekių sąsk.

S DUODA
= PASKOLAS: 

9.75% =
E Nekilnojamo 

9.50% - turto,
9 % - asmenines ir
8.75% X prekybines.
8.25% X Paskolos

= mirties 
X atveju
X draudžiamos 

6.75% š iki $10,000 
6.50% 
6.50%
5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 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

Š.m. vasario 10, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose
Advokatas A. Pacevičius 

skaitys paskaitą: 

“Testamentai ir palikimai 
giminėms Lietuvoje",

Paskaitininkas atsakys į klausimus,
įėjimas nemokamas.

Rengia -LNkultūrinė komisija

JIEŠKOME Toronto lietuvių vaikų 
namams lietuvaitės — vaikų dar
želio mokytojos. Suinteresuotos 
darbu prašomos kreiptis — tel. 
534-5773.

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.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS prie 
Keele požeminio ir High Park (vie
nas didelis kambarys, virtuvė ir 
prausykla). Skambinti vakarais tel. 
767-4736 Toronte.

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

REIKALINGA MOTERIS priežiū
rai dviejų mažų berniukų (viene- 
rių ir trejų metų amžiaus) mūsų 
namuose 3 ar 4 dienas savaitėje, 
retkarčiais vakarais ir savaitga
liais Cawthra-Bloor rajone Missis- 
saugoje. Skambinti ir prašyti John 
darbo tel. 674-2105 arba po 7 v.v. 
namų tel. 273-5065.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

GAUTA NAUJA SIUNTA 
rašomųjų mašinėlių su lietuvišku 
raidynu “Olympia" firmos. Taip pat 
turiu naujų ir vartotų angliškų ra
šomųjų mašinėlių pigesne kaina 
nei parduotuvėse. Skambinti arba 
rašyti: St. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7. Tel. 
233-4486.

REIKALINGA ILGESNIAM LAI
KUI suaugusi, pajėgi, nerūkanti, 
gero būdo patarnautoja be šeimos 
problemų prižiūrėti senyvai, ra
maus būdo moteriai, daugiausia lai
ko (dienomis) praleidžiančią veži
mėlyje (wheel chair). Gyventi vie
toje, atskirame kambaryje, pirma
me aukšte, privačiame name, tik 6 
min. iki High parko požeminio, 172 
Clendenan Avė. Aptvarkyti 5 kam
barių butą, pagaminti sau ir dviem 
pensininkam maistą (vienas jų dia
betikas). Atlyginimas geras. Skam
binti tel. 763-6498.

On^LiROniY
J.&L SUUMIERSKI
Mes garantuojame:

• Tikslų apskaičiavimą 
mūsų pačių skaitytuvais

• Nurašymą visų galimų 
atskaitų

• Puikus patarnavimas 
pigiomis kainomis

• Ištisų metų finansiniai 
patarnavimai bei patarimai

2290 Bloor St. W. (at Runnymeda)
Tel. 769-4558

(nuo 10 v.r. Ikl 19.30)

DĖMESIO, VERSLININKAI! Dėl 
senyvo amžiaus ir nesveikatos par
duodu pelningą žemės sklypą (36 
akrus), zonuotą pramonei. Belieka 
suskirstyti j sklypus ir pardavinė
ti. Šiaurėje prie 48 vieškelio, tarp 
Sutton miestelio ir Sutton motelio. 
Sąlygos geros: $50,000 įmokėti, ta 
suma bus panaudota “gain capital” 
apmokėti; $150,000 penkeriem me
tam be palūkanų, o po 5 metų iki 10 
metų 8% su mažu įmokėjimu. Liku
tis po — 15 metų. Visada atidary
tas. Teirautis pas A. Šmigelskį tel. 
763-6498.

UŽDIRBSITE DAUGIAU PINIGŲ, 
dirbdami užjūrio kraštuose — Ku- 
vaite, Saudi Arabijoje ir kitur, taip
gi Aliaskoje ir NWT. Ten yra reika
lingi verslininkai, profesionalai 
ir kt. Norintieji gauti nemokamą 
informaciją apie naujausią mūsų 
leidinį ir atlyginimus prašomi at
siųsti savo adresus: World Wide 
Opportunities, Box 727, Station F, 
Toronto, Ont. M4Y 2N6. (Pastaba: 
visa informacija tik anglų kalba).

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

EUROPEAN 
CATERING

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


